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Poprawka 54
Rob Rooken, Alexandr Vondra, Hermann Tertsch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
–

Wniosek o odrzucenie

Parlament Europejski odrzuca wniosek 
Komisji.

Or. en

Uzasadnienie

Before establishing a revised 2030 target and a binding objective for climate neutrality by 
2050, the EU should take full account of all economic, environmental, and social concerns. 
The EU should estimate the impact of forced emission reductions, combined with existing 
climate policies, on the purchasing power of families and on the investment budgets of both 
the private and public sectors. Moreover, empowering the Commission (by way of delegated 
acts) to set out the post-2030 trajectory for climate neutrality, is a clear overreach of its 
mandate and indeed the EU Treaties as this is an essential element of the basic act. Finally, 
before proceeding further, the EU should determine whether it is more astute to rely on 
climate adaptation measures rather than mitigation actions.

Poprawka 55
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Danilo Oscar 
Lancini, Annalisa Tardino, Marco Dreosto, Laura Huhtasaari, Silvia Sardone

Wniosek dotyczący rozporządzenia
–

Wniosek o odrzucenie

Parlament Europejski odrzuca wniosek 
Komisji.

Or. en

Uzasadnienie

The ideas contained in the Commission's present draft legislation, in particular the newly 
defined "irreversibility" of laws, and the claim that the present climate law should be made 
the supreme legislative maxim, which no future law may contradict, and the demand made in 
the present legislative text that even retrospectively the existing legislation should be 
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amended in such a way that no contradiction to the climate law arises, must be rejected in the 
strongest possible terms. This is especially true in view of such a far-reaching claim as the 
present climate law, where the necessary time for economic and social assessments - here 
also with regards to the effects of the corona pandemic - was deliberately not allowed in 
order to implement an ideological climate policy as quickly as possible.

Poprawka 56
Véronique Trillet-Lenoir, Martin Hojsík, Susana Solís Pérez, Catherine Chabaud, 
Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva

Projekt rezolucji ustawodawczej
Umocowanie 5 a (nowe)

Projekt rezolucji ustawodawczej Poprawka

– uwzględniając program działań 
Organizacji Narodów Zjednoczonych na 
rzecz zrównoważonego rozwoju do roku 
2030 oraz cele zrównoważonego rozwoju, 
w tym cel 3 dotyczący powszechnego 
zdrowia i dobrobytu,

Or. en

Poprawka 57
Véronique Trillet-Lenoir, Martin Hojsík, Susana Solís Pérez, Catherine Chabaud, 
Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva

Projekt rezolucji ustawodawczej
Umocowanie 5 b (nowe)

Projekt rezolucji ustawodawczej Poprawka

– uwzględniając dramatyczne skutki 
zanieczyszczenia powietrza dla zdrowia 
ludzkiego (400 000 przedwczesnych 
zgonów rocznie według Europejskiej 
Agencji Środowiska (EEA)),

Or. en

Poprawka 58
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
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Laura Huhtasaari

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wniosek

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADY

ustanawiające ramy na potrzeby 
osiągnięcia neutralności klimatycznej 
i zmieniające rozporządzenie (UE) 
2018/1999 (Europejskie prawo o klimacie)

Wniosek

DYREKTYWA PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADY

ustanawiająca ramy racjonalnej polityki 
ochrony środowiska w następstwie 
kryzysu związanego z koronawirusem

(Zastąpienie rozporządzenia dyrektywą ma 
zastosowanie do całego tekstu. Przyjęcie 
tej poprawki będzie wymagało 
wprowadzenia odpowiednich zmian w 
całym dokumencie.)

Or. en

Poprawka 59
Anna Zalewska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Umocowanie 1 a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

uwzględniając dokument roboczy i 
formalną opinię prawną Wydziału 
Prawnego Parlamentu Europejskiego w 
sprawie wykonywania przekazanych 
uprawnień,

Or. en

Poprawka 60
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Laura 
Huhtasaari

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw -1 (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(-1) Kryzys związany z koronawirusem 
spowodował globalne zagrożenie i recesję 
gospodarczą na bezprecedensową skalę. 
Na obecnym etapie nie jest możliwe 
wiarygodne oszacowanie rzeczywistego 
zakresu kryzysu związanego z 
koronawirusem w poszczególnych 
państwach członkowskich i ich 
gospodarkach. W związku z tym państwa 
członkowskie UE i instytucje UE muszą 
dokonać przeglądu wszystkich 
istniejących strategii politycznych, 
zakwestionować je i w razie konieczności 
dostosować. Obejmuje to również politykę 
ochrony środowiska prowadzoną przez 
państwa członkowskie UE i instytucje UE, 
znaną obecnie jako „polityka 
klimatyczna”, w której ramach analizuje 
się w oparciu o modele najbardziej 
pesymistyczne scenariusze dotyczące 
odległej przyszłości. Należy koniecznie 
powrócić do racjonalnej polityki ochrony 
środowiska, która w zgodzie z naturą 
zapewnia rozwój gospodarczy, innowacje i 
dobrobyt oraz gwarantuje obywatelom 
zatrudnienie, bezpieczeństwo dostaw i 
ochronę zdrowia. W tym kontekście należy 
pamiętać, że w państwach członkowskich 
UE, o zaawansowanych gospodarkach, 
jakość powietrza i gleby oraz jakość wody 
i żywności jest obecnie lepsza niż w 
poprzednich stuleciach, a średnie trwanie 
życia stale rośnie.20a Ukierunkowana na 
ludzi racjonalna polityka środowiskowa 
utrzymuje ramy społecznej gospodarki 
rynkowej gwarantującej wolną 
przedsiębiorczość, konkurencję i 
innowacyjność i nie niszczy tych ram. W 
związku z tym projekt, początkowo 
zatytułowany „Akt prawny dotyczący 
zmiany klimatu”, otrzyma nazwę 
„Dyrektywa ustanawiająca ramy 
racjonalnej polityki ochrony środowiska w 
następstwie kryzysu związanego z 
koronawirusem”, a cele zostaną 
dostosowane zgodnie z opisem poniżej.
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_________________
20a Według danych Eurostatu średnie 
trwanie życia w państwach członkowskich 
UE (UE-27) w latach 2002–2018 wzrosło 
z 77,7 do 81 lat.

Or. en

Poprawka 61
Michael Bloss

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw -1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(-1) Zagrożenie egzystencjalne, jakie 
stwarza zmiana klimatu, wymaga 
zwiększenia poziomu ambicji i 
zintensyfikowania działań w dziedzinie 
klimatu ze strony Unii i państw 
członkowskich. Unia zobowiązuje się do 
zintensyfikowania wysiłków 
zmierzających do zaradzenia zmianie 
klimatu oraz do realizacji porozumienia 
paryskiego w oparciu o zasadę równości i 
najlepszą dostępną wiedzę naukową, 
uczestnicząc w globalnych działaniach na 
rzecz ograniczenia globalnego wzrostu 
temperatury do 1,5 C w stosunku do 
poziomu sprzed epoki przemysłowej.

Or. en

Poprawka 62
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Laura 
Huhtasaari

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) W swoim komunikacie z dnia 11 
grudnia 2019 r. zatytułowanym 

(1) W swoim komunikacie z dnia 11 
grudnia 2019 r. zatytułowanym 
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„Europejski Zielony Ład”19 Komisja 
przedstawiła nową strategię na rzecz 
wzrostu gospodarczego mającą na celu 
przekształcenie Unii w sprawiedliwe 
i dostatnie społeczeństwo, którego 
gospodarka będzie nowoczesna, 
zasobooszczędna i konkurencyjna 
i w którym w 2050 r. nie będzie emisji 
netto gazów cieplarnianych, a wzrost 
gospodarczy będzie oddzielony od 
wykorzystania zasobów. Celem strategii 
jest również ochrona, zachowanie 
i poprawa kapitału naturalnego UE oraz 
ochrona zdrowia i dobrostanu obywateli 
przed zagrożeniami i negatywnymi 
skutkami związanymi ze środowiskiem. 
Jednocześnie transformacja musi być 
sprawiedliwa i sprzyjająca włączeniu 
społecznemu, tak by nikt nie był 
pozostawiony samemu sobie.

„Europejski Zielony Ład”19 Komisja 
przedstawiła, zgodnie ze swoim punktem 
widzenia, nową strategię na rzecz wzrostu 
gospodarczego mającą na celu 
przekształcenie Unii w sprawiedliwe 
i dostatnie społeczeństwo, którego 
gospodarka będzie nowoczesna, 
zasobooszczędna i konkurencyjna 
i w którym w 2050 r. nie będzie emisji 
netto gazów cieplarnianych, a wzrost 
gospodarczy będzie oddzielony od 
wykorzystania zasobów. Strategię Komisji 
trzeba jednak poddać ponownej ocenie. W 
swoich komunikatach COM (2019)285 z 
dnia 18 czerwca 2019 r. i COM (2020)21 z 
dnia 14 stycznia 2020 r. Komisja sama 
stwierdziła, że zgodnie z porozumieniem 
paryskim osiągnięcie celów do 2030 r. 
wymagałoby dodatkowych inwestycji w 
wysokości 260 mld EUR rocznie20a, 
podczas gdy wyznaczenie ambitniejszych 
celów w związku z tzw. „Zielonym Ładem” 
wymagałoby jeszcze większych inwestycji: 
„Zapowiedziany w ramach Europejskiego 
Zielonego Ładu plan zwiększenia 
docelowego poziomu redukcji emisji 
gazów cieplarnianych w UE do 2030 r. 
przełoży się na jeszcze większe potrzeby 
inwestycyjne. Dogłębna analiza 
stanowiąca podstawę długoterminowej 
strategicznej wizji unijnej gospodarki 
neutralnej dla klimatu wykazała, że 
przejście na gospodarkę niskoemisyjną 
może wymagać dodatkowych inwestycji 
w wysokości nawet 2 % PKB do 2040 r. 
Jeżeli przyjęte zostałyby bardziej ambitne 
cele, z horyzontem czasowym 2030 r., być 
może zaistnieje konieczność zwiększenia 
tej liczby.”21a Ponadto Komisja szacuje, że 
w wyniku kryzysu związanego z 
koronawirusem wyniki gospodarcze 
państw członkowskich UE zmniejszą się o 
co najmniej 7 % w 2020 r.22a. Biorąc pod 
uwagę oceny samej Komisji, jasne jest, że 
obecna „polityka klimatyczna” całkiem 
wymknęłaby się spod kontroli finansowej. 
Ponadto celem Komisji jest ochrona, 
zachowanie i poprawa kapitału naturalnego 
UE oraz ochrona zdrowia i dobrostanu 
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obywateli przed zagrożeniami 
i negatywnymi skutkami związanymi ze 
środowiskiem.

_________________ _________________
19 Komunikat Komisji – Europejski 
Zielony Ład, COM(2019) 640 final z dnia 
11 grudnia 2019 r.

19 Komunikat Komisji – Europejski 
Zielony Ład, COM(2019) 640 final z dnia 
11 grudnia 2019 r.
20a Komunikat Komisji – Zjednoczeni w 
realizacji unii energetycznej i działań w 
dziedzinie klimatu – Przygotowanie 
fundamentów w celu zapewnienia 
udanego przejścia na czystą energię, 
COM(2019)285 z dnia 18 czerwca 2019 r. 
oraz komunikat Komisji – Plan 
inwestycyjny na rzecz zrównoważonej 
Europy / Plan inwestycyjny na rzecz 
Europejskiego Zielonego Ładu, 
COM(2020) 21 z dnia 14 stycznia 2020 r.
21a Komunikat Komisji – Plan 
inwestycyjny na rzecz zrównoważonej 
Europy / Plan inwestycyjny na rzecz 
Europejskiego Zielonego Ładu, 
COM(2020) 21 z dnia 14 stycznia 2020 r.
22a Europejska prognoza gospodarcza, 
wiosna 2020 r.

Or. en

Poprawka 63
Mick Wallace, Clare Daly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) W swoim komunikacie z dnia 11 
grudnia 2019 r. zatytułowanym 
„Europejski Zielony Ład”19 Komisja 
przedstawiła nową strategię na rzecz 
wzrostu gospodarczego mającą na celu 
przekształcenie Unii w sprawiedliwe 
i dostatnie społeczeństwo, którego 
gospodarka będzie nowoczesna, 
zasobooszczędna i konkurencyjna 

(1) Dążenie do osiągnięcia celu 
„neutralności klimatycznej” nie jest 
jednoznaczne ze strategią dekarbonizacji, 
oznacza jedynie, że emisje są 
dopuszczalne, o ile są one kompensowane 
gdzie indziej. Podejście do działań w 
dziedzinie klimatu oparte na neutralności 
klimatycznej toruje drogę kreatywnej 
księgowości i pseudoekologicznemu 



PE652.555v01-00 10/635 AM\1206394PL.docx

PL

i w którym w 2050 r. nie będzie emisji 
netto gazów cieplarnianych, a wzrost 
gospodarczy będzie oddzielony od 
wykorzystania zasobów. Celem strategii 
jest również ochrona, zachowanie 
i poprawa kapitału naturalnego UE oraz 
ochrona zdrowia i dobrostanu obywateli 
przed zagrożeniami i negatywnymi 
skutkami związanymi ze środowiskiem. 
Jednocześnie transformacja musi być 
sprawiedliwa i sprzyjająca włączeniu 
społecznemu, tak by nikt nie był 
pozostawiony samemu sobie.

marketingowi, a także poszukiwaniu 
rozwiązań technologicznych, aby można 
było sprostać tej nadzwyczajnej sytuacji, 
która dosłownie zagraża egzystencji 
ludzkiej na naszej planecie. Neutralność 
klimatyczna oznacza również, że terytoria 
mogą być ograniczane i określane 
mianem „neutralnych dla klimatu”, a 
jednocześnie można całkowicie 
zaniedbywać ich wzajemne powiązania z 
emisjami, z tendencjami w zakresie 
konsumpcji w innych częściach świata i z 
wynikającymi z tego emisjami. Jeśli 
chodzi o ilościowe określenie rzeczywistej 
zdolności naturalnych pochłaniaczy do 
kompensacji emisji, nie można utożsamiać 
tej zdolności z bezpośrednim 
kompensowaniem rzeczywistych emisji i 
byłoby to sprzeczne z zasadą 
zatrzymywania zanieczyszczeń u źródła. W 
związku z tym Unia i państwa 
członkowskie muszą opracować 
rzeczywistą i dogłębną strategię 
dekarbonizacji, a także zapewnić 
sprawiedliwą transformację, 
przedstawiając wizję osiągnięcia 
rzeczywistej zerowej emisji do 2040 r. w 
celu poszanowania porozumienia 
paryskiego i odgrywania wiodącej roli na 
arenie międzynarodowej.

_________________
19 Komunikat Komisji – Europejski 
Zielony Ład, COM(2019) 640 final z dnia 
11 grudnia 2019 r.

Or. en

Poprawka 64
Tiemo Wölken, Delara Burkhardt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) W swoim komunikacie z dnia 11 (1) W swoim komunikacie z dnia 11 
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grudnia 2019 r. zatytułowanym 
„Europejski Zielony Ład”19 Komisja 
przedstawiła nową strategię na rzecz 
wzrostu gospodarczego mającą na celu 
przekształcenie Unii w sprawiedliwe 
i dostatnie społeczeństwo, którego 
gospodarka będzie nowoczesna, 
zasobooszczędna i konkurencyjna 
i w którym w 2050 r. nie będzie emisji 
netto gazów cieplarnianych, a wzrost 
gospodarczy będzie oddzielony od 
wykorzystania zasobów. Celem strategii 
jest również ochrona, zachowanie 
i poprawa kapitału naturalnego UE oraz 
ochrona zdrowia i dobrostanu obywateli 
przed zagrożeniami i negatywnymi 
skutkami związanymi ze środowiskiem. 
Jednocześnie transformacja musi być 
sprawiedliwa i sprzyjająca włączeniu 
społecznemu, tak by nikt nie był 
pozostawiony samemu sobie.

grudnia 2019 r. zatytułowanym 
„Europejski Zielony Ład”19 Komisja 
przedstawiła nową strategię na rzecz 
zrównoważonego wzrostu gospodarczego 
mającą na celu przekształcenie Unii w 
sprawiedliwe i dostatnie społeczeństwo, 
którego gospodarka będzie nowoczesna, 
zrównoważona, zasobooszczędna, 
konkurencyjna na międzynarodowym 
poziomie oraz posiadająca wysokiej 
jakości miejsca pracy i w którym w 2050 r. 
nie będzie emisji netto gazów 
cieplarnianych, a wzrost gospodarczy 
będzie oddzielony od wykorzystania 
zasobów. Celem strategii jest również 
ochrona, zachowanie i poprawa kapitału 
naturalnego UE oraz ochrona zdrowia 
i dobrostanu obywateli przed zagrożeniami 
i negatywnymi skutkami związanymi ze 
środowiskiem. Jednocześnie transformacja 
musi być sprawiedliwa i sprzyjająca 
włączeniu społecznemu, tak by nikt nie był 
pozostawiony samemu sobie.

_________________ _________________
19 Komunikat Komisji – Europejski 
Zielony Ład, COM(2019) 640 final z dnia 
11 grudnia 2019 r.

19 Komunikat Komisji – Europejski 
Zielony Ład, COM(2019) 640 final z dnia 
11 grudnia 2019 r.

Or. en

Poprawka 65
Anna Zalewska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) W swoim komunikacie z dnia 11 
grudnia 2019 r. zatytułowanym 
„Europejski Zielony Ład”19 Komisja 
przedstawiła nową strategię na rzecz 
wzrostu gospodarczego mającą na celu 
przekształcenie Unii w sprawiedliwe 
i dostatnie społeczeństwo, którego 
gospodarka będzie nowoczesna, 

(1) W swoim komunikacie z dnia 11 
grudnia 2019 r. zatytułowanym 
„Europejski Zielony Ład”19 Komisja 
przedstawiła nową strategię na rzecz 
wzrostu gospodarczego mającą na celu 
przekształcenie Unii w sprawiedliwe 
i dostatnie społeczeństwo, którego 
gospodarka będzie nowoczesna, 
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zasobooszczędna i konkurencyjna 
i w którym w 2050 r. nie będzie emisji 
netto gazów cieplarnianych, a wzrost 
gospodarczy będzie oddzielony od 
wykorzystania zasobów. Celem strategii 
jest również ochrona, zachowanie 
i poprawa kapitału naturalnego UE oraz 
ochrona zdrowia i dobrostanu obywateli 
przed zagrożeniami i negatywnymi 
skutkami związanymi ze środowiskiem. 
Jednocześnie transformacja musi być 
sprawiedliwa i sprzyjająca włączeniu 
społecznemu, tak by nikt nie był 
pozostawiony samemu sobie.

zasobooszczędna i konkurencyjna 
i w którym w 2050 r. nie będzie emisji 
netto gazów cieplarnianych, a wzrost 
gospodarczy będzie oddzielony od 
wykorzystania zasobów. Celem strategii 
jest również ochrona, zachowanie 
i poprawa kapitału naturalnego UE oraz 
ochrona zdrowia i dobrostanu obywateli 
przed zagrożeniami i negatywnymi 
skutkami związanymi ze środowiskiem. 
Jednocześnie transformacja musi być 
sprawiedliwa i sprzyjająca włączeniu 
społecznemu oraz społecznie 
akceptowalna dla wszystkich, a także musi 
opierać się na solidarności i wspólnych 
działaniach na szczeblu Unii, tak by nikt 
nie był pozostawiony samemu sobie.

_________________ _________________
19 Komunikat Komisji – Europejski 
Zielony Ład, COM(2019) 640 final z dnia 
11 grudnia 2019 r.

19 Komunikat Komisji – Europejski 
Zielony Ład, COM(2019) 640 final z dnia 
11 grudnia 2019 r.

Or. en

Poprawka 66
Catherine Chabaud, Frédérique Ries, Véronique Trillet-Lenoir, Martin Hojsík, Pascal 
Canfin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) W swoim komunikacie z dnia 11 
grudnia 2019 r. zatytułowanym 
„Europejski Zielony Ład”19 Komisja 
przedstawiła nową strategię na rzecz 
wzrostu gospodarczego mającą na celu 
przekształcenie Unii w sprawiedliwe 
i dostatnie społeczeństwo, którego 
gospodarka będzie nowoczesna, 
zasobooszczędna i konkurencyjna 
i w którym w 2050 r. nie będzie emisji 
netto gazów cieplarnianych, a wzrost 
gospodarczy będzie oddzielony od 
wykorzystania zasobów. Celem strategii 

(1) W swoim komunikacie z dnia 11 
grudnia 2019 r. zatytułowanym 
„Europejski Zielony Ład”19 Komisja 
przedstawiła nową strategię na rzecz 
wzrostu gospodarczego mającą na celu 
przekształcenie Unii w sprawiedliwe 
i dostatnie społeczeństwo, którego 
gospodarka będzie nowoczesna, 
zasobooszczędna i konkurencyjna 
i w którym w 2050 r. nie będzie emisji 
netto gazów cieplarnianych, a wzrost 
gospodarczy będzie oddzielony od 
wykorzystania zasobów. Celem strategii 
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jest również ochrona, zachowanie 
i poprawa kapitału naturalnego UE oraz 
ochrona zdrowia i dobrostanu obywateli 
przed zagrożeniami i negatywnymi 
skutkami związanymi ze środowiskiem. 
Jednocześnie transformacja musi być 
sprawiedliwa i sprzyjająca włączeniu 
społecznemu, tak by nikt nie był 
pozostawiony samemu sobie.

jest również ochrona, zachowanie, 
przywrócenie i poprawa kapitału 
naturalnego, ekosystemów morskich i 
lądowych oraz różnorodności biologicznej 
UE, jako głównych sprzymierzeńców w 
łagodzeniu zmiany klimatu, oraz ochrona 
zdrowia i dobrostanu obywateli przed 
zagrożeniami i negatywnymi skutkami 
związanymi ze środowiskiem. 
Jednocześnie transformacja musi być 
sprawiedliwa i sprzyjająca włączeniu 
społecznemu, tak by nikt nie był 
pozostawiony samemu sobie.

_________________ _________________
19 Komunikat Komisji – Europejski 
Zielony Ład, COM(2019) 640 final z dnia 
11 grudnia 2019 r.

19 Komunikat Komisji – Europejski 
Zielony Ład, COM(2019) 640 final z dnia 
11 grudnia 2019 r.

Or. en

Poprawka 67
Petar Vitanov

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) W swoim komunikacie z dnia 11 
grudnia 2019 r. zatytułowanym 
„Europejski Zielony Ład”19 Komisja 
przedstawiła nową strategię na rzecz 
wzrostu gospodarczego mającą na celu 
przekształcenie Unii w sprawiedliwe 
i dostatnie społeczeństwo, którego 
gospodarka będzie nowoczesna, 
zasobooszczędna i konkurencyjna 
i w którym w 2050 r. nie będzie emisji 
netto gazów cieplarnianych, a wzrost 
gospodarczy będzie oddzielony od 
wykorzystania zasobów. Celem strategii 
jest również ochrona, zachowanie 
i poprawa kapitału naturalnego UE oraz 
ochrona zdrowia i dobrostanu obywateli 
przed zagrożeniami i negatywnymi 
skutkami związanymi ze środowiskiem. 

(1) W swoim komunikacie z dnia 11 
grudnia 2019 r. zatytułowanym 
„Europejski Zielony Ład”19 Komisja 
przedstawiła nową strategię na rzecz 
wzrostu gospodarczego mającą na celu 
przekształcenie Unii w sprawiedliwe 
i dostatnie społeczeństwo, którego 
gospodarka będzie nowoczesna, 
zasobooszczędna i konkurencyjna 
i w którym w 2050 r. nie będzie emisji 
netto gazów cieplarnianych, a wzrost 
gospodarczy będzie oddzielony od 
wykorzystania zasobów. Celem strategii 
jest również ochrona, zachowanie 
i poprawa kapitału naturalnego UE oraz 
ochrona zdrowia i dobrostanu obywateli 
przed zagrożeniami i negatywnymi 
skutkami związanymi ze środowiskiem. 
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Jednocześnie transformacja musi być 
sprawiedliwa i sprzyjająca włączeniu 
społecznemu, tak by nikt nie był 
pozostawiony samemu sobie.

Jednocześnie transformacja musi być 
sprawiedliwa i sprzyjająca włączeniu 
społecznemu, tak by nikt, żaden obywatel, 
region, obszar o niekorzystnym położeniu 
geograficznym czy obszar borykający się z 
problemami wyludnienia, nie był 
pozostawiony samemu sobie.

_________________ _________________
19 Komunikat Komisji – Europejski 
Zielony Ład, COM(2019) 640 final z dnia 
11 grudnia 2019 r.

19 Komunikat Komisji – Europejski 
Zielony Ład, COM(2019) 640 final z dnia 
11 grudnia 2019 r.

Or. en

Poprawka 68
Linea Søgaard-Lidell, Nils Torvalds, Jan Huitema, Andreas Glück, Asger Christensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) W swoim komunikacie z dnia 11 
grudnia 2019 r. zatytułowanym 
„Europejski Zielony Ład”19 Komisja 
przedstawiła nową strategię na rzecz 
wzrostu gospodarczego mającą na celu 
przekształcenie Unii w sprawiedliwe 
i dostatnie społeczeństwo, którego 
gospodarka będzie nowoczesna, 
zasobooszczędna i konkurencyjna 
i w którym w 2050 r. nie będzie emisji 
netto gazów cieplarnianych, a wzrost 
gospodarczy będzie oddzielony od 
wykorzystania zasobów. Celem strategii 
jest również ochrona, zachowanie 
i poprawa kapitału naturalnego UE oraz 
ochrona zdrowia i dobrostanu obywateli 
przed zagrożeniami i negatywnymi 
skutkami związanymi ze środowiskiem. 
Jednocześnie transformacja musi być 
sprawiedliwa i sprzyjająca włączeniu 
społecznemu, tak by nikt nie był 
pozostawiony samemu sobie.

(1) W swoim komunikacie z dnia 11 
grudnia 2019 r. zatytułowanym 
„Europejski Zielony Ład”19 Komisja 
przedstawiła nową strategię na rzecz 
wzrostu gospodarczego mającą na celu 
przekształcenie Unii w sprawiedliwe 
i dostatnie społeczeństwo, którego 
gospodarka będzie nowoczesna, 
zasobooszczędna i konkurencyjna 
i w którym w 2050 r. nie będzie emisji 
netto gazów cieplarnianych, a wzrost 
gospodarczy będzie oddzielony od 
wykorzystania zasobów. Celem strategii 
jest również ochrona, zachowanie 
i poprawa kapitału naturalnego UE oraz 
ochrona zdrowia i dobrostanu obywateli 
przed zagrożeniami i negatywnymi 
skutkami związanymi ze środowiskiem. 
Jednocześnie transformacja musi być 
sprawiedliwa i sprzyjająca włączeniu 
społecznemu, tak by nikt nie był 
pozostawiony samemu sobie, a 
jednocześnie musi mieć na celu 
zapewnianie wzrostu gospodarczego, 
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miejsc pracy i przewidywalnych 
warunków inwestowania.

_________________ _________________
19 Komunikat Komisji – Europejski 
Zielony Ład, COM(2019) 640 final z dnia 
11 grudnia 2019 r.

19 Komunikat Komisji – Europejski 
Zielony Ład, COM(2019) 640 final z dnia 
11 grudnia 2019 r.

Or. en

Poprawka 69
Rob Rooken

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) W swoim komunikacie z dnia 11 
grudnia 2019 r. zatytułowanym 
„Europejski Zielony Ład”19 Komisja 
przedstawiła nową strategię na rzecz 
wzrostu gospodarczego mającą na celu 
przekształcenie Unii w sprawiedliwe 
i dostatnie społeczeństwo, którego 
gospodarka będzie nowoczesna, 
zasobooszczędna i konkurencyjna 
i w którym w 2050 r. nie będzie emisji 
netto gazów cieplarnianych, a wzrost 
gospodarczy będzie oddzielony od 
wykorzystania zasobów. Celem strategii 
jest również ochrona, zachowanie 
i poprawa kapitału naturalnego UE oraz 
ochrona zdrowia i dobrostanu obywateli 
przed zagrożeniami i negatywnymi 
skutkami związanymi ze środowiskiem. 
Jednocześnie transformacja musi być 
sprawiedliwa i sprzyjająca włączeniu 
społecznemu, tak by nikt nie był 
pozostawiony samemu sobie.

(1) W swoim komunikacie z dnia 11 
grudnia 2019 r. zatytułowanym 
„Europejski Zielony Ład”19 Komisja 
przedstawiła nową strategię na rzecz 
wzrostu gospodarczego mającą na celu 
przekształcenie Unii w sprawiedliwe 
i dostatnie społeczeństwo, którego 
gospodarka będzie nowoczesna, 
zasobooszczędna i konkurencyjna 
i w którym w 2050 r. nie będzie emisji 
netto gazów cieplarnianych, a wzrost 
gospodarczy będzie oddzielony od 
wykorzystania zasobów. Celem strategii 
jest również ochrona, zachowanie 
i poprawa kapitału naturalnego UE oraz 
ochrona zdrowia i dobrostanu obywateli 
przed zagrożeniami i negatywnymi 
skutkami związanymi ze środowiskiem. 
Jednocześnie transformacja musi być 
wykonalna z ekonomicznego punktu 
widzenia, oparta na najnowszych 
niezależnych dowodach naukowych oraz 
sprawiedliwa i sprzyjająca włączeniu 
społecznemu, tak by nikt nie był 
pozostawiony samemu sobie.

_________________ _________________
19 Komunikat Komisji – Europejski 
Zielony Ład, COM(2019) 640 final z dnia 

19 Komunikat Komisji – Europejski 
Zielony Ład, COM(2019) 640 final z dnia 
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11 grudnia 2019 r. 11 grudnia 2019 r.

Or. en

Poprawka 70
Nicolás González Casares, César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Javi 
López

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) W swoim komunikacie z dnia 11 
grudnia 2019 r. zatytułowanym 
„Europejski Zielony Ład”19 Komisja 
przedstawiła nową strategię na rzecz 
wzrostu gospodarczego mającą na celu 
przekształcenie Unii w sprawiedliwe 
i dostatnie społeczeństwo, którego 
gospodarka będzie nowoczesna, 
zasobooszczędna i konkurencyjna 
i w którym w 2050 r. nie będzie emisji 
netto gazów cieplarnianych, a wzrost 
gospodarczy będzie oddzielony od 
wykorzystania zasobów. Celem strategii 
jest również ochrona, zachowanie 
i poprawa kapitału naturalnego UE oraz 
ochrona zdrowia i dobrostanu obywateli 
przed zagrożeniami i negatywnymi 
skutkami związanymi ze środowiskiem. 
Jednocześnie transformacja musi być 
sprawiedliwa i sprzyjająca włączeniu 
społecznemu, tak by nikt nie był 
pozostawiony samemu sobie.

(1) W swoim komunikacie z dnia 11 
grudnia 2019 r. zatytułowanym 
„Europejski Zielony Ład”19 Komisja 
przedstawiła nową strategię na rzecz 
zrównoważonego wzrostu gospodarczego 
mającą na celu przekształcenie Unii 
w sprawiedliwe i dostatnie społeczeństwo, 
którego gospodarka będzie nowoczesna, 
zrównoważona, zasobooszczędna 
i konkurencyjna oraz posiadająca wysokiej 
jakości miejsca pracy i w którym w 2050 r. 
nie będzie emisji netto gazów 
cieplarnianych, a wzrost gospodarczy 
będzie oddzielony od wykorzystania 
zasobów.. Celem strategii jest również 
ochrona, zachowanie i poprawa kapitału 
naturalnego UE oraz ochrona zdrowia 
i dobrostanu obywateli przed zagrożeniami 
i negatywnymi skutkami związanymi ze 
środowiskiem. Jednocześnie transformacja 
musi być sprawiedliwa i sprzyjająca 
włączeniu społecznemu, tak by nikt nie był 
pozostawiony samemu sobie.

_________________ _________________
19 Komunikat Komisji – Europejski 
Zielony Ład, COM(2019) 640 final z dnia 
11 grudnia 2019 r.

19 Komunikat Komisji – Europejski 
Zielony Ład, COM(2019) 640 final z dnia 
11 grudnia 2019 r.

Or. en

Poprawka 71
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Michal Wiezik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) W swoim komunikacie z dnia 11 
grudnia 2019 r. zatytułowanym 
„Europejski Zielony Ład”19 Komisja 
przedstawiła nową strategię na rzecz 
wzrostu gospodarczego mającą na celu 
przekształcenie Unii w sprawiedliwe 
i dostatnie społeczeństwo, którego 
gospodarka będzie nowoczesna, 
zasobooszczędna i konkurencyjna 
i w którym w 2050 r. nie będzie emisji 
netto gazów cieplarnianych, a wzrost 
gospodarczy będzie oddzielony od 
wykorzystania zasobów. Celem strategii 
jest również ochrona, zachowanie 
i poprawa kapitału naturalnego UE oraz 
ochrona zdrowia i dobrostanu obywateli 
przed zagrożeniami i negatywnymi 
skutkami związanymi ze środowiskiem. 
Jednocześnie transformacja musi być 
sprawiedliwa i sprzyjająca włączeniu 
społecznemu, tak by nikt nie był 
pozostawiony samemu sobie.

(1) W swoim komunikacie z dnia 11 
grudnia 2019 r. zatytułowanym 
„Europejski Zielony Ład”19 Komisja 
przedstawiła nową strategię na rzecz 
wzrostu gospodarczego mającą na celu 
przekształcenie Unii w sprawiedliwe 
i dostatnie społeczeństwo, którego 
gospodarka będzie nowoczesna, 
zasobooszczędna i konkurencyjna 
i w którym w 2050 r. nie będzie emisji 
netto gazów cieplarnianych, a wzrost 
gospodarczy będzie oddzielony od 
wykorzystania zasobów. Celem strategii 
jest również ochrona, zachowanie 
i poprawa kapitału naturalnego UE oraz 
ochrona zdrowia i dobrostanu obywateli 
przed zagrożeniami i negatywnymi 
skutkami związanymi ze środowiskiem. 
Jednocześnie transformacja musi być 
sprawiedliwa i sprzyjająca włączeniu 
społecznemu, tak by nikt nie był 
pozostawiony samemu sobie, oraz 
powinna odbywać się zgodnie z zasadą 
„nie szkodzić”.

_________________ _________________
19 Komunikat Komisji – Europejski 
Zielony Ład, COM(2019) 640 final z dnia 
11 grudnia 2019 r.

19 Komunikat Komisji – Europejski 
Zielony Ład, COM(2019) 640 final z dnia 
11 grudnia 2019 r.

Or. en

Poprawka 72
Véronique Trillet-Lenoir, Martin Hojsík, Susana Solís Pérez, Catherine Chabaud, 
Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) W swoim komunikacie z dnia 11 
grudnia 2019 r. zatytułowanym 
„Europejski Zielony Ład”19 Komisja 
przedstawiła nową strategię na rzecz 
wzrostu gospodarczego mającą na celu 
przekształcenie Unii w sprawiedliwe 
i dostatnie społeczeństwo, którego 
gospodarka będzie nowoczesna, 
zasobooszczędna i konkurencyjna 
i w którym w 2050 r. nie będzie emisji 
netto gazów cieplarnianych, a wzrost 
gospodarczy będzie oddzielony od 
wykorzystania zasobów. Celem strategii 
jest również ochrona, zachowanie 
i poprawa kapitału naturalnego UE oraz 
ochrona zdrowia i dobrostanu obywateli 
przed zagrożeniami i negatywnymi 
skutkami związanymi ze środowiskiem. 
Jednocześnie transformacja musi być 
sprawiedliwa i sprzyjająca włączeniu 
społecznemu, tak by nikt nie był 
pozostawiony samemu sobie.

(1) W swoim komunikacie z dnia 11 
grudnia 2019 r. zatytułowanym 
„Europejski Zielony Ład”19 Komisja 
przedstawiła nową strategię na rzecz 
wzrostu gospodarczego mającą na celu 
przekształcenie Unii w zdrowsze, 
sprawiedliwe i dostatnie społeczeństwo, 
którego gospodarka będzie nowoczesna, 
zasobooszczędna i konkurencyjna 
i w którym w 2050 r. nie będzie emisji 
netto gazów cieplarnianych, a wzrost 
gospodarczy będzie oddzielony od 
wykorzystania zasobów. Celem strategii 
jest również ochrona, zachowanie 
i poprawa kapitału naturalnego UE oraz 
ochrona zdrowia i dobrostanu obywateli 
przed zagrożeniami i negatywnymi 
skutkami związanymi ze środowiskiem. 
Jednocześnie transformacja musi być 
sprawiedliwa i sprzyjająca włączeniu 
społecznemu, tak by nikt nie był 
pozostawiony samemu sobie.

_________________ _________________
19 Komunikat Komisji – Europejski 
Zielony Ład, COM(2019) 640 final z dnia 
11 grudnia 2019 r.

19 Komunikat Komisji – Europejski 
Zielony Ład, COM(2019) 640 final z dnia 
11 grudnia 2019 r.

Or. en

Poprawka 73
Andrey Slabakov

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) W swoim komunikacie z dnia 11 
grudnia 2019 r. zatytułowanym 
„Europejski Zielony Ład”19 Komisja 
przedstawiła nową strategię na rzecz 
wzrostu gospodarczego mającą na celu 
przekształcenie Unii w sprawiedliwe 
i dostatnie społeczeństwo, którego 

(1) W swoim komunikacie z dnia 11 
grudnia 2019 r. zatytułowanym 
„Europejski Zielony Ład”19 Komisja 
przedstawiła wniosek w sprawie nowej 
strategii na rzecz wzrostu gospodarczego 
mającej na celu przekształcenie Unii w 
zasobooszczędną i konkurencyjną 
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gospodarka będzie nowoczesna, 
zasobooszczędna i konkurencyjna 
i w którym w 2050 r. nie będzie emisji 
netto gazów cieplarnianych, a wzrost 
gospodarczy będzie oddzielony od 
wykorzystania zasobów. Celem strategii 
jest również ochrona, zachowanie 
i poprawa kapitału naturalnego UE oraz 
ochrona zdrowia i dobrostanu obywateli 
przed zagrożeniami i negatywnymi 
skutkami związanymi ze środowiskiem. 
Jednocześnie transformacja musi być 
sprawiedliwa i sprzyjająca włączeniu 
społecznemu, tak by nikt nie był 
pozostawiony samemu sobie.

gospodarkę, w której w 2050 r. nie będzie 
emisji netto gazów cieplarnianych, 
a wzrost gospodarczy będzie oddzielony od 
wykorzystania zasobów. Celem strategii 
jest również ochrona, zachowanie 
i poprawa kapitału naturalnego UE oraz 
ochrona zdrowia i dobrostanu obywateli 
przed zagrożeniami i negatywnymi 
skutkami związanymi ze środowiskiem. 
Jednocześnie transformacja musi być 
sprawiedliwa i sprzyjająca włączeniu 
społecznemu, tak by nikt nie był 
pozostawiony samemu sobie.

_________________ _________________
19 Komunikat Komisji – Europejski 
Zielony Ład, COM(2019) 640 final z dnia 
11 grudnia 2019 r.

19 Komunikat Komisji – Europejski 
Zielony Ład, COM(2019) 640 final z dnia 
11 grudnia 2019 r.

Or. en

Poprawka 74
Hermann Tertsch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Na skutek kryzysu spowodowanego 
pandemią COVID-19 mogą ucierpieć 
niektóre cele i instrumenty Europejskiego 
Zielonego Ładu.  Dlatego Komisja będzie 
regularnie przygotowywać sprawozdanie i 
szczegółową ocenę wpływu kryzysu 
gospodarczego wywołanego pandemią na 
cele ogółu inicjatyw ustawodawczych 
Zielonego Ładu.

Or. es

Poprawka 75
Mairead McGuinness, Pernille Weiss, Franc Bogovič, Norbert Lins, Roberta Metsola, 
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Hildegard Bentele, Edina Tóth, Inese Vaidere, Christian Doleschal, Michal Wiezik, 
Stanislav Polčák, Dolors Montserrat, Esther de Lange, Adam Jarubas, Peter Liese

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Pandemia COVID-19 ma poważny 
wpływ na systemy opieki zdrowotnej 
państw członkowskich i ich gospodarki, co 
wpływa na zdolność państw 
członkowskich do finansowania przejścia 
na gospodarkę neutralną dla klimatu. W 
związku z tym proponowany przez Komisję 
plan odbudowy „Next Generation EU” to 
kluczowy instrument służący osiągnięciu 
celów niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 76
César Luena, Javi López, Nicolás González Casares, Cristina Maestre Martín De 
Almagro

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Sprawozdanie specjalne 
Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian 
Klimatu (IPCC) na temat wpływu 
globalnego ocieplenia o 1,5 °C 
w porównaniu z poziomem sprzed epoki 
przemysłowej i związanych z nim 
globalnych scenariuszy emisji gazów 
cieplarnianych20 stanowi solidną podstawę 
naukową do przeciwdziałania zmianom 
klimatu i wskazuje, że potrzebna jest 
intensyfikacja działań w dziedzinie 
klimatu. Potwierdza ono, że należy jak 
najszybciej ograniczyć emisje gazów 
cieplarnianych i że w szczególności w celu 
zmniejszenia prawdopodobieństwa 
wystąpienia ekstremalnych zdarzeń 
pogodowych należy ograniczyć zmianę 

(2) Sprawozdanie specjalne 
Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian 
Klimatu (IPCC) na temat wpływu 
globalnego ocieplenia o 1,5 °C 
w porównaniu z poziomem sprzed epoki 
przemysłowej i związanych z nim 
globalnych scenariuszy emisji gazów 
cieplarnianych20 stanowi solidną podstawę 
naukową do przeciwdziałania zmianom 
klimatu i wskazuje, że potrzebna jest 
intensyfikacja działań w dziedzinie 
klimatu. Potwierdza ono, że należy jak 
najszybciej ograniczyć emisje gazów 
cieplarnianych i że w szczególności w celu 
zmniejszenia prawdopodobieństwa 
wystąpienia ekstremalnych zdarzeń 
pogodowych należy ograniczyć zmianę 
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klimatu do 1,5 °C. Globalne sprawozdanie 
z oceny21 Międzyrządowej Platformy 
Naukowo-Politycznej w sprawie 
Różnorodności Biologicznej 
i Funkcjonowania Ekosystemów (IPBES) 
z 2019 r. wskazuje na to, że na całym 
świecie dochodzi do utraty różnorodności 
biologicznej, a zmiana klimatu jest trzecią 
w kolejności najważniejszą przyczyną 
utraty bioróżnorodności22.

klimatu do 1,5 °C. Globalne sprawozdanie 
z oceny21 Międzyrządowej Platformy 
Naukowo-Politycznej w sprawie 
Różnorodności Biologicznej 
i Funkcjonowania Ekosystemów (IPBES) 
z 2019 r. wskazuje na to, że na całym 
świecie dochodzi do utraty różnorodności 
biologicznej, że rozwiązania oparte na 
zasobach przyrody umożliwiają 
złagodzenie zmiany klimatu na poziomie 
37 % do 2030 r. i że zmiana klimatu jest 
trzecią w kolejności najważniejszą 
przyczyną utraty bioróżnorodności.22 
Zmiana klimatu ma poważny wpływ na 
ekosystemy morskie i lądowe, które są 
jedynymi pochłaniaczami 
antropogenicznych emisji dwutlenku 
węgla o zdolności absorpcji brutto około 
60 % światowych emisji 
antropogenicznych rocznie. 

_________________ _________________
20 IPCC, 2018: Global Warming of 1.5°C. 
An IPCC Special Report on the impacts of 
global warming of 1.5°C above pre-
industrial levels and related global 
greenhouse gas emission pathways, in the 
context of strengthening the global 
response to the threat of climate change, 
sustainable development, and efforts to 
eradicate poverty [Masson-Delmotte, V., P. 
Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, 
P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-
Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, 
J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. 
Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. 
Tignor, i T. Waterfield (eds.)].

20 IPCC, 2018: Global Warming of 1.5°C. 
An IPCC Special Report on the impacts of 
global warming of 1.5°C above pre-
industrial levels and related global 
greenhouse gas emission pathways, in the 
context of strengthening the global 
response to the threat of climate change, 
sustainable development, and efforts to 
eradicate poverty [Masson-Delmotte, V., P. 
Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, 
P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-
Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, 
J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. 
Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. 
Tignor, i T. Waterfield (eds.)].

21 IPBES 2019: Global Assessment on 
Biodiversity and Ecosystem Services.

21 IPBES 2019: Global Assessment on 
Biodiversity and Ecosystem Services.

22 Europejska Agencja Środowiska – 
„Europejskie środowisko – stan i prognozy 
na 2020 r.” (Luksemburg: Urząd Publikacji 
UE, 2019 r.).

22 Europejska Agencja Środowiska – 
„Europejskie środowisko – stan i prognozy 
na 2020 r.” (Luksemburg: Urząd Publikacji 
UE, 2019 r.).

Or. en
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Poprawka 77
Anna Zalewska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Sprawozdanie specjalne 
Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian 
Klimatu (IPCC) na temat wpływu 
globalnego ocieplenia o 1,5 °C 
w porównaniu z poziomem sprzed epoki 
przemysłowej i związanych z nim 
globalnych scenariuszy emisji gazów 
cieplarnianych20 stanowi solidną 
podstawę naukową do przeciwdziałania 
zmianom klimatu i wskazuje, że potrzebna 
jest intensyfikacja działań w dziedzinie 
klimatu. Potwierdza ono, że należy jak 
najszybciej ograniczyć emisje gazów 
cieplarnianych i że w szczególności w celu 
zmniejszenia prawdopodobieństwa 
wystąpienia ekstremalnych zdarzeń 
pogodowych należy ograniczyć zmianę 
klimatu do 1,5 °C. Globalne sprawozdanie 
z oceny21 Międzyrządowej Platformy 
Naukowo-Politycznej w sprawie 
Różnorodności Biologicznej 
i Funkcjonowania Ekosystemów (IPBES) 
z 2019 r. wskazuje na to, że na całym 
świecie dochodzi do utraty różnorodności 
biologicznej, a zmiana klimatu jest trzecią 
w kolejności najważniejszą przyczyną 
utraty bioróżnorodności22.

(2) Unia Europejska i jej państwa 
członkowskie są w pełni zaangażowane w 
realizację porozumienia paryskiego i jego 
długoterminowych celów oraz wzywają do 
pilnego zwiększenia globalnych ambicji w 
świetle najnowszych dostępnych danych 
naukowych, w tym ostatnich sprawozdań 
opublikowanych przez Międzyrządowy 
Zespół ds. Zmian Klimatu (IPCC)20 oraz 
Międzyrządową Platformę Naukowo-
Polityczną w sprawie Różnorodności 
Biologicznej i Funkcjonowania 
Ekosystemów (IPBES)21 i Europejską 
Agencję Środowiska.

_________________ _________________
20 IPCC, 2018: Global Warming of 1.5°C. 
An IPCC Special Report on the impacts of 
global warming of 1.5°C above pre-
industrial levels and related global 
greenhouse gas emission pathways, in the 
context of strengthening the global 
response to the threat of climate change, 
sustainable development, and efforts to 
eradicate poverty [Masson-Delmotte, V., P. 
Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, 
P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-
Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, 

20 IPCC, 2018: Global Warming of 1.5°C. 
An IPCC Special Report on the impacts of 
global warming of 1.5°C above pre-
industrial levels and related global 
greenhouse gas emission pathways, in the 
context of strengthening the global 
response to the threat of climate change, 
sustainable development, and efforts to 
eradicate poverty [Masson-Delmotte, V., P. 
Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, 
P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-
Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, 
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J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. 
Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. 
Tignor, i T. Waterfield (eds.)].

J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. 
Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. 
Tignor, i T. Waterfield (eds.)].

21 IPBES 2019: Global Assessment on 
Biodiversity and Ecosystem Services.

21 IPBES 2019: Global Assessment on 
Biodiversity and Ecosystem Services.

22 Europejska Agencja Środowiska – 
„Europejskie środowisko – stan i prognozy 
na 2020 r.” (Luksemburg: Urząd Publikacji 
UE, 2019 r.).

22 Europejska Agencja Środowiska – 
„Europejskie środowisko – stan i prognozy 
na 2020 r.” (Luksemburg: Urząd Publikacji 
UE, 2019 r.).

Or. en

Poprawka 78
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Laura 
Huhtasaari

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Sprawozdanie specjalne 
Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian 
Klimatu (IPCC) na temat wpływu 
globalnego ocieplenia o 1,5 °C 
w porównaniu z poziomem sprzed epoki 
przemysłowej i związanych z nim 
globalnych scenariuszy emisji gazów 
cieplarnianych20 stanowi solidną podstawę 
naukową do przeciwdziałania zmianom 
klimatu i wskazuje, że potrzebna jest 
intensyfikacja działań w dziedzinie 
klimatu. Potwierdza ono, że należy jak 
najszybciej ograniczyć emisje gazów 
cieplarnianych i że w szczególności w celu 
zmniejszenia prawdopodobieństwa 
wystąpienia ekstremalnych zdarzeń 
pogodowych należy ograniczyć zmianę 
klimatu do 1,5 °C. Globalne sprawozdanie 
z oceny21 Międzyrządowej Platformy 
Naukowo-Politycznej w sprawie 
Różnorodności Biologicznej 
i Funkcjonowania Ekosystemów (IPBES) 
z 2019 r. wskazuje na to, że na całym 
świecie dochodzi do utraty różnorodności 
biologicznej, a zmiana klimatu jest trzecią 

(2) Należy podkreślić, że 
Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu 
(IPCC) realizuje swój własny program 
polityczny. Widać to na przykład w 
sprawozdaniu specjalnym IPCC na temat 
wpływu globalnego ocieplenia o 1,5 °C 
w porównaniu z poziomem sprzed epoki 
przemysłowej i związanych z nim 
globalnych scenariuszy emisji gazów 
cieplarnianych.20 Zgodnie z tym 
sprawozdaniem należy jak najszybciej 
ograniczyć emisje gazów cieplarnianych, 
aby ograniczyć zmianę klimatu do 1,5 °C i 
zmniejszyć prawdopodobieństwo 
wystąpienia ekstremalnych zdarzeń 
pogodowych Wnioski te zostały 
zakwestionowane w europejskiej 
deklaracji w sprawie klimatu z dnia 18 
października 2019 r., podpisanej przez 
ponad 500 naukowców21a, którzy nie 
widzą stanu zagrożenia klimatycznego 
zgłoszonego przez Parlament Europejski 
w dniu 28 listopada 2019 r. 22a Globalne 
sprawozdanie z oceny21 Międzyrządowej 
Platformy Naukowo-Politycznej w sprawie 
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w kolejności najważniejszą przyczyną 
utraty bioróżnorodności22.

Różnorodności Biologicznej 
i Funkcjonowania Ekosystemów (IPBES) 
z 2019 r. odnotowuje z kolei, że na całym 
świecie dochodzi do utraty różnorodności 
biologicznej, a zmiana klimatu jest trzecią 
w kolejności najważniejszą przyczyną 
utraty bioróżnorodności22.

_________________ _________________
20 IPCC, 2018: Global Warming of 1.5°C. 
An IPCC Special Report on the impacts of 
global warming of 1.5°C above pre-
industrial levels and related global 
greenhouse gas emission pathways, in the 
context of strengthening the global 
response to the threat of climate change, 
sustainable development, and efforts to 
eradicate poverty [Masson-Delmotte, V., P. 
Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, 
P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-
Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, 
J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. 
Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. 
Tignor, i T. Waterfield (eds.)].

20 IPCC, 2018: Global Warming of 1.5°C. 
An IPCC Special Report on the impacts of 
global warming of 1.5°C above pre-
industrial levels and related global 
greenhouse gas emission pathways, in the 
context of strengthening the global 
response to the threat of climate change, 
sustainable development, and efforts to 
eradicate poverty [Masson-Delmotte, V., P. 
Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, 
P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-
Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, 
J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. 
Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. 
Tignor, i T. Waterfield (eds.)].

21 IPBES 2019: Global Assessment on 
Biodiversity and Ecosystem Services.

21 IPBES 2019: Global Assessment on 
Biodiversity and Ecosystem Services.
21a https://clintel.nl/wp-
content/uploads/2019/10/European-
Climate-Declaration-Oslo-18-October-
2019.pdf 

22 Europejska Agencja Środowiska – 
„Europejskie środowisko – stan i prognozy 
na 2020 r.” (Luksemburg: Urząd Publikacji 
UE, 2019 r.).

22 Europejska Agencja Środowiska – 
„Europejskie środowisko – stan i prognozy 
na 2020 r.” (Luksemburg: Urząd Publikacji 
UE, 2019 r.).
22a Rezolucja Parlamentu Europejskiego 
z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie 
alarmującej sytuacji klimatycznej 
i środowiskowej (2019/2930(RSP)).

Or. en

Poprawka 79
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Sprawozdanie specjalne 
Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian 
Klimatu (IPCC) na temat wpływu 
globalnego ocieplenia o 1,5 °C 
w porównaniu z poziomem sprzed epoki 
przemysłowej i związanych z nim 
globalnych scenariuszy emisji gazów 
cieplarnianych20 stanowi solidną podstawę 
naukową do przeciwdziałania zmianom 
klimatu i wskazuje, że potrzebna jest 
intensyfikacja działań w dziedzinie 
klimatu. Potwierdza ono, że należy jak 
najszybciej ograniczyć emisje gazów 
cieplarnianych i że w szczególności w celu 
zmniejszenia prawdopodobieństwa 
wystąpienia ekstremalnych zdarzeń 
pogodowych należy ograniczyć zmianę 
klimatu do 1,5 °C. Globalne sprawozdanie 
z oceny21 Międzyrządowej Platformy 
Naukowo-Politycznej w sprawie 
Różnorodności Biologicznej 
i Funkcjonowania Ekosystemów (IPBES) 
z 2019 r. wskazuje na to, że na całym 
świecie dochodzi do utraty różnorodności 
biologicznej, a zmiana klimatu jest trzecią 
w kolejności najważniejszą przyczyną 
utraty bioróżnorodności22.

(2) Sprawozdanie specjalne 
Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian 
Klimatu (IPCC) na temat wpływu 
globalnego ocieplenia o 1,5 °C 
w porównaniu z poziomem sprzed epoki 
przemysłowej i związanych z nim 
globalnych scenariuszy emisji gazów 
cieplarnianych20 stanowi solidną podstawę 
naukową do przeciwdziałania zmianom 
klimatu i wskazuje, że potrzebna jest 
intensyfikacja działań w dziedzinie 
klimatu. Potwierdza ono, że należy jak 
najszybciej ograniczyć emisje gazów 
cieplarnianych i że w szczególności w celu 
zmniejszenia prawdopodobieństwa 
wystąpienia ekstremalnych zdarzeń 
pogodowych należy ograniczyć zmianę 
klimatu do 1,5 °C. Globalne sprawozdanie 
z oceny21 Międzyrządowej Platformy 
Naukowo-Politycznej w sprawie 
Różnorodności Biologicznej 
i Funkcjonowania Ekosystemów (IPBES) 
z 2019 r. wskazuje na to, że na całym 
świecie dochodzi do utraty różnorodności 
biologicznej. Utrata i degradacja siedlisk 
jest główną przyczyną utraty 
różnorodności biologicznej i odpowiada za 
13 % całkowitych antropogenicznych 
emisji gazów cieplarnianych netto. 
Bezpośredni wpływ zmiany klimatu jest 
trzecią w kolejności najważniejszą 
przyczyną utraty bioróżnorodności w 
ekosystemach morskich i lądowych, które 
są jedynymi pochłaniaczami dwutlenku 
węgla z emisji antropogenicznych. 22

_________________ _________________
20 IPCC, 2018: Global Warming of 1.5°C. 
An IPCC Special Report on the impacts of 
global warming of 1.5°C above pre-
industrial levels and related global 
greenhouse gas emission pathways, in the 
context of strengthening the global 
response to the threat of climate change, 
sustainable development, and efforts to 

20 IPCC, 2018: Global Warming of 1.5°C. 
An IPCC Special Report on the impacts of 
global warming of 1.5°C above pre-
industrial levels and related global 
greenhouse gas emission pathways, in the 
context of strengthening the global 
response to the threat of climate change, 
sustainable development, and efforts to 
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eradicate poverty [Masson-Delmotte, V., P. 
Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, 
P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-
Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, 
J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. 
Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. 
Tignor, i T. Waterfield (eds.)].

eradicate poverty [Masson-Delmotte, V., P. 
Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, 
P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-
Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, 
J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. 
Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. 
Tignor, i T. Waterfield (eds.)].

21 IPBES 2019: Global Assessment on 
Biodiversity and Ecosystem Services.

21 IPBES 2019: Global Assessment on 
Biodiversity and Ecosystem Services.

22 Europejska Agencja Środowiska – 
„Europejskie środowisko – stan i prognozy 
na 2020 r.” (Luksemburg: Urząd Publikacji 
UE, 2019 r.).

22 Europejska Agencja Środowiska – 
„Europejskie środowisko – stan i prognozy 
na 2020 r.” (Luksemburg: Urząd Publikacji 
UE, 2019 r.).

Or. en

Poprawka 80
Michal Wiezik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Sprawozdanie specjalne 
Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian 
Klimatu (IPCC) na temat wpływu 
globalnego ocieplenia o 1,5 °C 
w porównaniu z poziomem sprzed epoki 
przemysłowej i związanych z nim 
globalnych scenariuszy emisji gazów 
cieplarnianych20 stanowi solidną podstawę 
naukową do przeciwdziałania zmianom 
klimatu i wskazuje, że potrzebna jest 
intensyfikacja działań w dziedzinie 
klimatu. Potwierdza ono, że należy jak 
najszybciej ograniczyć emisje gazów 
cieplarnianych i że w szczególności w celu 
zmniejszenia prawdopodobieństwa 
wystąpienia ekstremalnych zdarzeń 
pogodowych należy ograniczyć zmianę 
klimatu do 1,5 °C. Globalne sprawozdanie 
z oceny21 Międzyrządowej Platformy 
Naukowo-Politycznej w sprawie 
Różnorodności Biologicznej 
i Funkcjonowania Ekosystemów (IPBES) 

(2) Sprawozdanie specjalne 
Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian 
Klimatu (IPCC) na temat wpływu 
globalnego ocieplenia o 1,5 °C 
w porównaniu z poziomem sprzed epoki 
przemysłowej i związanych z nim 
globalnych scenariuszy emisji gazów 
cieplarnianych20 stanowi solidną podstawę 
naukową do przeciwdziałania zmianom 
klimatu i wskazuje, że potrzebna jest 
intensyfikacja działań w dziedzinie 
klimatu. Potwierdza ono, że należy jak 
najszybciej ograniczyć emisje gazów 
cieplarnianych i że w szczególności w celu 
zmniejszenia prawdopodobieństwa 
wystąpienia ekstremalnych zdarzeń 
pogodowych należy ograniczyć zmianę 
klimatu do 1,5 °C. Globalne sprawozdanie 
z oceny21 Międzyrządowej Platformy 
Naukowo-Politycznej w sprawie 
Różnorodności Biologicznej 
i Funkcjonowania Ekosystemów (IPBES) 
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z 2019 r. wskazuje na to, że na całym 
świecie dochodzi do utraty różnorodności 
biologicznej, a zmiana klimatu jest trzecią 
w kolejności najważniejszą przyczyną 
utraty bioróżnorodności22.

z 2019 r. wskazuje na to, że na całym 
świecie dochodzi do utraty różnorodności 
biologicznej, a zmiana klimatu jest trzecią 
w kolejności najważniejszą przyczyną 
utraty bioróżnorodności22, natomiast 
zrównoważone wykorzystanie przyrody 
będzie miało kluczowe znaczenia dla 
przystosowania się do groźnej 
antropogenicznej ingerencji w system 
klimatyczny i dla jej łagodzenia22a.

_________________ _________________
20 IPCC, 2018: Global Warming of 1.5°C. 
An IPCC Special Report on the impacts of 
global warming of 1.5°C above pre-
industrial levels and related global 
greenhouse gas emission pathways, in the 
context of strengthening the global 
response to the threat of climate change, 
sustainable development, and efforts to 
eradicate poverty [Masson-Delmotte, V., P. 
Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, 
P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-
Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, 
J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. 
Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. 
Tignor, i T. Waterfield (eds.)].

20 IPCC, 2018: Global Warming of 1.5°C. 
An IPCC Special Report on the impacts of 
global warming of 1.5°C above pre-
industrial levels and related global 
greenhouse gas emission pathways, in the 
context of strengthening the global 
response to the threat of climate change, 
sustainable development, and efforts to 
eradicate poverty [Masson-Delmotte, V., P. 
Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, 
P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-
Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, 
J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. 
Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. 
Tignor, i T. Waterfield (eds.)].

21 IPBES 2019: Global Assessment on 
Biodiversity and Ecosystem Services.

21 IPBES 2019: Global Assessment on 
Biodiversity and Ecosystem Services.

22 Europejska Agencja Środowiska – 
„Europejskie środowisko – stan i prognozy 
na 2020 r.” (Luksemburg: Urząd Publikacji 
UE, 2019 r.).

22 Europejska Agencja Środowiska – 
„Europejskie środowisko – stan i prognozy 
na 2020 r.” (Luksemburg: Urząd Publikacji 
UE, 2019 r.).
22a IPBES 2019: Globalna ocena 
różnorodności biologicznej i usług 
ekosystemowych.

Or. en

Uzasadnienie

Dodanie innego odnośnego tekstu z już przytoczonej oceny IPBES.

Poprawka 81
Andrey Slabakov, Andrey Novakov



PE652.555v01-00 28/635 AM\1206394PL.docx

PL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Sprawozdanie specjalne 
Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian 
Klimatu (IPCC) na temat wpływu 
globalnego ocieplenia o 1,5 °C 
w porównaniu z poziomem sprzed epoki 
przemysłowej i związanych z nim 
globalnych scenariuszy emisji gazów 
cieplarnianych20 stanowi solidną podstawę 
naukową do przeciwdziałania zmianom 
klimatu i wskazuje, że potrzebna jest 
intensyfikacja działań w dziedzinie 
klimatu. Potwierdza ono, że należy jak 
najszybciej ograniczyć emisje gazów 
cieplarnianych i że w szczególności w celu 
zmniejszenia prawdopodobieństwa 
wystąpienia ekstremalnych zdarzeń 
pogodowych należy ograniczyć zmianę 
klimatu do 1,5 °C. Globalne sprawozdanie 
z oceny21 Międzyrządowej Platformy 
Naukowo-Politycznej w sprawie 
Różnorodności Biologicznej 
i Funkcjonowania Ekosystemów (IPBES) 
z 2019 r. wskazuje na to, że na całym 
świecie dochodzi do utraty różnorodności 
biologicznej, a zmiana klimatu jest trzecią 
w kolejności najważniejszą przyczyną 
utraty bioróżnorodności22.

(2) Sprawozdanie specjalne 
Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian 
Klimatu (IPCC) na temat wpływu 
globalnego ocieplenia o 1,5 °C 
w porównaniu z poziomem sprzed epoki 
przemysłowej i związanych z nim 
globalnych scenariuszy emisji gazów 
cieplarnianych20 stanowi solidną podstawę 
naukową do przeciwdziałania zmianom 
klimatu i wskazuje, że potrzebna jest 
intensyfikacja działań w dziedzinie 
klimatu. Potwierdza ono, że należy jak 
najszybciej ograniczyć emisje gazów 
cieplarnianych i że w szczególności w celu 
zmniejszenia prawdopodobieństwa 
wystąpienia ekstremalnych zdarzeń 
pogodowych należy ograniczyć zmianę 
klimatu do 1,5 °C. Globalne sprawozdanie 
z oceny21 Międzyrządowej Platformy 
Naukowo-Politycznej w sprawie 
Różnorodności Biologicznej 
i Funkcjonowania Ekosystemów (IPBES) 
z 2019 r. wskazuje na to, że na całym 
świecie dochodzi do utraty różnorodności 
biologicznej, a zmiana klimatu jest trzecią 
w kolejności najważniejszą przyczyną 
utraty bioróżnorodności22. Sprawozdania 
te mogą stanowić ważną podstawę 
naukową świadomego podejmowania 
decyzji na szczeblu krajowym i unijnym.

_________________ _________________
20 IPCC, 2018: Global Warming of 1.5°C. 
An IPCC Special Report on the impacts of 
global warming of 1.5°C above pre-
industrial levels and related global 
greenhouse gas emission pathways, in the 
context of strengthening the global 
response to the threat of climate change, 
sustainable development, and efforts to 
eradicate poverty [Masson-Delmotte, V., P. 
Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, 
P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-
Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, 

20 IPCC, 2018: Global Warming of 1.5°C. 
An IPCC Special Report on the impacts of 
global warming of 1.5°C above pre-
industrial levels and related global 
greenhouse gas emission pathways, in the 
context of strengthening the global 
response to the threat of climate change, 
sustainable development, and efforts to 
eradicate poverty [Masson-Delmotte, V., P. 
Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, 
P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-
Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, 
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J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. 
Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. 
Tignor, i T. Waterfield (eds.)].

J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. 
Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. 
Tignor, i T. Waterfield (eds.)].

21 IPBES 2019: Global Assessment on 
Biodiversity and Ecosystem Services.

21 IPBES 2019: Global Assessment on 
Biodiversity and Ecosystem Services.

22 Europejska Agencja Środowiska – 
„Europejskie środowisko – stan i prognozy 
na 2020 r.” (Luksemburg: Urząd Publikacji 
UE, 2019 r.).

22 Europejska Agencja Środowiska – 
„Europejskie środowisko – stan i prognozy 
na 2020 r.” (Luksemburg: Urząd Publikacji 
UE, 2019 r.).

Or. en

Poprawka 82
Rob Rooken

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Sprawozdanie specjalne 
Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian 
Klimatu (IPCC) na temat wpływu 
globalnego ocieplenia o 1,5 °C 
w porównaniu z poziomem sprzed epoki 
przemysłowej i związanych z nim 
globalnych scenariuszy emisji gazów 
cieplarnianych20 stanowi solidną podstawę 
naukową do przeciwdziałania zmianom 
klimatu i wskazuje, że potrzebna jest 
intensyfikacja działań w dziedzinie 
klimatu. Potwierdza ono, że należy jak 
najszybciej ograniczyć emisje gazów 
cieplarnianych i że w szczególności w celu 
zmniejszenia prawdopodobieństwa 
wystąpienia ekstremalnych zdarzeń 
pogodowych należy ograniczyć zmianę 
klimatu do 1,5 °C. Globalne sprawozdanie 
z oceny21 Międzyrządowej Platformy 
Naukowo-Politycznej w sprawie 
Różnorodności Biologicznej 
i Funkcjonowania Ekosystemów (IPBES) 
z 2019 r. wskazuje na to, że na całym 
świecie dochodzi do utraty różnorodności 
biologicznej, a zmiana klimatu jest trzecią 
w kolejności najważniejszą przyczyną 

(2) Sprawozdanie specjalne 
Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian 
Klimatu (IPCC) na temat wpływu 
globalnego ocieplenia o 1,5 °C 
w porównaniu z poziomem sprzed epoki 
przemysłowej i związanych z nim 
globalnych scenariuszy emisji gazów 
cieplarnianych20 stanowi podstawę do 
stwierdzenia, że potrzebna jest 
intensyfikacja działań na rzecz 
przystosowania się do zmiany klimatu. W 
sprawozdaniu IPCC stwierdzono również, 
że istnieje niewiele dowodów, a wręcz nie 
ma wcale dowodów na to, że globalne 
ocieplenie spowodowało częstsze 
występowanie wielu rodzajów 
ekstremalnych zdarzeń 
pogodowych. Globalne sprawozdanie 
z oceny21 Międzyrządowej Platformy 
Naukowo-Politycznej w sprawie 
Różnorodności Biologicznej 
i Funkcjonowania Ekosystemów (IPBES) 
z 2019 r. wskazuje na to, że na całym 
świecie dochodzi do utraty różnorodności 
biologicznej, a zmiana klimatu jest trzecią 
w kolejności najważniejszą przyczyną 
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utraty bioróżnorodności22. utraty bioróżnorodności22.

_________________ _________________
20 IPCC, 2018: Global Warming of 1.5°C. 
An IPCC Special Report on the impacts of 
global warming of 1.5°C above pre-
industrial levels and related global 
greenhouse gas emission pathways, in the 
context of strengthening the global 
response to the threat of climate change, 
sustainable development, and efforts to 
eradicate poverty [Masson-Delmotte, V., P. 
Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, 
P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-
Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, 
J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. 
Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. 
Tignor, i T. Waterfield (eds.)].

20 IPCC, 2018: Global Warming of 1.5°C. 
An IPCC Special Report on the impacts of 
global warming of 1.5°C above pre-
industrial levels and related global 
greenhouse gas emission pathways, in the 
context of strengthening the global 
response to the threat of climate change, 
sustainable development, and efforts to 
eradicate poverty [Masson-Delmotte, V., P. 
Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, 
P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-
Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, 
J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. 
Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. 
Tignor, i T. Waterfield (eds.)].

21 IPBES 2019: Global Assessment on 
Biodiversity and Ecosystem Services.

21 IPBES 2019: Global Assessment on 
Biodiversity and Ecosystem Services.

22 Europejska Agencja Środowiska – 
„Europejskie środowisko – stan i prognozy 
na 2020 r.” (Luksemburg: Urząd Publikacji 
UE, 2019 r.).

22 Europejska Agencja Środowiska – 
„Europejskie środowisko – stan i prognozy 
na 2020 r.” (Luksemburg: Urząd Publikacji 
UE, 2019 r.).

Or. en

Uzasadnienie

W sprawozdaniu specjalnym IPCC stwierdzono, że: „literatura na temat wpływu zmiany 
klimatu zawiera niewiele informacji na temat możliwości przystosowania się przez 
społeczeństwo do ekstremalnych zjawisk pogodowych, w związku z czym nie udało się 
zlokalizować przejścia od wysokiego do bardzo wysokiego ryzyka w kontekście oceny skutków 
globalnego ocieplenia o 1,5 C i 2 C. W kontekście sprawozdaniu nie ma zatem pewności co 
do poziomu, na którym globalne ocieplenie może prowadzić do bardzo wysokiego ryzyka 
związanego z ekstremalnymi zdarzeniami pogodowymi.”

Poprawka 83
Mick Wallace, Clare Daly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Sprawozdanie specjalne (2) Sprawozdanie specjalne 
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Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian 
Klimatu (IPCC) na temat wpływu 
globalnego ocieplenia o 1,5 °C 
w porównaniu z poziomem sprzed epoki 
przemysłowej i związanych z nim 
globalnych scenariuszy emisji gazów 
cieplarnianych20 stanowi solidną podstawę 
naukową do przeciwdziałania zmianom 
klimatu i wskazuje, że potrzebna jest 
intensyfikacja działań w dziedzinie 
klimatu. Potwierdza ono, że należy jak 
najszybciej ograniczyć emisje gazów 
cieplarnianych i że w szczególności w celu 
zmniejszenia prawdopodobieństwa 
wystąpienia ekstremalnych zdarzeń 
pogodowych należy ograniczyć zmianę 
klimatu do 1,5 °C. Globalne sprawozdanie 
z oceny21 Międzyrządowej Platformy 
Naukowo-Politycznej w sprawie 
Różnorodności Biologicznej 
i Funkcjonowania Ekosystemów (IPBES) 
z 2019 r. wskazuje na to, że na całym 
świecie dochodzi do utraty różnorodności 
biologicznej, a zmiana klimatu jest trzecią 
w kolejności najważniejszą przyczyną 
utraty bioróżnorodności22.

Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian 
Klimatu (IPCC) na temat wpływu 
globalnego ocieplenia o 1,5 °C 
w porównaniu z poziomem sprzed epoki 
przemysłowej i związanych z nim 
globalnych scenariuszy emisji gazów 
cieplarnianych20 stanowi solidną podstawę 
naukową do przeciwdziałania zmianom 
klimatu i uwolnienia się od paliw 
kopalnych oraz wskazuje, że potrzebujemy 
wprowadzić szybkie, dalekosiężne i 
bezprecedensowe zmiany w naszych 
gospodarkach. Potwierdza ono, że należy 
jak najszybciej ograniczyć emisje gazów 
cieplarnianych i że w szczególności w celu 
zmniejszenia prawdopodobieństwa 
wystąpienia ekstremalnych zdarzeń 
pogodowych należy ograniczyć zmianę 
klimatu do 1,5 °C. Globalne sprawozdanie 
z oceny21 Międzyrządowej Platformy 
Naukowo-Politycznej w sprawie 
Różnorodności Biologicznej 
i Funkcjonowania Ekosystemów (IPBES) 
z 2019 r. wskazuje na to, że na całym 
świecie dochodzi do utraty różnorodności 
biologicznej, a zmiana klimatu jest trzecią 
w kolejności najważniejszą przyczyną 
utraty bioróżnorodności22.

_________________ _________________
20 IPCC, 2018: Global Warming of 1.5°C. 
An IPCC Special Report on the impacts of 
global warming of 1.5°C above pre-
industrial levels and related global 
greenhouse gas emission pathways, in the 
context of strengthening the global 
response to the threat of climate change, 
sustainable development, and efforts to 
eradicate poverty [Masson-Delmotte, V., P. 
Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, 
P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-
Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, 
J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. 
Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. 
Tignor, i T. Waterfield (eds.)].

20 IPCC, 2018: Global Warming of 1.5°C. 
An IPCC Special Report on the impacts of 
global warming of 1.5°C above pre-
industrial levels and related global 
greenhouse gas emission pathways, in the 
context of strengthening the global 
response to the threat of climate change, 
sustainable development, and efforts to 
eradicate poverty [Masson-Delmotte, V., P. 
Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, 
P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-
Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, 
J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. 
Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. 
Tignor, i T. Waterfield (eds.)].

21 IPBES 2019: Global Assessment on 
Biodiversity and Ecosystem Services.

21 IPBES 2019: Global Assessment on 
Biodiversity and Ecosystem Services.

22 Europejska Agencja Środowiska – 22 Europejska Agencja Środowiska – 
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„Europejskie środowisko – stan i prognozy 
na 2020 r.” (Luksemburg: Urząd Publikacji 
UE, 2019 r.).

„Europejskie środowisko – stan i prognozy 
na 2020 r.” (Luksemburg: Urząd Publikacji 
UE, 2019 r.).

Or. en

Uzasadnienie

IPCC był jasny – musimy utrzymać w grupie paliwa kopalne. Nie da się tego ukryć.

Poprawka 84
Tiemo Wölken, Delara Burkhardt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Sprawozdanie specjalne 
Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian 
Klimatu (IPCC) na temat wpływu 
globalnego ocieplenia o 1,5 °C 
w porównaniu z poziomem sprzed epoki 
przemysłowej i związanych z nim 
globalnych scenariuszy emisji gazów 
cieplarnianych20 stanowi solidną podstawę 
naukową do przeciwdziałania zmianom 
klimatu i wskazuje, że potrzebna jest 
intensyfikacja działań w dziedzinie 
klimatu. Potwierdza ono, że należy jak 
najszybciej ograniczyć emisje gazów 
cieplarnianych i że w szczególności w celu 
zmniejszenia prawdopodobieństwa 
wystąpienia ekstremalnych zdarzeń 
pogodowych należy ograniczyć zmianę 
klimatu do 1,5 °C. Globalne sprawozdanie 
z oceny21 Międzyrządowej Platformy 
Naukowo-Politycznej w sprawie 
Różnorodności Biologicznej 
i Funkcjonowania Ekosystemów (IPBES) 
z 2019 r. wskazuje na to, że na całym 
świecie dochodzi do utraty różnorodności 
biologicznej, a zmiana klimatu jest trzecią 
w kolejności najważniejszą przyczyną 
utraty bioróżnorodności22.

(2) Sprawozdanie specjalne 
Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian 
Klimatu (IPCC) na temat wpływu 
globalnego ocieplenia o 1,5 °C 
w porównaniu z poziomem sprzed epoki 
przemysłowej i związanych z nim 
globalnych scenariuszy emisji gazów 
cieplarnianych20 stanowi solidną podstawę 
naukową do przeciwdziałania zmianom 
klimatu i wskazuje, że potrzebna jest 
intensyfikacja działań w dziedzinie 
klimatu. Potwierdza ono, że należy jak 
najszybciej ograniczyć emisje gazów 
cieplarnianych i że w szczególności w celu 
zmniejszenia prawdopodobieństwa 
wystąpienia ekstremalnych zdarzeń 
pogodowych i osiągnięcia punktów 
krytycznych należy ograniczyć zmianę 
klimatu do 1,5 °C. Globalne sprawozdanie 
z oceny21 Międzyrządowej Platformy 
Naukowo-Politycznej w sprawie 
Różnorodności Biologicznej 
i Funkcjonowania Ekosystemów (IPBES) 
z 2019 r. wskazuje na to, że na całym 
świecie dochodzi do utraty różnorodności 
biologicznej, a zmiana klimatu jest trzecią 
w kolejności najważniejszą przyczyną 
utraty bioróżnorodności22.
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_________________ _________________
20 IPCC, 2018: Global Warming of 1.5°C. 
An IPCC Special Report on the impacts of 
global warming of 1.5°C above pre-
industrial levels and related global 
greenhouse gas emission pathways, in the 
context of strengthening the global 
response to the threat of climate change, 
sustainable development, and efforts to 
eradicate poverty [Masson-Delmotte, V., P. 
Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, 
P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-
Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, 
J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. 
Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. 
Tignor, i T. Waterfield (eds.)].

20 IPCC, 2018: Global Warming of 1.5°C. 
An IPCC Special Report on the impacts of 
global warming of 1.5°C above pre-
industrial levels and related global 
greenhouse gas emission pathways, in the 
context of strengthening the global 
response to the threat of climate change, 
sustainable development, and efforts to 
eradicate poverty [Masson-Delmotte, V., P. 
Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, 
P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-
Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, 
J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. 
Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. 
Tignor, i T. Waterfield (eds.)].

21 IPBES 2019: Global Assessment on 
Biodiversity and Ecosystem Services.

21 IPBES 2019: Global Assessment on 
Biodiversity and Ecosystem Services.

22 Europejska Agencja Środowiska – 
„Europejskie środowisko – stan i prognozy 
na 2020 r.” (Luksemburg: Urząd Publikacji 
UE, 2019 r.).

22 Europejska Agencja Środowiska – 
„Europejskie środowisko – stan i prognozy 
na 2020 r.” (Luksemburg: Urząd Publikacji 
UE, 2019 r.).

Or. en

Poprawka 85
Catherine Chabaud, Frédérique Ries, Véronique Trillet-Lenoir, Pascal Canfin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) W sprawozdaniu specjalnym IPCC 
dotyczącym oceanów i kriosfery w 
zmieniającym się klimacie stwierdzono, że 
ocean przyczynia się do regulacji klimatu, 
ponieważ pochłania ponad 25 % CO2 i 
93 % ciepła emitowanego przez ludzi do 
atmosfery i dostarcza 50 % tlenu na 
naszej planecie. Mechanizmy klimatyczne 
zależą od stanu oceanów i ekosystemów 
morskich, na które wpływają obecnie: 
globalne ocieplenie, zanieczyszczenia, 
nadmierne wykorzystanie różnorodności 
biologicznej mórz, podnoszący się poziom 
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mórz, zakwaszenie, odtlenienie, fale 
upałów na morzu, bezprecedensowe 
topnienie lodowców i lodu morskiego, 
erozja wybrzeży oraz ekstremalne 
anomalie pogodowe. Ocean ma 
zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia 
neutralności klimatycznej, zwłaszcza za 
pośrednictwem naturalnych pochłaniaczy 
dwutlenku węgla, takich jak namorzyny, 
rafy koralowe, skupiska trawy morskiej i 
bagna słone. Jednakże aby przyczynić się 
do osiągnięcia tego celu, należy chronić 
zdrowie oceanów i odbudować ekosystemy 
morskie, które podlegają istotnym i 
czasem nieodwracalnym zmianom. 
Dlatego IPCC przypomina, że oceany 
stanowią część rozwiązania mającego na 
celu łagodzenie zmiany klimatu i 
przystosowanie się do jej skutków, oraz 
podkreśla konieczność redukcji emisji 
gazów cieplarnianych i zanieczyszczenia 
w ekosystemach, a także wzmocnienia 
naturalnych pochłaniaczy dwutlenku 
węgla.

Or. en

Poprawka 86
Javi López, César Luena, Nicolás González Casares, Cristina Maestre Martín De 
Almagro

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Ekosystemy, ludzie i gospodarki w 
UE odczują znaczne skutki zmiany 
klimatu, jeżeli pilnie nie załagodzimy 
emisji gazów cieplarnianych lub nie 
przystosujemy się do zmiany klimatu. 
Ciężar związany ze zmianą klimatu 
pokazuje wyraźny podział północ-
południe, gdyż regiony południowe są 
bardziej dotknięte z uwagi na skutki 
ekstremalnych upałów, niedobór wody, 
suszę, pożary lasów i straty w rolnictwie. 
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Przystosowanie się do zmiany klimatu 
zmniejszyłoby niepożądane skutki w 
opłacalny sposób, dając znaczące 
dodatkowe korzyści płynące z rozwiązań 
opartych na przyrodzie.1a

_________________
1a Feyen L., Ciscar J.C., Gosling S., 
Ibarreta D., Soria A. (wydawcy) (2020). 
Climate change impacts and adaptation in 
Europe (Skutki zmiany klimatu i 
przystosowanie się do zmiany klimatu w 
Europie). Sprawozdanie końcowe JRC 
PESETA IV (Luksemburg: Urząd 
Publikacji UE, 2020). 

Or. en

Poprawka 87
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Laura 
Huhtasaari

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Równanie Kaya, wykorzystywane 
przez IPCC do oceny ewolucji emisji CO2, 
pokazuje wyraźnie, że emisje CO2 zależą 
od średniego poziomu życia, 
energochłonności PKB i wielkości emisji 
związanych z produkcją energii. 
Nierealistyczne jest opieranie się 
wyłącznie na ograniczeniu 
energochłonności lub wielkości emisji 
związanych z produkcją energii w celu 
osiągnięcia tak zwanej „neutralności 
klimatycznej”, ponieważ oznacza to, że ten 
cel wymagałby ogromnego zmniejszenia 
PKB.

Or. en

Poprawka 88
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Nicolás González Casares, César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Javi 
López

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Dzięki zastosowaniu ram 
regulacyjnych wprowadzonych przez Unię 
unijne emisje gazów cieplarnianych 
zmniejszyły się o 23 % w latach 1990–
2018, podczas gdy wzrost gospodarczy w 
tym samym okresie wyniósł 61 %, co 
pokazuje, że można oddzielić wzrost 
gospodarczy od emisji.

Or. en

Poprawka 89
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Aby przyczynić się do 
transformacji gospodarczej i społecznej, 
zatrudnienia, wzrostu gospodarczego oraz 
osiągnięcia celów zrównoważonego 
rozwoju Organizacji Narodów 
Zjednoczonych, jak również do tego, by 
w sprawiedliwy i racjonalny pod względem 
kosztów sposób zmierzać do osiągnięcia 
celu dotyczącego temperatury 
przewidzianego w porozumieniu paryskim 
z 2015 r. w sprawie zmiany klimatu 
wieńczącym 21. Konferencję Stron 
Ramowej Konwencji Narodów 
Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu 
(„porozumienie paryskie”), 
pierwszorzędne znaczenie ma ustalony 
długoterminowy cel.

skreśla się

Or. en



AM\1206394PL.docx 37/635 PE652.555v01-00

PL

Poprawka 90
Anna Zalewska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Aby przyczynić się do 
transformacji gospodarczej i społecznej, 
zatrudnienia, wzrostu gospodarczego oraz 
osiągnięcia celów zrównoważonego 
rozwoju Organizacji Narodów 
Zjednoczonych, jak również do tego, by 
w sprawiedliwy i racjonalny pod względem 
kosztów sposób zmierzać do osiągnięcia 
celu dotyczącego temperatury 
przewidzianego w porozumieniu paryskim 
z 2015 r. w sprawie zmiany klimatu 
wieńczącym 21. Konferencję Stron 
Ramowej Konwencji Narodów 
Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu 
(„porozumienie paryskie”), pierwszorzędne 
znaczenie ma ustalony długoterminowy 
cel.

(3) Aby przyczynić się do 
wzmocnienia sprawiedliwej transformacji 
gospodarczej i społecznej, zatrudnienia, 
wzrostu gospodarczego oraz osiągnięcia 
celów zrównoważonego rozwoju 
Organizacji Narodów Zjednoczonych, jak 
również do tego, by w sprawiedliwy, 
skuteczny, racjonalny pod względem 
kosztów i społecznie odpowiedzialny 
sposób zmierzać do osiągnięcia celu 
dotyczącego temperatury polegającego na 
ograniczeniu globalnego ocieplenia do 
poziomu znacznie niższego niż 2 °C 
powyżej poziomu sprzed epoki 
przemysłowej oraz podejmowaniu 
wysiłków mających na celu jego 
ograniczenie do 1,5 °C powyżej poziomu 
sprzed epoki przemysłowej, jak określono 
w porozumieniu paryskim z 2015 r. 
w sprawie zmiany klimatu wieńczącym 21. 
Konferencję Stron Ramowej Konwencji 
Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian 
Klimatu („porozumienie paryskie”), 
pierwszorzędne znaczenie ma 
długoterminowy cel, przy czym należy 
uwzględnić różne sytuacje wyjściowe 
państw członkowskich.

Or. en

Poprawka 91
Andrey Slabakov, Andrey Novakov

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Aby przyczynić się do 
transformacji gospodarczej i społecznej, 
zatrudnienia, wzrostu gospodarczego oraz 
osiągnięcia celów zrównoważonego 
rozwoju Organizacji Narodów 
Zjednoczonych, jak również do tego, by 
w sprawiedliwy i racjonalny pod względem 
kosztów sposób zmierzać do osiągnięcia 
celu dotyczącego temperatury 
przewidzianego w porozumieniu paryskim 
z 2015 r. w sprawie zmiany klimatu 
wieńczącym 21. Konferencję Stron 
Ramowej Konwencji Narodów 
Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu 
(„porozumienie paryskie”), pierwszorzędne 
znaczenie ma ustalony długoterminowy 
cel.

(3) Aby zapewnić transformację 
gospodarczą i społeczną, zatrudnienie, 
wzrost gospodarczy oraz osiągnięcie celów 
zrównoważonego rozwoju Organizacji 
Narodów Zjednoczonych, jak również by 
w sprawiedliwy i racjonalny pod względem 
kosztów sposób zmierzać do osiągnięcia 
celu dotyczącego temperatury 
przewidzianego w porozumieniu paryskim 
z 2015 r. w sprawie zmiany klimatu 
wieńczącym 21. Konferencję Stron 
Ramowej Konwencji Narodów 
Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu 
(„porozumienie paryskie”), pierwszorzędne 
znaczenie ma długoterminowy cel. 
Pandemia COVID-19 oraz jej wpływ na 
społeczeństwo i gospodarkę zmuszają nas 
do dokonania ponownej oceny środków 
służących osiągnięciu celów porozumienia 
paryskiego, przy czym należy jednocześnie 
priorytetowo traktować ożywienie 
gospodarczego państw członkowskich i 
całej Unii.

Or. en

Poprawka 92
Peter Liese

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Aby przyczynić się do 
transformacji gospodarczej i społecznej, 
zatrudnienia, wzrostu gospodarczego oraz 
osiągnięcia celów zrównoważonego 
rozwoju Organizacji Narodów 
Zjednoczonych, jak również do tego, by 
w sprawiedliwy i racjonalny pod względem 
kosztów sposób zmierzać do osiągnięcia 
celu dotyczącego temperatury 
przewidzianego w porozumieniu paryskim 
z 2015 r. w sprawie zmiany klimatu 

(3) Aby przyczynić się do 
transformacji gospodarczej i społecznej, 
zatrudnienia, wzrostu gospodarczego oraz 
osiągnięcia celów zrównoważonego 
rozwoju Organizacji Narodów 
Zjednoczonych, jak również do tego, by 
w sprawiedliwy i racjonalny pod względem 
kosztów sposób zmierzać do osiągnięcia 
celu dotyczącego temperatury 
zakładającego utrzymanie wzrostu 
średniej temperatury na świecie znacznie 
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wieńczącym 21. Konferencję Stron 
Ramowej Konwencji Narodów 
Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu 
(„porozumienie paryskie”), pierwszorzędne 
znaczenie ma ustalony długoterminowy 
cel.

poniższej niż 2°C w stosunku do poziomu 
sprzed epoki przemysłowej oraz dążenie do 
ograniczenia wzrostu temperatury do 
1,5°C powyżej poziomów sprzed epoki 
przemysłowej, jak określono 
w porozumieniu paryskim z 2015 r. 
w sprawie zmiany klimatu wieńczącym 21. 
Konferencję Stron Ramowej Konwencji 
Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian 
Klimatu („porozumienie paryskie”), 
pierwszorzędne znaczenie ma ustalony 
długoterminowy cel.

Or. en

Poprawka 93
Tiemo Wölken, Delara Burkhardt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Aby przyczynić się do 
transformacji gospodarczej i społecznej, 
zatrudnienia, wzrostu gospodarczego oraz 
osiągnięcia celów zrównoważonego 
rozwoju Organizacji Narodów 
Zjednoczonych, jak również do tego, by 
w sprawiedliwy i racjonalny pod względem 
kosztów sposób zmierzać do osiągnięcia 
celu dotyczącego temperatury 
przewidzianego w porozumieniu paryskim 
z 2015 r. w sprawie zmiany klimatu 
wieńczącym 21. Konferencję Stron 
Ramowej Konwencji Narodów 
Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu 
(„porozumienie paryskie”), pierwszorzędne 
znaczenie ma ustalony długoterminowy 
cel.

(3) Aby przyczynić się do 
transformacji gospodarczej i społecznej, 
wysokiej jakości zatrudnienia, 
zrównoważonego wzrostu gospodarczego 
oraz osiągnięcia celów zrównoważonego 
rozwoju Organizacji Narodów 
Zjednoczonych, jak również do tego, by 
szybko, w sprawiedliwy i racjonalny pod 
względem kosztów sposób osiągnąć cel 
dotyczący temperatury zakładający 
ograniczenie globalnego ocieplenia do 
poziomu znacznie niższego niż 2°C 
powyżej poziomu sprzed epoki 
przemysłowej oraz podejmowanie 
wysiłków mających na celu ograniczenie 
wzrostu temperatury do 1,5°C powyżej 
poziomu sprzed epoki przemysłowej, jak 
określono w porozumieniu paryskim 
z 2015 r. w sprawie zmiany klimatu 
wieńczącym 21. Konferencję Stron 
Ramowej Konwencji Narodów 
Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu 
(„porozumienie paryskie”), pierwszorzędne 
znaczenie ma ustalony długoterminowy 
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cel.

Or. en

Poprawka 94
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Aby przyczynić się do 
transformacji gospodarczej i społecznej, 
zatrudnienia, wzrostu gospodarczego oraz 
osiągnięcia celów zrównoważonego 
rozwoju Organizacji Narodów 
Zjednoczonych, jak również do tego, by 
w sprawiedliwy i racjonalny pod względem 
kosztów sposób zmierzać do osiągnięcia 
celu dotyczącego temperatury 
przewidzianego w porozumieniu paryskim 
z 2015 r. w sprawie zmiany klimatu 
wieńczącym 21. Konferencję Stron 
Ramowej Konwencji Narodów 
Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu 
(„porozumienie paryskie”), pierwszorzędne 
znaczenie ma ustalony długoterminowy 
cel.

(3) Aby przyczynić się do 
transformacji gospodarczej i społecznej, 
zatrudnienia, wzrostu gospodarczego oraz 
osiągnięcia celów zrównoważonego 
rozwoju Organizacji Narodów 
Zjednoczonych, jak również do tego, by 
w sprawiedliwy i racjonalny pod względem 
kosztów sposób osiągnąć cel dotyczący 
temperatury polegający na ograniczeniu 
globalnego ocieplenia do 1,5 °C powyżej 
poziomu sprzed epoki przemysłowej, jak 
określono w porozumieniu paryskim 
z 2015 r. w sprawie zmiany klimatu 
wieńczącym 21. Konferencję Stron 
Ramowej Konwencji Narodów 
Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu 
(„porozumienie paryskie”), pierwszorzędne 
znaczenie ma ustalony długoterminowy 
cel.

Or. en

Poprawka 95
Silvia Modig, Malin Björk, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Nikolaj Villumsen, 
Manuel Bompard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Aby przyczynić się do 
transformacji gospodarczej i społecznej, 

(3) Aby przyczynić się do 
transformacji gospodarczej i społecznej, 
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zatrudnienia, wzrostu gospodarczego oraz 
osiągnięcia celów zrównoważonego 
rozwoju Organizacji Narodów 
Zjednoczonych, jak również do tego, by 
w sprawiedliwy i racjonalny pod 
względem kosztów sposób zmierzać do 
osiągnięcia celu dotyczącego temperatury 
przewidzianego w porozumieniu paryskim 
z 2015 r. w sprawie zmiany klimatu 
wieńczącym 21. Konferencję Stron 
Ramowej Konwencji Narodów 
Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu 
(„porozumienie paryskie”), pierwszorzędne 
znaczenie ma ustalony długoterminowy 
cel.

zatrudnienia, wzrostu gospodarczego oraz 
osiągnięcia celów zrównoważonego 
rozwoju Organizacji Narodów 
Zjednoczonych, jak również do tego, by 
w sprawiedliwy pod względem społecznym 
sposób, bez pozostawiania nikogo w tyle, 
osiągnąć cel dotyczący temperatury 
polegający na ograniczeniu globalnego 
ocieplenia do 1,5 °C, jak określono 
w porozumieniu paryskim z 2015 r. 
w sprawie zmiany klimatu wieńczącym 21. 
Konferencję Stron Ramowej Konwencji 
Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian 
Klimatu („porozumienie paryskie”), 
pierwszorzędne znaczenie ma ustalony 
długoterminowy cel.

Or. en

Poprawka 96
Andrey Novakov, Andrey Slabakov

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Aby przyczynić się do 
transformacji gospodarczej i społecznej, 
zatrudnienia, wzrostu gospodarczego oraz 
osiągnięcia celów zrównoważonego 
rozwoju Organizacji Narodów 
Zjednoczonych, jak również do tego, by 
w sprawiedliwy i racjonalny pod względem 
kosztów sposób zmierzać do osiągnięcia 
celu dotyczącego temperatury 
przewidzianego w porozumieniu paryskim 
z 2015 r. w sprawie zmiany klimatu 
wieńczącym 21. Konferencję Stron 
Ramowej Konwencji Narodów 
Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu 
(„porozumienie paryskie”), pierwszorzędne 
znaczenie ma ustalony długoterminowy 
cel.

(3) Aby przyczynić się do 
transformacji gospodarczej i społecznej, 
zatrudnienia, wzrostu gospodarczego oraz 
osiągnięcia celów zrównoważonego 
rozwoju Organizacji Narodów 
Zjednoczonych, jak również do tego, by w 
sprawiedliwy i racjonalny pod względem 
kosztów sposób zmierzać do osiągnięcia 
celu dotyczącego temperatury 
przewidzianego w porozumieniu paryskim 
z 2015 r. w sprawie zmiany klimatu 
wieńczącym 21. Konferencję Stron 
Ramowej Konwencji Narodów 
Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu 
(„porozumienie paryskie”), pierwszorzędne 
znaczenie ma ustalony i przyjęty 
jednomyślnie przez państwa członkowskie 
długoterminowy cel.

Or. en
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Poprawka 97
César Luena, Javi López, Nicolás González Casares, Cristina Maestre Martín De 
Almagro

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Aby przyczynić się do 
transformacji gospodarczej i społecznej, 
zatrudnienia, wzrostu gospodarczego oraz 
osiągnięcia celów zrównoważonego 
rozwoju Organizacji Narodów 
Zjednoczonych, jak również do tego, by 
w sprawiedliwy i racjonalny pod względem 
kosztów sposób zmierzać do osiągnięcia 
celu dotyczącego temperatury 
przewidzianego w porozumieniu paryskim 
z 2015 r. w sprawie zmiany klimatu 
wieńczącym 21. Konferencję Stron 
Ramowej Konwencji Narodów 
Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu 
(„porozumienie paryskie”), pierwszorzędne 
znaczenie ma ustalony długoterminowy 
cel.

(3) Aby przyczynić się do 
transformacji gospodarczej i społecznej, 
zatrudnienia, dobrobytu społecznego, 
wzrostu gospodarczego oraz osiągnięcia 
celów zrównoważonego rozwoju 
Organizacji Narodów Zjednoczonych, jak 
również do tego, by w sprawiedliwy i 
racjonalny pod względem kosztów sposób 
zmierzać do osiągnięcia celu dotyczącego 
temperatury przewidzianego w 
porozumieniu paryskim z 2015 r. w 
sprawie zmiany klimatu wieńczącym 21. 
Konferencję Stron Ramowej Konwencji 
Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian 
Klimatu („porozumienie paryskie”), 
pierwszorzędne znaczenie ma ustalony 
długoterminowy cel.

Or. en

Poprawka 98
Mick Wallace, Clare Daly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Aby przyczynić się do 
transformacji gospodarczej i społecznej, 
zatrudnienia, wzrostu gospodarczego oraz 
osiągnięcia celów zrównoważonego 
rozwoju Organizacji Narodów 
Zjednoczonych, jak również do tego, by 
w sprawiedliwy i racjonalny pod 
względem kosztów sposób zmierzać do 

(3) Aby zapewnić odpowiedzialną 
transformację ekologiczną i 
wprowadzenie niezbędnych szybkich, 
dalekosiężnych i bezprecedensowych 
zmian w gospodarce, jak również, by 
w sprawiedliwy sposób zmierzać do 
osiągnięcia celu ograniczenia wzrostu 
temperatury do 1,5 ºC przewidzianego 
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osiągnięcia celu dotyczącego temperatury 
przewidzianego w porozumieniu paryskim 
z 2015 r. w sprawie zmiany klimatu 
wieńczącym 21. Konferencję Stron 
Ramowej Konwencji Narodów 
Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu 
(„porozumienie paryskie”), pierwszorzędne 
znaczenie ma ustalony długoterminowy 
cel.

w porozumieniu paryskim z 2015 r. 
w sprawie zmiany klimatu wieńczącym 21. 
Konferencję Stron Ramowej Konwencji 
Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian 
Klimatu („porozumienie paryskie”), 
pierwszorzędne znaczenie ma cel 
wyznaczony na 2040 r.

Or. en

Poprawka 99
Catherine Chabaud, Frédérique Ries, Véronique Trillet-Lenoir, Martin Hojsík, Pascal 
Canfin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) w preambule porozumienia 
paryskiego uznano „znaczenie 
zapewnienia integralności wszystkich 
ekosystemów, w tym oceanów”, a w art. 4 
ust. 1 lit. d) UNFCCC podkreślono, że 
strony konwencji wspierają 
zrównoważone zarządzanie oraz ochronę i 
podniesienie efektywności pochłaniaczy i 
zbiorników wszystkich gazów 
cieplarnianych, uwzględniając biomasę, 
lasy i oceany, jak również inne ekosystemy 
lądowe, nadbrzeżne i morskie; jeżeli cele 
porozumienia paryskiego nie zostaną 
osiągnięte, temperatura mogłaby 
przekroczyć wartość progową, powyżej 
której ocean nie będzie już w stanie 
wchłonąć tak dużej ilości dwutlenku 
węgla i uczestniczyć w łagodzeniu zmiany 
klimatu.

Or. en

Poprawka 100
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
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Laura Huhtasaari

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) W porozumieniu paryskim 
wyznaczono długofalowy cel polegający 
na utrzymaniu wzrostu temperatury na 
świecie na poziomie znajdującym się 
znacznie poniżej 2 °C powyżej poziomu 
sprzed epoki przemysłowej oraz do 
kontynuowanie działań na rzecz 
utrzymania go poniżej 1,5 °C 
w porównaniu z poziomem sprzed epoki 
przemysłowej23, oraz podkreślono 
znaczenie przystosowania się do 
negatywnych skutków zmiany klimatu24 
oraz dopilnowania, by przepływy 
finansowe były spójne z kierunkiem 
działań na rzecz niskiego poziomu emisji 
gazów cieplarnianych i rozwoju odpornego 
na zmianę klimatu25.

(4) Ramowa konwencja Narodów 
Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu 
(„porozumienie paryskie”) została 
podpisana przez państwa członkowskie 
UE i UE jako organizację 
ponadnarodową i w wyniku tego oraz 
ustalonych na poziomie krajowym 
wkładów przedstawionych w tym 
kontekście ma ona moc wiążącą, co 
znajduje odzwierciedlenie między innymi 
w rozporządzeniu (UE) 2018/1999. W 
porozumieniu paryskim wyznaczono 
długofalowy cel polegający na utrzymaniu 
wzrostu temperatury na świecie na 
poziomie znajdującym się znacznie poniżej 
2 °C powyżej poziomu sprzed epoki 
przemysłowej oraz do kontynuowanie 
działań na rzecz utrzymania go poniżej 
1,5 °C w porównaniu z poziomem sprzed 
epoki przemysłowej23, pomimo trwającej 
debaty naukowej obejmującej różne 
poglądy na przyczyny zmiany klimatu. 
Wymóg porozumienia paryskiego 
dotyczący wykorzystania przepływów 
finansowych w celu redukcji emisji gazów 
cieplarnianych i pogodzenia ich z 
odpornym na zmianę klimatu rozwojem25 
musi zostać zastąpiony racjonalną 
polityką w zakresie ochrony środowiska, 
opartą w szczególności na dostosowaniu 
do zmiany klimatu, która trwa od 
milionów lat.

_________________ _________________
23 Art. 2 ust.1 lit. a) porozumienia 
paryskiego.

23 Art. 2 ust.1 lit. a) porozumienia 
paryskiego.

24 Art. 2 ust.1 lit. b) porozumienia 
paryskiego.
25 Art. 2 ust.1 lit. c) porozumienia 
paryskiego.

25 Art. 2 ust.1 lit. c) porozumienia 
paryskiego.
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Or. en

Poprawka 101
Michael Bloss

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) W porozumieniu paryskim 
wyznaczono długofalowy cel polegający 
na utrzymaniu wzrostu temperatury na 
świecie na poziomie znajdującym się 
znacznie poniżej 2 °C powyżej poziomu 
sprzed epoki przemysłowej oraz do 
kontynuowanie działań na rzecz 
utrzymania go poniżej 1,5 °C 
w porównaniu z poziomem sprzed epoki 
przemysłowej23, oraz podkreślono 
znaczenie przystosowania się do 
negatywnych skutków zmiany klimatu24 
oraz dopilnowania, by przepływy 
finansowe były spójne z kierunkiem 
działań na rzecz niskiego poziomu emisji 
gazów cieplarnianych i rozwoju odpornego 
na zmianę klimatu25.

(4) W porozumieniu paryskim 
wyznaczono długofalowy cel polegający 
na kontynuowaniu działań na rzecz 
utrzymaniu wzrostu temperatury na 
świecie poniżej 1,5 °C w porównaniu 
z poziomem sprzed epoki przemysłowej23, 
oraz podkreślono znaczenie 
przystosowania się do negatywnych 
skutków zmiany klimatu24 oraz 
dopilnowania, by przepływy finansowe 
były spójne z kierunkiem działań na rzecz 
niskiego poziomu emisji gazów 
cieplarnianych i rozwoju odpornego na 
zmianę klimatu25. Europejskie prawo o 
klimacie, stanowiące ogólne ramy wkładu 
Unii w realizację porozumienia 
paryskiego, powinno zadbać o to, by 
zarówno Unia, jak i państwa członkowskie 
w pełni przyczyniały się do realizacji tych 
trzech długoterminowych celów 
porozumienia paryskiego.

_________________ _________________
23 Art. 2 ust.1 lit. a) porozumienia 
paryskiego.

23 Art. 2 ust.1 lit. a) porozumienia 
paryskiego.

24 Art. 2 ust.1 lit. b) porozumienia 
paryskiego.

24 Art. 2 ust.1 lit. b) porozumienia 
paryskiego.

25 Art. 2 ust.1 lit. c) porozumienia 
paryskiego.

25 Art. 2 ust.1 lit. c) porozumienia 
paryskiego.

Or. en

Poprawka 102
Cindy Franssen, Kris Peeters, Michal Wiezik
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) W porozumieniu paryskim 
wyznaczono długofalowy cel polegający 
na utrzymaniu wzrostu temperatury na 
świecie na poziomie znajdującym się 
znacznie poniżej 2 °C powyżej poziomu 
sprzed epoki przemysłowej oraz do 
kontynuowanie działań na rzecz 
utrzymania go poniżej 1,5 °C 
w porównaniu z poziomem sprzed epoki 
przemysłowej23, oraz podkreślono 
znaczenie przystosowania się do 
negatywnych skutków zmiany klimatu24 
oraz dopilnowania, by przepływy 
finansowe były spójne z kierunkiem 
działań na rzecz niskiego poziomu emisji 
gazów cieplarnianych i rozwoju odpornego 
na zmianę klimatu25.

(4) W porozumieniu paryskim 
wyznaczono długofalowy cel polegający 
na utrzymaniu wzrostu temperatury na 
świecie na poziomie znajdującym się 
znacznie poniżej 2 °C powyżej poziomu 
sprzed epoki przemysłowej oraz do 
kontynuowanie działań na rzecz 
utrzymania go poniżej 1,5 °C w 
porównaniu z poziomem sprzed epoki 
przemysłowej23, oraz podkreślono 
znaczenie przystosowania się do 
negatywnych skutków zmiany klimatu 
przez zwiększanie odporności na klimat i 
zapewnianie zrównoważonej produkcji 
żywności24, oraz dopilnowania, by 
przepływy finansowe były spójne z 
kierunkiem działań na rzecz niskiego 
poziomu emisji gazów cieplarnianych i 
rozwoju odpornego na zmianę klimatu25.

_________________ _________________
23 Art. 2 ust.1 lit. a) porozumienia 
paryskiego.

23 Art. 2 ust.1 lit. a) porozumienia 
paryskiego.

24 Art. 2 ust.1 lit. b) porozumienia 
paryskiego.

24 Art. 2 ust.1 lit. b) porozumienia 
paryskiego.

25 Art. 2 ust.1 lit. c) porozumienia 
paryskiego.

25 Art. 2 ust.1 lit. c) porozumienia 
paryskiego.

Or. en

Poprawka 103
Mairead McGuinness, Franc Bogovič, Norbert Lins, Alexander Bernhuber, Edina Tóth, 
Jessica Polfjärd, Christophe Hansen, Christian Doleschal, Michal Wiezik, Esther de 
Lange, Dolors Montserrat, Adam Jarubas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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(4) W porozumieniu paryskim 
wyznaczono długofalowy cel polegający 
na utrzymaniu wzrostu temperatury na 
świecie na poziomie znajdującym się 
znacznie poniżej 2 °C powyżej poziomu 
sprzed epoki przemysłowej oraz do 
kontynuowanie działań na rzecz 
utrzymania go poniżej 1,5 °C 
w porównaniu z poziomem sprzed epoki 
przemysłowej23, oraz podkreślono 
znaczenie przystosowania się do 
negatywnych skutków zmiany klimatu24 
oraz dopilnowania, by przepływy 
finansowe były spójne z kierunkiem 
działań na rzecz niskiego poziomu emisji 
gazów cieplarnianych i rozwoju odpornego 
na zmianę klimatu25.

(4) W porozumieniu paryskim 
wyznaczono długofalowy cel polegający 
na utrzymaniu wzrostu temperatury na 
świecie na poziomie znajdującym się 
znacznie poniżej 2 °C powyżej poziomu 
sprzed epoki przemysłowej oraz do 
kontynuowanie działań na rzecz 
utrzymania go poniżej 1,5 °C w 
porównaniu z poziomem sprzed epoki 
przemysłowej23, oraz podkreślono 
znaczenie przystosowania się do 
negatywnych skutków zmiany klimatu, w 
sposób niezagrażający produkcji 
żywności,24 oraz dopilnowania, by 
przepływy finansowe były spójne z 
kierunkiem działań na rzecz niskiego 
poziomu emisji gazów cieplarnianych i 
rozwoju odpornego na zmianę klimatu25.

_________________ _________________
23 Art. 2 ust.1 lit. a) porozumienia 
paryskiego.

23 Art. 2 ust.1 lit. a) porozumienia 
paryskiego.

24 Art. 2 ust.1 lit. b) porozumienia 
paryskiego.

24 Art. 2 ust.1 lit. b) porozumienia 
paryskiego.

25 Art. 2 ust.1 lit. c) porozumienia 
paryskiego.

25 Art. 2 ust.1 lit. c) porozumienia 
paryskiego.

Or. en

Poprawka 104
Jessica Polfjärd

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) W porozumieniu paryskim 
wyznaczono długofalowy cel polegający 
na utrzymaniu wzrostu temperatury na 
świecie na poziomie znajdującym się 
znacznie poniżej 2 °C powyżej poziomu 
sprzed epoki przemysłowej oraz do 
kontynuowanie działań na rzecz 
utrzymania go poniżej 1,5 °C 
w porównaniu z poziomem sprzed epoki 

(4) W porozumieniu paryskim 
wyznaczono długofalowy cel polegający 
na utrzymaniu wzrostu temperatury na 
świecie na poziomie znajdującym się 
znacznie poniżej 2 °C powyżej poziomu 
sprzed epoki przemysłowej oraz do 
kontynuowanie działań na rzecz 
utrzymania go poniżej 1,5 °C 
w porównaniu z poziomem sprzed epoki 
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przemysłowej23, oraz podkreślono 
znaczenie przystosowania się do 
negatywnych skutków zmiany klimatu24 
oraz dopilnowania, by przepływy 
finansowe były spójne z kierunkiem 
działań na rzecz niskiego poziomu emisji 
gazów cieplarnianych i rozwoju odpornego 
na zmianę klimatu25.

przemysłowej23, oraz podkreślono 
znaczenie przystosowania się do 
negatywnych skutków zmiany klimatu24 
oraz dopilnowania, by działalność 
gospodarcza była spójna z kierunkiem 
działań na rzecz niskiego poziomu emisji 
gazów cieplarnianych i rozwoju odpornego 
na zmianę klimatu25.

_________________ _________________
23 Art. 2 ust.1 lit. a) porozumienia 
paryskiego.

23 Art. 2 ust.1 lit. a) porozumienia 
paryskiego.

24 Art. 2 ust.1 lit. b) porozumienia 
paryskiego.

24 Art. 2 ust.1 lit. b) porozumienia 
paryskiego.

25 Art. 2 ust.1 lit. c) porozumienia 
paryskiego.

25 Art. 2 ust.1 lit. c) porozumienia 
paryskiego.

Or. en

Poprawka 105
Mick Wallace, Clare Daly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) W porozumieniu paryskim 
wyznaczono długofalowy cel polegający 
na utrzymaniu wzrostu temperatury na 
świecie na poziomie znajdującym się 
znacznie poniżej 2 °C powyżej poziomu 
sprzed epoki przemysłowej oraz do 
kontynuowanie działań na rzecz 
utrzymania go poniżej 1,5 °C 
w porównaniu z poziomem sprzed epoki 
przemysłowej23, oraz podkreślono 
znaczenie przystosowania się do 
negatywnych skutków zmiany klimatu24 
oraz dopilnowania, by przepływy 
finansowe były spójne z kierunkiem 
działań na rzecz niskiego poziomu emisji 
gazów cieplarnianych i rozwoju odpornego 
na zmianę klimatu25.

(4) W porozumieniu paryskim 
wyznaczono cele polegające na 
utrzymaniu wzrostu temperatury na 
świecie na poziomie znajdującym się 
znacznie poniżej 2 °C powyżej poziomu 
sprzed epoki przemysłowej oraz do 
kontynuowanie działań na rzecz 
utrzymania go poniżej 1,5 °C 
w porównaniu z poziomem sprzed epoki 
przemysłowej23, zwiększeniu zdolności do 
przystosowania się do negatywnych 
skutków zmiany klimatu24 oraz 
dopilnowaniu, by przepływy finansowe 
były spójne z kierunkiem działań na rzecz 
niskiego poziomu emisji gazów 
cieplarnianych i rozwoju odpornego na 
zmianę klimatu25.

_________________ _________________
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23 Art. 2 ust.1 lit. a) porozumienia 
paryskiego.

23 Art. 2 ust.1 lit. a) porozumienia 
paryskiego.

24 Art. 2 ust.1 lit. b) porozumienia 
paryskiego.

24 Art. 2 ust.1 lit. b) porozumienia 
paryskiego.

25 Art. 2 ust.1 lit. c) porozumienia 
paryskiego.

25 Art. 2 ust.1 lit. c) porozumienia 
paryskiego.

Or. en

Uzasadnienie

W porozumieniu paryskim wyznaczono trzy cele: łagodzenia zmiany klimatu, przystosowania 
się do zmiany klimatu oraz cel dotyczący przepływów finansowych. Obecne sformułowanie 
sugeruje, że istnieje tylko jeden cel, jakim jest łagodzenie zmiany klimatu.

Poprawka 106
Véronique Trillet-Lenoir, Martin Hojsík, Susana Solís Pérez, Catherine Chabaud, 
Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) W preambule do porozumienia 
paryskiego za jedno z najważniejszych 
praw uznaje się prawo do zdrowia; w art. 
4 ust. 1 lit. f) konwencji UNFCCC 
stwierdzono, że „w projektach lub 
podejmowanych przedsięwzięciach, dla 
łagodzenia bądź adaptacji do zmian 
klimatu” wszystkie strony powinny 
stosować „właściwe metody, np. oceny 
oddziaływania, formułowane i określane 
przez państwa z punktu widzenia 
minimalizowania negatywnego wpływu na 
gospodarkę, zdrowie publiczne i jakość 
środowiska”.

Or. en

Poprawka 107
Véronique Trillet-Lenoir, Martin Hojsík, Susana Solís Pérez, Catherine Chabaud, 
Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4b) Według WHO zmiana klimatu 
wpływa na społeczne i środowiskowe 
uwarunkowania zdrowia – czyste 
powietrze, bezpieczną wodę pitną, dostatek 
żywności i bezpieczne schronienie – i że w 
latach 2030–2050 oczekuje się co roku 
250 000 dodatkowych zgonów 
spowodowanych niedożywieniem, 
malarią, biegunką i stresem termicznym, a 
wyjątkowo wysokie temperatury będą 
bezpośrednio przyczyniać się do zgonów, 
zwłaszcza wśród osób starszych i 
szczególnie narażonych na zachorowania. 
Przez powodzie, fale upałów, susze i 
pożary zmiana klimatu silnie oddziałuje 
na zdrowie ludzkie, prowadząc do 
niedożywienia, a także powodując choroby 
układu krążenia i oddechowego oraz 
infekcje wektorowe.

Or. en

Poprawka 108
Tiemo Wölken, Delara Burkhardt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Działania w dziedzinie klimatu 
podejmowane przez Unię i państwa 
członkowskie powinny mieć na celu 
ochronę ludzi i naszej planety, dobrobytu, 
dostatku, zdrowia, integralności 
ekosystemów i różnorodności biologicznej 
przed zagrożeniem wynikającym ze 
zmiany klimatu, w kontekście agendy na 
rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 
i w dążeniu do realizacji celów 
porozumienia paryskiego, oraz w celu 

(5) Działania w dziedzinie klimatu 
podejmowane przez Unię i państwa 
członkowskie powinny mieć na celu 
ochronę ludzi i naszej planety, dobrobytu, 
dostatku, gospodarki, zdrowia, systemów 
żywnościowych, integralności 
ekosystemów i różnorodności biologicznej 
przed zagrożeniem wynikającym ze 
zmiany klimatu, w kontekście agendy na 
rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 
i w dążeniu do realizacji celów 
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osiągnięcia jak największego dobrobytu 
w granicach planety oraz zwiększenia 
odporności i zmniejszenia wrażliwości 
społeczeństwa na zmianę klimatu.

porozumienia paryskiego, oraz w celu 
osiągnięcia jak największego dobrobytu 
w granicach planety oraz zwiększenia 
odporności i zmniejszenia wrażliwości 
społeczeństwa i gospodarki na zmianę 
klimatu. W związku z tym działania Unii i 
państw członkowskich powinny opierać 
się na zasadzie ostrożności, zasadzie 
„efektywność energetyczna przede 
wszystkim” i zasadzie „nie szkodzić”.

Or. en

Poprawka 109
Delara Burkhardt, Tiemo Wölken

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Działania w dziedzinie klimatu 
podejmowane przez Unię i państwa 
członkowskie powinny mieć na celu 
ochronę ludzi i naszej planety, dobrobytu, 
dostatku, zdrowia, integralności 
ekosystemów i różnorodności biologicznej 
przed zagrożeniem wynikającym ze 
zmiany klimatu, w kontekście agendy na 
rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 
i w dążeniu do realizacji celów 
porozumienia paryskiego, oraz w celu 
osiągnięcia jak największego dobrobytu 
w granicach planety oraz zwiększenia 
odporności i zmniejszenia wrażliwości 
społeczeństwa na zmianę klimatu.

(5) Działania w dziedzinie klimatu 
podejmowane przez Unię i państwa 
członkowskie powinny mieć na celu 
ochronę ludzi i naszej planety, dobrobytu, 
dostatku, zdrowia, systemów 
żywnościowych, integralności 
ekosystemów i różnorodności biologicznej 
przed zagrożeniem wynikającym ze 
zmiany klimatu, w kontekście agendy na 
rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 
i w dążeniu do realizacji celów 
porozumienia paryskiego, oraz w celu 
osiągnięcia jak największego dobrobytu 
w granicach planety oraz zwiększenia 
odporności i zmniejszenia wrażliwości 
społeczeństwa na zmianę klimatu. W 
związku z tym działania Unii i państw 
członkowskich powinny opierać się na 
zasadzie ostrożności, zasadzie 
„efektywność energetyczna przede 
wszystkim” i zasadzie „nie szkodzić”.

Or. en
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Poprawka 110
Petar Vitanov

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Działania w dziedzinie klimatu 
podejmowane przez Unię i państwa 
członkowskie powinny mieć na celu 
ochronę ludzi i naszej planety, dobrobytu, 
dostatku, zdrowia, integralności 
ekosystemów i różnorodności biologicznej 
przed zagrożeniem wynikającym ze 
zmiany klimatu, w kontekście agendy na 
rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 
i w dążeniu do realizacji celów 
porozumienia paryskiego, oraz w celu 
osiągnięcia jak największego dobrobytu 
w granicach planety oraz zwiększenia 
odporności i zmniejszenia wrażliwości 
społeczeństwa na zmianę klimatu.

(5) Działania w dziedzinie klimatu 
podejmowane przez Unię i państwa 
członkowskie powinny mieć na celu 
ochronę ludzi i naszej planety, dobrobytu, 
dostatku, zdrowia, systemów 
żywnościowych, integralności 
ekosystemów i różnorodności biologicznej 
przed zagrożeniem wynikającym ze 
zmiany klimatu, w kontekście agendy na 
rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 
i w dążeniu do realizacji celów 
porozumienia paryskiego, a także 
osiągnięcie jak największego dobrobytu 
w granicach planety oraz zwiększenie 
odporności i zmniejszenia wrażliwości 
społeczeństwa na zmianę klimatu, przy 
dalszym dążeniu do realizacji celów w 
zakresie pełnego zatrudnienia i postępu 
społecznego.

Or. en

Poprawka 111
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Laura 
Huhtasaari

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Działania w dziedzinie klimatu 
podejmowane przez Unię i państwa 
członkowskie powinny mieć na celu 
ochronę ludzi i naszej planety, dobrobytu, 
dostatku, zdrowia, integralności 
ekosystemów i różnorodności biologicznej 
przed zagrożeniem wynikającym ze 
zmiany klimatu, w kontekście agendy na 

(5) Tak zwane działania w dziedzinie 
klimatu podejmowane do tej pory przez 
państwa członkowskie i Unię opierają się 
na założeniu, że możliwa jest „ochrona” 
klimatu, co często wprowadza w błąd lub 
zrównuje uzasadnione i konieczne 
działania przeciwko zanieczyszczeniu 
środowiska z „ochroną” klimatu. 
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rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 
i w dążeniu do realizacji celów 
porozumienia paryskiego, oraz w celu 
osiągnięcia jak największego dobrobytu 
w granicach planety oraz zwiększenia 
odporności i zmniejszenia wrażliwości 
społeczeństwa na zmianę klimatu.

Działania te powinny mieć na celu 
ochronę społeczeństwa, ludzi, zdrowia, 
systemów żywnościowych, integralności 
ekosystemów i różnorodności biologicznej 
poprzez upowszechnianie dobrobytu, 
dostatku i rozwoju gospodarczego poprzez 
zwiększenie ich zdolności przystosowania 
się do zmiany klimatu.

Or. en

Poprawka 112
Mick Wallace, Clare Daly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Działania w dziedzinie klimatu 
podejmowane przez Unię i państwa 
członkowskie powinny mieć na celu 
ochronę ludzi i naszej planety, dobrobytu, 
dostatku, zdrowia, integralności 
ekosystemów i różnorodności biologicznej 
przed zagrożeniem wynikającym ze 
zmiany klimatu, w kontekście agendy na 
rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 
i w dążeniu do realizacji celów 
porozumienia paryskiego, oraz w celu 
osiągnięcia jak największego dobrobytu 
w granicach planety oraz zwiększenia 
odporności i zmniejszenia wrażliwości 
społeczeństwa na zmianę klimatu.

(5) Działania w dziedzinie klimatu 
podejmowane przez Unię i państwa 
członkowskie powinny mieć na celu 
ochronę ludzi i naszej planety, dobrobytu, 
dostatku, zdrowia, systemów 
żywnościowych, integralności 
ekosystemów i różnorodności biologicznej 
przed zmianą klimatu, w kontekście 
agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 
2030 i w dążeniu do realizacji celów 
porozumienia paryskiego, oraz w celu 
osiągnięcia jak największego dobrobytu 
w granicach planety oraz zwiększenia 
odporności i zmniejszenia wrażliwości 
społeczeństwa na zmianę klimatu.

Or. en

Uzasadnienie

Już teraz mamy do czynienia ze zmianą klimatu. Nie jest to grożące nam niebezpieczeństwo.

Poprawka 113
Michal Wiezik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Motyw 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) Należy dążyć do synergii między 
różnymi celami. W tym celu należy ściśle 
chronić znaczące obszary ekosystemów 
bogatych w węgiel, takich jak stare 
drzewostany i lasy pierwotne, torfowiska, 
użytki zielone, tereny podmokłe, lasy 
namorzynowe i łąki trawy morskiej1a. 
Działania UE mające na celu 
ograniczenie emisji nie powinny 
prowadzić do wylesiania ani do zgłaszania 
wyższych emisji z tytułu użytkowania 
gruntów za pośrednictwem UNFCCC, czy 
to przez państwa trzecie, czy przez państwa 
członkowskie UE, a także należy 
zaproponować konkretny cel usuwania 
emisji netto przez naturalne pochłaniacze 
dwutlenku węgla.
_________________

1a Unijna strategia na rzecz 
bioróżnorodności 2030: Przywracanie 
przyrody do naszego życia (COM 
(2020)380).

Or. en

Poprawka 114
Catherine Chabaud, Frédérique Ries, Véronique Trillet-Lenoir, Martin Hojsík, Pascal 
Canfin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) Nauka dowiodła powiązań między 
kryzysem zdrowotnym, środowiskowym i 
klimatycznym, związanym zwłaszcza ze 
skutkami zmiany klimatu i utratą 
różnorodności biologicznej i ekosystemów. 
Kryzysy zdrowotne i sanitarne, takie jak 
COVID-19, mogą rozprzestrzenić się w 
nadchodzących dziesięcioleciach i 
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wymagać od UE, jako globalnego 
podmiotu, wdrożenia globalnej strategii 
mającej na celu zapobieganie ich 
rozwojowi dzięki zajęciu się kwestiami 
leżącymi u ich podstaw oraz promowanie 
zintegrowanego podejścia opartego na 
celach zrównoważonego rozwoju.

Or. en

Poprawka 115
Hermann Tertsch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) Działania Unii na rzecz klimatu 
prowadzone będą zawsze w taki sposób, 
aby nie zaszkodzić ekonomicznej 
rentowności strategicznych sektorów. 
Jednym z priorytetów Unii nadal pozostaje 
zapewnienie produkcji żywności i 
bezpieczeństwa żywnościowego we 
wszystkich państwach członkowskich. 
Najpóźniej do 1 stycznia 2021 r. Komisja 
przedstawi szczegółową ocenę wpływu 
Europejskiego prawa o klimacie na 
odporność i konkurencyjność unijnego 
sektora rolnego.

Or. es

Poprawka 116
Idoia Villanueva Ruiz, Silvia Modig, Manuel Bompard, Malin Björk

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) Unia i jej państwa członkowskie 
powinny rozważyć nowe formy 
konsumpcji i ich związek ze środowiskiem, 
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uznając, że aktualny model gospodarczy, 
produkcyjny i model konsumpcji jest 
odpowiedzialny za obecny kryzys 
klimatyczny i degradację społeczną 
odczuwaną przez obywateli. Działania UE 
w dziedzinie klimatu powinny opierać się 
na zasadach sprawiedliwości 
klimatycznej, społecznej i gospodarczej.

Or. en

Poprawka 117
Alexander Bernhuber, Norbert Lins, Jessica Polfjärd

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) W celu osiągnięcia neutralności 
klimatycznej należy wziąć pod uwagę 
szczególną rolę rolnictwa i leśnictwa, 
ponieważ jedynie istotne i produktywne 
rolnictwo i leśnictwo są w stanie zapewnić 
ludności wysokiej jakości bezpieczną 
żywność w wystarczających ilościach i po 
przystępnych cenach, a także surowce 
odnawialne do wszystkich zastosowań w 
biogospodarce.

Or. en

Poprawka 118
João Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) Przepisy dotyczące klimatu muszą 
być czymś więcej, niż tylko określeniem w 
prawie celu netto, jakim jest neutralność 
emisyjna do 2050 r.; powinny dostarczać 
konkretnych, wystarczających i 
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realistycznych środków do osiągnięcia 
tego celu.

Or. en

Poprawka 119
Véronique Trillet-Lenoir, Martin Hojsík, Susana Solís Pérez, Catherine Chabaud, 
Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) Europejskie prawo o klimacie 
powinno w centrum stawiać człowieka i 
mieć na celu ochronę zdrowia i dobra 
obywateli przed związanymi ze 
środowiskiem zagrożeniami i skutkami.

Or. en

Poprawka 120
Michael Bloss

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Osiągnięcie neutralności 
klimatycznej powinno wymagać wkładu ze 
strony wszystkich sektorów gospodarki. 
Z uwagi na wpływ produkcji i zużycia 
energii na poziom emisji gazów 
cieplarnianych, niezbędne jest przejście na 
zrównoważone, przystępne cenowo 
i bezpieczne dostawy energii oparte na 
sprawnie i efektywnie działającym 
wewnętrznym rynku energii. Ważnymi 
czynnikami napędzającymi realizację celu 
neutralności klimatycznej są również 
transformacja cyfrowa, innowacje 
technologiczne oraz badania i rozwój.

(6) Osiągnięcie celów porozumienia 
paryskiego, zwłaszcza zerowego poziomu 
emisji netto gazów cieplarnianych 
najpóźniej do 2040 r., wymaga od 
wszystkich sektorów gospodarki, w tym 
transportu lotniczego i morskiego, 
szybkiego ograniczenia emisji do poziomu 
bliskiego zera. Z uwagi na wpływ 
produkcji i zużycia energii na poziom 
emisji gazów cieplarnianych niezbędne jest 
przejście na wysoko wydajne i w pełni 
oparte na źródłach odnawialnych dostawy 
energii oparte na sprawnie i efektywnie 
działającym wewnętrznym rynku energii. 
Ważnymi czynnikami napędzającymi 
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realizację celu neutralności klimatycznej są 
również transformacja i obniżenie 
emisyjności transportu i systemów 
żywnościowych oraz przemysłu, a także 
stopniowe wycofywanie paliw kopalnych 
oraz ich bezpośrednich i pośrednich 
dotacji, transformacja cyfrowa, innowacje 
technologiczne oraz badania i rozwój. 
Unia i państwa członkowskie będą 
musiały przyjąć ambitne i spójne ramy 
regulacyjne, aby zapewnić wkład 
wszystkich sektorów gospodarki w unijne 
cele klimatyczne.

Or. en

Poprawka 121
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Osiągnięcie neutralności 
klimatycznej powinno wymagać wkładu ze 
strony wszystkich sektorów gospodarki. 
Z uwagi na wpływ produkcji i zużycia 
energii na poziom emisji gazów 
cieplarnianych, niezbędne jest przejście na 
zrównoważone, przystępne cenowo 
i bezpieczne dostawy energii oparte na 
sprawnie i efektywnie działającym 
wewnętrznym rynku energii. Ważnymi 
czynnikami napędzającymi realizację celu 
neutralności klimatycznej są również 
transformacja cyfrowa, innowacje 
technologiczne oraz badania i rozwój.

(6) Jako warunek wstępny osiągnięcia 
neutralności klimatycznej państwa 
członkowskie powinny niezwłocznie 
przystąpić do stopniowego znoszenia 
wszelkich bezpośrednich i pośrednich 
dopłat do paliw kopalnych. Ponadto 
osiągnięcie neutralności klimatycznej 
powinno wymagać wkładu ze strony 
wszystkich sektorów gospodarki, w tym 
transportu lotniczego i morskiego, 
polegającego na ograniczeniu emisji do 
wartości bliskiej zeru. Kluczowym 
czynnikiem pod tym względem powinna 
być zasada „zanieczyszczający płaci”. Z 
uwagi na wpływ produkcji i zużycia 
energii na poziom emisji gazów 
cieplarnianych niezbędne jest przejście na 
wysoko wydajne pod względem 
energetycznym i w pełni oparte na 
źródłach odnawialnych, przystępne 
cenowo i bezpieczne dostawy energii 
oparte na sprawnie i efektywnie 
działającym wewnętrznym rynku energii. 
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Ważnymi czynnikami napędzającymi 
realizację celu neutralności klimatycznej są 
również transformacja cyfrowa, innowacje 
technologiczne oraz badania i rozwój.

Or. en

Poprawka 122
Mick Wallace, Clare Daly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Osiągnięcie neutralności 
klimatycznej powinno wymagać wkładu ze 
strony wszystkich sektorów gospodarki. 
Z uwagi na wpływ produkcji i zużycia 
energii na poziom emisji gazów 
cieplarnianych, niezbędne jest przejście 
na zrównoważone, przystępne cenowo 
i bezpieczne dostawy energii oparte na 
sprawnie i efektywnie działającym 
wewnętrznym rynku energii. Ważnymi 
czynnikami napędzającymi realizację celu 
neutralności klimatycznej są również 
transformacja cyfrowa, innowacje 
technologiczne oraz badania i rozwój.

(6) Porozumienie paryskie wymaga, 
aby wszystkie sektory gospodarki obniżyły 
emisyjność i w związku z tym żaden sektor 
nie jest zwolniony z tego wymogu.

Or. en

Uzasadnienie

Zliberalizowana europejska unia energetyczna nie jest odpowiedzią na obniżenie emisyjności 
sektora energetycznego, w rzeczywistości zapewniła ona przyszłość paliw kopalnych, 
zwłaszcza gazu. Zamiast tego w motywie należy ponownie podkreślić wymogi wynikające z 
porozumienia paryskiego, zgodnie z którym wszystkie sektory muszą obniżyć emisyjność.

Poprawka 123
Andrey Novakov, Andrey Slabakov

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Osiągnięcie neutralności 
klimatycznej powinno wymagać wkładu ze 
strony wszystkich sektorów gospodarki. 
Z uwagi na wpływ produkcji i zużycia 
energii na poziom emisji gazów 
cieplarnianych, niezbędne jest przejście na 
zrównoważone, przystępne cenowo 
i bezpieczne dostawy energii oparte na 
sprawnie i efektywnie działającym 
wewnętrznym rynku energii. Ważnymi 
czynnikami napędzającymi realizację celu 
neutralności klimatycznej są również 
transformacja cyfrowa, innowacje 
technologiczne oraz badania i rozwój.

(6) Osiągnięcie neutralności 
klimatycznej powinno wymagać wkładu ze 
strony wszystkich sektorów gospodarki, 
proporcjonalnego długoterminowego 
zaangażowania za pośrednictwem budżetu 
UE uzależnionego od przeprowadzenia 
szczegółowej oceny skutków oraz zgodnie 
z przepisami finansowymi mającymi 
zastosowanie do gospodarowania 
budżetem UE, a także powinno być 
dostosowane do specyfiki sektorowej, aby 
transformacja była ekonomicznie 
opłacalna, sprawiedliwa i uczciwa 
społecznie. Z uwagi na wpływ produkcji 
i zużycia energii na poziom emisji gazów 
cieplarnianych, niezbędne jest przejście na 
zrównoważone, przystępne cenowo 
i bezpieczne dostawy energii oparte na 
sprawnie i efektywnie działającym 
wewnętrznym rynku energii. Ważnymi 
czynnikami napędzającymi realizację celu 
neutralności klimatycznej są również 
transformacja cyfrowa, innowacje 
technologiczne oraz badania i rozwój.

Or. en

Poprawka 124
Pernille Weiss

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Osiągnięcie neutralności 
klimatycznej powinno wymagać wkładu ze 
strony wszystkich sektorów gospodarki. 
Z uwagi na wpływ produkcji i zużycia 
energii na poziom emisji gazów 
cieplarnianych, niezbędne jest przejście 
na zrównoważone, przystępne cenowo 
i bezpieczne dostawy energii oparte na 
sprawnie i efektywnie działającym 
wewnętrznym rynku energii. Ważnymi 

(6)  Mając na uwadze, że niektóre 
państwa członkowskie UE zobowiązały się 
do ambitnych redukcji emisji dwutlenku 
węgla, które wykraczają poza ambicje 
Komisji w zakresie redukcji emisji o 50–
55 % w 2030 r. w porównaniu z 1990 r.
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czynnikami napędzającymi realizację celu 
neutralności klimatycznej są również 
transformacja cyfrowa, innowacje 
technologiczne oraz badania i rozwój.

Or. en

Poprawka 125
Simona Bonafè

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Osiągnięcie neutralności 
klimatycznej powinno wymagać wkładu ze 
strony wszystkich sektorów gospodarki. 
Z uwagi na wpływ produkcji i zużycia 
energii na poziom emisji gazów 
cieplarnianych, niezbędne jest przejście na 
zrównoważone, przystępne cenowo 
i bezpieczne dostawy energii oparte na 
sprawnie i efektywnie działającym 
wewnętrznym rynku energii. Ważnymi 
czynnikami napędzającymi realizację celu 
neutralności klimatycznej są również 
transformacja cyfrowa, innowacje 
technologiczne oraz badania i rozwój.

(6) Osiągnięcie neutralności 
klimatycznej powinno wymagać wkładu ze 
strony wszystkich sektorów gospodarki. 
Z uwagi na wpływ produkcji i zużycia 
energii na poziom emisji gazów 
cieplarnianych, niezbędne jest przejście na 
zrównoważone, przystępne cenowo 
i bezpieczne dostawy energii oparte na 
sprawnie i efektywnie działającym 
wewnętrznym rynku energii. W kontekście 
znaczenia zwiększenia efektywnego 
gospodarowania zasobami w odniesieniu 
do emisji gazów cieplarnianych 
zasadnicze znaczenie ma przejście na 
gospodarkę o obiegu zamkniętym, opartą 
na zasadzie zapobiegania odpadom i 
ograniczania śladu węglowego. Ważnymi 
czynnikami napędzającymi realizację celu 
neutralności klimatycznej są również 
transformacja cyfrowa, innowacje 
technologiczne oraz badania i rozwój.

Or. en

Poprawka 126
Anna Zalewska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Osiągnięcie neutralności 
klimatycznej powinno wymagać wkładu ze 
strony wszystkich sektorów gospodarki. 
Z uwagi na wpływ produkcji i zużycia 
energii na poziom emisji gazów 
cieplarnianych, niezbędne jest przejście na 
zrównoważone, przystępne cenowo 
i bezpieczne dostawy energii oparte na 
sprawnie i efektywnie działającym 
wewnętrznym rynku energii. Ważnymi 
czynnikami napędzającymi realizację celu 
neutralności klimatycznej są również 
transformacja cyfrowa, innowacje 
technologiczne oraz badania i rozwój.

(6) Osiągnięcie neutralności 
klimatycznej wymaga wkładu ze strony 
wszystkich sektorów objętych i 
nieobjętych systemem handlu 
uprawnieniami do emisji. Z uwagi na 
wpływ produkcji i zużycia energii na 
poziom emisji gazów cieplarnianych 
niezbędne jest przejście na zrównoważone, 
przystępne cenowo i bezpieczne dostawy 
energii oparte na sprawnie i efektywnie 
działającym wewnętrznym rynku energii, z 
uwzględnieniem gazu naturalnego i 
energii jądrowej jako technologii 
pomostowych o niższej emisyjności w celu 
wsparcia transformacji energetycznej. 
Ważnymi czynnikami napędzającymi 
realizację celu neutralności klimatycznej są 
również transformacja cyfrowa, innowacje 
technologiczne oraz badania i rozwój, 
które będą wymagały dodatkowego 
finansowania na badania, rozwój, 
wdrażanie i wsparcie produkcji.

Or. en

Poprawka 127
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Osiągnięcie neutralności 
klimatycznej powinno wymagać wkładu ze 
strony wszystkich sektorów gospodarki. 
Z uwagi na wpływ produkcji i zużycia 
energii na poziom emisji gazów 
cieplarnianych, niezbędne jest przejście na 
zrównoważone, przystępne cenowo 
i bezpieczne dostawy energii oparte na 
sprawnie i efektywnie działającym 
wewnętrznym rynku energii. Ważnymi 
czynnikami napędzającymi realizację celu 

(6) Osiągnięcie odporności na zmianę 
klimatu powinno być celem wszystkich 
państw członkowskich. Ważnymi 
czynnikami napędzającymi realizację celu 
odporności na zmianę klimatu są również 
transformacja cyfrowa, innowacje 
technologiczne, badania i rozwój.
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neutralności klimatycznej są również 
transformacja cyfrowa, innowacje 
technologiczne oraz badania i rozwój.

Or. en

Poprawka 128
Catherine Chabaud, Frédérique Ries, Véronique Trillet-Lenoir

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Osiągnięcie neutralności 
klimatycznej powinno wymagać wkładu ze 
strony wszystkich sektorów gospodarki. 
Z uwagi na wpływ produkcji i zużycia 
energii na poziom emisji gazów 
cieplarnianych, niezbędne jest przejście na 
zrównoważone, przystępne cenowo 
i bezpieczne dostawy energii oparte na 
sprawnie i efektywnie działającym 
wewnętrznym rynku energii. Ważnymi 
czynnikami napędzającymi realizację celu 
neutralności klimatycznej są również 
transformacja cyfrowa, innowacje 
technologiczne oraz badania i rozwój.

(6) Osiągnięcie neutralności 
klimatycznej powinno wymagać wkładu ze 
strony wszystkich sektorów gospodarki, w 
tym obniżenia emisji w transporcie 
lotniczym i morskim. Z uwagi na wpływ 
produkcji i zużycia energii na poziom 
emisji gazów cieplarnianych, niezbędne 
jest przejście na zrównoważone, 
przystępne cenowo i bezpieczne dostawy 
energii oparte na sprawnie i efektywnie 
działającym wewnętrznym rynku energii. 
Należy zatem promować działania 
ukierunkowane na zmniejszanie zużycia 
energii poprzez wpływanie na zachowania 
użytkowników. Ważnymi czynnikami 
napędzającymi realizację celu neutralności 
klimatycznej dzięki promowaniu absorpcji 
zrównoważonych rozwiązań są również 
transformacja cyfrowa, innowacje 
technologiczne oraz badania i rozwój, a 
także nauka partycypacyjna.

Or. en

Poprawka 129
Javi López, César Luena, Nicolás González Casares, Cristina Maestre Martín De 
Almagro

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Osiągnięcie neutralności 
klimatycznej powinno wymagać wkładu ze 
strony wszystkich sektorów gospodarki. 
Z uwagi na wpływ produkcji i zużycia 
energii na poziom emisji gazów 
cieplarnianych, niezbędne jest przejście na 
zrównoważone, przystępne cenowo 
i bezpieczne dostawy energii oparte na 
sprawnie i efektywnie działającym 
wewnętrznym rynku energii. Ważnymi 
czynnikami napędzającymi realizację celu 
neutralności klimatycznej są również 
transformacja cyfrowa, innowacje 
technologiczne oraz badania i rozwój.

(6) Osiągnięcie neutralności 
klimatycznej powinno wymagać wkładu ze 
strony wszystkich sektorów gospodarki, 
które będą musiały uczestniczyć w 
transformacji gospodarczej w sposób 
gwarantujący, że ich działania będą się 
przyczyniały do osiągnięcia 
długoterminowego celu, jakim jest 
uzyskanie neutralności klimatycznej UE 
do 2050 r., a nie szkodziły mu. Z uwagi na 
wpływ produkcji i zużycia energii na 
poziom emisji gazów cieplarnianych, 
niezbędne jest przejście na zrównoważone, 
przystępne cenowo i bezpieczne dostawy 
energii oparte na sprawnie i efektywnie 
działającym wewnętrznym rynku energii. 
Ważnymi czynnikami napędzającymi 
realizację celu neutralności klimatycznej są 
również transformacja cyfrowa, innowacje 
technologiczne oraz badania i rozwój.

Or. en

Poprawka 130
Jan Huitema, Linea Søgaard-Lidell, Nils Torvalds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Osiągnięcie neutralności 
klimatycznej powinno wymagać wkładu ze 
strony wszystkich sektorów gospodarki. 
Z uwagi na wpływ produkcji i zużycia 
energii na poziom emisji gazów 
cieplarnianych, niezbędne jest przejście na 
zrównoważone, przystępne cenowo 
i bezpieczne dostawy energii oparte na 
sprawnie i efektywnie działającym 
wewnętrznym rynku energii. Ważnymi 
czynnikami napędzającymi realizację celu 
neutralności klimatycznej są również 
transformacja cyfrowa, innowacje 
technologiczne oraz badania i rozwój.

(6) Osiągnięcie neutralności 
klimatycznej powinno wymagać wkładu ze 
strony wszystkich sektorów gospodarki. 
Z uwagi na wpływ produkcji i zużycia 
energii na poziom emisji gazów 
cieplarnianych, niezbędne jest przejście na 
zrównoważone, przystępne cenowo 
i bezpieczne dostawy energii oparte na 
sprawnie i efektywnie działającym 
wewnętrznym rynku energii. Wkład 
gospodarki o obiegu zamkniętym w 
neutralność klimatyczną powinien zostać 
rozszerzony poprzez zwiększenie 
wykorzystania materiałów 
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niskoemisyjnych przy jednoczesnym 
promowaniu recyklingu i efektywnego 
wykorzystania surowców. Ważnymi 
czynnikami napędzającymi realizację celu 
neutralności klimatycznej są również 
transformacja cyfrowa, innowacje 
technologiczne oraz badania i rozwój.

Or. en

Poprawka 131
Tiemo Wölken, Delara Burkhardt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Osiągnięcie neutralności 
klimatycznej powinno wymagać wkładu ze 
strony wszystkich sektorów gospodarki. 
Z uwagi na wpływ produkcji i zużycia 
energii na poziom emisji gazów 
cieplarnianych, niezbędne jest przejście na 
zrównoważone, przystępne cenowo 
i bezpieczne dostawy energii oparte na 
sprawnie i efektywnie działającym 
wewnętrznym rynku energii. Ważnymi 
czynnikami napędzającymi realizację celu 
neutralności klimatycznej są również 
transformacja cyfrowa, innowacje 
technologiczne oraz badania i rozwój.

(6) Osiągnięcie neutralności 
klimatycznej wymaga, aby wszystkie 
sektory gospodarki, w tym transport 
lotniczy i morski, zmniejszyły emisje do 
wartości bliskiej zeru. Kluczowym 
czynnikiem pod tym względem powinna 
być zasada „zanieczyszczający płaci”. Z 
uwagi na wpływ produkcji i zużycia 
energii na poziom emisji gazów 
cieplarnianych, niezbędne jest przejście na 
zrównoważone, przystępne cenowo i 
bezpieczne dostawy energii oparte na 
sprawnie i efektywnie działającym 
wewnętrznym rynku energii, energiach 
odnawialnych i nośnikach energii. 
Ważnymi czynnikami napędzającymi 
realizację celu neutralności klimatycznej są 
również transformacja cyfrowa i 
przemysłowa, innowacje technologiczne 
oraz badania i rozwój.

Or. en

Poprawka 132
Silvia Modig, Malin Björk, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Nikolaj Villumsen, 
Manuel Bompard
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Osiągnięcie neutralności 
klimatycznej powinno wymagać wkładu ze 
strony wszystkich sektorów gospodarki. 
Z uwagi na wpływ produkcji i zużycia 
energii na poziom emisji gazów 
cieplarnianych, niezbędne jest przejście na 
zrównoważone, przystępne cenowo 
i bezpieczne dostawy energii oparte na 
sprawnie i efektywnie działającym 
wewnętrznym rynku energii. Ważnymi 
czynnikami napędzającymi realizację celu 
neutralności klimatycznej są również 
transformacja cyfrowa, innowacje 
technologiczne oraz badania i rozwój.

(6) Osiągnięcie neutralności 
klimatycznej wymaga zintegrowanego 
podejścia i wkładu ze strony wszystkich 
sektorów gospodarki. Kluczowym 
czynnikiem pod tym względem powinna 
być zasada „zanieczyszczający płaci”. 
Z uwagi na wpływ produkcji i zużycia 
energii na poziom emisji gazów 
cieplarnianych niezbędne jest przejście na 
zrównoważone, przystępne cenowo 
i bezpieczne dostawy energii oparte na 
sprawnie i efektywnie działającym 
wewnętrznym rynku energii, jak również 
stopniowe wycofywanie paliw kopalnych, 
oraz dotyczących ich pośrednich i 
bezpośrednich dotacji. Ważnymi 
czynnikami napędzającymi realizację celu 
neutralności klimatycznej są również 
transformacja cyfrowa, innowacje 
technologiczne oraz badania i rozwój.

Or. en

Poprawka 133
Silvia Sardone, Marco Dreosto, Simona Baldassarre, Danilo Oscar Lancini, Annalisa 
Tardino

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Osiągnięcie neutralności 
klimatycznej powinno wymagać wkładu ze 
strony wszystkich sektorów gospodarki. 
Z uwagi na wpływ produkcji i zużycia 
energii na poziom emisji gazów 
cieplarnianych, niezbędne jest przejście 
na zrównoważone, przystępne cenowo 
i bezpieczne dostawy energii oparte na 
sprawnie i efektywnie działającym 
wewnętrznym rynku energii. Ważnymi 

(6) Osiągnięcie neutralności 
klimatycznej powinno wymagać 
rozsądnego wkładu ze strony wszystkich 
sektorów gospodarki w oparciu o zasadę 
„zanieczyszczający płaci“ i nie zagrażać 
bezpieczeństwu oraz przystępności 
cenowej systemu energetycznego. 
Ważnymi czynnikami napędzającymi 
realizację celu neutralności klimatycznej są 
również transformacja cyfrowa, innowacje 
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czynnikami napędzającymi realizację celu 
neutralności klimatycznej są również 
transformacja cyfrowa, innowacje 
technologiczne oraz badania i rozwój.

technologiczne oraz badania i rozwój.

Or. it

Poprawka 134
Mairead McGuinness, Pernille Weiss, Franc Bogovič, Norbert Lins, Roberta Metsola, 
Cindy Franssen, Edina Tóth, Hildegard Bentele, Jessica Polfjärd, Christian Doleschal, 
Stanislav Polčák, Dolors Montserrat, Esther de Lange, Adam Jarubas, Peter Liese

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Osiągnięcie neutralności 
klimatycznej powinno wymagać wkładu ze 
strony wszystkich sektorów gospodarki. 
Z uwagi na wpływ produkcji i zużycia 
energii na poziom emisji gazów 
cieplarnianych, niezbędne jest przejście na 
zrównoważone, przystępne cenowo 
i bezpieczne dostawy energii oparte na 
sprawnie i efektywnie działającym 
wewnętrznym rynku energii. Ważnymi 
czynnikami napędzającymi realizację celu 
neutralności klimatycznej są również 
transformacja cyfrowa, innowacje 
technologiczne oraz badania i rozwój.

(6) Osiągnięcie neutralności 
klimatycznej powinno wymagać istotnego 
wkładu ze strony wszystkich sektorów 
gospodarki. Z uwagi na wpływ produkcji i 
zużycia energii na poziom emisji gazów 
cieplarnianych, niezbędne jest przejście na 
zrównoważone, przystępne cenowo i 
bezpieczne dostawy energii, przy 
jednoczesnym ograniczeniu ubóstwa 
energetycznego, oparte na sprawnie i 
efektywnie działającym wewnętrznym 
rynku energii. Ważnymi czynnikami 
napędzającymi realizację celu neutralności 
klimatycznej są również transformacja 
cyfrowa, innowacje technologiczne oraz 
badania i rozwój. Aby osiągnąć ten cel, 
należy przyjąć podejście neutralne pod 
względem technologicznym.

Or. en

Poprawka 135
Rovana Plumb, Tudor Ciuhodaru

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Osiągnięcie neutralności 
klimatycznej powinno wymagać wkładu ze 
strony wszystkich sektorów gospodarki. 
Z uwagi na wpływ produkcji i zużycia 
energii na poziom emisji gazów 
cieplarnianych, niezbędne jest przejście na 
zrównoważone, przystępne cenowo 
i bezpieczne dostawy energii oparte na 
sprawnie i efektywnie działającym 
wewnętrznym rynku energii. Ważnymi 
czynnikami napędzającymi realizację celu 
neutralności klimatycznej są również 
transformacja cyfrowa, innowacje 
technologiczne oraz badania i rozwój.

(6) Osiągnięcie neutralności 
klimatycznej powinno wymagać wkładu ze 
strony wszystkich sektorów gospodarki, w 
tym transportu lotniczego i morskiego, w 
celu zmniejszenia ich emisji do wartości 
bliskiej zeru. Z uwagi na wpływ produkcji 
i zużycia energii na poziom emisji gazów 
cieplarnianych, niezbędne jest przejście na 
zrównoważone, przystępne cenowo 
i bezpieczne dostawy energii oparte na 
sprawnie i efektywnie działającym 
wewnętrznym rynku energii. Ważnymi 
czynnikami napędzającymi realizację celu 
neutralności klimatycznej są również 
transformacja cyfrowa, innowacje 
technologiczne oraz badania i rozwój.

Or. en

Poprawka 136
Alexander Bernhuber, Norbert Lins

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Osiągnięcie neutralności 
klimatycznej powinno wymagać wkładu ze 
strony wszystkich sektorów gospodarki. 
Z uwagi na wpływ produkcji i zużycia 
energii na poziom emisji gazów 
cieplarnianych, niezbędne jest przejście na 
zrównoważone, przystępne cenowo 
i bezpieczne dostawy energii oparte na 
sprawnie i efektywnie działającym 
wewnętrznym rynku energii. Ważnymi 
czynnikami napędzającymi realizację celu 
neutralności klimatycznej są również 
transformacja cyfrowa, innowacje 
technologiczne oraz badania i rozwój.

(6) Osiągnięcie neutralności 
klimatycznej powinno wymagać wkładu ze 
strony wszystkich sektorów gospodarki. Z 
uwagi na wpływ produkcji i zużycia 
energii na poziom emisji gazów 
cieplarnianych, niezbędne jest przejście na 
zrównoważone, przystępne cenowo i 
bezpieczne dostawy energii, przy 
jednoczesnym uwzględnieniu ryzyka 
ucieczki emisji, oparte na sprawnie i 
efektywnie działającym wewnętrznym 
rynku energii. Ważnymi czynnikami 
napędzającymi realizację celu neutralności 
klimatycznej są również transformacja 
cyfrowa, innowacje technologiczne oraz 
badania i rozwój.

Or. en
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Poprawka 137
Jessica Polfjärd

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Osiągnięcie neutralności 
klimatycznej powinno wymagać wkładu ze 
strony wszystkich sektorów gospodarki. 
Z uwagi na wpływ produkcji i zużycia 
energii na poziom emisji gazów 
cieplarnianych, niezbędne jest przejście na 
zrównoważone, przystępne cenowo 
i bezpieczne dostawy energii oparte na 
sprawnie i efektywnie działającym 
wewnętrznym rynku energii. Ważnymi 
czynnikami napędzającymi realizację celu 
neutralności klimatycznej są również 
transformacja cyfrowa, innowacje 
technologiczne oraz badania i rozwój.

(6) Osiągnięcie neutralności 
klimatycznej powinno wymagać wkładu ze 
strony wszystkich sektorów gospodarki. Z 
uwagi na wpływ produkcji i zużycia 
energii na poziom emisji gazów 
cieplarnianych, niezbędne jest przejście na 
zrównoważone, wolne od paliw 
kopalnych, przystępne cenowo i 
bezpieczne dostawy energii oparte na 
sprawnie i efektywnie działającym 
wewnętrznym rynku energii bazującym na 
zasadach konkurencji. Ważnymi 
czynnikami napędzającymi realizację celu 
neutralności klimatycznej są również 
transformacja cyfrowa, innowacje 
technologiczne oraz badania i rozwój.

Or. en

Poprawka 138
Edina Tóth, András Gyürk

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Osiągnięcie neutralności 
klimatycznej powinno wymagać wkładu ze 
strony wszystkich sektorów gospodarki. 
Z uwagi na wpływ produkcji i zużycia 
energii na poziom emisji gazów 
cieplarnianych, niezbędne jest przejście na 
zrównoważone, przystępne cenowo 
i bezpieczne dostawy energii oparte na 
sprawnie i efektywnie działającym 
wewnętrznym rynku energii. Ważnymi 

(6) Osiągnięcie neutralności 
klimatycznej powinno wymagać wkładu ze 
strony wszystkich sektorów gospodarki, w 
tym transportu morskiego. Z uwagi na 
wpływ produkcji i zużycia energii na 
poziom emisji gazów cieplarnianych, 
niezbędne jest przejście na zrównoważone, 
przystępne cenowo i bezpieczne dostawy 
energii oparte na sprawnie i efektywnie 
działającym wewnętrznym rynku energii. 
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czynnikami napędzającymi realizację celu 
neutralności klimatycznej są również 
transformacja cyfrowa, innowacje 
technologiczne oraz badania i rozwój.

Ważnymi czynnikami napędzającymi 
realizację celu neutralności klimatycznej są 
również transformacja cyfrowa, innowacje 
technologiczne oraz badania i rozwój.

Or. en

Poprawka 139
Linea Søgaard-Lidell, Nils Torvalds, Jan Huitema, Andreas Glück, Asger Christensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Osiągnięcie neutralności 
klimatycznej powinno wymagać wkładu ze 
strony wszystkich sektorów gospodarki. 
Z uwagi na wpływ produkcji i zużycia 
energii na poziom emisji gazów 
cieplarnianych, niezbędne jest przejście na 
zrównoważone, przystępne cenowo 
i bezpieczne dostawy energii oparte na 
sprawnie i efektywnie działającym 
wewnętrznym rynku energii. Ważnymi 
czynnikami napędzającymi realizację celu 
neutralności klimatycznej są również 
transformacja cyfrowa, innowacje 
technologiczne oraz badania i rozwój.

(6) Osiągnięcie neutralności 
klimatycznej powinno wymagać wkładu i 
współpracy ze strony wszystkich sektorów 
gospodarki. Z uwagi na wpływ produkcji 
i zużycia energii na poziom emisji gazów 
cieplarnianych, niezbędne jest przejście na 
zrównoważone, przystępne cenowo 
i bezpieczne dostawy energii oparte na 
sprawnie i efektywnie działającym 
wewnętrznym rynku energii. Ważnymi 
czynnikami napędzającymi realizację celu 
neutralności klimatycznej są również 
transformacja cyfrowa i neutralność 
technologiczna, innowacje oraz badania 
i rozwój.

Or. en

Poprawka 140
Pietro Fiocchi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) Aby ułatwić przejście do 
neutralności klimatycznej we wszystkich 
sektorach gospodarki, każdy sektor 
powinien mieć możliwość opracowania 
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planu działania opisującego, w jaki 
sposób i do kiedy może ograniczyć emisje 
do wartości bliskiej zeru, przy czym rok 
2050 stanowi termin ostateczny. W celu 
ułatwienia porównywalności planów 
działania Komisja powinna wprowadzić 
zharmonizowany format i zestaw 
kryteriów, które stanowiłyby podstawę 
tych planów działania. Takie plany 
działania należy sporządzić w oparciu o 
ścisłą współpracę między 
stowarzyszeniami branżowymi, 
stowarzyszeniami reprezentującymi 
mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, 
przedsiębiorstwami, związkami 
zawodowymi i środowiskiem 
akademickim, należy ocenić w nich 
możliwości, potrzeby i wyzwania, jeśli 
chodzi o osiągnięcie neutralności 
klimatycznej, i należy przekazać je 
Komisji.

Or. it

Poprawka 141
Javi López, César Luena, Nicolás González Casares, Cristina Maestre Martín De 
Almagro

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) Wyzwanie inwestycyjne, jakim jest 
osiągnięcie celu neutralności klimatycznej 
do 2050 r. oraz dążenie do osiągnięcia 
globalnego celu w zakresie adaptacji, jest 
znaczące. Istnieje potrzeba promowania i 
wspierania zrównoważonych inwestycji 
oraz stworzenia korzystnych warunków 
sprzyjających inwestycjom ekologicznym. 
Zrównoważony plan działania UE oraz 
europejska taksonomia zrównoważonej 
działalności stanowią solidne ramy, które 
należy wykorzystać. Ponadto kluczową 
rolę odgrywać będą budżety europejskie i 
krajowe. Komisja Europejska 
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zaproponowała cel, zgodnie z którym 25 % 
środków w ramach wszystkich programów 
UE należy przeznaczyć na kwestie 
związane ze zmianą klimatu. Krajowe 
budżety również będą miały kluczowe 
znaczenie dla wspierania transformacji. 
Większe wykorzystanie narzędzi 
ekologicznego planowania budżetu 
pomoże przestawić inwestycje publiczne, 
konsumpcję oraz podatki na priorytety 
w zakresie ochrony środowiska 
i ograniczyć szkodliwe subsydia.

Or. en

Poprawka 142
Jytte Guteland

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) Aby ułatwić przejście do 
neutralności klimatycznej we wszystkich 
sektorach gospodarki, każde państwo 
członkowskie powinno opracować plan 
działania dla każdego sektora gospodarki 
opisujący, w jaki sposób i do kiedy może 
ograniczyć emisje do wartości bliskiej 
zeru, przy czym rok 2050 stanowi termin 
ostateczny. W celu ułatwienia 
porównywalności planów działania 
Komisja powinna wprowadzić 
zharmonizowany format i zestaw 
kryteriów, które stanowiłyby podstawę 
tych planów działania. Takie plany 
działania należy sporządzić w oparciu o 
ścisłą współpracę między 
stowarzyszeniami branżowymi, 
przedsiębiorstwami, związkami 
zawodowymi, społeczeństwem 
obywatelskim, władzami lokalnymi i 
regionalnymi i środowiskiem 
akademickim, należy ocenić w nich 
możliwości, potrzeby i wyzwania, jeśli 
chodzi o osiągnięcie neutralności 
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klimatycznej, i należy przekazać je 
Komisji jako część krajowych planów w 
dziedzinie energii i klimatu.

Or. en

Poprawka 143
Anna Zalewska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) Komisja powinna zalecić 
szczegółowy plan wraz ze wszystkimi 
sugerowanymi niezbędnymi środkami 
legislacyjnymi i nielegislacyjnymi w celu 
osiągnięcia gospodarki neutralnej dla 
klimatu do 2050 r. Plan ten powinien 
określać najważniejsze przeszkody oraz 
środki, które zostaną wdrożone na 
szczeblu UE w celu wsparcia 
transformacji każdego sektora 
gospodarki. Wysiłki w zakresie inwestycji 
kapitałowych we wszystkich sektorach 
powinny być porównywalne, biorąc pod 
uwagę ich względną wielkość i 
sprawiedliwy podział obciążenia. Jeżeli 
nie jest to wykonalne, należy zezwolić na 
kompensowanie krajowe i 
międzynarodowe w celu zapewnienia, aby 
koszty transformacji były sprawiedliwe i 
rozsądne.

Or. en

Poprawka 144
Michael Bloss

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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(6a) Jeśli chodzi o system klimatyczny, 
dla całkowitego stężenia gazów 
cieplarnianych w atmosferze istotna jest 
łączna suma emisji antropogenicznych w 
czasie. Sprawozdanie specjalne IPCC w 
sprawie ograniczenia wzrostu temperatury 
do 1,5 °C oraz baza danych scenariuszy 
stanowiąca jego podstawę są źródłem 
najlepszych dostępnych i najnowszych 
dowodów naukowych dotyczących 
pozostałego globalnego budżetu 
związanego z emisjami gazów 
cieplarnianych, aby utrzymać wzrost 
temperatury na świecie na poziomie 
1,5 °C w stosunku do poziomu sprzed 
epoki przemysłowej. W celu zachowania 
spójności ze zobowiązaniami podjętymi w 
ramach porozumienia paryskiego Unia i 
państwa członkowskie powinny przyjąć 
podobne podejście do kwestii budżetu 
związanego z emisjami gazów 
cieplarnianych.

Or. en

Poprawka 145
Linea Søgaard-Lidell, Nils Torvalds, Jan Huitema, Andreas Glück, Asger Christensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) W związku z tym, że trudno będzie 
osiągnąć neutralność klimatyczną tylko 
dzięki ograniczeniu i usprawnieniu 
działań i polityk, konieczne jest 
wykorzystanie dostępnych technologii. 
Należy zbadać rolę technologii takich jak 
wychwytywanie i utylizacja dwutlenku 
węgla oraz uznać, że przyczyniają się one 
do osiągnięcia przez Unię jej celów. 
Należy w dalszym ciągu rozwijać 
technologie w celu zwiększania 
możliwości za pomocą funduszy 
badawczo-rozwojowych.
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Or. en

Poprawka 146
Michael Bloss

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Unia realizuje ambitną politykę 
w obszarze działań w dziedzinie klimatu 
i dysponuje ramami regulacyjnymi, które 
umożliwiają osiągnięcie unijnego celu 
redukcji emisji gazów cieplarnianych 
do 2030 r. W skład prawodawstwa 
wdrażającego ten cel wchodzą między 
innymi dyrektywa Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2003/87/WE26, 
w której ustanawia się system handlu 
uprawnieniami do emisji gazów 
cieplarnianych w Unii, rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2018/84227, na podstawie którego 
wprowadzono krajowe cele w zakresie 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych 
do 2030 r., oraz rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/84128 
zawierające wymóg, by państwa 
członkowskie osiągnęły równowagę 
między emisjami gazów cieplarnianych 
a ich pochłanianiem w wyniku działalności 
związanej z użytkowaniem gruntów, 
zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem.

(7) Unia dysponuje ramami 
regulacyjnymi, które umożliwiają 
osiągnięcie unijnego obecnego celu 
redukcji emisji gazów cieplarnianych do 
2030 r., przyjętego przed wejściem w życie 
porozumienia paryskiego. W skład 
prawodawstwa wdrażającego ten cel 
wchodzą między innymi dyrektywa 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2003/87/WE26, w której ustanawia się 
system handlu uprawnieniami do emisji 
gazów cieplarnianych w Unii, 
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2018/84227, na podstawie 
którego wprowadzono krajowe cele 
w zakresie ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych do 2030 r., oraz 
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2018/84128 zawierające 
wymóg, by państwa członkowskie 
osiągnęły równowagę między emisjami 
gazów cieplarnianych a ich pochłanianiem 
w wyniku działalności związanej 
z użytkowaniem gruntów, zmianą 
użytkowania gruntów i leśnictwem. 
Najpóźniej do 30 czerwca 2021 r. Komisja 
powinna dokonać przeglądu tych 
przepisów w połączeniu z wszystkimi 
odnośnymi przepisami sektorowymi, 
unijnymi działaniami zewnętrznymi i 
budżetem Unii, aby uwzględnić budżet 
Unii związany z emisjami gazów 
cieplarnianych, zwiększony unijny cel na 
2030 r. oraz cel osiągnięcia zerowego 
poziomu emisji netto gazów 
cieplarnianych określony w niniejszym 
rozporządzeniu.
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_________________ _________________
26 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2003/87/WE z dnia 13 października 
2003 r. ustanawiająca system handlu 
przydziałami emisji gazów cieplarnianych 
w Unii oraz zmieniająca dyrektywę Rady 
96/61/WE. (Dz.U. L 275 z dnia 25 
października 2003, s. 32).

26 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2003/87/WE z dnia 13 października 
2003 r. ustanawiająca system handlu 
przydziałami emisji gazów cieplarnianych 
w Unii oraz zmieniająca dyrektywę Rady 
96/61/WE. (Dz.U. L 275 z dnia 25 
października 2003, s. 32).

27 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/842 
z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie 
wiążących rocznych redukcji emisji gazów 
cieplarnianych przez państwa 
członkowskie od 2021 r. do 2030 r. 
przyczyniających się do działań na rzecz 
klimatu w celu wywiązania się 
z zobowiązań wynikających 
z Porozumienia paryskiego oraz 
zmieniające rozporządzenie (UE) 
nr 525/2013 (Dz.U. L 156 z 19.6.2018, s. 
26).

27 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/842 
z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie 
wiążących rocznych redukcji emisji gazów 
cieplarnianych przez państwa 
członkowskie od 2021 r. do 2030 r. 
przyczyniających się do działań na rzecz 
klimatu w celu wywiązania się 
z zobowiązań wynikających 
z Porozumienia paryskiego oraz 
zmieniające rozporządzenie (UE) 
nr 525/2013 (Dz.U. L 156 z 19.6.2018, s. 
26).

28 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/841 
z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie 
włączenia emisji i pochłaniania gazów 
cieplarnianych w wyniku działalności 
związanej z użytkowaniem gruntów, 
zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem 
do ram polityki klimatyczno-energetycznej 
do roku 2030 i zmieniające rozporządzenie 
(UE) nr 525/2013 oraz decyzję 
nr 529/2013/UE (Dz.U. L 156 z 19.6.2018, 
s. 1).

28 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/841 
z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie 
włączenia emisji i pochłaniania gazów 
cieplarnianych w wyniku działalności 
związanej z użytkowaniem gruntów, 
zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem 
do ram polityki klimatyczno-energetycznej 
do roku 2030 i zmieniające rozporządzenie 
(UE) nr 525/2013 oraz decyzję 
nr 529/2013/UE (Dz.U. L 156 z 19.6.2018, 
s. 1).

Or. en

Poprawka 147
Esther de Lange

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Unia realizuje ambitną politykę 
w obszarze działań w dziedzinie klimatu 

(7) Unia realizuje ambitną politykę 
w obszarze działań w dziedzinie klimatu 
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i dysponuje ramami regulacyjnymi, które 
umożliwiają osiągnięcie unijnego celu 
redukcji emisji gazów cieplarnianych 
do 2030 r. W skład prawodawstwa 
wdrażającego ten cel wchodzą między 
innymi dyrektywa Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2003/87/WE26, 
w której ustanawia się system handlu 
uprawnieniami do emisji gazów 
cieplarnianych w Unii, rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2018/84227, na podstawie którego 
wprowadzono krajowe cele w zakresie 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych 
do 2030 r., oraz rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/84128 
zawierające wymóg, by państwa 
członkowskie osiągnęły równowagę 
między emisjami gazów cieplarnianych 
a ich pochłanianiem w wyniku działalności 
związanej z użytkowaniem gruntów, 
zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem.

i dysponuje ramami regulacyjnymi, które 
umożliwiają osiągnięcie unijnego celu 
redukcji emisji gazów cieplarnianych 
do 2030 r. W skład prawodawstwa 
wdrażającego ten cel wchodzą między 
innymi dyrektywa Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2003/87/WE26, 
w której ustanawia się system handlu 
uprawnieniami do emisji gazów 
cieplarnianych w Unii (ETS), 
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2018/84227, na podstawie 
którego wprowadzono krajowe cele 
w zakresie ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych do 2030 r., oraz 
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2018/84128 zawierające 
wymóg, by państwa członkowskie 
osiągnęły równowagę między emisjami 
gazów cieplarnianych a ich pochłanianiem 
w wyniku działalności związanej 
z użytkowaniem gruntów, zmianą 
użytkowania gruntów i leśnictwem. Biorąc 
pod uwagę swój ugruntowany charakter i 
kluczową rolę, ETS – w razie potrzeby 
dostosowany, wzmocniony lub rozszerzony 
– powinien pozostać głównym elementem 
unijnej polityki przeciwdziałania zmianie 
klimatu i głównym instrumentem 
służącym osiągnięciu celów określonych 
w europejskim prawie o klimacie;

_________________ _________________
26 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2003/87/WE z dnia 13 października 
2003 r. ustanawiająca system handlu 
przydziałami emisji gazów cieplarnianych 
w Unii oraz zmieniająca dyrektywę Rady 
96/61/WE. (Dz.U. L 275 z dnia 25 
października 2003, s. 32).

26 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2003/87/WE z dnia 13 października 
2003 r. ustanawiająca system handlu 
przydziałami emisji gazów cieplarnianych 
w Unii oraz zmieniająca dyrektywę Rady 
96/61/WE. (Dz.U. L 275 z dnia 25 
października 2003, s. 32).

27 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/842 
z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie 
wiążących rocznych redukcji emisji gazów 
cieplarnianych przez państwa 
członkowskie od 2021 r. do 2030 r. 
przyczyniających się do działań na rzecz 
klimatu w celu wywiązania się 

27 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/842 
z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie 
wiążących rocznych redukcji emisji gazów 
cieplarnianych przez państwa 
członkowskie od 2021 r. do 2030 r. 
przyczyniających się do działań na rzecz 
klimatu w celu wywiązania się 
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z zobowiązań wynikających 
z Porozumienia paryskiego oraz 
zmieniające rozporządzenie (UE) 
nr 525/2013 (Dz.U. L 156 z 19.6.2018, s. 
26).

z zobowiązań wynikających 
z Porozumienia paryskiego oraz 
zmieniające rozporządzenie (UE) 
nr 525/2013 (Dz.U. L 156 z 19.6.2018, s. 
26).

28 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/841 
z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie 
włączenia emisji i pochłaniania gazów 
cieplarnianych w wyniku działalności 
związanej z użytkowaniem gruntów, 
zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem 
do ram polityki klimatyczno-energetycznej 
do roku 2030 i zmieniające rozporządzenie 
(UE) nr 525/2013 oraz decyzję 
nr 529/2013/UE (Dz.U. L 156 z 19.6.2018, 
s. 1).

28 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/841 
z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie 
włączenia emisji i pochłaniania gazów 
cieplarnianych w wyniku działalności 
związanej z użytkowaniem gruntów, 
zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem 
do ram polityki klimatyczno-energetycznej 
do roku 2030 i zmieniające rozporządzenie 
(UE) nr 525/2013 oraz decyzję 
nr 529/2013/UE (Dz.U. L 156 z 19.6.2018, 
s. 1).

Or. en

Poprawka 148
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Laura 
Huhtasaari

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Unia realizuje ambitną politykę 
w obszarze działań w dziedzinie klimatu 
i dysponuje ramami regulacyjnymi, które 
umożliwiają osiągnięcie unijnego celu 
redukcji emisji gazów cieplarnianych 
do 2030 r. W skład prawodawstwa 
wdrażającego ten cel wchodzą między 
innymi dyrektywa Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2003/87/WE26, 
w której ustanawia się system handlu 
uprawnieniami do emisji gazów 
cieplarnianych w Unii, rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2018/84227, na podstawie którego 
wprowadzono krajowe cele w zakresie 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych 
do 2030 r., oraz rozporządzenie Parlamentu 

(7) Państwa członkowskie i Unia 
dysponują ramami regulacyjnymi, które 
umożliwiają osiągnięcie unijnego 
obecnego celu redukcji emisji gazów 
cieplarnianych do 2030 r., w oparciu o 
zobowiązania podjęte w ramach 
porozumienia paryskiego. W skład 
prawodawstwa wdrażającego ten cel 
wchodzą między innymi dyrektywa 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2003/87/WE26, w której ustanawia się 
nieskuteczny i biurokratyczny system 
handlu uprawnieniami do emisji gazów 
cieplarnianych w Unii, rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2018/84227, na podstawie którego 
wprowadzono krajowe cele w zakresie 
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Europejskiego i Rady (UE) 2018/84128 
zawierające wymóg, by państwa 
członkowskie osiągnęły równowagę 
między emisjami gazów cieplarnianych 
a ich pochłanianiem w wyniku działalności 
związanej z użytkowaniem gruntów, 
zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem.

ograniczenia emisji gazów cieplarnianych 
do 2030 r., oraz rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/84128 
zawierające wymóg, by państwa 
członkowskie osiągnęły równowagę 
między emisjami gazów cieplarnianych 
a ich pochłanianiem w wyniku działalności 
związanej z użytkowaniem gruntów, 
zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem, 
oparty wyłącznie na dotychczas całkowicie 
niedowiedzionym naukowo twierdzeniu, 
że CO2 jest jedynym czynnikiem 
odpowiedzialnym za tzw. globalne 
ocieplenie.

_________________ _________________
26 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2003/87/WE z dnia 13 października 
2003 r. ustanawiająca system handlu 
przydziałami emisji gazów cieplarnianych 
w Unii oraz zmieniająca dyrektywę Rady 
96/61/WE. (Dz.U. L 275 z dnia 25 
października 2003, s. 32).

26 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2003/87/WE z dnia 13 października 
2003 r. ustanawiająca system handlu 
przydziałami emisji gazów cieplarnianych 
w Unii oraz zmieniająca dyrektywę Rady 
96/61/WE. (Dz.U. L 275 z dnia 25 
października 2003, s. 32).

27 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/842 
z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie 
wiążących rocznych redukcji emisji gazów 
cieplarnianych przez państwa 
członkowskie od 2021 r. do 2030 r. 
przyczyniających się do działań na rzecz 
klimatu w celu wywiązania się 
z zobowiązań wynikających 
z Porozumienia paryskiego oraz 
zmieniające rozporządzenie (UE) 
nr 525/2013 (Dz.U. L 156 z 19.6.2018, s. 
26).

27 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/842 
z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie 
wiążących rocznych redukcji emisji gazów 
cieplarnianych przez państwa 
członkowskie od 2021 r. do 2030 r. 
przyczyniających się do działań na rzecz 
klimatu w celu wywiązania się 
z zobowiązań wynikających 
z Porozumienia paryskiego oraz 
zmieniające rozporządzenie (UE) 
nr 525/2013 (Dz.U. L 156 z 19.6.2018, s. 
26).

28 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/841 
z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie 
włączenia emisji i pochłaniania gazów 
cieplarnianych w wyniku działalności 
związanej z użytkowaniem gruntów, 
zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem 
do ram polityki klimatyczno-energetycznej 
do roku 2030 i zmieniające rozporządzenie 
(UE) nr 525/2013 oraz decyzję 
nr 529/2013/UE (Dz.U. L 156 z 19.6.2018, 
s. 1).

28 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/841 
z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie 
włączenia emisji i pochłaniania gazów 
cieplarnianych w wyniku działalności 
związanej z użytkowaniem gruntów, 
zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem 
do ram polityki klimatyczno-energetycznej 
do roku 2030 i zmieniające rozporządzenie 
(UE) nr 525/2013 oraz decyzję 
nr 529/2013/UE (Dz.U. L 156 z 19.6.2018, 
s. 1).
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Or. en

Poprawka 149
Anna Zalewska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Unia realizuje ambitną politykę 
w obszarze działań w dziedzinie klimatu 
i dysponuje ramami regulacyjnymi, które 
umożliwiają osiągnięcie unijnego celu 
redukcji emisji gazów cieplarnianych 
do 2030 r. W skład prawodawstwa 
wdrażającego ten cel wchodzą między 
innymi dyrektywa Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2003/87/WE26, 
w której ustanawia się system handlu 
uprawnieniami do emisji gazów 
cieplarnianych w Unii, rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2018/84227, na podstawie którego 
wprowadzono krajowe cele w zakresie 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych 
do 2030 r., oraz rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/84128 
zawierające wymóg, by państwa 
członkowskie osiągnęły równowagę 
między emisjami gazów cieplarnianych 
a ich pochłanianiem w wyniku działalności 
związanej z użytkowaniem gruntów, 
zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem.

(7) Unia realizuje najbardziej ambitną 
politykę w obszarze działań w dziedzinie 
klimatu na szczeblu globalnym i dysponuje 
ramami regulacyjnymi, które umożliwiają 
osiągnięcie unijnego celu redukcji emisji 
gazów cieplarnianych do 2030 r., 
pozwalającego jej na pozostanie w zgodzie 
z celami porozumienia paryskiego 
zakładającymi zmniejszenie emisji między 
2°C a 1,5°C w porównaniu do poziomu 
sprzed epoki przemysłowej. W skład 
prawodawstwa wdrażającego ten cel 
wchodzą między innymi dyrektywa 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2003/87/WE26, w której ustanawia się 
system handlu uprawnieniami do emisji 
gazów cieplarnianych w Unii, 
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2018/84227, na podstawie 
którego wprowadzono krajowe cele 
w zakresie ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych do 2030 r., oraz 
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2018/84128 zawierające 
wymóg, by państwa członkowskie 
osiągnęły równowagę między emisjami 
gazów cieplarnianych a ich pochłanianiem 
w wyniku działalności związanej 
z użytkowaniem gruntów, zmianą 
użytkowania gruntów i leśnictwem 
(LULUCF).

_________________ _________________
26 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2003/87/WE z dnia 13 października 
2003 r. ustanawiająca system handlu 
przydziałami emisji gazów cieplarnianych 

26 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2003/87/WE z dnia 13 października 
2003 r. ustanawiająca system handlu 
przydziałami emisji gazów cieplarnianych 
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w Unii oraz zmieniająca dyrektywę Rady 
96/61/WE. (Dz.U. L 275 z dnia 25 
października 2003, s. 32).

w Unii oraz zmieniająca dyrektywę Rady 
96/61/WE. (Dz.U. L 275 z dnia 25 
października 2003, s. 32).

27 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/842 
z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie 
wiążących rocznych redukcji emisji gazów 
cieplarnianych przez państwa 
członkowskie od 2021 r. do 2030 r. 
przyczyniających się do działań na rzecz 
klimatu w celu wywiązania się 
z zobowiązań wynikających 
z Porozumienia paryskiego oraz 
zmieniające rozporządzenie (UE) 
nr 525/2013 (Dz.U. L 156 z 19.6.2018, s. 
26).

27 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/842 
z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie 
wiążących rocznych redukcji emisji gazów 
cieplarnianych przez państwa 
członkowskie od 2021 r. do 2030 r. 
przyczyniających się do działań na rzecz 
klimatu w celu wywiązania się 
z zobowiązań wynikających 
z Porozumienia paryskiego oraz 
zmieniające rozporządzenie (UE) 
nr 525/2013 (Dz.U. L 156 z 19.6.2018, s. 
26).

28 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/841 
z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie 
włączenia emisji i pochłaniania gazów 
cieplarnianych w wyniku działalności 
związanej z użytkowaniem gruntów, 
zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem 
do ram polityki klimatyczno-energetycznej 
do roku 2030 i zmieniające rozporządzenie 
(UE) nr 525/2013 oraz decyzję 
nr 529/2013/UE (Dz.U. L 156 z 19.6.2018, 
s. 1).

28 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/841 
z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie 
włączenia emisji i pochłaniania gazów 
cieplarnianych w wyniku działalności 
związanej z użytkowaniem gruntów, 
zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem 
do ram polityki klimatyczno-energetycznej 
do roku 2030 i zmieniające rozporządzenie 
(UE) nr 525/2013 oraz decyzję 
nr 529/2013/UE (Dz.U. L 156 z 19.6.2018, 
s. 1).

Or. en

Poprawka 150
Mick Wallace, Clare Daly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Unia realizuje ambitną politykę 
w obszarze działań w dziedzinie klimatu 
i dysponuje ramami regulacyjnymi, które 
umożliwiają osiągnięcie unijnego celu 
redukcji emisji gazów cieplarnianych 
do 2030 r. W skład prawodawstwa 
wdrażającego ten cel wchodzą między 

(7) Unia realizuje nieodpowiednią 
politykę w obszarze działań w dziedzinie 
klimatu i dysponuje ramami 
regulacyjnymi, które umożliwiają 
osiągnięcie unijnego celu redukcji emisji 
gazów cieplarnianych do 2030 r., już 
niezgodnego z porozumieniem paryskim. 
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innymi dyrektywa Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2003/87/WE26, 
w której ustanawia się system handlu 
uprawnieniami do emisji gazów 
cieplarnianych w Unii, rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2018/84227, na podstawie którego 
wprowadzono krajowe cele w zakresie 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych 
do 2030 r., oraz rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/84128 
zawierające wymóg, by państwa 
członkowskie osiągnęły równowagę 
między emisjami gazów cieplarnianych 
a ich pochłanianiem w wyniku działalności 
związanej z użytkowaniem gruntów, 
zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem.

W skład prawodawstwa wdrażającego ten 
cel wchodzą między innymi dyrektywa 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2003/87/WE26, w której ustanawia się 
system handlu uprawnieniami do emisji 
gazów cieplarnianych w Unii, 
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2018/84227, na podstawie 
którego wprowadzono krajowe cele 
w zakresie ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych do 2030 r., oraz 
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2018/84128 zawierające 
wymóg, by państwa członkowskie 
osiągnęły równowagę między emisjami 
gazów cieplarnianych a ich pochłanianiem 
w wyniku działalności związanej 
z użytkowaniem gruntów, zmianą 
użytkowania gruntów i leśnictwem. Cały 
dorobek prawny w obszarze środowiska 
nie doprowadził do niezbędnego 
zmniejszenia emisji, aby ograniczyć 
globalne ocieplenie do 1,5 ° C.

_________________ _________________
26 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2003/87/WE z dnia 13 października 
2003 r. ustanawiająca system handlu 
przydziałami emisji gazów cieplarnianych 
w Unii oraz zmieniająca dyrektywę Rady 
96/61/WE. (Dz.U. L 275 z dnia 25 
października 2003, s. 32).

26 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2003/87/WE z dnia 13 października 
2003 r. ustanawiająca system handlu 
przydziałami emisji gazów cieplarnianych 
w Unii oraz zmieniająca dyrektywę Rady 
96/61/WE. (Dz.U. L 275 z dnia 25 
października 2003, s. 32).

27 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/842 
z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie 
wiążących rocznych redukcji emisji gazów 
cieplarnianych przez państwa 
członkowskie od 2021 r. do 2030 r. 
przyczyniających się do działań na rzecz 
klimatu w celu wywiązania się 
z zobowiązań wynikających 
z Porozumienia paryskiego oraz 
zmieniające rozporządzenie (UE) 
nr 525/2013 (Dz.U. L 156 z 19.6.2018, s. 
26).

27 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/842 
z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie 
wiążących rocznych redukcji emisji gazów 
cieplarnianych przez państwa 
członkowskie od 2021 r. do 2030 r. 
przyczyniających się do działań na rzecz 
klimatu w celu wywiązania się 
z zobowiązań wynikających 
z Porozumienia paryskiego oraz 
zmieniające rozporządzenie (UE) 
nr 525/2013 (Dz.U. L 156 z 19.6.2018, s. 
26).

28 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/841 
z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie 

28 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/841 
z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie 
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włączenia emisji i pochłaniania gazów 
cieplarnianych w wyniku działalności 
związanej z użytkowaniem gruntów, 
zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem 
do ram polityki klimatyczno-energetycznej 
do roku 2030 i zmieniające rozporządzenie 
(UE) nr 525/2013 oraz decyzję 
nr 529/2013/UE (Dz.U. L 156 z 19.6.2018, 
s. 1).

włączenia emisji i pochłaniania gazów 
cieplarnianych w wyniku działalności 
związanej z użytkowaniem gruntów, 
zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem 
do ram polityki klimatyczno-energetycznej 
do roku 2030 i zmieniające rozporządzenie 
(UE) nr 525/2013 oraz decyzję 
nr 529/2013/UE (Dz.U. L 156 z 19.6.2018, 
s. 1).

Or. en

Uzasadnienie

Chwalenie się sukcesem przepisów UE w dziedzinie środowiska zakrawa na żart. Musimy 
przyznać, że jesteśmy daleko od celu i trzeba przyspieszyć grę.

Poprawka 151
Andreas Glück, Ulrike Müller, Ondřej Knotek, Linea Søgaard-Lidell, Nils Torvalds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Unia realizuje ambitną politykę 
w obszarze działań w dziedzinie klimatu 
i dysponuje ramami regulacyjnymi, które 
umożliwiają osiągnięcie unijnego celu 
redukcji emisji gazów cieplarnianych 
do 2030 r. W skład prawodawstwa 
wdrażającego ten cel wchodzą między 
innymi dyrektywa Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2003/87/WE26, 
w której ustanawia się system handlu 
uprawnieniami do emisji gazów 
cieplarnianych w Unii, rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2018/84227, na podstawie którego 
wprowadzono krajowe cele w zakresie 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych 
do 2030 r., oraz rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/84128 
zawierające wymóg, by państwa 
członkowskie osiągnęły równowagę 
między emisjami gazów cieplarnianych 
a ich pochłanianiem w wyniku działalności 

(7) Unia realizuje nierówną politykę 
w obszarze działań w dziedzinie klimatu 
i dysponuje ramami regulacyjnymi, które 
umożliwiają osiągnięcie unijnego celu 
redukcji emisji gazów cieplarnianych 
do 2030 r., opartego na ostatnich 
odkryciach naukowych, technologicznej 
otwartości oraz przejrzystości i 
efektywności przewidzianej przez rynki. 
W skład prawodawstwa wdrażającego ten 
cel wchodzą między innymi dyrektywa 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2003/87/WE26, w której ustanawia się 
system handlu uprawnieniami do emisji 
gazów cieplarnianych w Unii, 
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2018/84227, na podstawie 
którego wprowadzono krajowe cele 
w zakresie ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych do 2030 r., oraz 
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2018/84128 zawierające 
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związanej z użytkowaniem gruntów, 
zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem.

wymóg, by państwa członkowskie 
osiągnęły równowagę między emisjami 
gazów cieplarnianych a ich pochłanianiem 
w wyniku działalności związanej 
z użytkowaniem gruntów, zmianą 
użytkowania gruntów i leśnictwem.

_________________ _________________
26 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2003/87/WE z dnia 13 października 
2003 r. ustanawiająca system handlu 
przydziałami emisji gazów cieplarnianych 
w Unii oraz zmieniająca dyrektywę Rady 
96/61/WE. (Dz.U. L 275 z dnia 25 
października 2003, s. 32).

26 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2003/87/WE z dnia 13 października 
2003 r. ustanawiająca system handlu 
przydziałami emisji gazów cieplarnianych 
w Unii oraz zmieniająca dyrektywę Rady 
96/61/WE. (Dz.U. L 275 z dnia 25 
października 2003, s. 32).

27 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/842 
z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie 
wiążących rocznych redukcji emisji gazów 
cieplarnianych przez państwa 
członkowskie od 2021 r. do 2030 r. 
przyczyniających się do działań na rzecz 
klimatu w celu wywiązania się 
z zobowiązań wynikających 
z Porozumienia paryskiego oraz 
zmieniające rozporządzenie (UE) 
nr 525/2013 (Dz.U. L 156 z 19.6.2018, s. 
26).

27 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/842 
z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie 
wiążących rocznych redukcji emisji gazów 
cieplarnianych przez państwa 
członkowskie od 2021 r. do 2030 r. 
przyczyniających się do działań na rzecz 
klimatu w celu wywiązania się 
z zobowiązań wynikających 
z Porozumienia paryskiego oraz 
zmieniające rozporządzenie (UE) 
nr 525/2013 (Dz.U. L 156 z 19.6.2018, s. 
26).

28 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/841 
z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie 
włączenia emisji i pochłaniania gazów 
cieplarnianych w wyniku działalności 
związanej z użytkowaniem gruntów, 
zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem 
do ram polityki klimatyczno-energetycznej 
do roku 2030 i zmieniające rozporządzenie 
(UE) nr 525/2013 oraz decyzję 
nr 529/2013/UE (Dz.U. L 156 z 19.6.2018, 
s. 1).

28 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/841 
z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie 
włączenia emisji i pochłaniania gazów 
cieplarnianych w wyniku działalności 
związanej z użytkowaniem gruntów, 
zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem 
do ram polityki klimatyczno-energetycznej 
do roku 2030 i zmieniające rozporządzenie 
(UE) nr 525/2013 oraz decyzję 
nr 529/2013/UE (Dz.U. L 156 z 19.6.2018, 
s. 1).

Or. en

Poprawka 152
Mairead McGuinness, Franc Bogovič, Norbert Lins, Roberta Metsola, Pernille Weiss, 
Jessica Polfjärd, Stanislav Polčák, Dolors Montserrat, Esther de Lange, Peter Liese
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Unia realizuje ambitną politykę 
w obszarze działań w dziedzinie klimatu 
i dysponuje ramami regulacyjnymi, które 
umożliwiają osiągnięcie unijnego celu 
redukcji emisji gazów cieplarnianych 
do 2030 r. W skład prawodawstwa 
wdrażającego ten cel wchodzą między 
innymi dyrektywa Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2003/87/WE26, 
w której ustanawia się system handlu 
uprawnieniami do emisji gazów 
cieplarnianych w Unii, rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2018/84227, na podstawie którego 
wprowadzono krajowe cele w zakresie 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych 
do 2030 r., oraz rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/84128 
zawierające wymóg, by państwa 
członkowskie osiągnęły równowagę 
między emisjami gazów cieplarnianych 
a ich pochłanianiem w wyniku działalności 
związanej z użytkowaniem gruntów, 
zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem.

(7) Unia realizuje ambitną politykę 
w obszarze działań w dziedzinie klimatu 
i prowadzi w tym obszarze, a także 
dysponuje ramami regulacyjnymi, które 
umożliwiają osiągnięcie unijnego celu 
redukcji emisji gazów cieplarnianych 
do 2030 r. W skład prawodawstwa 
wdrażającego ten cel wchodzą między 
innymi dyrektywa Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2003/87/WE26, 
w której ustanawia się system handlu 
uprawnieniami do emisji gazów 
cieplarnianych w Unii, rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2018/84227, na podstawie którego 
wprowadzono krajowe cele w zakresie 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych 
do 2030 r., oraz rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/84128 
zawierające wymóg, by państwa 
członkowskie osiągnęły równowagę 
między emisjami gazów cieplarnianych 
a ich pochłanianiem w wyniku działalności 
związanej z użytkowaniem gruntów, 
zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem.

_________________ _________________
26 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2003/87/WE z dnia 13 października 
2003 r. ustanawiająca system handlu 
przydziałami emisji gazów cieplarnianych 
w Unii oraz zmieniająca dyrektywę Rady 
96/61/WE. (Dz.U. L 275 z dnia 25 
października 2003, s. 32).

26 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2003/87/WE z dnia 13 października 
2003 r. ustanawiająca system handlu 
przydziałami emisji gazów cieplarnianych 
w Unii oraz zmieniająca dyrektywę Rady 
96/61/WE. (Dz.U. L 275 z dnia 25 
października 2003, s. 32).

27 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/842 
z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie 
wiążących rocznych redukcji emisji gazów 
cieplarnianych przez państwa 
członkowskie od 2021 r. do 2030 r. 
przyczyniających się do działań na rzecz 
klimatu w celu wywiązania się 
z zobowiązań wynikających 

27 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/842 
z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie 
wiążących rocznych redukcji emisji gazów 
cieplarnianych przez państwa 
członkowskie od 2021 r. do 2030 r. 
przyczyniających się do działań na rzecz 
klimatu w celu wywiązania się 
z zobowiązań wynikających 
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z Porozumienia paryskiego oraz 
zmieniające rozporządzenie (UE) 
nr 525/2013 (Dz.U. L 156 z 19.6.2018, s. 
26).

z Porozumienia paryskiego oraz 
zmieniające rozporządzenie (UE) 
nr 525/2013 (Dz.U. L 156 z 19.6.2018, s. 
26).

28 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/841 
z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie 
włączenia emisji i pochłaniania gazów 
cieplarnianych w wyniku działalności 
związanej z użytkowaniem gruntów, 
zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem 
do ram polityki klimatyczno-energetycznej 
do roku 2030 i zmieniające rozporządzenie 
(UE) nr 525/2013 oraz decyzję 
nr 529/2013/UE (Dz.U. L 156 z 19.6.2018, 
s. 1).

28 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/841 
z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie 
włączenia emisji i pochłaniania gazów 
cieplarnianych w wyniku działalności 
związanej z użytkowaniem gruntów, 
zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem 
do ram polityki klimatyczno-energetycznej 
do roku 2030 i zmieniające rozporządzenie 
(UE) nr 525/2013 oraz decyzję 
nr 529/2013/UE (Dz.U. L 156 z 19.6.2018, 
s. 1).

Or. en

Poprawka 153
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Unia realizuje ambitną politykę 
w obszarze działań w dziedzinie klimatu 
i dysponuje ramami regulacyjnymi, które 
umożliwiają osiągnięcie unijnego celu 
redukcji emisji gazów cieplarnianych 
do 2030 r. W skład prawodawstwa 
wdrażającego ten cel wchodzą między 
innymi dyrektywa Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2003/87/WE26, 
w której ustanawia się system handlu 
uprawnieniami do emisji gazów 
cieplarnianych w Unii, rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2018/84227, na podstawie którego 
wprowadzono krajowe cele w zakresie 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych 
do 2030 r., oraz rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/84128 
zawierające wymóg, by państwa 

(7) Unia realizuje politykę w obszarze 
działań w dziedzinie klimatu i dysponuje 
ramami regulacyjnymi, które umożliwiają 
osiągnięcie unijnego celu redukcji emisji 
gazów cieplarnianych do 2030 r. W skład 
prawodawstwa wdrażającego ten cel 
wchodzą między innymi dyrektywa 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2003/87/WE26, w której ustanawia się 
system handlu uprawnieniami do emisji 
gazów cieplarnianych w Unii, 
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2018/84227, na podstawie 
którego wprowadzono krajowe cele 
w zakresie ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych do 2030 r., oraz 
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2018/84128 zawierające 
wymóg, by państwa członkowskie 
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członkowskie osiągnęły równowagę 
między emisjami gazów cieplarnianych 
a ich pochłanianiem w wyniku działalności 
związanej z użytkowaniem gruntów, 
zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem.

osiągnęły równowagę między emisjami 
gazów cieplarnianych a ich pochłanianiem 
w wyniku działalności związanej 
z użytkowaniem gruntów, zmianą 
użytkowania gruntów i leśnictwem.

_________________ _________________
26 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2003/87/WE z dnia 13 października 
2003 r. ustanawiająca system handlu 
przydziałami emisji gazów cieplarnianych 
w Unii oraz zmieniająca dyrektywę Rady 
96/61/WE. (Dz.U. L 275 z dnia 25 
października 2003, s. 32).

26 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2003/87/WE z dnia 13 października 
2003 r. ustanawiająca system handlu 
przydziałami emisji gazów cieplarnianych 
w Unii oraz zmieniająca dyrektywę Rady 
96/61/WE. (Dz.U. L 275 z dnia 25 
października 2003, s. 32).

27 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/842 
z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie 
wiążących rocznych redukcji emisji gazów 
cieplarnianych przez państwa 
członkowskie od 2021 r. do 2030 r. 
przyczyniających się do działań na rzecz 
klimatu w celu wywiązania się 
z zobowiązań wynikających 
z Porozumienia paryskiego oraz 
zmieniające rozporządzenie (UE) 
nr 525/2013 (Dz.U. L 156 z 19.6.2018, s. 
26).

27 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/842 
z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie 
wiążących rocznych redukcji emisji gazów 
cieplarnianych przez państwa 
członkowskie od 2021 r. do 2030 r. 
przyczyniających się do działań na rzecz 
klimatu w celu wywiązania się 
z zobowiązań wynikających 
z Porozumienia paryskiego oraz 
zmieniające rozporządzenie (UE) 
nr 525/2013 (Dz.U. L 156 z 19.6.2018, s. 
26).

28 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/841 
z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie 
włączenia emisji i pochłaniania gazów 
cieplarnianych w wyniku działalności 
związanej z użytkowaniem gruntów, 
zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem 
do ram polityki klimatyczno-energetycznej 
do roku 2030 i zmieniające rozporządzenie 
(UE) nr 525/2013 oraz decyzję 
nr 529/2013/UE (Dz.U. L 156 z 19.6.2018, 
s. 1).

28 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/841 
z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie 
włączenia emisji i pochłaniania gazów 
cieplarnianych w wyniku działalności 
związanej z użytkowaniem gruntów, 
zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem 
do ram polityki klimatyczno-energetycznej 
do roku 2030 i zmieniające rozporządzenie 
(UE) nr 525/2013 oraz decyzję 
nr 529/2013/UE (Dz.U. L 156 z 19.6.2018, 
s. 1).

Or. en

Poprawka 154
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Poza tym w swoim komunikacie 
z dnia 28 listopada 2018 r. zatytułowanym 
„Czysta planeta dla wszystkich: 
Europejska długoterminowa wizja 
strategiczna dobrze prosperującej, 
nowoczesnej, konkurencyjnej i neutralnej 
dla klimatu gospodarki” Komisja 
przedstawiła wizję osiągnięcia zerowych 
emisji gazów cieplarnianych netto w Unii 
do 2050 r. w drodze sprawiedliwej 
społecznie i racjonalnej pod względem 
kosztów transformacji.

skreśla się

Or. en

Poprawka 155
Michal Wiezik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Poza tym w swoim komunikacie 
z dnia 28 listopada 2018 r. zatytułowanym 
„Czysta planeta dla wszystkich: 
Europejska długoterminowa wizja 
strategiczna dobrze prosperującej, 
nowoczesnej, konkurencyjnej i neutralnej 
dla klimatu gospodarki” Komisja 
przedstawiła wizję osiągnięcia zerowych 
emisji gazów cieplarnianych netto w Unii 
do 2050 r. w drodze sprawiedliwej 
społecznie i racjonalnej pod względem 
kosztów transformacji.

(8) Poza tym w swoim komunikacie 
z dnia 28 listopada 2018 r. zatytułowanym 
„Czysta planeta dla wszystkich: 
Europejska długoterminowa wizja 
strategiczna dobrze prosperującej, 
nowoczesnej, konkurencyjnej i neutralnej 
dla klimatu gospodarki” Komisja 
przedstawiła wizję osiągnięcia zerowych 
emisji gazów cieplarnianych netto w Unii 
do 2050 r. w drodze sprawiedliwej 
społecznie i racjonalnej pod względem 
kosztów transformacji. Unia powinna iść 
drogą przedstawioną w komunikacie i 
rzeczywiście dekarboizować, 
wykorzystując wyłącznie energię ze źródeł 
odnawialnych, która nie konkuruje z 
wykorzystaniem surowców, nie zakłóca 
konkurencji i nie zubaża naturalnych 
pochłaniaczy dwutlenku węgla1a.
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_________________

1a Wszystkie scenariusze strategii 
przewidywały, że lasy zapewnią nie więcej 
niż 60 do 65 Mtoe – poziom już osiągnięty. 

Or. en

Poprawka 156
Mick Wallace, Clare Daly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Poza tym w swoim komunikacie 
z dnia 28 listopada 2018 r. zatytułowanym 
„Czysta planeta dla wszystkich: 
Europejska długoterminowa wizja 
strategiczna dobrze prosperującej, 
nowoczesnej, konkurencyjnej i neutralnej 
dla klimatu gospodarki” Komisja 
przedstawiła wizję osiągnięcia zerowych 
emisji gazów cieplarnianych netto w Unii 
do 2050 r. w drodze sprawiedliwej 
społecznie i racjonalnej pod względem 
kosztów transformacji.

(8) Poza tym w swoim komunikacie 
z dnia 28 listopada 2018 r. zatytułowanym 
„Czysta planeta dla wszystkich: 
Europejska długoterminowa wizja 
strategiczna dobrze prosperującej, 
nowoczesnej, konkurencyjnej i neutralnej 
dla klimatu gospodarki” Komisja 
przedstawiła nieodpowiednią wizję 
osiągnięcia zerowych emisji gazów 
cieplarnianych netto w Unii do 2050 r. 
dzięki oparciu się na energii nuklearnej, 
gazie ziemnym i nieistniejących 
technologiach. Jako taka nie jest strategią 
dekarbonizacji godną uwagi.

Or. en

Uzasadnienie

Przedstawione przez Komisję normy techniczne powiązania nie są przykładem do 
naśladowania. Opierają naszą przyszłość na promowaniu energii nuklearnej i uzyskanej z 
gazu oraz na ogromnej zależności od technicznych złotych środków. Potrzebujemy strategii 
dotyczącej źródeł odnawialnych oraz jasnej i bezpiecznej drogi dla naszych sektorów 
energetycznych.

Poprawka 157
Michael Bloss

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Poza tym w swoim komunikacie 
z dnia 28 listopada 2018 r. zatytułowanym 
„Czysta planeta dla wszystkich: 
Europejska długoterminowa wizja 
strategiczna dobrze prosperującej, 
nowoczesnej, konkurencyjnej i neutralnej 
dla klimatu gospodarki” Komisja 
przedstawiła wizję osiągnięcia zerowych 
emisji gazów cieplarnianych netto w Unii 
do 2050 r. w drodze sprawiedliwej 
społecznie i racjonalnej pod względem 
kosztów transformacji.

(8) Poza tym w swoim komunikacie 
z dnia 28 listopada 2018 r. zatytułowanym 
„Czysta planeta dla wszystkich: 
Europejska długoterminowa wizja 
strategiczna dobrze prosperującej, 
nowoczesnej, konkurencyjnej i neutralnej 
dla klimatu gospodarki” Komisja 
przedstawiła dwa scenariusze osiągnięcia 
zerowych emisji gazów cieplarnianych 
netto w Unii do 2050 r. w drodze 
sprawiedliwej społecznie i racjonalnej pod 
względem kosztów transformacji.

Or. en

Poprawka 158
Nicolás González Casares, César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Javi 
López

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) Przejście na czystą energię da 
system energetyczny, w którym podaż 
energii pierwotnej będzie w większości 
pochodzić z odnawialnych źródeł energii, 
co znacząco zwiększy bezpieczeństwo 
dostaw, zmniejszy zależność energetyczną 
i będzie promować krajowe miejsca pracy.

Or. en

Poprawka 159
Michael Bloss

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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(9) Za pośrednictwem pakietu „Czysta 
energia dla wszystkich Europejczyków”29 
Unia realizuje ambitny program 
dekarbonizacji, w szczególności poprzez 
budowanie solidnej unii energetycznej 
obejmującej cele na 2030 r. w zakresie 
efektywności energetycznej 
i wykorzystania energii ze źródeł 
odnawialnych w dyrektywach Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2012/27/UE30 
i 2018/2001/UE31, oraz poprzez 
wzmocnienie odpowiednich środków 
ustawodawczych, w tym dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2010/31/UE32.

(9) Za pośrednictwem pakietu „Czysta 
energia dla wszystkich Europejczyków”29 
Unia realizuje program dekarbonizacji, 
w szczególności poprzez budowanie 
solidnej unii energetycznej obejmującej 
cele na 2030 r. w zakresie efektywności 
energetycznej i wykorzystania energii ze 
źródeł odnawialnych w dyrektywach 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2012/27/UE30 i 2018/2001/UE31, oraz 
poprzez wzmocnienie odpowiednich 
środków ustawodawczych, w tym 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2010/31/UE32. Najpóźniej do 30 
czerwca 2021 r. Komisja powinna 
dokonać przeglądu tych przepisów, aby 
odzwierciedlić większe unijne ambicje 
klimatyczne określone w niniejszym 
rozporządzeniu.

_________________ _________________
29 COM(2016) 860 final z dnia 30 listopada 
2016 r.

29 COM(2016) 860 final z dnia 30 listopada 
2016 r.

30 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 
2012 r. w sprawie efektywności 
energetycznej, zmiany dyrektyw 
2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia 
dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE 
(Dz.U. L 315 z 14.11.2012, s. 1).

30 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 
2012 r. w sprawie efektywności 
energetycznej, zmiany dyrektyw 
2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia 
dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE 
(Dz.U. L 315 z 14.11.2012, s. 1).

31 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 
2018 r. w sprawie promowania stosowania 
energii ze źródeł odnawialnych (Dz.U. L 
328 z 21.12.2018, s. 82).

31 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 
2018 r. w sprawie promowania stosowania 
energii ze źródeł odnawialnych (Dz.U. L 
328 z 21.12.2018, s. 82).

32 Dyrektywa 2010/31/UE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 19 maja 
2010 r. w sprawie charakterystyki 
energetycznej budynków (Dz.U. L 153 
z 18.6.2010, s. 13).

32 Dyrektywa 2010/31/UE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 19 maja 
2010 r. w sprawie charakterystyki 
energetycznej budynków (Dz.U. L 153 
z 18.6.2010, s. 13).

Or. en

Poprawka 160
Anna Zalewska
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Za pośrednictwem pakietu „Czysta 
energia dla wszystkich Europejczyków”29 
Unia realizuje ambitny program 
dekarbonizacji, w szczególności poprzez 
budowanie solidnej unii energetycznej 
obejmującej cele na 2030 r. w zakresie 
efektywności energetycznej 
i wykorzystania energii ze źródeł 
odnawialnych w dyrektywach Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2012/27/UE30 
i 2018/2001/UE31, oraz poprzez 
wzmocnienie odpowiednich środków 
ustawodawczych, w tym dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2010/31/UE32.

(9) Za pośrednictwem pakietu „Czysta 
energia dla wszystkich Europejczyków”29 
Unia realizuje ambitny program mający na 
celu neutralność klimatyczną, już zgodny 
z art. 4 ust. 1 porozumienia paryskiego, 
w szczególności poprzez budowanie 
solidnej unii energetycznej obejmującej 
cele na 2030 r. w zakresie efektywności 
energetycznej i wykorzystania energii ze 
źródeł odnawialnych w dyrektywach 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2012/27/UE30 i 2018/2001/UE31, oraz 
poprzez wzmocnienie odpowiednich 
środków ustawodawczych, w tym 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2010/31/UE32.

_________________ _________________
29 COM(2016) 860 final z dnia 30 listopada 
2016 r.

29 COM(2016) 860 final z dnia 30 listopada 
2016 r.

30 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 
2012 r. w sprawie efektywności 
energetycznej, zmiany dyrektyw 
2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia 
dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE 
(Dz.U. L 315 z 14.11.2012, s. 1).

30 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 
2012 r. w sprawie efektywności 
energetycznej, zmiany dyrektyw 
2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia 
dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE 
(Dz.U. L 315 z 14.11.2012, s. 1).

31 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 
2018 r. w sprawie promowania stosowania 
energii ze źródeł odnawialnych (Dz.U. L 
328 z 21.12.2018, s. 82).

31 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 
2018 r. w sprawie promowania stosowania 
energii ze źródeł odnawialnych (Dz.U. L 
328 z 21.12.2018, s. 82).

32 Dyrektywa 2010/31/UE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 19 maja 
2010 r. w sprawie charakterystyki 
energetycznej budynków (Dz.U. L 153 
z 18.6.2010, s. 13).

32 Dyrektywa 2010/31/UE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 19 maja 
2010 r. w sprawie charakterystyki 
energetycznej budynków (Dz.U. L 153 
z 18.6.2010, s. 13).

Or. en
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Poprawka 161
Mick Wallace, Clare Daly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Za pośrednictwem pakietu „Czysta 
energia dla wszystkich Europejczyków”29 
Unia realizuje ambitny program 
dekarbonizacji, w szczególności poprzez 
budowanie solidnej unii energetycznej 
obejmującej cele na 2030 r. w zakresie 
efektywności energetycznej 
i wykorzystania energii ze źródeł 
odnawialnych w dyrektywach Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2012/27/UE30 
i 2018/2001/UE31, oraz poprzez 
wzmocnienie odpowiednich środków 
ustawodawczych, w tym dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2010/31/UE32.

(9) Za pośrednictwem pakietu „Czysta 
energia dla wszystkich Europejczyków”29 
Unia realizuje nieodpowiedni program 
dekarbonizacji, który nie jest zgodny z 
porozumieniem paryskim, w szczególności 
poprzez budowanie zliberalizowanej unii 
energetycznej obejmującej nieodpowiednie 
cele na 2030 r. w zakresie zarówno 
efektywności energetycznej, jak 
i wykorzystania energii ze źródeł 
odnawialnych w dyrektywach Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2012/27/UE30 
i 2018/2001/UE31;

_________________ _________________
29 COM(2016) 860 final z dnia 30 listopada 
2016 r.

29 COM(2016) 860 final z dnia 30 listopada 
2016 r.

30 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 
2012 r. w sprawie efektywności 
energetycznej, zmiany dyrektyw 
2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia 
dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE 
(Dz.U. L 315 z 14.11.2012, s. 1).

30 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 
2012 r. w sprawie efektywności 
energetycznej, zmiany dyrektyw 
2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia 
dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE 
(Dz.U. L 315 z 14.11.2012, s. 1).

31 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 
2018 r. w sprawie promowania stosowania 
energii ze źródeł odnawialnych (Dz.U. L 
328 z 21.12.2018, s. 82).

31 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 
2018 r. w sprawie promowania stosowania 
energii ze źródeł odnawialnych (Dz.U. L 
328 z 21.12.2018, s. 82).

32 Dyrektywa 2010/31/UE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 19 maja 
2010 r. w sprawie charakterystyki 
energetycznej budynków (Dz.U. L 153 
z 18.6.2010, s. 13).

Or. en
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Uzasadnienie

Unia energetyczna UE nie jest  powodem do dumy. Powszechnie wiadomo, że cele dotyczące 
energii ze źródeł odnawialnych i efektywności energetycznej są żenująco niskie i obecnie 
zgodne z porozumieniem paryskim. Muszą być pilnie zmienione.

Poprawka 162
Tiemo Wölken, Delara Burkhardt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Za pośrednictwem pakietu „Czysta 
energia dla wszystkich Europejczyków”29 
Unia realizuje ambitny program 
dekarbonizacji, w szczególności poprzez 
budowanie solidnej unii energetycznej 
obejmującej cele na 2030 r. w zakresie 
efektywności energetycznej 
i wykorzystania energii ze źródeł 
odnawialnych w dyrektywach Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2012/27/UE30 
i 2018/2001/UE31, oraz poprzez 
wzmocnienie odpowiednich środków 
ustawodawczych, w tym dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2010/31/UE32.

(9) Za pośrednictwem pakietu „Czysta 
energia dla wszystkich Europejczyków”29 
Unia realizuje ambitny program 
dekarbonizacji, w szczególności poprzez 
budowanie solidnej unii energetycznej 
obejmującej cele na 2030 r. w zakresie 
efektywności energetycznej 
i wykorzystania energii ze źródeł 
odnawialnych oraz wykorzystania ciepła i 
zimna odpadowego w dyrektywach 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2012/27/UE30 i 2018/2001/UE31, oraz 
poprzez wzmocnienie odpowiednich 
środków ustawodawczych, w tym 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2010/31/UE32.

_________________ _________________
29 COM(2016) 860 final z dnia 30 listopada 
2016 r.

29 COM(2016) 860 final z dnia 30 listopada 
2016 r.

30 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 
2012 r. w sprawie efektywności 
energetycznej, zmiany dyrektyw 
2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia 
dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE 
(Dz.U. L 315 z 14.11.2012, s. 1).

30 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 
2012 r. w sprawie efektywności 
energetycznej, zmiany dyrektyw 
2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia 
dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE 
(Dz.U. L 315 z 14.11.2012, s. 1).

31 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 
2018 r. w sprawie promowania stosowania 
energii ze źródeł odnawialnych (Dz.U. L 
328 z 21.12.2018, s. 82).

31 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 
2018 r. w sprawie promowania stosowania 
energii ze źródeł odnawialnych (Dz.U. L 
328 z 21.12.2018, s. 82).
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32 Dyrektywa 2010/31/UE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 19 maja 
2010 r. w sprawie charakterystyki 
energetycznej budynków (Dz.U. L 153 
z 18.6.2010, s. 13).

32 Dyrektywa 2010/31/UE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 19 maja 
2010 r. w sprawie charakterystyki 
energetycznej budynków (Dz.U. L 153 
z 18.6.2010, s. 13).

Or. en

Poprawka 163
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Laura 
Huhtasaari

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Za pośrednictwem pakietu „Czysta 
energia dla wszystkich Europejczyków”29 
Unia realizuje ambitny program 
dekarbonizacji, w szczególności poprzez 
budowanie solidnej unii energetycznej 
obejmującej cele na 2030 r. w zakresie 
efektywności energetycznej 
i wykorzystania energii ze źródeł 
odnawialnych w dyrektywach Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2012/27/UE30 
i 2018/2001/UE31, oraz poprzez 
wzmocnienie odpowiednich środków 
ustawodawczych, w tym dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2010/31/UE32.

(9) Inne najnowsze środki w tym 
kontekście obejmują pakiet „Czysta 
energia dla wszystkich Europejczyków”29, 
za którego pośrednictwem Unia realizuje 
tzw. program dekarbonizacji, 
w szczególności poprzez budowanie 
solidnej unii energetycznej obejmującej 
cele na 2030 r. w zakresie efektywności 
energetycznej i wykorzystania energii ze 
źródeł odnawialnych w dyrektywach 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2012/27/UE30 i 2018/2001/UE31, oraz 
poprzez wzmocnienie odpowiednich 
środków ustawodawczych, w tym 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2010/31/UE32.

_________________ _________________
29 COM(2016) 860 final z dnia 30 listopada 
2016 r.

29 COM(2016) 860 final z dnia 30 listopada 
2016 r.

30 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 
2012 r. w sprawie efektywności 
energetycznej, zmiany dyrektyw 
2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia 
dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE 
(Dz.U. L 315 z 14.11.2012, s. 1).

30 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 
2012 r. w sprawie efektywności 
energetycznej, zmiany dyrektyw 
2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia 
dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE 
(Dz.U. L 315 z 14.11.2012, s. 1).

31 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 

31 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 
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2018 r. w sprawie promowania stosowania 
energii ze źródeł odnawialnych (Dz.U. L 
328 z 21.12.2018, s. 82).

2018 r. w sprawie promowania stosowania 
energii ze źródeł odnawialnych (Dz.U. L 
328 z 21.12.2018, s. 82).

32 Dyrektywa 2010/31/UE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 19 maja 
2010 r. w sprawie charakterystyki 
energetycznej budynków (Dz.U. L 153 
z 18.6.2010, s. 13).

32 Dyrektywa 2010/31/UE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 19 maja 
2010 r. w sprawie charakterystyki 
energetycznej budynków (Dz.U. L 153 
z 18.6.2010, s. 13).

Or. en

Poprawka 164
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Za pośrednictwem pakietu „Czysta 
energia dla wszystkich Europejczyków”29 
Unia realizuje ambitny program 
dekarbonizacji, w szczególności poprzez 
budowanie solidnej unii energetycznej 
obejmującej cele na 2030 r. w zakresie 
efektywności energetycznej 
i wykorzystania energii ze źródeł 
odnawialnych w dyrektywach Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2012/27/UE30 
i 2018/2001/UE31, oraz poprzez 
wzmocnienie odpowiednich środków 
ustawodawczych, w tym dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2010/31/UE32.

(9) Za pośrednictwem pakietu „Czysta 
energia dla wszystkich Europejczyków”29 
Unia realizuje program dekarbonizacji, 
w szczególności poprzez budowanie 
solidnej unii energetycznej obejmującej 
cele na 2030 r. w zakresie efektywności 
energetycznej i wykorzystania energii ze 
źródeł odnawialnych w dyrektywach 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2012/27/UE30 i 2018/2001/UE31, oraz 
poprzez wzmocnienie odpowiednich 
środków ustawodawczych, w tym 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2010/31/UE32.

_________________ _________________
29 COM(2016) 860 final z dnia 30 listopada 
2016 r.

29 COM(2016) 860 final z dnia 30 listopada 
2016 r.

30 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 
2012 r. w sprawie efektywności 
energetycznej, zmiany dyrektyw 
2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia 
dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE 
(Dz.U. L 315 z 14.11.2012, s. 1).

30 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 
2012 r. w sprawie efektywności 
energetycznej, zmiany dyrektyw 
2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia 
dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE 
(Dz.U. L 315 z 14.11.2012, s. 1).

31 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 31 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
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i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 
2018 r. w sprawie promowania stosowania 
energii ze źródeł odnawialnych (Dz.U. L 
328 z 21.12.2018, s. 82).

i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 
2018 r. w sprawie promowania stosowania 
energii ze źródeł odnawialnych (Dz.U. L 
328 z 21.12.2018, s. 82).

32 Dyrektywa 2010/31/UE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 19 maja 
2010 r. w sprawie charakterystyki 
energetycznej budynków (Dz.U. L 153 
z 18.6.2010, s. 13).

32 Dyrektywa 2010/31/UE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 19 maja 
2010 r. w sprawie charakterystyki 
energetycznej budynków (Dz.U. L 153 
z 18.6.2010, s. 13).

Or. en

Poprawka 165
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Laura 
Huhtasaari

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Unia jest światowym liderem 
w przechodzeniu na neutralność 
klimatyczną i zdecydowanie dąży do 
wyznaczenia ambitniejszych celów w skali 
światowej oraz wzmocnienia globalnej 
reakcji na zmiany klimatu, wykorzystując 
do tego celu wszelkie narzędzia, jakimi 
dysponuje, w tym dyplomację klimatyczną.

(10) Unia reprezentowana przez 
Komisję chce widzieć się w roli 
światowego lidera w przechodzeniu na 
neutralność klimatyczną i przy każdej 
okazji stwierdza, że zdecydowanie dąży do 
wyznaczenia ambitniejszych celów w skali 
światowej oraz wzmocnienia globalnej 
reakcji na zmiany klimatu, wykorzystując 
do tego celu wszelkie narzędzia, jakimi 
dysponuje, w tym dyplomację klimatyczną. 
Jednakże dotychczas Unia jest wyłącznie 
najbardziej zaawansowaną siłą w procesie 
samozniszczenia swojej gospodarki, 
prowadząc do utraty konkurencyjności na 
szczeblu globalnym, co właśnie niedawno 
ukazał  kryzys COVID-19.

Or. en

Poprawka 166
Catherine Chabaud, Frédérique Ries, Véronique Trillet-Lenoir, Martin Hojsík, Pascal 
Canfin
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Unia jest światowym liderem 
w przechodzeniu na neutralność 
klimatyczną i zdecydowanie dąży do 
wyznaczenia ambitniejszych celów w skali 
światowej oraz wzmocnienia globalnej 
reakcji na zmiany klimatu, wykorzystując 
do tego celu wszelkie narzędzia, jakimi 
dysponuje, w tym dyplomację klimatyczną.

(10) Unia jest światowym liderem 
w przechodzeniu na neutralność 
klimatyczną i zdecydowanie dąży do 
wyznaczenia ambitniejszych celów w skali 
światowej oraz wzmocnienia globalnej 
reakcji na zmiany klimatu, wykorzystując 
do tego celu wszelkie narzędzia, jakimi 
dysponuje, w tym dyplomację klimatyczną. 
UE powinna również wzmocnić swoją 
dyplomację środowiskową na wszystkich 
forach międzynarodowych, takich jak 
Konferencja Stron Konwencji o 
różnorodności biologicznej i 
międzynarodowe negocjacje w sprawie 
oceanów, odgrywających ważną rolę w 
osiąganiu międzynarodowych celów 
klimatycznych, zgodnie z porozumieniem 
paryskim.

Or. en

Poprawka 167
Mick Wallace, Clare Daly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Unia jest światowym liderem 
w przechodzeniu na neutralność 
klimatyczną i zdecydowanie dąży do 
wyznaczenia ambitniejszych celów w skali 
światowej oraz wzmocnienia globalnej 
reakcji na zmiany klimatu, wykorzystując 
do tego celu wszelkie narzędzia, jakimi 
dysponuje, w tym dyplomację klimatyczną.

(10) Unia chce stać się światowym 
liderem głębokiej dekarbonizacji i dlatego 
zdecydowanie dąży do wyznaczenia 
ambitniejszych celów w skali światowej 
oraz wzmocnienia globalnej reakcji na 
zmiany klimatu, wykorzystując do tego 
celu wszelkie narzędzia, jakimi dysponuje, 
w tym dyplomację klimatyczną. Unia 
powinna objawić światowe przywództwo, 
domagając się zawarcia w ramach 
Ramowej konwencji Narodów 
Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu 
porozumienia o nierozprzestrzenianiu 
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paliw kopalnych,.

Or. en

Poprawka 168
Edina Tóth, András Gyürk

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Unia jest światowym liderem 
w przechodzeniu na neutralność 
klimatyczną i zdecydowanie dąży do 
wyznaczenia ambitniejszych celów w skali 
światowej oraz wzmocnienia globalnej 
reakcji na zmiany klimatu, wykorzystując 
do tego celu wszelkie narzędzia, jakimi 
dysponuje, w tym dyplomację klimatyczną.

(10) Unia odpowiada jedynie za 9% 
światowych emisji gazów cieplarnianych, 
lecz jest już światowym liderem w 
przechodzeniu na neutralność klimatyczną 
i zdecydowanie dąży do wyznaczenia 
ambitniejszych celów w skali światowej 
oraz wzmocnienia globalnej reakcji na 
zmiany klimatu, wykorzystując do tego 
celu wszelkie narzędzia, jakimi dysponuje, 
w tym dyplomację klimatyczną, ponieważ 
działania zakończą się sukcesem tylko 
wtedy, gdy reszta świata również poczyni 
znaczące postępy.

Or. en

Poprawka 169
Anna Zalewska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Unia jest światowym liderem 
w przechodzeniu na neutralność 
klimatyczną i zdecydowanie dąży do 
wyznaczenia ambitniejszych celów w skali 
światowej oraz wzmocnienia globalnej 
reakcji na zmiany klimatu, wykorzystując 
do tego celu wszelkie narzędzia, jakimi 
dysponuje, w tym dyplomację klimatyczną.

(10) Unia jest światowym liderem w 
przechodzeniu na neutralność klimatyczną 
i jest zdecydowana osiągnąć to w sposób 
racjonalny pod względem kosztów, 
sprawiedliwy, wyważony społecznie i 
uczciwy, a także pomóc w wyznaczeniu 
ambitniejszych celów w skali światowej 
oraz wzmocnieniu globalnej reakcji na 
zmiany klimatu, wykorzystując do tego 
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celu wszelkie narzędzia, jakimi dysponuje, 
w tym dyplomację klimatyczną.

Or. en

Poprawka 170
Rovana Plumb, Tudor Ciuhodaru

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Unia jest światowym liderem 
w przechodzeniu na neutralność 
klimatyczną i zdecydowanie dąży do 
wyznaczenia ambitniejszych celów w skali 
światowej oraz wzmocnienia globalnej 
reakcji na zmiany klimatu, wykorzystując 
do tego celu wszelkie narzędzia, jakimi 
dysponuje, w tym dyplomację klimatyczną.

(10) Unia jest światowym liderem w 
przechodzeniu na neutralność klimatyczną 
i jest zdecydowana osiągnąć to w sposób 
sprawiedliwy, wyważony społecznie i 
integracyjny, a także pomóc w 
wyznaczeniu ambitniejszych celów w skali 
światowej oraz wzmocnieniu globalnej 
reakcji na zmiany klimatu, wykorzystując 
do tego celu wszelkie narzędzia, jakimi 
dysponuje, w tym dyplomację klimatyczną.

Or. en

Poprawka 171
Esther de Lange

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Unia jest światowym liderem 
w przechodzeniu na neutralność 
klimatyczną i zdecydowanie dąży do 
wyznaczenia ambitniejszych celów w skali 
światowej oraz wzmocnienia globalnej 
reakcji na zmiany klimatu, wykorzystując 
do tego celu wszelkie narzędzia, jakimi 
dysponuje, w tym dyplomację klimatyczną.

(10) Unia jest światowym liderem w 
przechodzeniu na neutralność klimatyczną 
i zdecydowanie dąży do wyznaczenia 
ambitniejszych celów w skali światowej, 
zapewnienia równych warunków 
działania oraz wzmocnienia globalnej 
reakcji na zmiany klimatu, wykorzystując 
do tego celu wszelkie narzędzia, jakimi 
dysponuje, w tym dyplomację klimatyczną 
i swoją politykę przemysłową.



AM\1206394PL.docx 101/635 PE652.555v01-00

PL
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Poprawka 172
Dan-Ștefan Motreanu, Cristian-Silviu Buşoi, Traian Băsescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Unia jest światowym liderem 
w przechodzeniu na neutralność 
klimatyczną i zdecydowanie dąży do 
wyznaczenia ambitniejszych celów w skali 
światowej oraz wzmocnienia globalnej 
reakcji na zmiany klimatu, wykorzystując 
do tego celu wszelkie narzędzia, jakimi 
dysponuje, w tym dyplomację klimatyczną.

(10) Unia jest światowym liderem w 
przechodzeniu na neutralność klimatyczną 
i jest zdecydowana osiągnąć to w sposób 
sprawiedliwy, uczciwy i integracyjny, a 
także pomóc w wyznaczeniu 
ambitniejszych celów w skali światowej 
oraz wzmocnieniu globalnej reakcji na 
zmiany klimatu, wykorzystując do tego 
celu wszelkie narzędzia, jakimi dysponuje, 
w tym dyplomację klimatyczną.

Or. en

Poprawka 173
Mohammed Chahim, Miriam Dalli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Unia jest światowym liderem 
w przechodzeniu na neutralność 
klimatyczną i zdecydowanie dąży do 
wyznaczenia ambitniejszych celów w skali 
światowej oraz wzmocnienia globalnej 
reakcji na zmiany klimatu, wykorzystując 
do tego celu wszelkie narzędzia, jakimi 
dysponuje, w tym dyplomację klimatyczną.

(10) Unia jest światowym liderem w 
przechodzeniu na neutralność klimatyczną 
i zdecydowanie dąży do wyznaczenia 
ambitniejszych celów w skali światowej 
oraz wzmocnienia globalnej reakcji na 
zmiany klimatu, wykorzystując do tego 
celu wszelkie narzędzia, jakimi dysponuje, 
w tym dyplomację klimatyczną oraz 
mechanizm dostosowywania cen na 
granicach z uwzględnieniem emisji CO2.

Or. en
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Poprawka 174
Günther Sidl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Unia jest światowym liderem 
w przechodzeniu na neutralność 
klimatyczną i zdecydowanie dąży do 
wyznaczenia ambitniejszych celów w skali 
światowej oraz wzmocnienia globalnej 
reakcji na zmiany klimatu, wykorzystując 
do tego celu wszelkie narzędzia, jakimi 
dysponuje, w tym dyplomację klimatyczną.

(10) Unia jest światowym liderem w 
przechodzeniu na neutralność klimatyczną 
i zdecydowanie dąży do wyznaczenia 
ambitniejszych celów w skali światowej 
oraz wzmocnienia globalnej reakcji na 
zmiany klimatu, wykorzystując do tego 
celu wszelkie narzędzia, jakimi dysponuje, 
w tym politykę handlową i inwestycyjną 
oraz dyplomację klimatyczną.

Or. en

Uzasadnienie

Obecna unijna polityka handlowa i inwestycyjna dotychczas niewystarczająco uwzględniała 
aspekty polityki klimatycznej. Około jedna trzecia europejskiego śladu ekologicznego 
spowodowanego gazami cieplarnianymi jest generowana poza UE. Za pośrednictwem 
międzynarodowych łańcuchów wartości i dostaw emisje są importowane do UE. Odpowiada 
to również rezolucji Parlamentu Europejskiego (2019/2956 (RSP)), ust. 110, w którym 
polityce handlowej przypisuje się znaczną rolę w zmaganiach z kryzysem klimatycznym.

Poprawka 175
João Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10a) Unia powinna ponosić 
odpowiedzialność za deregulację i 
liberalizację handlu międzynarodowego, 
które sprzyjają większym przepływom 
materii i energii pochodzących z różnych 
części świata, co ma ogromny wpływ na 
środowisko naturalne, gospodarkę i 
społeczeństwo. Zamiast tego Unia 
powinna promować rozwój wzajemnie 
korzystnych międzynarodowych 
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stosunków gospodarczych, opartych na 
komplementarności, a nie na konkurencji, 
odrzucając wszelkie formy 
neokolonializmu i zaprzestając zawierania 
wszelkich umów o wolnym handlu.

Or. en

Poprawka 176
Petar Vitanov

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10a) Cel neutralności klimatycznej 
powinien być osiągnięty na szczeblu 
europejskim z zachowaniem równych 
warunków działania i konkurencyjności, 
co obejmuje opracowanie spójnego z 
warunkami WTO mechanizmu 
dostosowywania cen z uwzględnieniem 
emisji CO2 i ponowne negocjowanie 
Traktatu karty energetycznej w celu 
promowania inwestycji w zrównoważoną 
energię.

Or. en

Poprawka 177
Christophe Hansen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10a) Mając na uwadze, że UE 
odpowiada za mniej niż 10% światowych 
emisji, ambicje klimatyczne państw 
trzecich mają duży wpływ na unijne koszty 
związane z dostosowaniem. W związku z 
tym ryzyko ucieczki emisji powinno być 
głównym elementem ocen wpływu.



PE652.555v01-00 104/635 AM\1206394PL.docx

PL

Or. en

Poprawka 178
Andreas Glück, Ulrike Müller, Nils Torvalds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10a) Handel emisjami jest zasadniczym 
elementem unijnej polityki klimatycznej i 
kluczowym narzędziem opłacalnego 
ograniczenia emisji.

Or. en

Poprawka 179
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Aurelia Beigneux, Catherine Griset, Laura 
Huhtasaari

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Parlament Europejski wezwał do 
koniecznego przekształcenia 
społeczeństwa europejskiego 
w społeczeństwo neutralne dla klimatu 
najpóźniej do 2050 r., tak by stało się ono 
przykładem europejskiego sukcesu33, 
i ogłosił, że na świecie panuje kryzys 
klimatyczny i środowiskowy34. W swoich 
konkluzjach z dnia 12 grudnia 2019 r.35 
Rada Europejska przyjęła cel polegający na 
osiągnięciu neutralności klimatycznej 
w Unii do 2050 r., zgodnie z celami 
porozumienia paryskiego, i potwierdziła, 
że niezbędne jest ustanowienie ram 
umożliwiających realizację tego celu, oraz 
że transformacja będzie wymagała 
znacznych nakładów publicznych 
i prywatnych. Rada Europejska zwróciła 
się również do Komisji o przygotowanie 

(11) Parlament Europejski wezwał do 
przekształcenia społeczeństwa 
europejskiego w tzw. społeczeństwo 
neutralne dla klimatu najpóźniej do 2050 r. 
i do stania się przykładem europejskiego 
sukcesu33 oraz ogłosił w sposób przesadnie 
ideologiczny, że na świecie panuje kryzys 
klimatyczny i środowiskowy34. Patrząc z 
perspektywy czasu, a zwłaszcza w związku 
z kryzysem koronawirusa, Parlament 
Europejski został niemile przywołany do 
rzeczywistości okolicznościami 
prawdziwego kryzysu. W swoich 
konkluzjach z dnia 12 grudnia 2019 r.35 
Rada Europejska przyjęła cel polegający na 
osiągnięciu neutralności klimatycznej 
w Unii do 2050 r., zgodnie z celami 
porozumienia paryskiego, i podkreśliła, że 
niezbędne wydaje się ustanowienie ram 
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wniosku w sprawie długoterminowej 
strategii Unii jak najwcześniej w 2020 r., 
aby Rada mogła ją przyjąć i przedłożyć do 
Ramowej konwencji Narodów 
Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu.

umożliwiających realizację tego celu, oraz 
że transformacja będzie wymagała 
znacznych nakładów publicznych 
i prywatnych, wynoszących kilka punktów 
PKB w odniesieniu do każdego i co roku. 
Rada Europejska zwróciła się również do 
Komisji o przygotowanie wniosku 
w sprawie długoterminowej strategii Unii 
jak najwcześniej w 2020 r., aby Rada 
mogła ją przyjąć i przedłożyć do Ramowej 
konwencji Narodów Zjednoczonych 
w sprawie zmian klimatu. Od czasu tego 
apelu kryzys COVID-19 spowodował 
przesunięcie COP 26 o rok, a unijny PKB 
może spaść jak nigdy dotychczas w historii 
UE. Nie jest to jedyny powód, dla którego 
Rada powinna skorzystać z okazji i 
ponownie rozważyć swoją decyzję. 
Ponadto obecny cel ograniczenia emisji 
gazów cieplarnianych do 2030 r. został 
wcześniej jednogłośnie przyjęty przez 
Radę Europejską. Z uwagi na 
równoległość formalną byłoby stosowne, 
gdyby Rada Europejska również 
zatwierdziła wcześniej podniesienie 
poziomu ambicji na okres do 2030 r., 
zanim przedstawiła to jako wniosek 
ustawodawczy w ramach zwykłej 
procedury ustawodawczej.

_________________ _________________
33 Rezolucja Parlamentu Europejskiego 
z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie 
Europejskiego Zielonego Ładu 
(2019/2956(RSP)).

33 Rezolucja Parlamentu Europejskiego 
z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie 
Europejskiego Zielonego Ładu 
(2019/2956(RSP)).

34 Rezolucja Parlamentu Europejskiego 
z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie 
alarmującej sytuacji klimatycznej 
i środowiskowej (2019/2930(RSP)).

34 Rezolucja Parlamentu Europejskiego 
z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie 
alarmującej sytuacji klimatycznej 
i środowiskowej (2019/2930(RSP)).

35 Konkluzje przyjęte przez Radę 
Europejską na posiedzeniu w dniu 12 
grudnia 2019 r., EUCO 29/19, CO EUR 
31, CONCL 9.

35 Konkluzje przyjęte przez Radę 
Europejską na posiedzeniu w dniu 12 
grudnia 2019 r., EUCO 29/19, CO EUR 
31, CONCL 9.

Or. en
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Poprawka 180
Peter Liese

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Parlament Europejski wezwał do 
koniecznego przekształcenia 
społeczeństwa europejskiego 
w społeczeństwo neutralne dla klimatu 
najpóźniej do 2050 r., tak by stało się ono 
przykładem europejskiego sukcesu33, 
i ogłosił, że na świecie panuje kryzys 
klimatyczny i środowiskowy34. W swoich 
konkluzjach z dnia 12 grudnia 2019 r.35 
Rada Europejska przyjęła cel polegający na 
osiągnięciu neutralności klimatycznej 
w Unii do 2050 r., zgodnie z celami 
porozumienia paryskiego, i potwierdziła, 
że niezbędne jest ustanowienie ram 
umożliwiających realizację tego celu, oraz 
że transformacja będzie wymagała 
znacznych nakładów publicznych 
i prywatnych. Rada Europejska zwróciła 
się również do Komisji o przygotowanie 
wniosku w sprawie długoterminowej 
strategii Unii jak najwcześniej w 2020 r., 
aby Rada mogła ją przyjąć i przedłożyć do 
Ramowej konwencji Narodów 
Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu.

(11) Parlament Europejski wezwał do 
koniecznego przekształcenia 
społeczeństwa europejskiego 
w społeczeństwo neutralne dla klimatu 
najpóźniej do 2050 r., tak by stało się ono 
przykładem europejskiego sukcesu33, 
i podkreślił, że konieczne są konkretne 
środki, aby osiągnąć ten cel. Ponadto 
Parlament Europejski kilkakrotnie 
wyraził swoje poparcie dla podniesienia 
ambicji wiążącego celu Unii, jakim jest 
ograniczenie do 2030 r. emisji gazów 
cieplarnianych. W swoich konkluzjach 
z dnia 12 grudnia 2019 r.35 Rada 
Europejska przyjęła cel polegający na 
osiągnięciu neutralności klimatycznej 
w Unii do 2050 r., zgodnie z celami 
porozumienia paryskiego, i potwierdziła, 
że niezbędne jest ustanowienie ram 
umożliwiających realizację tego celu, oraz 
że transformacja będzie wymagała 
znacznych nakładów publicznych 
i prywatnych. Rada Europejska zwróciła 
się również do Komisji o przygotowanie 
wniosku w sprawie długoterminowej 
strategii Unii jak najwcześniej w 2020 r., 
aby Rada mogła ją przyjąć i przedłożyć do 
Ramowej konwencji Narodów 
Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu.

_________________ _________________
33 Rezolucja Parlamentu Europejskiego 
z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie 
Europejskiego Zielonego Ładu 
(2019/2956(RSP)).

33 Rezolucja Parlamentu Europejskiego 
z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie 
Europejskiego Zielonego Ładu 
(2019/2956(RSP)).

34 Rezolucja Parlamentu Europejskiego 
z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie 
alarmującej sytuacji klimatycznej 
i środowiskowej (2019/2930(RSP)).
35 Konkluzje przyjęte przez Radę 35 Konkluzje przyjęte przez Radę 
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Europejską na posiedzeniu w dniu 12 
grudnia 2019 r., EUCO 29/19, CO EUR 
31, CONCL 9.

Europejską na posiedzeniu w dniu 12 
grudnia 2019 r., EUCO 29/19, CO EUR 
31, CONCL 9.

Or. en

Poprawka 181
Michael Bloss

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Parlament Europejski wezwał do 
koniecznego przekształcenia 
społeczeństwa europejskiego 
w społeczeństwo neutralne dla klimatu 
najpóźniej do 2050 r., tak by stało się ono 
przykładem europejskiego sukcesu33, 
i ogłosił, że na świecie panuje kryzys 
klimatyczny i środowiskowy34. W swoich 
konkluzjach z dnia 12 grudnia 2019 r.35 
Rada Europejska przyjęła cel polegający na 
osiągnięciu neutralności klimatycznej 
w Unii do 2050 r., zgodnie z celami 
porozumienia paryskiego, i potwierdziła, 
że niezbędne jest ustanowienie ram 
umożliwiających realizację tego celu, oraz 
że transformacja będzie wymagała 
znacznych nakładów publicznych 
i prywatnych. Rada Europejska zwróciła 
się również do Komisji o przygotowanie 
wniosku w sprawie długoterminowej 
strategii Unii jak najwcześniej w 2020 r., 
aby Rada mogła ją przyjąć i przedłożyć do 
Ramowej konwencji Narodów 
Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu.

(11) Parlament Europejski ogłosił kryzys 
klimatyczny i środowiskowy1a oraz 
wezwał w związku z tym do jak 
najszybszego i koniecznego 
przekształcenia społeczeństwa 
europejskiego w społeczeństwo neutralne 
dla klimatu, a najpóźniej do 2050 r., tak by 
stało się ono przykładem europejskiego 
sukcesu33. Wielokrotnie wzywał również 
Unię do zwiększenia celu klimatycznego 
na 2030 r. oraz do potraktowania tego 
zwiększonego celu jako części 
Europejskiego prawa o klimacie2a. 
W swoich konkluzjach z dnia 12 grudnia 
2019 r.35 Rada Europejska przyjęła cel 
polegający na osiągnięciu neutralności 
klimatycznej w Unii do 2050 r. 
i potwierdziła, że niezbędne jest 
ustanowienie ram umożliwiających 
realizację tego celu, oraz że transformacja 
będzie wymagała znacznych nakładów 
publicznych i prywatnych. Rada 
Europejska zwróciła się również do 
Komisji o przygotowanie wniosku 
w sprawie długoterminowej strategii Unii 
jak najwcześniej w 2020 r., aby Rada 
mogła ją przyjąć i przedłożyć do Ramowej 
konwencji Narodów Zjednoczonych 
w sprawie zmian klimatu.

_________________ _________________

1a Rezolucja Parlamentu Europejskiego 
z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie 
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alarmującej sytuacji klimatycznej 
i środowiskowej (2019/2930(RSP)).
2aRezolucja Parlamentu Europejskiego z 
dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie 
konferencji ONZ w sprawie zmiany 
klimatu 2019 (COP25) w Madrycie 
(Hiszpania) (2019/2712(RSP))

33 Rezolucja Parlamentu Europejskiego 
z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie 
Europejskiego Zielonego Ładu 
(2019/2956(RSP)).

33 Rezolucja Parlamentu Europejskiego 
z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie 
Europejskiego Zielonego Ładu 
(2019/2956(RSP)).

34 Rezolucja Parlamentu Europejskiego 
z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie 
alarmującej sytuacji klimatycznej 
i środowiskowej (2019/2930(RSP)).
35 Konkluzje przyjęte przez Radę 
Europejską na posiedzeniu w dniu 12 
grudnia 2019 r., EUCO 29/19, CO EUR 
31, CONCL 9.

35 Konkluzje przyjęte przez Radę 
Europejską na posiedzeniu w dniu 12 
grudnia 2019 r., EUCO 29/19, CO EUR 
31, CONCL 9.

Or. en

Poprawka 182
Anna Zalewska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Parlament Europejski wezwał do 
koniecznego przekształcenia 
społeczeństwa europejskiego 
w społeczeństwo neutralne dla klimatu 
najpóźniej do 2050 r., tak by stało się ono 
przykładem europejskiego sukcesu33, 
i ogłosił, że na świecie panuje kryzys 
klimatyczny i środowiskowy34. W swoich 
konkluzjach z dnia 12 grudnia 2019 r.35 
Rada Europejska przyjęła cel polegający na 
osiągnięciu neutralności klimatycznej 
w Unii do 2050 r., zgodnie z celami 
porozumienia paryskiego, i potwierdziła, 
że niezbędne jest ustanowienie ram 
umożliwiających realizację tego celu, oraz 

(11) Parlament Europejski wezwał do 
koniecznego przekształcenia 
społeczeństwa europejskiego 
w społeczeństwo neutralne dla klimatu 
najpóźniej do 2050 r., tak by stało się ono 
przykładem europejskiego sukcesu33, 
i ogłosił, że na świecie panuje kryzys 
klimatyczny i środowiskowy34. W swoich 
konkluzjach z dnia 12 grudnia 2019 r.35 
Rada Europejska poparła cel polegający na 
osiągnięciu wspólnie neutralności 
klimatycznej w Unii do 2050 r., zgodnie z 
celami porozumienia paryskiego, a także w 
oparciu o uczciwość i sprawiedliwe 
przekształcenie oraz z uwzględnieniem 
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że transformacja będzie wymagała 
znacznych nakładów publicznych 
i prywatnych. Rada Europejska zwróciła 
się również do Komisji o przygotowanie 
wniosku w sprawie długoterminowej 
strategii Unii jak najwcześniej w 2020 r., 
aby Rada mogła ją przyjąć i przedłożyć do 
Ramowej konwencji Narodów 
Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu.

różnych punktów wyjścia państw 
członkowskich i potwierdziła, że niezbędne 
jest ustanowienie ram umożliwiających 
realizację tego celu, oraz że transformacja 
będzie wymagała znacznych nakładów 
publicznych i prywatnych. Rada 
Europejska zwróciła się również do 
Komisji o przygotowanie wniosku 
w sprawie długoterminowej strategii Unii 
jak najwcześniej w 2020 r., aby Rada 
mogła ją przyjąć i przedłożyć do Ramowej 
konwencji Narodów Zjednoczonych 
w sprawie zmian klimatu.

_________________ _________________
33 Rezolucja Parlamentu Europejskiego 
z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie 
Europejskiego Zielonego Ładu 
(2019/2956(RSP)).

33 Rezolucja Parlamentu Europejskiego 
z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie 
Europejskiego Zielonego Ładu 
(2019/2956(RSP)).

34 Rezolucja Parlamentu Europejskiego 
z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie 
alarmującej sytuacji klimatycznej 
i środowiskowej (2019/2930(RSP)).

34 Rezolucja Parlamentu Europejskiego 
z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie 
alarmującej sytuacji klimatycznej 
i środowiskowej (2019/2930(RSP)).

35 Konkluzje przyjęte przez Radę 
Europejską na posiedzeniu w dniu 12 
grudnia 2019 r., EUCO 29/19, CO EUR 
31, CONCL 9.

35 Konkluzje przyjęte przez Radę 
Europejską na posiedzeniu w dniu 12 
grudnia 2019 r., EUCO 29/19, CO EUR 
31, CONCL 9.

Or. en

Poprawka 183
Mick Wallace, Clare Daly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Parlament Europejski wezwał do 
koniecznego przekształcenia 
społeczeństwa europejskiego 
w społeczeństwo neutralne dla klimatu 
najpóźniej do 2050 r., tak by stało się ono 
przykładem europejskiego sukcesu33, 
i ogłosił, że na świecie panuje kryzys 
klimatyczny i środowiskowy34. W swoich 

(11) Parlament Europejski przyznał, że 
na świecie panuje kryzys klimatyczny i 
środowiskowy, ogłaszając tę sytuację 
nadzwyczajną w swojej rezolucji z dnia 28 
listopada 2019 r.34. W swoich konkluzjach 
z dnia 12 grudnia 2019 r.35 Rada 
Europejska przyjęła cel polegający na 
osiągnięciu neutralności klimatycznej 
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konkluzjach z dnia 12 grudnia 2019 r.35 
Rada Europejska przyjęła cel polegający na 
osiągnięciu neutralności klimatycznej 
w Unii do 2050 r., zgodnie z celami 
porozumienia paryskiego, i potwierdziła, 
że niezbędne jest ustanowienie ram 
umożliwiających realizację tego celu, oraz 
że transformacja będzie wymagała 
znacznych nakładów publicznych 
i prywatnych. Rada Europejska zwróciła 
się również do Komisji o przygotowanie 
wniosku w sprawie długoterminowej 
strategii Unii jak najwcześniej w 2020 r., 
aby Rada mogła ją przyjąć i przedłożyć do 
Ramowej konwencji Narodów 
Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu.

w Unii do 2050 r. i potwierdziła, że 
niezbędne jest ustanowienie ram 
umożliwiających realizację tego celu, oraz 
że transformacja będzie wymagała 
znacznych nakładów publicznych 
i prywatnych. Rada Europejska zwróciła 
się również do Komisji o przygotowanie 
wniosku w sprawie długoterminowej 
strategii Unii jak najwcześniej w 2020 r., 
aby Rada mogła ją przyjąć i przedłożyć do 
Ramowej konwencji Narodów 
Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu.

_________________ _________________

33 Rezolucja Parlamentu Europejskiego 
z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie 
Europejskiego Zielonego Ładu 
(2019/2956(RSP)).
34 Rezolucja Parlamentu Europejskiego 
z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie 
alarmującej sytuacji klimatycznej 
i środowiskowej (2019/2930(RSP)).

34 Rezolucja Parlamentu Europejskiego 
z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie 
alarmującej sytuacji klimatycznej 
i środowiskowej (2019/2930(RSP)).

35 Konkluzje przyjęte przez Radę 
Europejską na posiedzeniu w dniu 12 
grudnia 2019 r., EUCO 29/19, CO EUR 
31, CONCL 9.

35 Konkluzje przyjęte przez Radę 
Europejską na posiedzeniu w dniu 12 
grudnia 2019 r., EUCO 29/19, CO EUR 
31, CONCL 9.

Or. en

Uzasadnienie

Nie chodzi tylko o to, że Parlament ogłosił ten fakt; przyznał, że panuje taka sytuacja 
wyjątkowa (a nie, że taka jest interpretacja Parlamentu).

Poprawka 184
Rovana Plumb, Tudor Ciuhodaru

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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(11) Parlament Europejski wezwał do 
koniecznego przekształcenia 
społeczeństwa europejskiego 
w społeczeństwo neutralne dla klimatu 
najpóźniej do 2050 r., tak by stało się ono 
przykładem europejskiego sukcesu33, 
i ogłosił, że na świecie panuje kryzys 
klimatyczny i środowiskowy34. W swoich 
konkluzjach z dnia 12 grudnia 2019 r.35 
Rada Europejska przyjęła cel polegający na 
osiągnięciu neutralności klimatycznej 
w Unii do 2050 r., zgodnie z celami 
porozumienia paryskiego, i potwierdziła, 
że niezbędne jest ustanowienie ram 
umożliwiających realizację tego celu, oraz 
że transformacja będzie wymagała 
znacznych nakładów publicznych 
i prywatnych. Rada Europejska zwróciła 
się również do Komisji o przygotowanie 
wniosku w sprawie długoterminowej 
strategii Unii jak najwcześniej w 2020 r., 
aby Rada mogła ją przyjąć i przedłożyć do 
Ramowej konwencji Narodów 
Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu.

(11) Parlament Europejski wezwał do 
koniecznego przekształcenia 
społeczeństwa europejskiego 
w społeczeństwo neutralne dla klimatu 
najpóźniej do 2050 r., tak by stało się ono 
przykładem europejskiego sukcesu33, 
i ogłosił, że na świecie panuje kryzys 
klimatyczny i środowiskowy34. W swoich 
konkluzjach z dnia 12 grudnia 2019 r.35 
Rada Europejska przyjęła cel polegający na 
osiągnięciu wspólnie neutralności 
klimatycznej w Unii do 2050 r., zgodnie 
z celami porozumienia paryskiego, 
i potwierdziła, że niezbędne jest 
ustanowienie ram umożliwiających 
realizację tego celu, oraz że transformacja 
będzie wymagała znacznych nakładów 
publicznych i prywatnych. Rada 
Europejska zwróciła się również do 
Komisji o przygotowanie wniosku 
w sprawie długoterminowej strategii Unii 
jak najwcześniej w 2020 r., aby Rada 
mogła ją przyjąć i przedłożyć do Ramowej 
konwencji Narodów Zjednoczonych 
w sprawie zmian klimatu.

_________________ _________________
33 Rezolucja Parlamentu Europejskiego 
z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie 
Europejskiego Zielonego Ładu 
(2019/2956(RSP)).

33 Rezolucja Parlamentu Europejskiego 
z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie 
Europejskiego Zielonego Ładu 
(2019/2956(RSP)).

34 Rezolucja Parlamentu Europejskiego 
z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie 
alarmującej sytuacji klimatycznej 
i środowiskowej (2019/2930(RSP)).

34 Rezolucja Parlamentu Europejskiego 
z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie 
alarmującej sytuacji klimatycznej 
i środowiskowej (2019/2930(RSP)).

35 Konkluzje przyjęte przez Radę 
Europejską na posiedzeniu w dniu 12 
grudnia 2019 r., EUCO 29/19, CO EUR 
31, CONCL 9.

35 Konkluzje przyjęte przez Radę 
Europejską na posiedzeniu w dniu 12 
grudnia 2019 r., EUCO 29/19, CO EUR 
31, CONCL 9.

Or. en

Poprawka 185
Dan-Ștefan Motreanu, Cristian-Silviu Buşoi, Traian Băsescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Parlament Europejski wezwał do 
koniecznego przekształcenia 
społeczeństwa europejskiego 
w społeczeństwo neutralne dla klimatu 
najpóźniej do 2050 r., tak by stało się ono 
przykładem europejskiego sukcesu33, 
i ogłosił, że na świecie panuje kryzys 
klimatyczny i środowiskowy34. W swoich 
konkluzjach z dnia 12 grudnia 2019 r.35 
Rada Europejska przyjęła cel polegający na 
osiągnięciu neutralności klimatycznej 
w Unii do 2050 r., zgodnie z celami 
porozumienia paryskiego, i potwierdziła, 
że niezbędne jest ustanowienie ram 
umożliwiających realizację tego celu, oraz 
że transformacja będzie wymagała 
znacznych nakładów publicznych 
i prywatnych. Rada Europejska zwróciła 
się również do Komisji o przygotowanie 
wniosku w sprawie długoterminowej 
strategii Unii jak najwcześniej w 2020 r., 
aby Rada mogła ją przyjąć i przedłożyć do 
Ramowej konwencji Narodów 
Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu.

(11) Parlament Europejski wezwał do 
koniecznego przekształcenia 
społeczeństwa europejskiego 
w społeczeństwo neutralne dla klimatu 
najpóźniej do 2050 r., tak by stało się ono 
przykładem europejskiego sukcesu33, 
i ogłosił, że na świecie panuje kryzys 
klimatyczny i środowiskowy34. W swoich 
konkluzjach z dnia 12 grudnia 2019 r.35 
Rada Europejska przyjęła cel polegający na 
osiągnięciu wspólnie neutralności 
klimatycznej w Unii do 2050 r., zgodnie 
z celami porozumienia paryskiego, 
i potwierdziła, że niezbędne jest 
ustanowienie ram umożliwiających 
realizację tego celu, oraz że transformacja 
będzie wymagała znacznych nakładów 
publicznych i prywatnych. Rada 
Europejska zwróciła się również do 
Komisji o przygotowanie wniosku 
w sprawie długoterminowej strategii Unii 
jak najwcześniej w 2020 r., aby Rada 
mogła ją przyjąć i przedłożyć do Ramowej 
konwencji Narodów Zjednoczonych 
w sprawie zmian klimatu.

_________________ _________________
33 Rezolucja Parlamentu Europejskiego 
z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie 
Europejskiego Zielonego Ładu 
(2019/2956(RSP)).

33 Rezolucja Parlamentu Europejskiego 
z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie 
Europejskiego Zielonego Ładu 
(2019/2956(RSP)).

34 Rezolucja Parlamentu Europejskiego 
z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie 
alarmującej sytuacji klimatycznej 
i środowiskowej (2019/2930(RSP)).

34 Rezolucja Parlamentu Europejskiego 
z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie 
alarmującej sytuacji klimatycznej 
i środowiskowej (2019/2930(RSP)).

35 Konkluzje przyjęte przez Radę 
Europejską na posiedzeniu w dniu 12 
grudnia 2019 r., EUCO 29/19, CO EUR 
31, CONCL 9.

35 Konkluzje przyjęte przez Radę 
Europejską na posiedzeniu w dniu 12 
grudnia 2019 r., EUCO 29/19, CO EUR 
31, CONCL 9.

Or. en
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Poprawka 186
Massimiliano Salini, Fulvio Martusciello

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) Jednakże w dniu 12 marca 2020 r. 
Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła 
wybuch pandemii COVID-19, która 
spowodowała bezprecedensowy kryzys 
humanitarny, społeczny i gospodarczy w 
całej Unii i na poziomie światowym. Przy 
określaniu ram Europejskiego prawa o 
klimacie Komisja Europejska powinna 
wziąć pod uwagę skutki kryzysu COVID-
19 i zmienić odpowiednio swój wniosek.

Or. en

Uzasadnienie

Pandemia COVID-19 spowodowała bezprecedensowy kryzys humanitarny, społeczny i 
gospodarczy w całej Unii. Przy ocenie trajektorii i określaniu celów na 2030 r. Komisja 
Europejska powinna uwzględnić rozwój sytuacji w związku z kryzysem COVID-19.

Poprawka 187
César Luena, Javi López, Cristina Maestre Martín De Almagro

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Unia powinna dążyć do osiągnięcia 
równowagi między antropogenicznymi 
emisjami gazów cieplarnianych 
a pochłanianiem gazów cieplarnianych, 
stosując metody naturalne 
i technologiczne, na poziomie Unii 
do 2050 r. Do osiągnięcia ogólnounijnego 
celu neutralności klimatycznej do 2050 r. 
powinny wspólnie dążyć wszystkie 
państwa członkowskie, a Parlament 
Europejski, Rada i Komisja powinny 
wprowadzić środki niezbędne do realizacji 

(12) Unia powinna dążyć do osiągnięcia 
równowagi między antropogenicznymi 
emisjami gazów cieplarnianych 
a pochłanianiem gazów cieplarnianych, 
stosując metody naturalne 
i technologiczne, na poziomie Unii 
do 2050 r. Obecnie ekosystemy morskie i 
lądowe są jedynymi pochłaniaczami 
antropogenicznych emisji dwutlenku 
węgla. Należy odtworzyć, chronić, 
utrzymać i rozwijać naturalne 
pochłaniacze, takie jak zdrowe 
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tego celu. Działania na poziomie Unii będą 
stanowić istotną część działań potrzebnych 
do osiągnięcia tego celu.

funkcjonujące lasy, gleby, tereny 
podmokłe, torfowiska, regeneracyjne 
grunty rolne i siedliska morskie, w tym 
trawy morskie i lasy wodorostów. Do 
osiągnięcia ogólnounijnego celu 
neutralności klimatycznej do 2050 r. 
powinny wspólnie dążyć wszystkie 
państwa członkowskie, a Parlament 
Europejski, Rada i Komisja powinny 
wprowadzić środki niezbędne do realizacji 
tego celu. Działania na poziomie Unii będą 
stanowić istotną część działań potrzebnych 
do osiągnięcia tego celu.

Or. en

Poprawka 188
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Unia powinna dążyć do osiągnięcia 
równowagi między antropogenicznymi 
emisjami gazów cieplarnianych 
a pochłanianiem gazów cieplarnianych, 
stosując metody naturalne 
i technologiczne, na poziomie Unii 
do 2050 r. Do osiągnięcia ogólnounijnego 
celu neutralności klimatycznej do 2050 r. 
powinny wspólnie dążyć wszystkie 
państwa członkowskie, a Parlament 
Europejski, Rada i Komisja powinny 
wprowadzić środki niezbędne do realizacji 
tego celu. Działania na poziomie Unii będą 
stanowić istotną część działań potrzebnych 
do osiągnięcia tego celu.

(12) Aby uniknąć najgorszych skutków 
zmiany klimatu, Unia powinna dążyć do 
stworzenia opartej w pełni na 
odnawialnych źródłach energii, wysoce 
zasobo- i energooszczędnej gospodarki o 
obiegu zamkniętym, a ostatecznie do 
osiągnięcia równowagi między 
antropogenicznymi emisjami gazów 
cieplarnianych a pochłanianiem gazów 
cieplarnianych, stosując metody naturalne, 
na poziomie Unii i na poziomie państw 
członkowskich najpóźniej do 2040 r. Do 
osiągnięcia ogólnounijnego celu 
neutralności klimatycznej do 2040 r. 
powinny dążyć wszystkie państwa 
członkowskie indywidualnie, a Parlament 
Europejski, Rada i Komisja powinny 
wprowadzić środki niezbędne do realizacji 
tego celu. Działania na poziomie Unii będą 
stanowić istotną część działań potrzebnych 
do osiągnięcia tego celu również na 
poziomie państw członkowskich. Po 2040 
r. Unia i wszystkie państwa członkowskie 
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powinny nadal ograniczać emisje, aby 
zapewnić wyższy poziom pochłaniania 
gazów cieplarnianych niż emisji.

Or. en

Poprawka 189
Anna Zalewska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Unia powinna dążyć do osiągnięcia 
równowagi między antropogenicznymi 
emisjami gazów cieplarnianych 
a pochłanianiem gazów cieplarnianych, 
stosując metody naturalne 
i technologiczne, na poziomie Unii 
do 2050 r. Do osiągnięcia ogólnounijnego 
celu neutralności klimatycznej do 2050 r. 
powinny wspólnie dążyć wszystkie państwa 
członkowskie, a Parlament Europejski, 
Rada i Komisja powinny wprowadzić 
środki niezbędne do realizacji tego celu. 
Działania na poziomie Unii będą stanowić 
istotną część działań potrzebnych do 
osiągnięcia tego celu.

(12) Unia powinna dążyć do osiągnięcia 
równowagi między zgłaszanymi 
antropogenicznymi emisjami gazów 
cieplarnianych a pochłanianiem gazów 
cieplarnianych, stosując metody naturalne 
i technologiczne, na poziomie Unii 
do 2050 r. Wszystkie państwa 
członkowskie powinny wspólnie 
przyczyniać się do osiągnięcia 
ogólnounijnego celu neutralności 
klimatycznej do 2050 r. w oparciu o 
uwarunkowania krajowe i dostępność 
wsparcia, z uwzględnieniem PKB na 
mieszkańca i różnych punktów 
wyjściowych, z których startują państwa 
członkowskie. Najbardziej zaawansowane 
państwa członkowskie, Parlament 
Europejski, Rada i Komisja powinny 
wprowadzić niezbędne środki 
umożliwiające Unii osiągnięcie tego celu, 
różnicujące państwa członkowskie o 
różnych punktach wyjściowych przez 
wprowadzenie ujemnych emisji. Działania 
na poziomie Unii będą stanowić istotną 
część działań potrzebnych do osiągnięcia 
tego celu.

Or. en

Poprawka 190
Tiemo Wölken, Delara Burkhardt
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Unia powinna dążyć do osiągnięcia 
równowagi między antropogenicznymi 
emisjami gazów cieplarnianych 
a pochłanianiem gazów cieplarnianych, 
stosując metody naturalne 
i technologiczne, na poziomie Unii 
do 2050 r. Do osiągnięcia ogólnounijnego 
celu neutralności klimatycznej do 2050 r. 
powinny wspólnie dążyć wszystkie 
państwa członkowskie, a Parlament 
Europejski, Rada i Komisja powinny 
wprowadzić środki niezbędne do realizacji 
tego celu. Działania na poziomie Unii będą 
stanowić istotną część działań potrzebnych 
do osiągnięcia tego celu.

(12) Unia powinna dążyć do osiągnięcia 
równowagi między antropogenicznymi 
emisjami gazów cieplarnianych a 
pochłanianiem gazów cieplarnianych, 
stosując metody naturalne i 
technologiczne, na poziomie Unii i państw 
członkowskich najpóźniej do 2050 r. Do 
osiągnięcia ogólnounijnego celu 
neutralności klimatycznej do 2050 r. 
powinny dążyć wszystkie państwa 
członkowskie – również na szczeblu 
polityki regionalnej i lokalnej – i wspólnie 
z Parlamentem Europejskim, Radą i 
Komisją powinny one wprowadzić środki 
niezbędne do realizacji tego celu. Działania 
na poziomie Unii będą stanowić istotną 
część działań potrzebnych do osiągnięcia 
tego celu również na poziomie państw 
członkowskich. Po 2050 r. Unia i 
wszystkie państwa członkowskie powinny 
nadal ograniczać emisje, tak aby 
pochłanianie gazów cieplarnianych 
przewyższało emisje.

Or. en

Poprawka 191
Ondřej Knotek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Unia powinna dążyć do osiągnięcia 
równowagi między antropogenicznymi 
emisjami gazów cieplarnianych 
a pochłanianiem gazów cieplarnianych, 
stosując metody naturalne 
i technologiczne, na poziomie Unii 
do 2050 r. Do osiągnięcia ogólnounijnego 

(12) Unia powinna dążyć do osiągnięcia 
równowagi między antropogenicznymi 
emisjami gazów cieplarnianych 
a pochłanianiem gazów cieplarnianych, 
stosując metody naturalne 
i technologiczne, na poziomie Unii 
do 2050 r. Do osiągnięcia ogólnounijnego 
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celu neutralności klimatycznej do 2050 r. 
powinny wspólnie dążyć wszystkie 
państwa członkowskie, a Parlament 
Europejski, Rada i Komisja powinny 
wprowadzić środki niezbędne do realizacji 
tego celu. Działania na poziomie Unii będą 
stanowić istotną część działań potrzebnych 
do osiągnięcia tego celu.

celu neutralności klimatycznej do 2050 r. 
powinny wspólnie dążyć wszystkie 
państwa członkowskie. Parlament 
Europejski, Rada i Komisja wraz z 
państwami członkowskimi powinny 
wprowadzić środki niezbędne do realizacji 
tego celu, biorąc pod uwagę odmienną 
pozycję wyjściową wszystkich państw 
członkowskich w transformacji 
energetycznej oraz ich zdolność do 
finansowania niezbędnych inwestycji 
wymaganych w związku z przejściem na 
neutralność klimatyczną. Działania na 
poziomie Unii będą stanowić istotną część 
działań potrzebnych do osiągnięcia tego 
celu.

Or. en

Poprawka 192
Michael Bloss

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Unia powinna dążyć do osiągnięcia 
równowagi między antropogenicznymi 
emisjami gazów cieplarnianych 
a pochłanianiem gazów cieplarnianych, 
stosując metody naturalne 
i technologiczne, na poziomie Unii 
do 2050 r. Do osiągnięcia ogólnounijnego 
celu neutralności klimatycznej do 2050 r. 
powinny wspólnie dążyć wszystkie 
państwa członkowskie, a Parlament 
Europejski, Rada i Komisja powinny 
wprowadzić środki niezbędne do realizacji 
tego celu. Działania na poziomie Unii będą 
stanowić istotną część działań potrzebnych 
do osiągnięcia tego celu.

(12) Aby spełnić zobowiązanie do 
osiągnięcia długoterminowego celu 
dotyczącego temperatury zawartego w 
porozumieniu paryskim na zasadzie 
równości, Unia powinna dążyć do 
osiągnięcia na poziomie Unii równowagi 
między antropogenicznymi emisjami 
gazów cieplarnianych a pochłanianiem 
gazów cieplarnianych, stosując naturalne 
pochłaniacze, jak najszybciej, a najpóźniej 
do 2040 r., a następnie do osiągnięcia 
ujemnego bilansu emisji. Do osiągnięcia 
celu, jakim jest zerowy poziom netto emisji 
gazów cieplarnianych, powinny dążyć 
wszystkie państwa członkowskie wspólnie 
i indywidualnie i razem z Parlamentem 
Europejskim, Radą i Komisją powinny 
one wprowadzić środki niezbędne do 
realizacji tego celu. Działania na poziomie 
Unii będą stanowić istotną część działań 
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potrzebnych do osiągnięcia tego celu.

Or. en

Poprawka 193
Silvia Modig, Malin Björk, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Nikolaj Villumsen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Unia powinna dążyć do osiągnięcia 
równowagi między antropogenicznymi 
emisjami gazów cieplarnianych 
a pochłanianiem gazów cieplarnianych, 
stosując metody naturalne 
i technologiczne, na poziomie Unii 
do 2050 r. Do osiągnięcia ogólnounijnego 
celu neutralności klimatycznej do 2050 r. 
powinny wspólnie dążyć wszystkie 
państwa członkowskie, a Parlament 
Europejski, Rada i Komisja powinny 
wprowadzić środki niezbędne do realizacji 
tego celu. Działania na poziomie Unii będą 
stanowić istotną część działań potrzebnych 
do osiągnięcia tego celu.

(12) Unia powinna dążyć do osiągnięcia 
równowagi między antropogenicznymi 
emisjami gazów cieplarnianych 
a pochłanianiem gazów cieplarnianych, 
stosując metody naturalne 
i technologiczne, na poziomie Unii i na 
poziomie państw członkowskich do 2040 r. 
Do osiągnięcia ogólnounijnego celu 
neutralności klimatycznej do 2040 r. 
powinny dążyć wszystkie państwa 
członkowskie i razem z Parlamentem 
Europejskim, Radą i Komisją powinny 
one wprowadzić środki niezbędne do 
realizacji tego celu. Działania na poziomie 
Unii będą stanowić istotną część działań 
potrzebnych do osiągnięcia tego celu 
również na poziomie państw 
członkowskich. Po 2040 r. Unia i 
wszystkie państwa członkowskie powinny 
nadal ograniczać emisje, tak aby 
pochłanianie gazów cieplarnianych 
przewyższało emisje.

Or. en

Poprawka 194
Andrey Slabakov, Andrey Novakov

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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(12) Unia powinna dążyć do osiągnięcia 
równowagi między antropogenicznymi 
emisjami gazów cieplarnianych 
a pochłanianiem gazów cieplarnianych, 
stosując metody naturalne 
i technologiczne, na poziomie Unii 
do 2050 r. Do osiągnięcia ogólnounijnego 
celu neutralności klimatycznej do 2050 r. 
powinny wspólnie dążyć wszystkie 
państwa członkowskie, a Parlament 
Europejski, Rada i Komisja powinny 
wprowadzić środki niezbędne do realizacji 
tego celu. Działania na poziomie Unii będą 
stanowić istotną część działań potrzebnych 
do osiągnięcia tego celu.

(12) Unia powinna dążyć do osiągnięcia 
równowagi między antropogenicznymi 
emisjami gazów cieplarnianych 
a pochłanianiem gazów cieplarnianych, 
stosując metody naturalne 
i technologiczne, na poziomie Unii 
do 2050 r. Do osiągnięcia ogólnounijnego 
celu neutralności klimatycznej do 2050 r. 
powinny wspólnie dążyć wszystkie 
państwa członkowskie i razem z 
Parlamentem Europejskim, Radą i 
Komisją powinny one najlepiej, jak 
potrafią, wprowadzić środki do realizacji 
tego celu. Działania na poziomie Unii będą 
stanowić istotną część działań potrzebnych 
do osiągnięcia tego celu, przy pełnym 
uwzględnieniu niepowtarzalnych 
warunków społeczno-gospodarczych 
poszczególnych państw członkowskich, a 
także zasad pomocniczości i 
proporcjonalności.

Or. en

Poprawka 195
Hermann Tertsch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Unia powinna dążyć do osiągnięcia 
równowagi między antropogenicznymi 
emisjami gazów cieplarnianych 
a pochłanianiem gazów cieplarnianych, 
stosując metody naturalne 
i technologiczne, na poziomie Unii 
do 2050 r. Do osiągnięcia ogólnounijnego 
celu neutralności klimatycznej do 2050 r. 
powinny wspólnie dążyć wszystkie 
państwa członkowskie, a Parlament 
Europejski, Rada i Komisja powinny 
wprowadzić środki niezbędne do realizacji 
tego celu. Działania na poziomie Unii będą 
stanowić istotną część działań potrzebnych 

(12) Unia powinna dążyć do osiągnięcia 
równowagi między antropogenicznymi 
emisjami gazów cieplarnianych 
a pochłanianiem gazów cieplarnianych, 
stosując metody naturalne 
i technologiczne, na poziomie Unii 
do 2050 r. Rolnictwo i leśnictwo stanowią 
naturalne pochłaniacze dwutlenku węgla, 
a ich wkład w osiągnięcie wyznaczonych 
celów ma szczególne znaczenie. Do 
osiągnięcia ogólnounijnego celu 
neutralności klimatycznej do 2050 r. 
powinny wspólnie dążyć wszystkie 
państwa członkowskie, a Parlament 
Europejski, Rada i Komisja powinny 
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do osiągnięcia tego celu. wprowadzić środki niezbędne do realizacji 
tego celu. Działania na poziomie Unii będą 
stanowić istotną część działań potrzebnych 
do osiągnięcia tego celu.

Or. es

Poprawka 196
Catherine Chabaud, Frédérique Ries, Véronique Trillet-Lenoir, Nils Torvalds, Martin 
Hojsík, Pascal Canfin, Fredrick Federley

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Unia powinna dążyć do osiągnięcia 
równowagi między antropogenicznymi 
emisjami gazów cieplarnianych 
a pochłanianiem gazów cieplarnianych, 
stosując metody naturalne 
i technologiczne, na poziomie Unii 
do 2050 r. Do osiągnięcia ogólnounijnego 
celu neutralności klimatycznej do 2050 r. 
powinny wspólnie dążyć wszystkie 
państwa członkowskie, a Parlament 
Europejski, Rada i Komisja powinny 
wprowadzić środki niezbędne do realizacji 
tego celu. Działania na poziomie Unii będą 
stanowić istotną część działań potrzebnych 
do osiągnięcia tego celu.

(12) Unia i państwa członkowskie 
powinny dążyć do osiągnięcia równowagi 
między antropogenicznymi emisjami 
gazów cieplarnianych a pochłanianiem 
gazów cieplarnianych, wykorzystując 
metody naturalne, takie jak pochłaniacze 
dwutlenku węgla, np. ekosystemy 
oceaniczne i morskie, lasy, gleby, tereny 
rolnicze i podmokłe, oraz metody 
technologiczne, na poziomie Unii do 2050 
r. Do ogólnounijnego celu neutralności 
klimatycznej do 2050 r. powinny wspólnie 
dążyć i osiągnąć go wszystkie państwa 
członkowskie i razem z Parlamentem 
Europejskim, Radą i Komisją powinny 
one wprowadzić środki niezbędne do 
realizacji tego celu. Działania na poziomie 
Unii będą stanowić istotną część działań 
potrzebnych do osiągnięcia tego celu.

Or. en

Poprawka 197
Andreas Glück, Ulrike Müller, Ondřej Knotek, Nils Torvalds, Linea Søgaard-Lidell

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Unia powinna dążyć do osiągnięcia 
równowagi między antropogenicznymi 
emisjami gazów cieplarnianych 
a pochłanianiem gazów cieplarnianych, 
stosując metody naturalne 
i technologiczne, na poziomie Unii 
do 2050 r. Do osiągnięcia ogólnounijnego 
celu neutralności klimatycznej do 2050 r. 
powinny wspólnie dążyć wszystkie 
państwa członkowskie, a Parlament 
Europejski, Rada i Komisja powinny 
wprowadzić środki niezbędne do realizacji 
tego celu. Działania na poziomie Unii będą 
stanowić istotną część działań potrzebnych 
do osiągnięcia tego celu.

(12) Unia powinna dążyć do osiągnięcia 
równowagi między antropogenicznymi 
emisjami gazów cieplarnianych a 
pochłanianiem gazów cieplarnianych, 
stosując podejście naukowe i rynkowe, 
oparte na wiedzy i innowacjach, 
obejmujące otwartość na metody naturalne 
i technologiczne, na poziomie Unii do 
2050 r. Do osiągnięcia ogólnounijnego 
celu neutralności klimatycznej do 2050 r. 
powinny wspólnie dążyć wszystkie 
państwa członkowskie i razem 
z Parlamentem Europejskim, Radą 
i Komisją powinny one wprowadzić środki 
niezbędne do realizacji tego celu. Działania 
na poziomie Unii będą stanowić istotną 
część działań potrzebnych do osiągnięcia 
tego celu.

Or. en

Poprawka 198
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Roberta Metsola, Pernille Weiss, Franc Bogovič, 
Alexander Bernhuber, Christophe Hansen, Hildegard Bentele, Agnès Evren, Christian 
Doleschal, Stanislav Polčák, Michal Wiezik, Dolors Montserrat, Esther de Lange, Peter 
Liese

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Unia powinna dążyć do osiągnięcia 
równowagi między antropogenicznymi 
emisjami gazów cieplarnianych 
a pochłanianiem gazów cieplarnianych, 
stosując metody naturalne 
i technologiczne, na poziomie Unii 
do 2050 r. Do osiągnięcia ogólnounijnego 
celu neutralności klimatycznej do 2050 r. 
powinny wspólnie dążyć wszystkie 
państwa członkowskie, a Parlament 
Europejski, Rada i Komisja powinny 
wprowadzić środki niezbędne do realizacji 
tego celu. Działania na poziomie Unii będą 

(12) Unia powinna dążyć do osiągnięcia 
równowagi między antropogenicznymi 
emisjami gazów cieplarnianych 
a pochłanianiem gazów cieplarnianych, 
stosując metody naturalne 
i technologiczne, na poziomie Unii 
do 2050 r. Do osiągnięcia ogólnounijnego 
celu neutralności klimatycznej do 2050 r. 
powinny wspólnie dążyć wszystkie 
państwa członkowskie i każde państwo 
członkowskie powinno starać się osiągnąć 
neutralność klimatyczną indywidualnie 
przy wsparciu ze strony Unii. Państwa 
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stanowić istotną część działań potrzebnych 
do osiągnięcia tego celu.

członkowskie, Parlament Europejski, Rada 
i Komisja powinny wprowadzić środki 
niezbędne do realizacji tego celu. Działania 
na poziomie Unii będą stanowić istotną 
część działań potrzebnych do osiągnięcia 
tego celu.

Or. en

Poprawka 199
Petros Kokkalis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Unia powinna dążyć do osiągnięcia 
równowagi między antropogenicznymi 
emisjami gazów cieplarnianych 
a pochłanianiem gazów cieplarnianych, 
stosując metody naturalne 
i technologiczne, na poziomie Unii 
do 2050 r. Do osiągnięcia ogólnounijnego 
celu neutralności klimatycznej do 2050 r. 
powinny wspólnie dążyć wszystkie 
państwa członkowskie, a Parlament 
Europejski, Rada i Komisja powinny 
wprowadzić środki niezbędne do realizacji 
tego celu. Działania na poziomie Unii będą 
stanowić istotną część działań potrzebnych 
do osiągnięcia tego celu.

(12) Unia powinna dążyć do osiągnięcia 
równowagi między antropogenicznymi 
emisjami gazów cieplarnianych 
a pochłanianiem gazów cieplarnianych, 
stosując metody naturalne 
i technologiczne, na poziomie Unii 
do 2050 r. Do osiągnięcia ogólnounijnego 
celu neutralności klimatycznej do 2050 r. 
powinny wspólnie dążyć wszystkie 
państwa członkowskie i razem z 
Parlamentem Europejskim, Radą i 
Komisją powinny one wprowadzić środki 
niezbędne do realizacji tego celu, z 
uwzględnieniem między innymi skutków 
społecznych transformacji. Działania na 
poziomie Unii będą stanowić istotną część 
działań potrzebnych do osiągnięcia tego 
celu.

Or. en

Poprawka 200
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Laura 
Huhtasaari

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Unia powinna dążyć do osiągnięcia 
równowagi między antropogenicznymi 
emisjami gazów cieplarnianych 
a pochłanianiem gazów cieplarnianych, 
stosując metody naturalne 
i technologiczne, na poziomie Unii 
do 2050 r. Do osiągnięcia ogólnounijnego 
celu neutralności klimatycznej do 2050 r. 
powinny wspólnie dążyć wszystkie 
państwa członkowskie, a Parlament 
Europejski, Rada i Komisja powinny 
wprowadzić środki niezbędne do realizacji 
tego celu. Działania na poziomie Unii 
będą stanowić istotną część działań 
potrzebnych do osiągnięcia tego celu.

(12) Według wyobrażeń Komisji Unia 
powinna dążyć do osiągnięcia równowagi 
między antropogenicznymi emisjami 
gazów cieplarnianych w całej gospodarce a 
pochłanianiem gazów cieplarnianych, 
stosując metody naturalne i 
technologiczne, na poziomie Unii. 
Realistycznie patrząc, nie uda się tego 
osiągnąć na poziomie Unii, jeśli w ogóle 
jest to możliwe, przed 2050 r. W 
szczególności tzw. rozwiązania techniczne, 
tj. wychwytywanie i składowanie CO2, 
znajdują się na etapie pilotażowym; sam 
proces jest wyjątkowo energochłonny i co 
za tym idzie, powoduje emisje właśnie tych 
gazów cieplarnianych, których należy 
unikać, dlatego też jest wysoce 
nieekonomiczny.

Or. en

Poprawka 201
Mick Wallace, Clare Daly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Unia powinna dążyć do osiągnięcia 
równowagi między antropogenicznymi 
emisjami gazów cieplarnianych 
a pochłanianiem gazów cieplarnianych, 
stosując metody naturalne 
i technologiczne, na poziomie Unii 
do 2050 r. Do osiągnięcia ogólnounijnego 
celu neutralności klimatycznej do 2050 r. 
powinny wspólnie dążyć wszystkie 
państwa członkowskie, a Parlament 
Europejski, Rada i Komisja powinny 
wprowadzić środki niezbędne do realizacji 
tego celu. Działania na poziomie Unii będą 
stanowić istotną część działań potrzebnych 
do osiągnięcia tego celu.

(12) Unia powinna dążyć do osiągnięcia 
faktycznie zerowych antropogenicznych 
emisji gazów cieplarnianych i zwiększyć 
pochłanianie, stosując naturalne 
pochłaniacze, na poziomie Unii do 2040 r. 
Do celów dekarbonizacji wyznaczonych 
na 2040 r. powinny dążyć wszystkie 
państwa członkowskie i razem z 
Parlamentem Europejskim, Radą 
i Komisją powinny one wprowadzić środki 
niezbędne do realizacji tych celów. 
Działania na poziomie Unii będą stanowić 
istotną część działań potrzebnych do 
osiągnięcia tych celów.
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Or. en

Poprawka 202
Michal Wiezik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Unia powinna dążyć do osiągnięcia 
równowagi między antropogenicznymi 
emisjami gazów cieplarnianych 
a pochłanianiem gazów cieplarnianych, 
stosując metody naturalne 
i technologiczne, na poziomie Unii 
do 2050 r. Do osiągnięcia ogólnounijnego 
celu neutralności klimatycznej do 2050 r. 
powinny wspólnie dążyć wszystkie 
państwa członkowskie, a Parlament 
Europejski, Rada i Komisja powinny 
wprowadzić środki niezbędne do realizacji 
tego celu. Działania na poziomie Unii będą 
stanowić istotną część działań potrzebnych 
do osiągnięcia tego celu.

(12) Unia powinna dążyć do osiągnięcia 
równowagi między antropogenicznymi 
emisjami gazów cieplarnianych 
a pochłanianiem gazów cieplarnianych na 
poziomie Unii do 2050 r. Do osiągnięcia 
ogólnounijnego celu neutralności 
klimatycznej do 2050 r. powinny wspólnie 
dążyć wszystkie państwa członkowskie, 
a Parlament Europejski, Rada i Komisja 
powinny wprowadzić środki niezbędne do 
realizacji tego celu. Działania na poziomie 
Unii będą stanowić istotną część działań 
potrzebnych do osiągnięcia tego celu.

Or. en

Poprawka 203
Mick Wallace, Clare Daly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) Z uwagi na absolutną konieczność 
podążania ścieżką dekarbonizacji zgodną 
z przyjętą i najbardziej aktualną wiedzą 
naukową w dziedzinie zmiany klimatu, 
należy ustanowić niezależny panel 
naukowy ds. oceny zmiany klimatu 
(ISAP). W skład ISAP, który powinien być 
w pełni niezależny i autonomiczny, aby 
zapewnić jak największą wiarygodność, 
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powinni wchodzić naukowcy posiadający 
wiedzę fachową w dziedzinie zmiany 
klimatu. ISAP powinien zatem dbać o 
stałe uwzględnianie wiedzy naukowej. 
Jego zadaniem powinno być 
monitorowanie redukcji emisji gazów 
cieplarnianych w Unii i państwach 
członkowskich, ocenianie spójności 
środków i postępów, opracowywanie 
rocznych sprawozdań z postępów i 
dotyczących luki emisyjnej, uwzględnianie 
kwestii sprawiedliwości, badanie metod 
włączania emisji wchłoniętych gazów i 
oceny naturalnych zasobów węgla oraz 
ustanawianie unijnego budżetu emisji 
dwutlenku węgla.

Or. en

Uzasadnienie

Motyw związany z nowym artykułem dotyczącym niezależnego panelu naukowego ds. oceny.

Poprawka 204
Nicolás González Casares, Cristina Maestre Martín De Almagro, Javi López

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) Przejście na gospodarkę neutralną 
dla klimatu w 2050 r. powinno 
doprowadzić do powstania na poziomie 
Unii i państw członkowskich bardziej 
odpornej i konkurencyjnej gospodarki, 
która jest zaawansowana technologicznie, 
generuje wzrost gospodarczy oraz nowe 
możliwości pod względem 
przedsiębiorczości i zatrudnienia. 
Powinno również przyczynić się do 
stworzenia bardziej spójnej Unii, która 
pomoże obywatelom i terytoriom 
najbardziej dotkniętym transformacją 
energetyczną czerpać z niej korzyści. W 
tym celu Unia musi zapewnić mechanizmy 
i fundusze, które sprostają temu 
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wyzwaniu, zdolne do zmobilizowania 
ogromnych inwestycji niezbędnych do 
sfinansowania transformacji, tak aby – 
uwzględniając różną sytuację wyjściową 
państw członkowskich – wszystkie one 
osiągnęły neutralność klimatyczną w 
sposób opłacalny i sprawiedliwy 
społecznie najpóźniej do 2050 r.

Or. en

Poprawka 205
Anna Zalewska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) Wszystkie państwa członkowskie 
mają obowiązek przyczynić się do 
osiągnięcia zbiorowej neutralności 
klimatycznej UE do 2050 r. Bardziej 
zaawansowane państwa członkowskie 
osiągną cel neutralności klimatycznej z 
mniejszą trudnością, ponieważ już 
opracowały technologie umożliwiające 
obniżenie emisji i będą mogły czerpać 
korzyści z transferu technologii do mniej 
zaawansowanych państw członkowskich. 
Z uwagi na sprawiedliwość i solidarność 
przy stosowaniu unijnych mechanizmów 
wsparcia i finansowania, takich jak 
Fundusz na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji przewidziany w 
rozporządzeniu Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE).../..., należy 
uwzględnić różne punkty wyjściowe, z 
których startują państwa członkowskie w 
celu osiągnięcia neutralności 
klimatycznej.

Or. en

Poprawka 206
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João Ferreira, Manuel Bompard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) UE powinna zapewnić państwom 
członkowskim środki na inwestycje w 
transformację ekologiczną, w tym sensie 
powinna odrzucić unijny pułap zadłużenia 
krajowego wynoszący 3 % PKB, określony 
w pakcie stabilności i wzrostu, a także 
zerowy deficyt strukturalny wymagany w 
pakcie fiskalnym, gdyż poważnie hamują 
one transformację ekologiczną, zakazując 
państwom członkowskim uruchamiania 
na szeroką skalę inwestycji publicznych w 
celu stworzenia gospodarki bezemisyjnej. 
Środowiskowe i społeczne inwestycje 
publiczne powinny być wyłączone z tej 
zasady 3 %.

Or. en

Poprawka 207
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) Niniejsze rozporządzenie 
przyczynia się do ochrony niezbywalnych 
praw obywateli Unii do życia i do 
bezpiecznego środowiska, uznanych w 
europejskiej konwencji praw człowieka i 
Karcie praw podstawowych Unii 
Europejskiej, i zobowiązuje odpowiednie 
instytucje Unii oraz państwa członkowskie 
do podjęcia niezbędnych środków na 
poziomie Unii lub na szczeblu krajowym, 
aby wyeliminować realne i bezpośrednie 
zagrożenie, jakie globalny kryzys 
klimatyczny stwarza zarówno dla życia i 
dobrobytu obywateli, jak i dla środowiska 
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naturalnego, od którego one zależą.

Or. en

Poprawka 208
Nils Torvalds, Jan Huitema, Asger Christensen, Linea Søgaard-Lidell, Sophia in 't Veld, 
Irena Joveva, Billy Kelleher, Fredrick Federley, Susana Solís Pérez, María Soraya 
Rodríguez Ramos, Karin Karlsbro

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) Emisje i pochłanianie gazów 
cieplarnianych w całej Unii, uregulowane 
przez prawo Unii, należy zrównoważyć 
najpóźniej do 2050 r., a począwszy od tej 
daty pochłanianie gazów cieplarnianych 
w Unii i państwach członkowskich 
powinno przewyższać emisje, aby osiągnąć 
cel określony w porozumieniu paryskim 
na poziomie 1,5 °C powyżej poziomów 
sprzed epoki przemysłowej. Do tego czasu 
szczególny nacisk należy kłaść na 
udoskonalenie badań, rozwój 
pochłaniaczy i technologii wychwytywania 
dwutlenku węgla.

Or. en

Poprawka 209
Mairead McGuinness, Roberta Metsola, Pernille Weiss, Franc Bogovič, Norbert Lins, 
Christophe Hansen, Alexander Bernhuber, Hildegard Bentele, Agnès Evren, Christian 
Doleschal, Michal Wiezik, Stanislav Polčák, Esther de Lange, Dolors Montserrat, Adam 
Jarubas, Peter Liese

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) Komisja bada możliwość 
stworzenia ram regulacyjnych 
dotyczących certyfikacji pochłaniania 
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dwutlenku węgla zgodnie z planem 
działania UE dotyczącym gospodarki o 
obiegu zamkniętym i strategią „od pola do 
stołu”. Odbudowa ekosystemów i rozwój 
rynku pochłaniania dwutlenku węgla w 
zakresie sekwestracji gazów 
cieplarnianych w glebie pomogłyby 
odtworzyć naturalne pochłaniacze 
dwutlenku węgla, utrzymać je i zarządzać 
nimi oraz sprzyjałoby różnorodności 
biologicznej.

Or. en

Poprawka 210
Jessica Polfjärd, Alexander Bernhuber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) Ważne jest, aby nie stosować 
podejścia ukierunkowanego na 
pochłaniacze, jeśli chodzi o rolę lasów w 
dążeniu do osiągnięcia neutralności 
klimatycznej. Choć może ono prowadzić 
do zrównoważenia emisji, nie przyczyni 
się do tworzenia miejsc pracy, innowacji i 
wzrostu gospodarczego. Ponadto podejście 
ukierunkowane na pochłaniacze będzie 
sprzyjać dalszemu stosowaniu surowców 
opartych na paliwach kopalnych zamiast 
propagować wykorzystywanie materiałów 
zastępczych i zapobieganie emisjom z 
bioproduktów i biomateriałów.

Or. en

Poprawka 211
Petar Vitanov

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) Aby zapewnić solidarność i 
umożliwić skuteczną transformację 
energetyczną, europejska polityka 
przeciwdziałania zmianie klimatu musi 
opracować jasną ścieżkę prowadzącą do 
osiągnięcia neutralności klimatycznej do 
2050 r. Unia powinna pozostać 
realistyczna, jeśli chodzi o opłacalność i 
wyzwania techniczne, i zapewnić 
dostępność i przystępność cenową 
podlegających dysponowaniu źródeł 
energii, które równoważą szczytowe i 
minimalne zapotrzebowanie w systemach 
energetycznych, np. technologii 
wodorowych.

Or. en

Poprawka 212
Idoia Villanueva Ruiz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) Unia Europejska powinna 
udostępnić wystarczające środki 
finansowe na realizację celów w zakresie 
redukcji emisji i neutralności 
klimatycznej. Finansowanie powinno 
uwzględniać różne punkty wyjścia, z 
których startują państwa członkowskie w 
celu osiągnięcia neutralności 
klimatycznej. Polityce ochrony środowiska 
muszą towarzyszyć środki niezbędne do jej 
realizacji.

Or. en

Poprawka 213
Peter Liese
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) Wszystkie państwa członkowskie 
mają obowiązek osiągnąć indywidualnie 
neutralność klimatyczną najpóźniej do 
2050 r., przy czym należy wziąć pod uwagę 
różne punkty wyjścia, z których startują 
poszczególne państwa członkowskie w 
celu osiągnięcia neutralności 
klimatycznej.

Or. en

Poprawka 214
Nicolás González Casares, César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Javi 
López

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12b) Transformacja energetyczna 
poprawia efektywność energetyczną i 
zmniejsza zależność energetyczną Unii i 
jej państw członkowskich. Ta zmiana 
strukturalna w kierunku bardziej 
wydajnej gospodarki opartej na energii 
odnawialnej we wszystkich sektorach nie 
tylko będzie korzystna dla bilansu 
handlowego, ale również wzmocni 
bezpieczeństwo energetyczne i walkę z 
ubóstwem energetycznym.

Or. en

Poprawka 215
Anna Zalewska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12 b (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12b) Aby umożliwić sprawiedliwą 
transformację energetyczną państw 
członkowskich, które startują z różnych 
punktów wyjścia, należy proporcjonalnie 
zwiększyć mechanizmy przydziału 
finansowania, w tym fundusz 
modernizacyjny, klauzulę solidarności w 
odniesieniu do uprawnień w ramach EU 
ETS oraz nowe kwoty środków 
pieniężnych z Funduszu na rzecz 
Sprawiedliwej Transformacji.

Or. en

Poprawka 216
Mairead McGuinness, Pernille Weiss, Franc Bogovič, Norbert Lins, Roberta Metsola, 
Alexander Bernhuber, Edina Tóth, Hildegard Bentele, Agnès Evren, Christian 
Doleschal, Stanislav Polčák, Dolors Montserrat, Esther de Lange, Adam Jarubas, Peter 
Liese

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12b) Komisja powinna przedstawić 
definicję naturalnych i innych 
pochłaniaczy dwutlenku węgla, aby 
zapewnić jasność niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 217
Nicolás González Casares, César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Javi 
López

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12c) Aby zachęcić do 
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powszechniejszego usuwania dwutlenku 
węgla, przy pełnym poszanowaniu celów 
w zakresie różnorodności biologicznej, do 
2023 r. Komisja powinna zbadać 
możliwość opracowania ram 
regulacyjnych dotyczących certyfikacji 
usuwania dwutlenku węgla w oparciu o 
solidne i przejrzyste rozliczanie emisji 
dwutlenku węgla w celu monitorowania i 
weryfikacji autentyczności usuwania 
dwutlenku węgla oraz sprecyzować zasady 
obliczania ogólnounijnych emisji i zasady 
ponadgranicznego i międzysektorowego 
rozliczania transferów CO2.

Or. en

Poprawka 218
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Laura 
Huhtasaari

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Unia powinna kontynuować swoje 
działania w dziedzinie klimatu i utrzymać 
wiodącą pozycję w tej dziedzinie 
po 2050 r., aby chronić ludzi i planetę 
przed zagrożeniami związanymi ze zmianą 
klimatu, dążąc do osiągnięcia celów 
dotyczących temperatury przewidzianych 
w porozumieniu paryskim i zgodnie 
z zaleceniami IPCC.

(13) Z uwagi na to, że w wyniku 
trwających dyskusji naukowych i kryzysu 
wywołanego koronawirusem cele na rok 
2030 i cel tzw. neutralności klimatycznej 
do 2050 r. już teraz muszą zostać 
ponownie ocenione, należy podać w 
wątpliwość pierwotny zamiar Komisji, by 
prowadzić taką samą politykę po 2050 r. 
jak wcześniej, a także – jako prekursor tej 
wątpliwej polityki – przekonać do tego 
wszystkie państwa i rządy na świecie. 
Najważniejsza jest podstawa naukowa 
przyszłych decyzji w dziedzinie polityki 
ochrony środowiska, i w tym zakresie tzw. 
Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu 
(IPCC) może co najwyżej odgrywać rolę 
doradczą w procesie kształtowania 
polityki, jak jego nazwa już sugeruje.

Or. en
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Poprawka 219
Catherine Chabaud, Frédérique Ries, Véronique Trillet-Lenoir, Martin Hojsík, Pascal 
Canfin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Unia powinna kontynuować swoje 
działania w dziedzinie klimatu i utrzymać 
wiodącą pozycję w tej dziedzinie 
po 2050 r., aby chronić ludzi i planetę 
przed zagrożeniami związanymi ze zmianą 
klimatu, dążąc do osiągnięcia celów 
dotyczących temperatury przewidzianych 
w porozumieniu paryskim i zgodnie 
z zaleceniami IPCC.

(13) Unia powinna kontynuować swoje 
działania w dziedzinie klimatu i utrzymać 
wiodącą pozycję w tej dziedzinie po 2050 
r., w szczególności pomagając ludności 
znajdującej się w najtrudniejszej sytuacji 
za pomocą działań zewnętrznych i polityki 
rozwoju, aby chronić ludzi i planetę przed 
zagrożeniami związanymi ze zmianą 
klimatu, dążąc do osiągnięcia celu 
dotyczącego temperatury przewidzianego 
w porozumieniu paryskim i zgodnie z 
zaleceniami IPCC i IPBES.

Or. en

Poprawka 220
Agnès Evren, Mairead McGuinness

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Unia powinna kontynuować swoje 
działania w dziedzinie klimatu i utrzymać 
wiodącą pozycję w tej dziedzinie po 2050 
r., aby chronić ludzi i planetę przed 
zagrożeniami związanymi ze zmianą 
klimatu, dążąc do osiągnięcia celów 
dotyczących temperatury przewidzianych 
w porozumieniu paryskim i zgodnie z 
zaleceniami IPCC.

(13) Unia powinna kontynuować swoje 
działania w dziedzinie klimatu i utrzymać 
wiodącą pozycję w tej dziedzinie po 2050 
r., aby chronić ludzi i planetę oraz własną 
różnorodność biologiczną przed 
zagrożeniami związanymi ze zmianą 
klimatu, dążąc do osiągnięcia celów 
dotyczących temperatury przewidzianych 
w porozumieniu paryskim i zgodnie z 
zaleceniami IPCC i IPBES.

Or. fr
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Poprawka 221
Mick Wallace, Clare Daly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Unia powinna kontynuować swoje 
działania w dziedzinie klimatu i utrzymać 
wiodącą pozycję w tej dziedzinie 
po 2050 r., aby chronić ludzi i planetę 
przed zagrożeniami związanymi ze zmianą 
klimatu, dążąc do osiągnięcia celów 
dotyczących temperatury przewidzianych 
w porozumieniu paryskim i zgodnie 
z zaleceniami IPCC.

(13) Unia powinna kontynuować swoje 
działania w dziedzinie klimatu i utrzymać 
wiodącą pozycję w tej dziedzinie po 2040 
r., aby chronić ludzi i planetę przed 
zagrożeniami związanymi ze zmianą 
klimatu i działać w sposób sprawiedliwy 
dla globalnego Południa, w dążeniu do 
osiągnięcia celów dotyczących temperatury 
przewidzianych w porozumieniu paryskim 
i zgodnie z zaleceniami IPCC.

Or. en

Uzasadnienie

Zmiana klimatu nie jest groźbą, lecz dokonuje się tu i teraz.

Poprawka 222
Mairead McGuinness, Franc Bogovič, Norbert Lins, Pernille Weiss, Roberta Metsola, 
Hildegard Bentele, Jessica Polfjärd, Christian Doleschal, Dolors Montserrat, Esther de 
Lange

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Unia powinna kontynuować swoje 
działania w dziedzinie klimatu i utrzymać 
wiodącą pozycję w tej dziedzinie 
po 2050 r., aby chronić ludzi i planetę 
przed zagrożeniami związanymi ze zmianą 
klimatu, dążąc do osiągnięcia celów 
dotyczących temperatury przewidzianych 
w porozumieniu paryskim i zgodnie 
z zaleceniami IPCC.

(13) Unia powinna kontynuować swoje 
działania w dziedzinie klimatu i utrzymać 
wiodącą pozycję w tej dziedzinie po 2050 
r., aby zapewnić ochronę przed 
zagrożeniami związanymi ze zmianą 
klimatu, dążąc do osiągnięcia celów 
dotyczących temperatury przewidzianych 
w porozumieniu paryskim i zgodnie z 
zaleceniami IPCC i organów doradczych 
ds. klimatu państw członkowskich.



PE652.555v01-00 136/635 AM\1206394PL.docx

PL

Or. en

Poprawka 223
Tiemo Wölken, Delara Burkhardt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Unia powinna kontynuować swoje 
działania w dziedzinie klimatu i utrzymać 
wiodącą pozycję w tej dziedzinie 
po 2050 r., aby chronić ludzi i planetę 
przed zagrożeniami związanymi ze zmianą 
klimatu, dążąc do osiągnięcia celów 
dotyczących temperatury przewidzianych 
w porozumieniu paryskim i zgodnie 
z zaleceniami IPCC.

(13) Unia powinna kontynuować i 
nasilić swoje działania w dziedzinie 
klimatu i utrzymać wiodącą pozycję w tej 
dziedzinie po 2050 r., aby chronić ludzi, 
gospodarkę i planetę przed zagrożeniami 
związanymi ze zmianą klimatu, dążąc do 
osiągnięcia celów dotyczących temperatury 
przewidzianych w porozumieniu paryskim 
i zgodnie z zaleceniami IPCC.

Or. en

Poprawka 224
Anna Zalewska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Unia powinna kontynuować swoje 
działania w dziedzinie klimatu i utrzymać 
wiodącą pozycję w tej dziedzinie 
po 2050 r., aby chronić ludzi i planetę 
przed zagrożeniami związanymi ze zmianą 
klimatu, dążąc do osiągnięcia celów 
dotyczących temperatury przewidzianych 
w porozumieniu paryskim i zgodnie 
z zaleceniami IPCC.

(13) Unia powinna kontynuować swoje 
działania w dziedzinie klimatu i utrzymać 
wiodącą pozycję w tej dziedzinie po 2050 
r., aby chronić ludzi i planetę przed 
zagrożeniami związanymi ze zmianą 
klimatu, dążąc do osiągnięcia celu 
dotyczącego temperatury przewidzianego 
w porozumieniu paryskim i zgodnie z 
zaleceniami IPCC.

Or. en

Poprawka 225
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Michal Wiezik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Unia powinna kontynuować swoje 
działania w dziedzinie klimatu i utrzymać 
wiodącą pozycję w tej dziedzinie 
po 2050 r., aby chronić ludzi i planetę 
przed zagrożeniami związanymi ze zmianą 
klimatu, dążąc do osiągnięcia celów 
dotyczących temperatury przewidzianych 
w porozumieniu paryskim i zgodnie 
z zaleceniami IPCC.

(13) Unia powinna kontynuować i w 
razie konieczności zmienić kurs swoich 
działań w dziedzinie klimatu, aby chronić 
ludzi, żyjące systemy i planetę przed 
zagrożeniami związanymi ze zmianą 
klimatu, dążąc do osiągnięcia celów 
dotyczących temperatury przewidzianych 
w porozumieniu paryskim i zgodnie z 
zaleceniami naukowymi.

Or. en

Uzasadnienie

Akt ten nie mówi o prawie po 2050 r. Niektóre z obecnych polityk UE hamują odpowiednie 
aspiracje do 2050 r. i powinniśmy zająć się tymi kwestiami. Najlepsze dostępne i najnowsze 
dowody naukowe, jak w art. 3 ust. 3, to nie wyłącznie IPCC.

Poprawka 226
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Franc Bogovič, Roberta Metsola, Pernille Weiss, 
Hildegard Bentele, Jessica Polfjärd, Christian Doleschal, Stanislav Polčák, Esther de 
Lange, Dolors Montserrat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13a) Krajowe organy ds. klimatu 
odgrywają ważną rolę, jeśli chodzi o 
informowanie społeczeństwa i wnoszenie 
wkładu w debatę polityczną na temat 
zmiany klimatu w tych państwach 
członkowskich, w których one istnieją, i 
należy zachęcać do tworzenia takich 
organów na szczeblu państw 
członkowskich. Współpraca tych organów 
z Komisją i innymi organami doradczymi 
ds. klimatu w krajach EOG jest ważna. 
Europejskie komitety doradcze ds. 
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ochrony środowiska i zrównoważonego 
rozwoju (EEAC) to sieć krajowych i 
regionalnych organów doradczych, w 
skład której wchodzą eksperci i która 
pobudza wymianę informacji i zapewnia 
niezależne doradztwo.

Or. en

Poprawka 227
Idoia Villanueva Ruiz, Silvia Modig, Petros Kokkalis, Manuel Bompard, Malin Björk

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13a) Unia Europejska powinna określić 
i prawnie uznać status uchodźcy 
klimatycznego jako osoby wysiedlonej i 
zmuszonej do zmiany miejsca pobytu, w 
przypadku której wysiedlenie jest 
bezpośrednim lub pośrednim skutkiem 
zmian klimatu, takich jak susze, 
ekstremalne temperatury, zmiany w 
składzie wody, wzrost poziomu mórz, 
pustynnienie i powodzie. Jak stwierdziło 
Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2018 r. w 
Globalnym porozumieniu w sprawie 
uchodźców, klimat, degradacja 
środowiska i klęski żywiołowe w coraz 
większym stopniu wpływają na czynniki 
wywołujące przepływy uchodźców z 
powodu utraty źródeł utrzymania i braku 
bezpieczeństwa żywnościowego.

Or. en

Poprawka 228
Anna Zalewska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13a) Unia powinna nadal wspierać 
rozwój czystej energii za pomocą 
istniejących i nowych środków, co 
przyczyni się do osiągnięcia neutralności 
klimatycznej.

Or. en

Poprawka 229
Anna Zalewska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13b) W dążeniu do zerowych emisji 
gazów cieplarnianych netto Unia powinna 
nadal stosować podejście oparte na 
neutralności technologicznej. Powinna 
pozostać realistyczna, jeśli chodzi o 
dojrzałość technologiczną, techniczny 
potencjał rozwoju energii ze źródeł 
odnawialnych na dużą skalę w 
istniejących i nowych przedsiębiorstwach 
energetycznych, a także uzyskanie 
szerokiej akceptacji społecznej.

Or. en

Poprawka 230
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Franc Bogovič, Pernille Weiss, Roberta Metsola, 
Christophe Hansen, Jessica Polfjärd, Agnès Evren, Christian Doleschal, Stanislav 
Polčák, Dolors Montserrat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13b) Po osiągnięciu neutralności 
klimatycznej Komisja powinna opracować 
strategię przyszłej polityki klimatycznej 
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Unii po 2050 r.

Or. en

Poprawka 231
Catherine Chabaud, Véronique Trillet-Lenoir, Pascal Canfin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Dostosowanie się do zmiany 
klimatu jest kluczowym elementem 
długoterminowej, światowej reakcji na tę 
zmianę. Dlatego państwa członkowskie 
i Unia powinny zwiększyć swoje zdolności 
adaptacyjne, wzmocnić odporność 
i zmniejszyć wrażliwość na zmianę klimatu 
zgodnie z art. 7 porozumienia paryskiego, 
jak również zmaksymalizować korzyści 
płynące z innych polityk i prawodawstwa 
dotyczących środowiska. Państwa 
członkowskie powinny przyjąć 
kompleksowe krajowe strategie i plany 
w zakresie przystosowania się do zmiany 
klimatu.

(14) Dostosowanie się do zmiany 
klimatu jest kluczowym elementem 
długoterminowej, światowej reakcji na tę 
zmianę. Dlatego państwa członkowskie 
i Unia powinny zwiększyć swoje zdolności 
adaptacyjne, wzmocnić odporność 
i zmniejszyć wrażliwość na zmianę klimatu 
zgodnie z art. 7 porozumienia paryskiego, 
jak również zmaksymalizować korzyści 
płynące z innych polityk i prawodawstwa 
dotyczących środowiska. Państwa 
członkowskie powinny przyjąć 
kompleksowe krajowe strategie i plany 
w zakresie przystosowania się do zmiany 
klimatu. Przy przyjmowaniu strategii i 
planów przystosowawczych państwa 
członkowskie powinny zwrócić specjalną 
uwagę na obszary szczególnie narażone, 
takie jak obszary przybrzeżne, wyspy i 
regiony najbardziej oddalone, na które 
zmiana klimatu oddziałuje nadzwyczaj 
mocno, na skutek klęsk żywiołowych i 
ekstremalnych zjawisk pogodowych, w 
tym cyklonów, burz, suszy, erozji, fal 
upałów i pożarów, jak również 
podnoszenia się poziomu mórz, 
podnoszenia się temperatury powierzchni 
morza, zalewania obszarów przybrzeżnych 
oraz zwiększania kwasowości oceanów. 
Strategie i plany przystosowawcze 
powinny zachęcać do rozwiązań opartych 
na zasobach przyrody i należycie 
uwzględniać specyfikę terytorialną i 
lokalną wiedzę, a także ustanawiać 
konkretne środki ochrony ekosystemów 
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morskich i przybrzeżnych. Strategie 
przystosowawcze powinny również 
zachęcać do zmiany modelu na obszarach 
szczególnie narażonych, takich jak wyspy, 
z zastosowaniem rozwiązań przyjaznych 
środowisku i opartych na zasobach 
przyrody. Powinny one zwiększyć 
samowystarczalność, aby zapewnić lepsze 
warunki życia, m.in. zrównoważone 
lokalne rolnictwo, zrównoważoną 
gospodarkę wodną, energię ze źródeł 
odnawialnych itp., zgodnie z celami 
zrównoważonego rozwoju, co będzie 
sprzyjać ich odporności i ochronie ich 
ekosystemów.

Or. en

Poprawka 232
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Dostosowanie się do zmiany 
klimatu jest kluczowym elementem 
długoterminowej, światowej reakcji na tę 
zmianę. Dlatego państwa członkowskie 
i Unia powinny zwiększyć swoje zdolności 
adaptacyjne, wzmocnić odporność 
i zmniejszyć wrażliwość na zmianę klimatu 
zgodnie z art. 7 porozumienia paryskiego, 
jak również zmaksymalizować korzyści 
płynące z innych polityk i prawodawstwa 
dotyczących środowiska. Państwa 
członkowskie powinny przyjąć 
kompleksowe krajowe strategie i plany 
w zakresie przystosowania się do zmiany 
klimatu.

(14) Dostosowanie się do zmiany 
klimatu jest kluczowym elementem 
długoterminowej, światowej reakcji na tę 
zmianę. Dlatego państwa członkowskie 
i Unia powinny zwiększyć swoje zdolności 
adaptacyjne, wzmocnić odporność 
i zmniejszyć wrażliwość na zmianę klimatu 
zgodnie z art. 7 porozumienia paryskiego, 
jak również zmaksymalizować korzyści 
płynące z innych polityk i prawodawstwa 
dotyczących środowiska. W dążeniu do 
tego należy wyeliminować destrukcyjne 
działania, które utrudniają ekosystemom 
przystosowanie się do zmiany klimatu, aby 
zapewnić odporność różnorodności 
biologicznej i usług ekosystemowych, w 
tym poprzez asymilację dwutlenku węgla. 
Priorytetowo należy traktować instalacje 
wykorzystujące energię ze źródeł 
odnawialnych, zgodne z zasadami 
przyrody. Państwa członkowskie powinny 
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przyjąć kompleksowe krajowe strategie 
i plany w zakresie przystosowania się do 
zmiany klimatu.

Or. en

Poprawka 233
Agnès Evren, Mairead McGuinness

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Dostosowanie się do zmiany 
klimatu jest kluczowym elementem 
długoterminowej, światowej reakcji na tę 
zmianę. Dlatego państwa członkowskie 
i Unia powinny zwiększyć swoje zdolności 
adaptacyjne, wzmocnić odporność 
i zmniejszyć wrażliwość na zmianę klimatu 
zgodnie z art. 7 porozumienia paryskiego, 
jak również zmaksymalizować korzyści 
płynące z innych polityk i prawodawstwa 
dotyczących środowiska. Państwa 
członkowskie powinny przyjąć 
kompleksowe krajowe strategie i plany 
w zakresie przystosowania się do zmiany 
klimatu.

(14) Dostosowanie się do zmiany 
klimatu jest kluczowym elementem 
długoterminowej, światowej reakcji na tę 
zmianę. Dlatego państwa członkowskie 
i Unia powinny zwiększyć swoje zdolności 
adaptacyjne, wzmocnić odporność 
i zmniejszyć wrażliwość na zmianę klimatu 
zgodnie z art. 7 porozumienia paryskiego, 
jak również zmaksymalizować korzyści 
płynące z innych polityk i prawodawstwa 
dotyczących środowiska. Waloryzacja, 
zachowanie i odbudowa różnorodności 
biologicznej mają zatem zasadnicze 
znaczenie dla wykorzystania jej pełnego 
potencjału w zakresie regulacji klimatu i 
przystosowania się do niego. Państwa 
członkowskie powinny przyjąć 
kompleksowe krajowe strategie i plany 
w zakresie przystosowania się do zmiany 
klimatu.

Or. fr

Poprawka 234
César Luena, Javi López, Cristina Maestre Martín De Almagro

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka



AM\1206394PL.docx 143/635 PE652.555v01-00

PL

(14) Dostosowanie się do zmiany 
klimatu jest kluczowym elementem 
długoterminowej, światowej reakcji na tę 
zmianę. Dlatego państwa członkowskie 
i Unia powinny zwiększyć swoje zdolności 
adaptacyjne, wzmocnić odporność 
i zmniejszyć wrażliwość na zmianę klimatu 
zgodnie z art. 7 porozumienia paryskiego, 
jak również zmaksymalizować korzyści 
płynące z innych polityk i prawodawstwa 
dotyczących środowiska. Państwa 
członkowskie powinny przyjąć 
kompleksowe krajowe strategie i plany 
w zakresie przystosowania się do zmiany 
klimatu.

(14) Dostosowanie się do zmiany 
klimatu jest kluczowym elementem 
długoterminowej, światowej reakcji na tę 
zmianę. Dlatego państwa członkowskie 
i Unia powinny zwiększyć swoje zdolności 
adaptacyjne, wzmocnić odporność 
i zmniejszyć wrażliwość na zmianę klimatu 
zgodnie z art. 7 porozumienia paryskiego, 
jak również zmaksymalizować korzyści 
płynące z innych polityk i prawodawstwa 
dotyczących środowiska. W związku z tym 
należy wyeliminować działania 
osłabiające zdolność ekosystemów do 
przystosowania się do zmiany klimatu, aby 
zapewnić odporność różnorodności 
biologicznej i usług ekosystemowych. 
Państwa członkowskie powinny przyjąć 
kompleksowe krajowe strategie i plany 
w zakresie przystosowania się do zmiany 
klimatu.

Or. en

Poprawka 235
Mick Wallace, Clare Daly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Dostosowanie się do zmiany 
klimatu jest kluczowym elementem 
długoterminowej, światowej reakcji na tę 
zmianę. Dlatego państwa członkowskie 
i Unia powinny zwiększyć swoje zdolności 
adaptacyjne, wzmocnić odporność 
i zmniejszyć wrażliwość na zmianę klimatu 
zgodnie z art. 7 porozumienia paryskiego, 
jak również zmaksymalizować korzyści 
płynące z innych polityk i prawodawstwa 
dotyczących środowiska. Państwa 
członkowskie powinny przyjąć 
kompleksowe krajowe strategie i plany 
w zakresie przystosowania się do zmiany 
klimatu.

(14) Dostosowanie się do zmiany 
klimatu jest kluczowym elementem 
długoterminowej, światowej reakcji na tę 
zmianę. Dlatego państwa członkowskie 
i Unia powinny zwiększyć swoje zdolności 
adaptacyjne, wzmocnić odporność 
i zmniejszyć wrażliwość na zmianę klimatu 
zgodnie z art. 7 porozumienia paryskiego, 
jak również zmaksymalizować korzyści 
płynące z innych polityk i prawodawstwa 
dotyczących środowiska. Państwa 
członkowskie powinny przyjąć 
kompleksowe krajowe strategie i plany w 
zakresie przystosowania się do zmiany 
klimatu i wprowadzić je do prawa 
krajowego. Komisja powinna pomóc w 
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monitorowaniu postępów w zakresie 
przystosowania się, opracowując 
wskaźniki.

Or. en

Uzasadnienie

Potrzebne są wskaźniki dotyczące przystosowania się, a strategie w zakresie przystosowania 
się muszą być wiążące w państwach członkowskich, aby zapewnić ich odpowiednie 
wdrażanie.

Poprawka 236
Linea Søgaard-Lidell, Nils Torvalds, Asger Christensen, Martin Hojsík

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Dostosowanie się do zmiany 
klimatu jest kluczowym elementem 
długoterminowej, światowej reakcji na tę 
zmianę. Dlatego państwa członkowskie 
i Unia powinny zwiększyć swoje zdolności 
adaptacyjne, wzmocnić odporność 
i zmniejszyć wrażliwość na zmianę klimatu 
zgodnie z art. 7 porozumienia paryskiego, 
jak również zmaksymalizować korzyści 
płynące z innych polityk i prawodawstwa 
dotyczących środowiska. Państwa 
członkowskie powinny przyjąć 
kompleksowe krajowe strategie i plany 
w zakresie przystosowania się do zmiany 
klimatu.

(14) Dostosowanie się do zmiany 
klimatu jest kluczowym elementem 
długoterminowej, światowej reakcji na tę 
zmianę. Dlatego państwa członkowskie 
i Unia powinny zwiększyć swoje zdolności 
adaptacyjne, wzmocnić odporność 
i zmniejszyć wrażliwość na zmianę klimatu 
zgodnie z art. 7 porozumienia paryskiego, 
jak również zmaksymalizować korzyści 
płynące z innych polityk i prawodawstwa 
dotyczących środowiska. Państwa 
członkowskie powinny przyjąć 
kompleksowe krajowe strategie i plany w 
zakresie przystosowania się do zmiany 
klimatu, w których powinny dążyć do 
wyznaczenia celów krajowych.

Or. en

Poprawka 237
Andrey Slabakov

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Dostosowanie się do zmiany 
klimatu jest kluczowym elementem 
długoterminowej, światowej reakcji na tę 
zmianę. Dlatego państwa członkowskie 
i Unia powinny zwiększyć swoje zdolności 
adaptacyjne, wzmocnić odporność 
i zmniejszyć wrażliwość na zmianę klimatu 
zgodnie z art. 7 porozumienia paryskiego, 
jak również zmaksymalizować korzyści 
płynące z innych polityk i prawodawstwa 
dotyczących środowiska. Państwa 
członkowskie powinny przyjąć 
kompleksowe krajowe strategie i plany 
w zakresie przystosowania się do zmiany 
klimatu.

(14) Dostosowanie się do zmiany 
klimatu jest kluczowym elementem 
długoterminowej, światowej reakcji na tę 
zmianę. Dlatego państwa członkowskie 
i Unia powinny zwiększyć swoje zdolności 
adaptacyjne, wzmocnić odporność 
i zmniejszyć wrażliwość na zmianę klimatu 
zgodnie z art. 7 porozumienia paryskiego, 
jak również zmaksymalizować korzyści 
płynące z innych polityk i prawodawstwa 
dotyczących środowiska. Państwa 
członkowskie powinny przyjąć w 
stosownych przypadkach kompleksowe 
krajowe strategie i plany w zakresie 
przystosowania się do zmiany klimatu.

Or. en

Poprawka 238
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Laura 
Huhtasaari

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Dostosowanie się do zmiany 
klimatu jest kluczowym elementem 
długoterminowej, światowej reakcji na tę 
zmianę. Dlatego państwa członkowskie 
i Unia powinny zwiększyć swoje zdolności 
adaptacyjne, wzmocnić odporność 
i zmniejszyć wrażliwość na zmianę klimatu 
zgodnie z art. 7 porozumienia paryskiego, 
jak również zmaksymalizować korzyści 
płynące z innych polityk i prawodawstwa 
dotyczących środowiska. Państwa 
członkowskie powinny przyjąć 
kompleksowe krajowe strategie i plany 
w zakresie przystosowania się do zmiany 
klimatu.

(14) Dostosowanie się do zmiany 
klimatu jest kluczowym elementem 
długoterminowej, światowej reakcji na tę 
zmianę. Dlatego państwa członkowskie 
i Unia powinny zwiększyć swoje zdolności 
adaptacyjne, wzmocnić odporność 
i zmniejszyć wrażliwość na zmianę klimatu 
zgodnie z art. 7 porozumienia paryskiego, 
jak również zmaksymalizować korzyści 
płynące z innych polityk i prawodawstwa 
dotyczących środowiska. Państwa 
członkowskie powinny opracować 
kompleksowe krajowe strategie i plany w 
zakresie przystosowania się do zmiany 
klimatu.

Or. en
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Poprawka 239
Antoni Comín i Oliveres

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14a) Aby skutecznie przystosować się do 
zmiany klimatu, Unia powinna ustanowić, 
wśród innych środków, zasoby własne 
pochodzące z systemu handlu 
uprawnieniami do emisji (EU ETS), a 
także podatek od paliw morskich i 
lotniczych. Bez odpowiedniej dostępności 
zasobów ekonomicznych potrzebnych do 
wprowadzenia krajowych planów w 
zakresie energii i klimatu wynikających z 
niniejszego rozporządzenia na wszystkich 
szczeblach administracji publicznej, plany 
krajowe będą dobre, ale ich cele będą 
niemożliwe do osiągnięcia.

Or. en

Poprawka 240
Petros Kokkalis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14a) Negatywne skutki zmiany klimatu 
mogą potencjalnie przekroczyć zdolności 
przystosowawcze państw członkowskich. 
W związku z tym państwa członkowskie i 
Unia powinny współpracować, aby unikać 
strat i szkód, minimalizować i eliminować 
je, jak przewidziano w art. 8 porozumienia 
paryskiego, w tym za pośrednictwem 
Warszawskiego Międzynarodowego 
Mechanizmu Strat i Szkód.

Or. en
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Poprawka 241
Antoni Comín i Oliveres

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14b) Unia powinna ustanowić 
transgraniczny podatek od emisji 
dwutlenku węgla, aby cele określone w 
niniejszym rozporządzeniu można było 
pogodzić z konkurencyjnością 
przedsiębiorstw europejskich, zwłaszcza 
MŚP. Transgraniczny podatek od emisji 
dwutlenku węgla jest najbardziej 
efektywnym narzędziem pozwalającym 
zagwarantować, że zachowanie przez 
przedsiębiorstwa europejskie zgodności z 
celami niniejszego rozporządzenia nie 
naruszy ich konkurencyjności wobec 
przedsiębiorstw z państw trzecich.

Or. en

Poprawka 242
Jytte Guteland

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Przy wprowadzaniu na poziomie 
Unii i na poziomie krajowym środków 
odpowiednich do osiągnięcia celu 
neutralności klimatycznej państwa 
członkowskie oraz Parlament Europejski, 
Rada i Komisja powinny uwzględnić: 
wkład transformacji, która wiedzie do 
neutralności klimatycznej, w dobrostan 
obywateli, dobrobyt społeczeństwa 
i konkurencyjność gospodarki; 
bezpieczeństwo energetyczne 
i przystępność cenową energii; 

(15) Przy wprowadzaniu na poziomie 
Unii i na poziomie krajowym środków 
odpowiednich do osiągnięcia celu 
neutralności klimatycznej państwa 
członkowskie oraz Parlament Europejski, 
Rada i Komisja powinny uwzględnić: 
wkład transformacji, która wiedzie do 
neutralności klimatycznej, w dobrostan 
obywateli, dobrobyt społeczeństwa 
i konkurencyjność gospodarki; koszty 
społeczne, gospodarcze i środowiskowe 
wynikające z niepodjęcia działań lub z 
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sprawiedliwość wobec wszystkich państw 
członkowskich i solidarność z nimi oraz 
sprawiedliwość i solidarność w obrębie 
państw członkowskich, poprzez 
uwzględnienie ich możliwości 
ekonomicznych, sytuacji krajowej oraz 
potrzeby stopniowej konwergencji; 
potrzebę zapewnienia, by transformacja 
była sprawiedliwa i uczciwa społecznie; 
najlepszą dostępną wiedzę naukową, 
zwłaszcza ustalenia zgłoszone przez IPCC; 
potrzebę uwzględnienia ryzyka związanego 
ze zmianą klimatu w decyzjach 
dotyczących inwestycji i planowania; 
efektywność pod względem kosztów 
i neutralność technologiczną w dążeniu do 
redukcji emisji gazów cieplarnianych 
i zwiększenia pochłaniania oraz 
zwiększenia odporności; wraz z upływem 
czasu dalszy rozwój integralności 
środowiskowej i wzrost poziomu ambicji.

niewystarczających działań; fakt, że 
zmiana klimatu wywiera 
nieproporcjonalnie duży wpływ na kobiety 
oraz potrzebę wzmocnienia równości płci; 
bezpieczeństwo energetyczne i 
żywnościowe oraz przystępność cenową 
energii i żywności, ze szczególnym 
uwzględnieniem konieczności zwalczania 
ubóstwa energetycznego; sprawiedliwość 
wobec wszystkich państw członkowskich i 
solidarność z nimi oraz sprawiedliwość i 
solidarność w obrębie państw 
członkowskich, poprzez uwzględnienie ich 
możliwości ekonomicznych, sytuacji 
krajowej oraz potrzeby stopniowej 
konwergencji; potrzebę zapewnienia, by 
transformacja była sprawiedliwa i uczciwa 
społecznie zgodnie z wytycznymi 
Międzynarodowej Organizacji Pracy z 
2015 r. dotyczącymi sprawiedliwej 
transformacji w kierunku 
zrównoważonych środowiskowo 
gospodarek i społeczeństw dla wszystkich; 
najlepszą dostępną wiedzę naukową, 
zwłaszcza ustalenia zgłoszone przez IPCC; 
potrzebę uwzględnienia ryzyka związanego 
ze zmianą klimatu w decyzjach 
dotyczących inwestycji i planowania; 
efektywność pod względem kosztów 
i neutralność technologiczną w dążeniu do 
redukcji emisji gazów cieplarnianych 
i zwiększenia pochłaniania oraz 
zwiększenia odporności; wraz z upływem 
czasu dalszy rozwój integralności 
środowiskowej i wzrost poziomu ambicji.

Or. en

Poprawka 243
Anna Zalewska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Przy wprowadzaniu na poziomie (15) Przy wprowadzaniu na poziomie 
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Unii i na poziomie krajowym środków 
odpowiednich do osiągnięcia celu 
neutralności klimatycznej państwa 
członkowskie oraz Parlament Europejski, 
Rada i Komisja powinny uwzględnić: 
wkład transformacji, która wiedzie do 
neutralności klimatycznej, w dobrostan 
obywateli, dobrobyt społeczeństwa 
i konkurencyjność gospodarki; 
bezpieczeństwo energetyczne 
i przystępność cenową energii; 
sprawiedliwość wobec wszystkich państw 
członkowskich i solidarność z nimi oraz 
sprawiedliwość i solidarność w obrębie 
państw członkowskich, poprzez 
uwzględnienie ich możliwości 
ekonomicznych, sytuacji krajowej oraz 
potrzeby stopniowej konwergencji; 
potrzebę zapewnienia, by transformacja 
była sprawiedliwa i uczciwa społecznie; 
najlepszą dostępną wiedzę naukową, 
zwłaszcza ustalenia zgłoszone przez IPCC; 
potrzebę uwzględnienia ryzyka związanego 
ze zmianą klimatu w decyzjach 
dotyczących inwestycji i planowania; 
efektywność pod względem kosztów 
i neutralność technologiczną w dążeniu do 
redukcji emisji gazów cieplarnianych 
i zwiększenia pochłaniania oraz 
zwiększenia odporności; wraz z upływem 
czasu dalszy rozwój integralności 
środowiskowej i wzrost poziomu ambicji.

Unii i na poziomie krajowym środków 
odpowiednich do osiągnięcia celu 
neutralności klimatycznej państwa 
członkowskie oraz Parlament Europejski, 
Rada i Komisja powinny uwzględnić: 
różne punkty wyjściowe, z których startują 
państwa członkowskie, zróżnicowane 
warunki krajowe i dostępne wsparcie, tak 
aby wśród państw członkowskich i 
regionów nie było zwycięzców i 
pokonanych, a także wkład transformacji, 
która wiedzie do neutralności klimatycznej, 
w dobrostan obywateli, dobrobyt 
społeczeństwa i konkurencyjność 
gospodarki; bezpieczeństwo energetyczne i 
żywnościowe oraz przystępność cenową 
energii i żywności, z uwzględnieniem 
konieczności zwalczania ubóstwa 
energetycznego; sprawiedliwość wobec 
wszystkich państw członkowskich 
i solidarność z nimi oraz sprawiedliwość 
i solidarność w obrębie państw 
członkowskich, poprzez uwzględnienie ich 
możliwości ekonomicznych, sytuacji 
krajowej oraz potrzeby stopniowej 
konwergencji; potrzebę zapewnienia, by 
transformacja była sprawiedliwa i uczciwa 
społecznie zgodnie z wytycznymi 
Międzynarodowej Organizacji Pracy z 
2015 r. dotyczącymi sprawiedliwej 
transformacji w kierunku 
zrównoważonych środowiskowo 
gospodarek i społeczeństw dla wszystkich; 
najlepszą dostępną wiedzę naukową, 
zwłaszcza ustalenia zgłoszone przez IPCC; 
potrzebę uwzględnienia ryzyka związanego 
ze zmianą klimatu w decyzjach 
dotyczących inwestycji i planowania; 
efektywność pod względem kosztów 
i neutralność technologiczną w dążeniu do 
redukcji emisji gazów cieplarnianych 
i zwiększenia pochłaniania oraz 
zwiększenia odporności; wraz z upływem 
czasu dalszy rozwój integralności 
środowiskowej i wzrost poziomu ambicji.

Or. en
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Poprawka 244
Hermann Tertsch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Przy wprowadzaniu na poziomie 
Unii i na poziomie krajowym środków 
odpowiednich do osiągnięcia celu 
neutralności klimatycznej państwa 
członkowskie oraz Parlament Europejski, 
Rada i Komisja powinny uwzględnić: 
wkład transformacji, która wiedzie do 
neutralności klimatycznej, w dobrostan 
obywateli, dobrobyt społeczeństwa 
i konkurencyjność gospodarki; 
bezpieczeństwo energetyczne 
i przystępność cenową energii; 
sprawiedliwość wobec wszystkich państw 
członkowskich i solidarność z nimi oraz 
sprawiedliwość i solidarność w obrębie 
państw członkowskich, poprzez 
uwzględnienie ich możliwości 
ekonomicznych, sytuacji krajowej oraz 
potrzeby stopniowej konwergencji; 
potrzebę zapewnienia, by transformacja 
była sprawiedliwa i uczciwa społecznie; 
najlepszą dostępną wiedzę naukową, 
zwłaszcza ustalenia zgłoszone przez IPCC; 
potrzebę uwzględnienia ryzyka związanego 
ze zmianą klimatu w decyzjach 
dotyczących inwestycji i planowania; 
efektywność pod względem kosztów 
i neutralność technologiczną w dążeniu do 
redukcji emisji gazów cieplarnianych 
i zwiększenia pochłaniania oraz 
zwiększenia odporności; wraz z upływem 
czasu dalszy rozwój integralności 
środowiskowej i wzrost poziomu ambicji.

(15) Przy wprowadzaniu na poziomie 
Unii i na poziomie krajowym środków 
odpowiednich do osiągnięcia celu 
neutralności klimatycznej państwa 
członkowskie oraz Parlament Europejski, 
Rada i Komisja powinny uwzględnić: 
wkład transformacji, która wiedzie do 
neutralności klimatycznej, w dobrostan 
obywateli, dobrobyt społeczeństwa 
i konkurencyjność gospodarki; 
bezpieczeństwo energetyczne 
i przystępność cenową energii; 
sprawiedliwość wobec wszystkich państw 
członkowskich i solidarność z nimi oraz 
sprawiedliwość i solidarność w obrębie 
państw członkowskich, poprzez 
uwzględnienie ich możliwości 
ekonomicznych, sytuacji krajowej oraz 
potrzeby stopniowej konwergencji; 
potrzebę zapewnienia, by transformacja 
była sprawiedliwa i uczciwa społecznie; 
najlepszą dostępną wiedzę naukową, 
zwłaszcza ustalenia zgłoszone przez IPCC; 
potrzebę uwzględnienia ryzyka związanego 
ze zmianą klimatu w decyzjach 
dotyczących inwestycji i planowania; 
efektywność pod względem kosztów 
i neutralność technologiczną w dążeniu do 
redukcji emisji gazów cieplarnianych 
i zwiększenia pochłaniania oraz 
zwiększenia odporności; wraz z upływem 
czasu dalszy rozwój integralności 
środowiskowej i wzrost poziomu ambicji. 
Do 2030 r. i później ogólnoeuropejskie 
instrumenty, jak system handlu 
przydziałami emisji gazów cieplarnianych, 
zagwarantują postęp w całej Unii, w 
sposób dochodowy i skuteczny, nie 
zapominając o koniecznej elastyczności, 
która pozwala osiągać cele klimatyczne i 
równowagę gospodarczą.  



AM\1206394PL.docx 151/635 PE652.555v01-00

PL

Or. es

Poprawka 245
Mick Wallace, Clare Daly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Przy wprowadzaniu na poziomie 
Unii i na poziomie krajowym środków 
odpowiednich do osiągnięcia celu 
neutralności klimatycznej państwa 
członkowskie oraz Parlament Europejski, 
Rada i Komisja powinny uwzględnić: 
wkład transformacji, która wiedzie do 
neutralności klimatycznej, w dobrostan 
obywateli, dobrobyt społeczeństwa 
i konkurencyjność gospodarki; 
bezpieczeństwo energetyczne 
i przystępność cenową energii; 
sprawiedliwość wobec wszystkich państw 
członkowskich i solidarność z nimi oraz 
sprawiedliwość i solidarność w obrębie 
państw członkowskich, poprzez 
uwzględnienie ich możliwości 
ekonomicznych, sytuacji krajowej oraz 
potrzeby stopniowej konwergencji; 
potrzebę zapewnienia, by transformacja 
była sprawiedliwa i uczciwa społecznie; 
najlepszą dostępną wiedzę naukową, 
zwłaszcza ustalenia zgłoszone przez IPCC; 
potrzebę uwzględnienia ryzyka 
związanego ze zmianą klimatu 
w decyzjach dotyczących inwestycji 
i planowania; efektywność pod względem 
kosztów i neutralność technologiczną 
w dążeniu do redukcji emisji gazów 
cieplarnianych i zwiększenia pochłaniania 
oraz zwiększenia odporności; wraz 
z upływem czasu dalszy rozwój 
integralności środowiskowej i wzrost 
poziomu ambicji.

(15) Przy wprowadzaniu na poziomie 
Unii i na poziomie krajowym środków 
odpowiednich do osiągnięcia celów 
niniejszego rozporządzenia państwa 
członkowskie oraz Parlament Europejski, 
Rada i Komisja powinny uwzględnić 
wkład celów niniejszego rozporządzenia w 
dobrostan ludności i dobrobyt 
społeczeństwa; potrzebę zapewnienia, by 
transformacja była sprawiedliwa i uczciwa 
społecznie; najlepszą dostępną wiedzę 
naukową, zwłaszcza ustalenia zgłoszone 
przez IPCC; koszty ludzkie, środowiskowe, 
społeczne i gospodarcze wynikające z 
niepodjęcia działań; zasady 
sprawiedliwości UNFCCC; wraz 
z upływem czasu dalszy rozwój 
integralności środowiskowej i wzrost 
poziomu ambicji.

Or. en
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Uzasadnienie

Osoby posiadające obywatelstwo to nie jedyne osoby przebywające na terytorium UE, 
których to dotyczy.

Poprawka 246
Agnès Evren, Mairead McGuinness

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Przy wprowadzaniu na poziomie 
Unii i na poziomie krajowym środków 
odpowiednich do osiągnięcia celu 
neutralności klimatycznej państwa 
członkowskie oraz Parlament Europejski, 
Rada i Komisja powinny uwzględnić: 
wkład transformacji, która wiedzie do 
neutralności klimatycznej, w dobrostan 
obywateli, dobrobyt społeczeństwa i 
konkurencyjność gospodarki; 
bezpieczeństwo energetyczne 
i przystępność cenową energii; 
sprawiedliwość wobec wszystkich państw 
członkowskich i solidarność z nimi oraz 
sprawiedliwość i solidarność w obrębie 
państw członkowskich, poprzez 
uwzględnienie ich możliwości 
ekonomicznych, sytuacji krajowej oraz 
potrzeby stopniowej konwergencji; 
potrzebę zapewnienia, by transformacja 
była sprawiedliwa i uczciwa społecznie; 
najlepszą dostępną wiedzę naukową, 
zwłaszcza ustalenia zgłoszone przez IPCC; 
potrzebę uwzględnienia ryzyka związanego 
ze zmianą klimatu w decyzjach 
dotyczących inwestycji i planowania; 
efektywność pod względem kosztów 
i neutralność technologiczną w dążeniu do 
redukcji emisji gazów cieplarnianych 
i zwiększenia pochłaniania oraz 
zwiększenia odporności; wraz z upływem 
czasu dalszy rozwój integralności 
środowiskowej i wzrost poziomu ambicji.

(15) Przy wprowadzaniu na poziomie 
Unii i na poziomie krajowym środków 
odpowiednich do osiągnięcia celu 
neutralności klimatycznej państwa 
członkowskie oraz Parlament Europejski, 
Rada i Komisja powinny uwzględnić: 
wkład transformacji, która wiedzie do 
neutralności klimatycznej, w dobrostan 
obywateli, dobrobyt społeczeństwa i 
konkurencyjność gospodarki; 
bezpieczeństwo energetyczne 
i przystępność cenową energii; 
sprawiedliwość wobec wszystkich państw 
członkowskich i solidarność z nimi oraz 
sprawiedliwość i solidarność w obrębie 
państw członkowskich, a także równe 
warunki działania między nimi poprzez 
uwzględnienie ich możliwości 
ekonomicznych, sytuacji krajowej oraz 
potrzeby stopniowej konwergencji; 
potrzebę zapewnienia, by transformacja 
była sprawiedliwa i uczciwa społecznie; 
najlepszą dostępną wiedzę naukową, 
zwłaszcza ustalenia zgłoszone przez IPCC; 
potrzebę uwzględnienia ryzyka związanego 
ze zmianą klimatu w decyzjach 
dotyczących inwestycji i planowania; 
efektywność pod względem kosztów 
i neutralność technologiczną w dążeniu do 
redukcji emisji gazów cieplarnianych 
i zwiększenia pochłaniania oraz 
zwiększenia odporności; wraz z upływem 
czasu dalszy rozwój integralności 
środowiskowej i wzrost poziomu ambicji; 
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zdolność poszczególnych podmiotów 
gospodarczych do inwestowania w proces 
transformacji w sposób zrównoważony 
gospodarczo i społecznie; potencjalne 
ryzyko ucieczki emisji i zapobieganie mu 
w odniesieniu do przywozów.

Or. fr

Poprawka 247
Linea Søgaard-Lidell, Nils Torvalds, Jan Huitema, Asger Christensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Przy wprowadzaniu na poziomie 
Unii i na poziomie krajowym środków 
odpowiednich do osiągnięcia celu 
neutralności klimatycznej państwa 
członkowskie oraz Parlament Europejski, 
Rada i Komisja powinny uwzględnić: 
wkład transformacji, która wiedzie do 
neutralności klimatycznej, w dobrostan 
obywateli, dobrobyt społeczeństwa 
i konkurencyjność gospodarki; 
bezpieczeństwo energetyczne 
i przystępność cenową energii; 
sprawiedliwość wobec wszystkich państw 
członkowskich i solidarność z nimi oraz 
sprawiedliwość i solidarność w obrębie 
państw członkowskich, poprzez 
uwzględnienie ich możliwości 
ekonomicznych, sytuacji krajowej oraz 
potrzeby stopniowej konwergencji; 
potrzebę zapewnienia, by transformacja 
była sprawiedliwa i uczciwa społecznie; 
najlepszą dostępną wiedzę naukową, 
zwłaszcza ustalenia zgłoszone przez IPCC; 
potrzebę uwzględnienia ryzyka związanego 
ze zmianą klimatu w decyzjach 
dotyczących inwestycji i planowania; 
efektywność pod względem kosztów 
i neutralność technologiczną w dążeniu do 
redukcji emisji gazów cieplarnianych 
i zwiększenia pochłaniania oraz 

(15) Przy wprowadzaniu na poziomie 
Unii i na poziomie krajowym środków 
odpowiednich do osiągnięcia celu 
neutralności klimatycznej państwa 
członkowskie oraz Parlament Europejski, 
Rada i Komisja powinny uwzględnić: 
wkład transformacji, która wiedzie do 
neutralności klimatycznej, w dobrostan 
obywateli, dobrobyt społeczeństwa 
i konkurencyjność gospodarki; przeszkody 
biurokratyczne lub inne bariery prawne, 
które mogą utrudniać podmiotom 
gospodarczym lub sektorom realizację 
celów klimatycznych, bezpieczeństwo 
energetyczne i przystępność cenową 
energii; sprawiedliwość wobec wszystkich 
państw członkowskich i solidarność z nimi 
oraz sprawiedliwość i solidarność 
w obrębie państw członkowskich, poprzez 
uwzględnienie ich możliwości 
ekonomicznych, sytuacji krajowej oraz 
potrzeby stopniowej konwergencji; 
potrzebę zapewnienia, by transformacja 
była sprawiedliwa i uczciwa społecznie; 
najlepszą dostępną wiedzę naukową, 
zwłaszcza ustalenia zgłoszone przez IPCC; 
potrzebę uwzględnienia ryzyka związanego 
ze zmianą klimatu w decyzjach 
dotyczących inwestycji i planowania; 
efektywność pod względem kosztów 
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zwiększenia odporności; wraz z upływem 
czasu dalszy rozwój integralności 
środowiskowej i wzrost poziomu ambicji.

i neutralność technologiczną w dążeniu do 
redukcji emisji gazów cieplarnianych 
i zwiększenia pochłaniania oraz 
zwiększenia odporności; obecny stan 
infrastruktury i ewentualne potrzeby w 
zakresie modernizacji inwestycji w 
infrastrukturę unijną; wraz z upływem 
czasu dalszy rozwój integralności 
środowiskowej i wzrost poziomu ambicji.

Or. en

Poprawka 248
Esther de Lange

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Przy wprowadzaniu na poziomie 
Unii i na poziomie krajowym środków 
odpowiednich do osiągnięcia celu 
neutralności klimatycznej państwa 
członkowskie oraz Parlament Europejski, 
Rada i Komisja powinny uwzględnić: 
wkład transformacji, która wiedzie do 
neutralności klimatycznej, w dobrostan 
obywateli, dobrobyt społeczeństwa 
i konkurencyjność gospodarki; 
bezpieczeństwo energetyczne 
i przystępność cenową energii; 
sprawiedliwość wobec wszystkich państw 
członkowskich i solidarność z nimi oraz 
sprawiedliwość i solidarność w obrębie 
państw członkowskich, poprzez 
uwzględnienie ich możliwości 
ekonomicznych, sytuacji krajowej oraz 
potrzeby stopniowej konwergencji; 
potrzebę zapewnienia, by transformacja 
była sprawiedliwa i uczciwa społecznie; 
najlepszą dostępną wiedzę naukową, 
zwłaszcza ustalenia zgłoszone przez IPCC; 
potrzebę uwzględnienia ryzyka związanego 
ze zmianą klimatu w decyzjach 
dotyczących inwestycji i planowania; 
efektywność pod względem kosztów 

(15) Przy wprowadzaniu na poziomie 
Unii i na poziomie krajowym środków 
odpowiednich do osiągnięcia celu 
neutralności klimatycznej państwa 
członkowskie oraz Parlament Europejski, 
Rada i Komisja powinny uwzględnić: 
wpływ transformacji, która wiedzie do 
neutralności klimatycznej, na zdrowie i 
gospodarczy dobrostan obywateli, 
dobrobyt społeczeństwa i konkurencyjność 
gospodarki, w tym uczciwą konkurencję i 
równe warunki działania na szczeblu 
globalnym; bezpieczeństwo energetyczne 
i przystępność cenową energii; 
sprawiedliwość wobec wszystkich państw 
członkowskich i solidarność z nimi oraz 
sprawiedliwość i solidarność w obrębie 
państw członkowskich, poprzez 
uwzględnienie ich możliwości 
ekonomicznych, oszczędności kosztowej i 
sytuacji krajowej oraz potrzeby stopniowej 
konwergencji; potrzebę zapewnienia, by 
transformacja była sprawiedliwa i uczciwa 
społecznie; najlepszą dostępną wiedzę 
naukową, zwłaszcza ustalenia zgłoszone 
przez IPCC; organy doradcze ds. klimatu 
państw członkowskich oraz inicjatywę w 
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i neutralność technologiczną w dążeniu do 
redukcji emisji gazów cieplarnianych 
i zwiększenia pochłaniania oraz 
zwiększenia odporności; wraz z upływem 
czasu dalszy rozwój integralności 
środowiskowej i wzrost poziomu ambicji.

zakresie wspólnego planowania „Łączenie 
w Europie wiedzy na temat zmiany 
klimatu”; potrzebę uwzględnienia ryzyka 
związanego ze zmianą klimatu 
w decyzjach dotyczących inwestycji 
i planowania; efektywność pod względem 
kosztów i neutralność technologiczną 
w dążeniu do redukcji emisji gazów 
cieplarnianych i zwiększenia pochłaniania 
oraz zwiększenia odporności; wraz 
z upływem czasu dalszy rozwój 
integralności środowiskowej i wzrost 
poziomu ambicji.

Or. en

Poprawka 249
Michael Bloss

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Przy wprowadzaniu na poziomie 
Unii i na poziomie krajowym środków 
odpowiednich do osiągnięcia celu 
neutralności klimatycznej państwa 
członkowskie oraz Parlament Europejski, 
Rada i Komisja powinny uwzględnić: 
wkład transformacji, która wiedzie do 
neutralności klimatycznej, w dobrostan 
obywateli, dobrobyt społeczeństwa 
i konkurencyjność gospodarki; 
bezpieczeństwo energetyczne 
i przystępność cenową energii; 
sprawiedliwość wobec wszystkich państw 
członkowskich i solidarność z nimi oraz 
sprawiedliwość i solidarność w obrębie 
państw członkowskich, poprzez 
uwzględnienie ich możliwości 
ekonomicznych, sytuacji krajowej oraz 
potrzeby stopniowej konwergencji; 
potrzebę zapewnienia, by transformacja 
była sprawiedliwa i uczciwa społecznie; 
najlepszą dostępną wiedzę naukową, 
zwłaszcza ustalenia zgłoszone przez IPCC; 

(15) Przy wprowadzaniu na poziomie 
Unii i na poziomie krajowym środków 
odpowiednich do osiągnięcia celu 
zerowego poziomu netto emisji gazów 
cieplarnianych państwa członkowskie oraz 
Parlament Europejski, Rada i Komisja 
powinny uwzględnić: wkład transformacji, 
która wiedzie do neutralności klimatycznej, 
w dobrostan obywateli, dobrobyt 
społeczeństwa i konkurencyjność 
gospodarki; koszty środowiskowe, 
społeczne i gospodarcze wynikające z 
niepodjęcia lub opóźnienia działań w 
dziedzinie klimatu; maksymalizację 
efektywności energetycznej i 
zasobooszczędności, bezpieczeństwo 
energetyczne i przystępność cenową 
energii, uwzględniając w szczególności 
potrzebę walki z ubóstwem 
energetycznym; sprawiedliwość wobec 
wszystkich państw członkowskich 
i solidarność z nimi oraz sprawiedliwość 
i solidarność w obrębie państw 
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potrzebę uwzględnienia ryzyka związanego 
ze zmianą klimatu w decyzjach 
dotyczących inwestycji i planowania; 
efektywność pod względem kosztów 
i neutralność technologiczną w dążeniu do 
redukcji emisji gazów cieplarnianych 
i zwiększenia pochłaniania oraz 
zwiększenia odporności; wraz z upływem 
czasu dalszy rozwój integralności 
środowiskowej i wzrost poziomu ambicji.

członkowskich, poprzez uwzględnienie ich 
możliwości ekonomicznych, sytuacji 
krajowej oraz potrzeby stopniowej 
konwergencji; potrzebę zapewnienia, by 
transformacja była sprawiedliwa i uczciwa 
społecznie; najlepszą dostępną wiedzę 
naukową, zwłaszcza ustalenia zgłoszone 
przez IPCC; potrzebę uwzględnienia 
ryzyka związanego ze zmianą klimatu 
w decyzjach dotyczących inwestycji 
i planowania; efektywność pod względem 
kosztów w dążeniu do redukcji emisji 
gazów cieplarnianych i zwiększenia 
pochłaniania oraz zwiększenia odporności 
na zasadzie równości; wraz z upływem 
czasu dalszy rozwój integralności 
środowiskowej i wzrost poziomu ambicji.

Or. en

Poprawka 250
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Franc Bogovič, Pernille Weiss, Roberta Metsola, 
Hildegard Bentele, Jessica Polfjärd, Christian Doleschal, Esther de Lange, Dolors 
Montserrat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Przy wprowadzaniu na poziomie 
Unii i na poziomie krajowym środków 
odpowiednich do osiągnięcia celu 
neutralności klimatycznej państwa 
członkowskie oraz Parlament Europejski, 
Rada i Komisja powinny uwzględnić: 
wkład transformacji, która wiedzie do 
neutralności klimatycznej, w dobrostan 
obywateli, dobrobyt społeczeństwa 
i konkurencyjność gospodarki; 
bezpieczeństwo energetyczne 
i przystępność cenową energii; 
sprawiedliwość wobec wszystkich państw 
członkowskich i solidarność z nimi oraz 
sprawiedliwość i solidarność w obrębie 
państw członkowskich, poprzez 
uwzględnienie ich możliwości 

(15) Przy wprowadzaniu na poziomie 
Unii i na poziomie krajowym środków 
odpowiednich do osiągnięcia celu 
neutralności klimatycznej państwa 
członkowskie oraz Parlament Europejski, 
Rada i Komisja powinny uwzględnić: 
wkład transformacji, która wiedzie do 
neutralności klimatycznej, w zdrowie i 
gospodarczy dobrostan obywateli, 
dobrobyt społeczeństwa i konkurencyjność 
gospodarki; bezpieczeństwo energetyczne 
i przystępność cenową energii; 
sprawiedliwość wobec wszystkich państw 
członkowskich i solidarność z nimi oraz 
sprawiedliwość i solidarność w obrębie 
państw członkowskich, poprzez 
uwzględnienie ich możliwości 
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ekonomicznych, sytuacji krajowej oraz 
potrzeby stopniowej konwergencji; 
potrzebę zapewnienia, by transformacja 
była sprawiedliwa i uczciwa społecznie; 
najlepszą dostępną wiedzę naukową, 
zwłaszcza ustalenia zgłoszone przez IPCC; 
potrzebę uwzględnienia ryzyka związanego 
ze zmianą klimatu w decyzjach 
dotyczących inwestycji i planowania; 
efektywność pod względem kosztów 
i neutralność technologiczną w dążeniu do 
redukcji emisji gazów cieplarnianych 
i zwiększenia pochłaniania oraz 
zwiększenia odporności; wraz z upływem 
czasu dalszy rozwój integralności 
środowiskowej i wzrost poziomu ambicji.

ekonomicznych, oszczędności kosztowej i 
sytuacji krajowej oraz potrzeby stopniowej 
konwergencji; potrzebę zapewnienia, by 
transformacja była sprawiedliwa i uczciwa 
społecznie; najlepszą dostępną wiedzę 
naukową, zwłaszcza ustalenia zgłoszone 
przez IPCC, organy doradcze państw 
członkowskich ds. klimatu oraz inicjatywę 
w zakresie wspólnego programowania 
„Łączenie w Europie wiedzy na temat 
zmiany klimatu”; potrzebę uwzględnienia 
ryzyka związanego ze zmianą klimatu 
w decyzjach dotyczących inwestycji 
i planowania; efektywność pod względem 
kosztów i neutralność technologiczną 
w dążeniu do redukcji emisji gazów 
cieplarnianych i zwiększenia pochłaniania 
oraz zwiększenia odporności; wraz 
z upływem czasu dalszy rozwój 
integralności środowiskowej i wzrost 
poziomu ambicji.

Or. en

Poprawka 251
Catherine Chabaud, Frédérique Ries, Véronique Trillet-Lenoir, Nils Torvalds, Martin 
Hojsík, Pascal Canfin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Przy wprowadzaniu na poziomie 
Unii i na poziomie krajowym środków 
odpowiednich do osiągnięcia celu 
neutralności klimatycznej państwa 
członkowskie oraz Parlament Europejski, 
Rada i Komisja powinny uwzględnić: 
wkład transformacji, która wiedzie do 
neutralności klimatycznej, w dobrostan 
obywateli, dobrobyt społeczeństwa 
i konkurencyjność gospodarki; 
bezpieczeństwo energetyczne 
i przystępność cenową energii; 
sprawiedliwość wobec wszystkich państw 
członkowskich i solidarność z nimi oraz 

(15) Przy wprowadzaniu na poziomie 
Unii i na poziomie krajowym środków 
odpowiednich do osiągnięcia celu 
neutralności klimatycznej państwa 
członkowskie oraz Parlament Europejski, 
Rada i Komisja powinny uwzględnić: 
wkład transformacji, która wiedzie do 
neutralności klimatycznej, w dobrostan 
obywateli, dobrobyt społeczeństwa 
i konkurencyjność gospodarki; 
bezpieczeństwo energetyczne 
i przystępność cenową energii; 
sprawiedliwość wobec wszystkich państw 
członkowskich i solidarność z nimi oraz 
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sprawiedliwość i solidarność w obrębie 
państw członkowskich, poprzez 
uwzględnienie ich możliwości 
ekonomicznych, sytuacji krajowej oraz 
potrzeby stopniowej konwergencji; 
potrzebę zapewnienia, by transformacja 
była sprawiedliwa i uczciwa społecznie; 
najlepszą dostępną wiedzę naukową, 
zwłaszcza ustalenia zgłoszone przez IPCC; 
potrzebę uwzględnienia ryzyka związanego 
ze zmianą klimatu w decyzjach 
dotyczących inwestycji i planowania; 
efektywność pod względem kosztów 
i neutralność technologiczną w dążeniu do 
redukcji emisji gazów cieplarnianych 
i zwiększenia pochłaniania oraz 
zwiększenia odporności; wraz z upływem 
czasu dalszy rozwój integralności 
środowiskowej i wzrost poziomu ambicji.

sprawiedliwość i solidarność w obrębie 
państw członkowskich, poprzez 
uwzględnienie ich możliwości 
ekonomicznych, sytuacji krajowej oraz 
potrzeby stopniowej konwergencji; 
potrzebę zapewnienia, by transformacja 
była sprawiedliwa i uczciwa społecznie; 
najlepszą dostępną wiedzę naukową, 
zwłaszcza ustalenia zgłoszone przez IPCC 
i IPBES; potrzebę uwzględnienia ryzyka 
związanego ze zmianą klimatu 
w decyzjach dotyczących inwestycji 
i planowania; efektywność pod względem 
kosztów i neutralność technologiczną 
w dążeniu do redukcji emisji gazów 
cieplarnianych i zwiększenia pochłaniania 
oraz zwiększenia odporności; potrzebę 
zarządzania ekosystemami morskimi i 
lądowymi oraz różnorodnością 
biologiczną, a także ich ochrony i 
odtwarzania; wraz z upływem czasu 
dalszy rozwój integralności środowiskowej 
i wzrost poziomu ambicji.

Or. en

Poprawka 252
Michal Wiezik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Przy wprowadzaniu na poziomie 
Unii i na poziomie krajowym środków 
odpowiednich do osiągnięcia celu 
neutralności klimatycznej państwa 
członkowskie oraz Parlament Europejski, 
Rada i Komisja powinny uwzględnić: 
wkład transformacji, która wiedzie do 
neutralności klimatycznej, w dobrostan 
obywateli, dobrobyt społeczeństwa 
i konkurencyjność gospodarki; 
bezpieczeństwo energetyczne 
i przystępność cenową energii; 
sprawiedliwość wobec wszystkich państw 

(15) Przy wprowadzaniu na poziomie 
Unii i na poziomie krajowym środków 
odpowiednich do osiągnięcia celu 
neutralności klimatycznej państwa 
członkowskie oraz Parlament Europejski, 
Rada i Komisja powinny uwzględnić: 
wkład transformacji, która wiedzie do 
neutralności klimatycznej, w dobrostan 
obywateli, dobrobyt społeczeństwa 
i konkurencyjność gospodarki; 
bezpieczeństwo energetyczne 
i przystępność cenową energii; obowiązki i 
konieczne zwiększenie poziomu ambicji 
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członkowskich i solidarność z nimi oraz 
sprawiedliwość i solidarność w obrębie 
państw członkowskich, poprzez 
uwzględnienie ich możliwości 
ekonomicznych, sytuacji krajowej oraz 
potrzeby stopniowej konwergencji; 
potrzebę zapewnienia, by transformacja 
była sprawiedliwa i uczciwa społecznie; 
najlepszą dostępną wiedzę naukową, 
zwłaszcza ustalenia zgłoszone przez IPCC; 
potrzebę uwzględnienia ryzyka związanego 
ze zmianą klimatu w decyzjach 
dotyczących inwestycji i planowania; 
efektywność pod względem kosztów 
i neutralność technologiczną w dążeniu do 
redukcji emisji gazów cieplarnianych 
i zwiększenia pochłaniania oraz 
zwiększenia odporności; wraz z upływem 
czasu dalszy rozwój integralności 
środowiskowej i wzrost poziomu ambicji.

sektora użytkowania gruntów w zakresie 
składowania dwutlenku węgla; 
sprawiedliwość wobec wszystkich państw 
członkowskich i solidarność z nimi oraz 
sprawiedliwość i solidarność w obrębie 
państw członkowskich, poprzez 
uwzględnienie ich możliwości 
ekonomicznych, sytuacji krajowej oraz 
potrzeby stopniowej konwergencji; 
potrzebę zapewnienia, by transformacja 
była sprawiedliwa i uczciwa społecznie; 
najlepszą dostępną wiedzę naukową, 
zwłaszcza ustalenia zgłoszone przez IPCC; 
potrzebę uwzględnienia ryzyka związanego 
ze zmianą klimatu w decyzjach 
dotyczących inwestycji i planowania; 
efektywność pod względem kosztów 
i neutralność technologiczną w dążeniu do 
redukcji emisji gazów cieplarnianych 
i zwiększenia pochłaniania oraz 
zwiększenia odporności; wraz z upływem 
czasu dalszy rozwój integralności 
środowiskowej i wzrost poziomu ambicji.

Or. en

Poprawka 253
Petros Kokkalis, Silvia Modig

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Przy wprowadzaniu na poziomie 
Unii i na poziomie krajowym środków 
odpowiednich do osiągnięcia celu 
neutralności klimatycznej państwa 
członkowskie oraz Parlament Europejski, 
Rada i Komisja powinny uwzględnić: 
wkład transformacji, która wiedzie do 
neutralności klimatycznej, w dobrostan 
obywateli, dobrobyt społeczeństwa 
i konkurencyjność gospodarki; 
bezpieczeństwo energetyczne 
i przystępność cenową energii; 
sprawiedliwość wobec wszystkich państw 

(15) Przy wprowadzaniu na poziomie 
Unii i na poziomie krajowym środków 
odpowiednich do osiągnięcia celu 
neutralności klimatycznej państwa 
członkowskie oraz Parlament Europejski, 
Rada i Komisja powinny uwzględnić: 
wkład transformacji, która wiedzie do 
neutralności klimatycznej, w dobrostan 
obywateli, sprawiedliwość społeczną, 
dobrobyt społeczeństwa i konkurencyjność 
gospodarki; bezpieczeństwo energetyczne 
i przystępność cenową energii; 
sprawiedliwość wobec wszystkich państw 
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członkowskich i solidarność z nimi oraz 
sprawiedliwość i solidarność w obrębie 
państw członkowskich, poprzez 
uwzględnienie ich możliwości 
ekonomicznych, sytuacji krajowej oraz 
potrzeby stopniowej konwergencji; 
potrzebę zapewnienia, by transformacja 
była sprawiedliwa i uczciwa społecznie; 
najlepszą dostępną wiedzę naukową, 
zwłaszcza ustalenia zgłoszone przez IPCC; 
potrzebę uwzględnienia ryzyka związanego 
ze zmianą klimatu w decyzjach 
dotyczących inwestycji i planowania; 
efektywność pod względem kosztów 
i neutralność technologiczną w dążeniu do 
redukcji emisji gazów cieplarnianych 
i zwiększenia pochłaniania oraz 
zwiększenia odporności; wraz z upływem 
czasu dalszy rozwój integralności 
środowiskowej i wzrost poziomu ambicji.

członkowskich i solidarność z nimi oraz 
sprawiedliwość i solidarność w obrębie 
państw członkowskich, poprzez 
uwzględnienie ich możliwości 
ekonomicznych, sytuacji krajowej oraz 
potrzeby stopniowej konwergencji; 
potrzebę zapewnienia, by transformacja 
była sprawiedliwa i uczciwa społecznie; 
najlepszą dostępną wiedzę naukową, 
zwłaszcza ustalenia zgłoszone przez IPCC; 
potrzebę uwzględnienia ryzyka związanego 
ze zmianą klimatu oraz ocen wrażliwości 
na zmiany klimatu i dostosowania do nich 
w decyzjach dotyczących inwestycji 
i planowania; efektywność pod względem 
kosztów i neutralność technologiczną 
w dążeniu do redukcji emisji gazów 
cieplarnianych i zwiększenia pochłaniania 
oraz zwiększenia odporności; wraz 
z upływem czasu dalszy rozwój 
integralności środowiskowej i wzrost 
poziomu ambicji.

Or. en

Poprawka 254
Ondřej Knotek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Przy wprowadzaniu na poziomie 
Unii i na poziomie krajowym środków 
odpowiednich do osiągnięcia celu 
neutralności klimatycznej państwa 
członkowskie oraz Parlament Europejski, 
Rada i Komisja powinny uwzględnić: 
wkład transformacji, która wiedzie do 
neutralności klimatycznej, w dobrostan 
obywateli, dobrobyt społeczeństwa 
i konkurencyjność gospodarki; 
bezpieczeństwo energetyczne 
i przystępność cenową energii; 
sprawiedliwość wobec wszystkich państw 
członkowskich i solidarność z nimi oraz 

(15) Przy wprowadzaniu na poziomie 
Unii i na poziomie krajowym środków 
odpowiednich do osiągnięcia celu 
neutralności klimatycznej państwa 
członkowskie oraz Parlament Europejski, 
Rada i Komisja powinny uwzględnić: 
wkład transformacji, która wiedzie do 
neutralności klimatycznej, w dobrostan 
obywateli, dobrobyt społeczeństwa 
i konkurencyjność gospodarki; 
bezpieczeństwo energetyczne 
i przystępność cenową energii; 
sprawiedliwość wobec wszystkich państw 
członkowskich i solidarność z nimi oraz 
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sprawiedliwość i solidarność w obrębie 
państw członkowskich, poprzez 
uwzględnienie ich możliwości 
ekonomicznych, sytuacji krajowej oraz 
potrzeby stopniowej konwergencji; 
potrzebę zapewnienia, by transformacja 
była sprawiedliwa i uczciwa społecznie; 
najlepszą dostępną wiedzę naukową, 
zwłaszcza ustalenia zgłoszone przez IPCC; 
potrzebę uwzględnienia ryzyka związanego 
ze zmianą klimatu w decyzjach 
dotyczących inwestycji i planowania; 
efektywność pod względem kosztów 
i neutralność technologiczną w dążeniu do 
redukcji emisji gazów cieplarnianych 
i zwiększenia pochłaniania oraz 
zwiększenia odporności; wraz z upływem 
czasu dalszy rozwój integralności 
środowiskowej i wzrost poziomu ambicji.

sprawiedliwość i solidarność w obrębie 
państw członkowskich, poprzez 
uwzględnienie ich możliwości 
ekonomicznych, sytuacji krajowej oraz 
potrzeby stopniowej konwergencji; 
potrzebę zapewnienia, by transformacja 
była sprawiedliwa i uczciwa społecznie, 
żeby nikogo nie pozostawić samemu sobie; 
w oparciu o ocenę skutków i najlepszą 
dostępną wiedzę naukową, zwłaszcza 
ustalenia zgłoszone przez IPCC; potrzebę 
uwzględnienia ryzyka związanego ze 
zmianą klimatu w decyzjach dotyczących 
inwestycji i planowania; efektywność pod 
względem kosztów i neutralność 
technologiczną w dążeniu do redukcji 
emisji gazów cieplarnianych i zwiększenia 
pochłaniania oraz zwiększenia odporności; 
wraz z upływem czasu dalszy rozwój 
integralności środowiskowej i wzrost 
poziomu ambicji.

Or. en

Poprawka 255
Javi López, César Luena, Nicolás González Casares, Cristina Maestre Martín De 
Almagro

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Przy wprowadzaniu na poziomie 
Unii i na poziomie krajowym środków 
odpowiednich do osiągnięcia celu 
neutralności klimatycznej państwa 
członkowskie oraz Parlament Europejski, 
Rada i Komisja powinny uwzględnić: 
wkład transformacji, która wiedzie do 
neutralności klimatycznej, w dobrostan 
obywateli, dobrobyt społeczeństwa 
i konkurencyjność gospodarki; 
bezpieczeństwo energetyczne 
i przystępność cenową energii; 
sprawiedliwość wobec wszystkich państw 
członkowskich i solidarność z nimi oraz 

(15) Przy wprowadzaniu na poziomie 
Unii i na poziomie krajowym środków 
odpowiednich do osiągnięcia celu 
neutralności klimatycznej państwa 
członkowskie oraz Parlament Europejski, 
Rada i Komisja powinny uwzględnić: 
wkład transformacji, która wiedzie do 
neutralności klimatycznej, w dobrostan 
obywateli, dobrobyt społeczeństwa 
i konkurencyjność gospodarki; 
bezpieczeństwo energetyczne 
i przystępność cenową energii; 
sprawiedliwość wobec wszystkich państw 
członkowskich i solidarność z nimi oraz 
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sprawiedliwość i solidarność w obrębie 
państw członkowskich, poprzez 
uwzględnienie ich możliwości 
ekonomicznych, sytuacji krajowej oraz 
potrzeby stopniowej konwergencji; 
potrzebę zapewnienia, by transformacja 
była sprawiedliwa i uczciwa społecznie; 
najlepszą dostępną wiedzę naukową, 
zwłaszcza ustalenia zgłoszone przez IPCC; 
potrzebę uwzględnienia ryzyka związanego 
ze zmianą klimatu w decyzjach 
dotyczących inwestycji i planowania; 
efektywność pod względem kosztów 
i neutralność technologiczną w dążeniu do 
redukcji emisji gazów cieplarnianych 
i zwiększenia pochłaniania oraz 
zwiększenia odporności; wraz z upływem 
czasu dalszy rozwój integralności 
środowiskowej i wzrost poziomu ambicji.

sprawiedliwość i solidarność w obrębie 
państw członkowskich, poprzez 
uwzględnienie ich możliwości 
ekonomicznych, sytuacji krajowej oraz 
potrzeby stopniowej konwergencji; 
potrzebę zapewnienia, by transformacja 
była sprawiedliwa i uczciwa społecznie; 
najlepszą dostępną wiedzę naukową, 
zwłaszcza ustalenia zgłoszone przez IPCC; 
potrzebę uwzględnienia ryzyka związanego 
ze zmianą klimatu w decyzjach 
dotyczących inwestycji i planowania, przy 
jednoczesnym zadbaniu o to, by strategie 
polityczne UE były odporne na zmianę 
klimatu; efektywność pod względem 
kosztów i neutralność technologiczną 
w dążeniu do redukcji emisji gazów 
cieplarnianych i zwiększenia pochłaniania 
oraz zwiększenia odporności; wraz 
z upływem czasu dalszy rozwój 
integralności środowiskowej i wzrost 
poziomu ambicji.

Or. en

Poprawka 256
Andrey Slabakov, Andrey Novakov

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Przy wprowadzaniu na poziomie 
Unii i na poziomie krajowym środków 
odpowiednich do osiągnięcia celu 
neutralności klimatycznej państwa 
członkowskie oraz Parlament Europejski, 
Rada i Komisja powinny uwzględnić: 
wkład transformacji, która wiedzie do 
neutralności klimatycznej, w dobrostan 
obywateli, dobrobyt społeczeństwa 
i konkurencyjność gospodarki; 
bezpieczeństwo energetyczne 
i przystępność cenową energii; 
sprawiedliwość wobec wszystkich państw 
członkowskich i solidarność z nimi oraz 

(15) Przy wprowadzaniu na poziomie 
Unii i na poziomie krajowym środków 
odpowiednich do osiągnięcia celu 
neutralności klimatycznej państwa 
członkowskie oraz Parlament Europejski, 
Rada i Komisja powinny uwzględnić: 
wkład transformacji, która wiedzie do 
neutralności klimatycznej, w dobrostan 
obywateli, dobrobyt społeczeństwa 
i konkurencyjność gospodarki; 
bezpieczeństwo energetyczne 
i przystępność cenową energii; najlepszą 
dostępną wiedzę naukową, zwłaszcza 
ustalenia zgłoszone przez IPCC; potrzebę 
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sprawiedliwość i solidarność w obrębie 
państw członkowskich, poprzez 
uwzględnienie ich możliwości 
ekonomicznych, sytuacji krajowej oraz 
potrzeby stopniowej konwergencji; 
potrzebę zapewnienia, by transformacja 
była sprawiedliwa i uczciwa społecznie; 
najlepszą dostępną wiedzę naukową, 
zwłaszcza ustalenia zgłoszone przez IPCC; 
potrzebę uwzględnienia ryzyka związanego 
ze zmianą klimatu w decyzjach 
dotyczących inwestycji i planowania; 
efektywność pod względem kosztów 
i neutralność technologiczną w dążeniu do 
redukcji emisji gazów cieplarnianych 
i zwiększenia pochłaniania oraz 
zwiększenia odporności; wraz z upływem 
czasu dalszy rozwój integralności 
środowiskowej i wzrost poziomu ambicji.

uwzględnienia ryzyka związanego ze 
zmianą klimatu w decyzjach dotyczących 
inwestycji i planowania; efektywność pod 
względem kosztów i neutralność 
technologiczną w dążeniu do redukcji 
emisji gazów cieplarnianych i zwiększenia 
pochłaniania oraz zwiększenia odporności; 
wraz z upływem czasu dalszy rozwój 
integralności środowiskowej i wzrost 
poziomu ambicji; szczególny nacisk należy 
położyć na sprawiedliwość wobec 
wszystkich państw członkowskich 
i solidarność z nimi oraz sprawiedliwość 
i solidarność w obrębie państw 
członkowskich, biorąc pod uwagę ich 
możliwości ekonomiczne, sytuację 
krajową oraz potrzebę stopniowej 
konwergencji, a także potrzebę 
zapewnienia, by transformacja była 
sprawiedliwa i uczciwa społecznie.

Or. en

Poprawka 257
Hermann Tertsch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Przy wprowadzaniu na poziomie 
Unii i na poziomie krajowym środków 
odpowiednich do osiągnięcia celu 
neutralności klimatycznej państwa 
członkowskie oraz Parlament Europejski, 
Rada i Komisja powinny uwzględnić: 
wkład transformacji, która wiedzie do 
neutralności klimatycznej, w dobrostan 
obywateli, dobrobyt społeczeństwa 
i konkurencyjność gospodarki; 
bezpieczeństwo energetyczne 
i przystępność cenową energii; 
sprawiedliwość wobec wszystkich państw 
członkowskich i solidarność z nimi oraz 
sprawiedliwość i solidarność w obrębie 
państw członkowskich, poprzez 

(15) Przy wprowadzaniu na poziomie 
Unii i na poziomie krajowym środków 
odpowiednich do osiągnięcia celu 
neutralności klimatycznej państwa 
członkowskie oraz Parlament Europejski, 
Rada i Komisja powinny uwzględnić: 
wkład transformacji, która wiedzie do 
neutralności klimatycznej, w dobrostan 
obywateli, dobrobyt społeczeństwa, 
pewność prawa dla podmiotów rynkowych 
i konkurencyjność gospodarki; 
bezpieczeństwo energetyczne 
i przystępność cenową energii; 
sprawiedliwość wobec wszystkich państw 
członkowskich i solidarność z nimi oraz 
sprawiedliwość i solidarność w obrębie 
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uwzględnienie ich możliwości 
ekonomicznych, sytuacji krajowej oraz 
potrzeby stopniowej konwergencji; 
potrzebę zapewnienia, by transformacja 
była sprawiedliwa i uczciwa społecznie; 
najlepszą dostępną wiedzę naukową, 
zwłaszcza ustalenia zgłoszone przez IPCC; 
potrzebę uwzględnienia ryzyka związanego 
ze zmianą klimatu w decyzjach 
dotyczących inwestycji i planowania; 
efektywność pod względem kosztów 
i neutralność technologiczną w dążeniu do 
redukcji emisji gazów cieplarnianych 
i zwiększenia pochłaniania oraz 
zwiększenia odporności; wraz z upływem 
czasu dalszy rozwój integralności 
środowiskowej i wzrost poziomu ambicji.

państw członkowskich, poprzez 
uwzględnienie ich możliwości 
ekonomicznych, sytuacji krajowej oraz 
potrzeby stopniowej konwergencji; 
potrzebę zapewnienia, by transformacja 
była sprawiedliwa i uczciwa społecznie; 
najlepszą dostępną wiedzę naukową, 
zwłaszcza ustalenia zgłoszone przez IPCC; 
potrzebę uwzględnienia ryzyka związanego 
ze zmianą klimatu w decyzjach 
dotyczących inwestycji i planowania; 
efektywność pod względem kosztów 
i neutralność technologiczną w dążeniu do 
redukcji emisji gazów cieplarnianych 
i zwiększenia pochłaniania oraz 
zwiększenia odporności; wraz z upływem 
czasu dalszy rozwój integralności 
środowiskowej i wzrost poziomu ambicji.

Or. es

Poprawka 258
Véronique Trillet-Lenoir, Martin Hojsík, Susana Solís Pérez, Catherine Chabaud, 
Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Przy wprowadzaniu na poziomie 
Unii i na poziomie krajowym środków 
odpowiednich do osiągnięcia celu 
neutralności klimatycznej państwa 
członkowskie oraz Parlament Europejski, 
Rada i Komisja powinny uwzględnić: 
wkład transformacji, która wiedzie do 
neutralności klimatycznej, w dobrostan 
obywateli, dobrobyt społeczeństwa 
i konkurencyjność gospodarki; 
bezpieczeństwo energetyczne 
i przystępność cenową energii; 
sprawiedliwość wobec wszystkich państw 
członkowskich i solidarność z nimi oraz 
sprawiedliwość i solidarność w obrębie 
państw członkowskich, poprzez 
uwzględnienie ich możliwości 

(15) Przy wprowadzaniu na poziomie 
Unii i na poziomie krajowym środków 
odpowiednich do osiągnięcia celu 
neutralności klimatycznej państwa 
członkowskie oraz Parlament Europejski, 
Rada i Komisja powinny uwzględnić: 
wkład transformacji, która wiedzie do 
neutralności klimatycznej, w jakość życia i 
dobrostan obywateli, dobrobyt 
społeczeństwa i konkurencyjność 
gospodarki; bezpieczeństwo energetyczne 
i przystępność cenową energii; 
sprawiedliwość wobec wszystkich państw 
członkowskich i solidarność z nimi oraz 
sprawiedliwość i solidarność w obrębie 
państw członkowskich, poprzez 
uwzględnienie ich możliwości 



AM\1206394PL.docx 165/635 PE652.555v01-00

PL

ekonomicznych, sytuacji krajowej oraz 
potrzeby stopniowej konwergencji; 
potrzebę zapewnienia, by transformacja 
była sprawiedliwa i uczciwa społecznie; 
najlepszą dostępną wiedzę naukową, 
zwłaszcza ustalenia zgłoszone przez IPCC; 
potrzebę uwzględnienia ryzyka związanego 
ze zmianą klimatu w decyzjach 
dotyczących inwestycji i planowania; 
efektywność pod względem kosztów 
i neutralność technologiczną w dążeniu do 
redukcji emisji gazów cieplarnianych 
i zwiększenia pochłaniania oraz 
zwiększenia odporności; wraz z upływem 
czasu dalszy rozwój integralności 
środowiskowej i wzrost poziomu ambicji.

ekonomicznych, sytuacji krajowej oraz 
potrzeby stopniowej konwergencji; 
potrzebę zapewnienia, by transformacja 
była sprawiedliwa i uczciwa społecznie; 
najlepszą dostępną wiedzę naukową, 
zwłaszcza ustalenia zgłoszone przez IPCC; 
potrzebę uwzględnienia ryzyka związanego 
ze zmianą klimatu w decyzjach 
dotyczących inwestycji i planowania; 
efektywność pod względem kosztów 
i neutralność technologiczną w dążeniu do 
redukcji emisji gazów cieplarnianych 
i zwiększenia pochłaniania oraz 
zwiększenia odporności; wraz z upływem 
czasu dalszy rozwój integralności 
środowiskowej i wzrost poziomu ambicji.

Or. en

Poprawka 259
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Przy wprowadzaniu na poziomie 
Unii i na poziomie krajowym środków 
odpowiednich do osiągnięcia celu 
neutralności klimatycznej państwa 
członkowskie oraz Parlament Europejski, 
Rada i Komisja powinny uwzględnić: 
wkład transformacji, która wiedzie do 
neutralności klimatycznej, w dobrostan 
obywateli, dobrobyt społeczeństwa 
i konkurencyjność gospodarki; 
bezpieczeństwo energetyczne 
i przystępność cenową energii; 
sprawiedliwość wobec wszystkich państw 
członkowskich i solidarność z nimi oraz 
sprawiedliwość i solidarność w obrębie 
państw członkowskich, poprzez 
uwzględnienie ich możliwości 
ekonomicznych, sytuacji krajowej oraz 
potrzeby stopniowej konwergencji; 

(15) Przy wprowadzaniu środków 
mających na celu ochronę środowiska i 
przystosowanie się do zmiany klimatu na 
szczeblu krajowym i unijnym państwa 
członkowskie oraz Parlament Europejski, 
Rada i Komisja powinny uwzględnić: 
skutki społeczno-gospodarcze kryzysu 
wywołanego koronawirusem w 
perspektywie średnio- i długoterminowej; 
dobrostan obywateli, dobrobyt 
społeczeństwa i konkurencyjność 
gospodarki; bezpieczeństwo energetyczne 
i przystępność cenową energii; 
sprawiedliwość wobec wszystkich państw 
członkowskich i solidarność z nimi oraz 
sprawiedliwość i solidarność w obrębie 
państw członkowskich, poprzez 
uwzględnienie ich możliwości 
ekonomicznych, sytuacji krajowej oraz 
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potrzebę zapewnienia, by transformacja 
była sprawiedliwa i uczciwa społecznie; 
najlepszą dostępną wiedzę naukową, 
zwłaszcza ustalenia zgłoszone przez IPCC; 
potrzebę uwzględnienia ryzyka związanego 
ze zmianą klimatu w decyzjach 
dotyczących inwestycji i planowania; 
efektywność pod względem kosztów 
i neutralność technologiczną w dążeniu do 
redukcji emisji gazów cieplarnianych 
i zwiększenia pochłaniania oraz 
zwiększenia odporności; wraz z upływem 
czasu dalszy rozwój integralności 
środowiskowej i wzrost poziomu ambicji.

potrzeby stopniowej konwergencji; 
ochronę społecznej gospodarki rynkowej; 
poszanowanie zasad suwerenności państw 
oraz pomocniczości; poszanowanie 
zobowiązań w ramach wspólnego rynku 
wewnętrznego; najlepszą dostępną wiedzę 
naukową; potrzebę uwzględnienia ryzyka 
związanego ze zmianą klimatu 
w decyzjach dotyczących inwestycji 
i planowania; efektywność pod względem 
kosztów i neutralność technologiczną w 
sensie racjonalnej polityki środowiskowej.

Or. en

Poprawka 260
Adam Jarubas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15a) Cel unijnej gospodarki neutralnej 
dla klimatu do 2050 r. powinien zostać 
osiągnięty z uwzględnieniem różnych 
sytuacji wyjściowych państw 
członkowskich i w duchu solidarności z 
państwami członkowskimi o niższych 
dochodach, w tym poprzez proporcjonalne 
zwiększenie mechanizmów 
kompensacyjnych przewidzianych w 
obowiązującym prawodawstwie, ze 
szczególnym uwzględnieniem dyrektywy 
EU ETS.

Or. en

Poprawka 261
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Laura 
Huhtasaari

Wniosek dotyczący rozporządzenia



AM\1206394PL.docx 167/635 PE652.555v01-00

PL

Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Przejście na neutralność 
klimatyczną wymaga zmian w całym 
spektrum polityki oraz wspólnego 
działania we wszystkich sektorach 
gospodarki i ze strony wszystkich grup 
społeczeństwa, o czym mówi komunikat 
Komisji „Europejski Zielony Ład”. 
W swoich konkluzjach z dnia 12 grudnia 
2019 r. Rada stwierdziła, że wszystkie 
istotne przepisy i polityki UE muszą być 
spójne z celem neutralności klimatycznej 
i muszą przyczyniać się do jego 
osiągnięcia, przy jednoczesnym 
poszanowaniu równych warunków 
działania, i zwróciła się do Komisji 
o zbadanie, czy wymaga to dostosowania 
istniejących przepisów.

(16) Jak opisano powyżej, Komisja 
opublikowała 11 grudnia 2019 r. 
komunikat „Europejski Zielony Ład”. 
W swoich konkluzjach z dnia 12 grudnia 
2019 r. Rada stwierdziła, że wszystkie 
istotne przepisy i polityki UE powinny być 
spójne z celem neutralności klimatycznej 
i muszą przyczyniać się do jego 
osiągnięcia, przy jednoczesnym 
poszanowaniu równych warunków 
działania, i zwróciła się do Komisji 
o zbadanie, czy wymaga to dostosowania 
istniejących przepisów. W świetle kryzysu 
wywołanego koronawirusem, który 
wyraźnie pokazał, czym jest prawdziwa 
sytuacja nadzwyczajna, wzywa się 
zarówno Radę Europejską, jak i Komisję 
Europejską do zbadania swoich celów w 
oparciu o te nowe ustalenia. W związku z 
tym wzywa się państwa członkowskie UE 
oraz Unię do dokonania ponownej oceny 
zobowiązań podjętych w ramach 
porozumienia paryskiego oraz, w razie 
potrzeby, do dostosowania odpowiednich 
konkluzji i przepisów w duchu racjonalnej 
polityki ochrony środowiska, a nie 
wprowadzającej w błąd polityki 
przeciwdziałania zmianie klimatu. 
Dotyczy to w szczególności konkluzji Rady 
Europejskiej z 23-24 października 2014 r. 
i z 17-18 marca 2016 r. (ustanawiających 
cele na 2030 r.) oraz z 12 grudnia 2019 r. 
(ustanawiających cel „neutralności 
klimatycznej” do 2050 r.), jak również 
przepisów UE wymienionych powyżej w 
motywach 7-9. W przeciwieństwie do tego 
należy podkreślić, że dotychczasowy 
program luzowania ilościowego i zakupów 
w sektorze przedsiębiorstw (CSPP) 
Europejskiego Banku Centralnego był 
wykorzystywany głównie do finansowania 
działań wysokoemisyjnych, co stoi w 
całkowitej sprzeczności z rzekomo 
ratującą Ziemię polityką klimatyczną 
Komisji.



PE652.555v01-00 168/635 AM\1206394PL.docx

PL

Or. en

Poprawka 262
Linea Søgaard-Lidell, Asger Christensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Przejście na neutralność 
klimatyczną wymaga zmian w całym 
spektrum polityki oraz wspólnego 
działania we wszystkich sektorach 
gospodarki i ze strony wszystkich grup 
społeczeństwa, o czym mówi komunikat 
Komisji „Europejski Zielony Ład”. 
W swoich konkluzjach z dnia 12 grudnia 
2019 r. Rada stwierdziła, że wszystkie 
istotne przepisy i polityki UE muszą być 
spójne z celem neutralności klimatycznej 
i muszą przyczyniać się do jego 
osiągnięcia, przy jednoczesnym 
poszanowaniu równych warunków 
działania, i zwróciła się do Komisji 
o zbadanie, czy wymaga to dostosowania 
istniejących przepisów.

(16) Przejście na neutralność 
klimatyczną wymaga zmian w całym 
spektrum polityki, w tym obowiązującego 
prawodawstwa, oraz wspólnego działania 
we wszystkich sektorach gospodarki i ze 
strony wszystkich grup społeczeństwa, 
o czym mówi komunikat Komisji 
„Europejski Zielony Ład”. Znaczna część 
przepisów, które doprowadzą do 
neutralności klimatycznej, jest już 
stosowana, ale w wielu przypadkach nie 
jest odpowiednia ani ukierunkowana na 
zaktualizowane i większe ambicje Unii w 
dziedzinie klimatu, co może stanowić 
niepotrzebne bariery dla podmiotów 
gospodarczych, przemysłu oraz władz 
krajowych i lokalnych, a także 
powstrzymać innowacje i postęp 
technologiczny. W odniesieniu do strategii 
i celów w zakresie lepszego stanowienia 
prawa oraz w następstwie konkluzji Rady 
z 12 grudnia 2019 r., w których 
stwierdzono, że wszystkie istotne przepisy 
i polityki UE muszą być spójne z celem 
neutralności klimatycznej i muszą 
przyczyniać się do jego osiągnięcia, przy 
jednoczesnym poszanowaniu równych 
warunków działania, Komisja powinna 
zbadać, czy wymaga to dostosowania 
istniejących przepisów.

Or. en

Poprawka 263
Mick Wallace, Clare Daly
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Przejście na neutralność 
klimatyczną wymaga zmian w całym 
spektrum polityki oraz wspólnego 
działania we wszystkich sektorach 
gospodarki i ze strony wszystkich grup 
społeczeństwa, o czym mówi komunikat 
Komisji „Europejski Zielony Ład”. 
W swoich konkluzjach z dnia 12 grudnia 
2019 r. Rada stwierdziła, że wszystkie 
istotne przepisy i polityki UE muszą być 
spójne z celem neutralności klimatycznej 
i muszą przyczyniać się do jego 
osiągnięcia, przy jednoczesnym 
poszanowaniu równych warunków 
działania, i zwróciła się do Komisji 
o zbadanie, czy wymaga to dostosowania 
istniejących przepisów.

(16) Transformacja ekologiczna ku 
gospodarce bezemisyjnej wymaga zmian 
w całym spektrum polityki oraz 
zdecydowanego działania we wszystkich 
sektorach gospodarki i ze strony 
wszystkich grup społeczeństwa, o czym 
mówi komunikat Komisji „Europejski 
Zielony Ład”.

Or. en

Poprawka 264
César Luena, Javi López, Cristina Maestre Martín De Almagro

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Przejście na neutralność 
klimatyczną wymaga zmian w całym 
spektrum polityki oraz wspólnego 
działania we wszystkich sektorach 
gospodarki i ze strony wszystkich grup 
społeczeństwa, o czym mówi komunikat 
Komisji „Europejski Zielony Ład”. 
W swoich konkluzjach z dnia 12 grudnia 
2019 r. Rada stwierdziła, że wszystkie 
istotne przepisy i polityki UE muszą być 
spójne z celem neutralności klimatycznej 
i muszą przyczyniać się do jego 
osiągnięcia, przy jednoczesnym 

(16) Przejście na neutralność 
klimatyczną wymaga zmiany 
transformacyjnej w całym spektrum 
polityki oraz wspólnego działania we 
wszystkich sektorach gospodarki i ze 
strony wszystkich grup społeczeństwa, 
o czym mówi komunikat Komisji 
„Europejski Zielony Ład”. Promowanie 
systemów podatkowych i cen 
odzwierciedlających koszty środowiskowe, 
w tym utratę różnorodności biologicznej, 
oraz zmiany w krajowych systemach 
podatkowych mające na celu 
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poszanowaniu równych warunków 
działania, i zwróciła się do Komisji 
o zbadanie, czy wymaga to dostosowania 
istniejących przepisów.

przeniesienie obciążeń podatkowych z 
pracy na zanieczyszczenie środowiska 
zostały również określone przez Komisję w 
unijnej strategii na rzecz 
bioróżnorodności 2030. W swoich 
konkluzjach z dnia 12 grudnia 2019 r. 
Rada stwierdziła, że wszystkie istotne 
przepisy i polityki UE muszą być spójne 
z celem neutralności klimatycznej i muszą 
przyczyniać się do jego osiągnięcia, przy 
jednoczesnym poszanowaniu równych 
warunków działania, i zwróciła się do 
Komisji o zbadanie, czy wymaga to 
dostosowania istniejących przepisów.

Or. en

Poprawka 265
Petros Kokkalis, Silvia Modig

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Przejście na neutralność 
klimatyczną wymaga zmian w całym 
spektrum polityki oraz wspólnego 
działania we wszystkich sektorach 
gospodarki i ze strony wszystkich grup 
społeczeństwa, o czym mówi komunikat 
Komisji „Europejski Zielony Ład”. 
W swoich konkluzjach z dnia 12 grudnia 
2019 r. Rada stwierdziła, że wszystkie 
istotne przepisy i polityki UE muszą być 
spójne z celem neutralności klimatycznej 
i muszą przyczyniać się do jego 
osiągnięcia, przy jednoczesnym 
poszanowaniu równych warunków 
działania, i zwróciła się do Komisji 
o zbadanie, czy wymaga to dostosowania 
istniejących przepisów.

(16) Przejście na neutralność 
klimatyczną wymaga zmian w całym 
spektrum polityki oraz wspólnego 
działania we wszystkich sektorach 
gospodarki i ze strony wszystkich grup 
społeczeństwa, o czym mówi komunikat 
Komisji „Europejski Zielony Ład”, w tym 
w sektorze lotnictwa i żeglugi. W swoich 
konkluzjach z dnia 12 grudnia 2019 r. 
Rada stwierdziła, że wszystkie istotne 
przepisy i polityki UE muszą być spójne 
z celem neutralności klimatycznej i muszą 
przyczyniać się do jego osiągnięcia, przy 
jednoczesnym poszanowaniu równych 
warunków działania, i zwróciła się do 
Komisji o zbadanie, czy wymaga to 
dostosowania istniejących przepisów.

Or. en
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Poprawka 266
Andrey Novakov, Andrey Slabakov

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Przejście na neutralność 
klimatyczną wymaga zmian w całym 
spektrum polityki oraz wspólnego 
działania we wszystkich sektorach 
gospodarki i ze strony wszystkich grup 
społeczeństwa, o czym mówi komunikat 
Komisji „Europejski Zielony Ład”. 
W swoich konkluzjach z dnia 12 grudnia 
2019 r. Rada stwierdziła, że wszystkie 
istotne przepisy i polityki UE muszą być 
spójne z celem neutralności klimatycznej 
i muszą przyczyniać się do jego 
osiągnięcia, przy jednoczesnym 
poszanowaniu równych warunków 
działania, i zwróciła się do Komisji 
o zbadanie, czy wymaga to dostosowania 
istniejących przepisów.

(16) Przejście na neutralność 
klimatyczną wymaga zmian w całym 
spektrum polityki, ambitnego i stabilnego 
finansowania oraz wspólnego działania we 
wszystkich sektorach gospodarki i ze 
strony wszystkich grup społeczeństwa, 
o czym mówi komunikat Komisji 
„Europejski Zielony Ład”. W swoich 
konkluzjach z dnia 12 grudnia 2019 r. 
Rada stwierdziła, że wszystkie istotne 
przepisy i polityki UE muszą być spójne 
z celem neutralności klimatycznej i muszą 
przyczyniać się do jego osiągnięcia, przy 
jednoczesnym poszanowaniu równych 
warunków działania, i zwróciła się do 
Komisji o zbadanie, czy wymaga to 
dostosowania istniejących przepisów.

Or. en

Poprawka 267
Tiemo Wölken, Delara Burkhardt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Przejście na neutralność 
klimatyczną wymaga zmian w całym 
spektrum polityki oraz wspólnego 
działania we wszystkich sektorach 
gospodarki i ze strony wszystkich grup 
społeczeństwa, o czym mówi komunikat 
Komisji „Europejski Zielony Ład”. 
W swoich konkluzjach z dnia 12 grudnia 
2019 r. Rada stwierdziła, że wszystkie 
istotne przepisy i polityki UE muszą być 
spójne z celem neutralności klimatycznej 

(16) Przejście na neutralność 
klimatyczną wymaga zmian w całym 
spektrum polityki oraz znaczącego 
wspólnego działania we wszystkich 
sektorach gospodarki i ze strony 
wszystkich grup społeczeństwa, o czym 
mówi komunikat Komisji „Europejski 
Zielony Ład”. W swoich konkluzjach 
z dnia 12 grudnia 2019 r. Rada stwierdziła, 
że wszystkie istotne przepisy i polityki UE 
muszą być spójne z celem neutralności 
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i muszą przyczyniać się do jego 
osiągnięcia, przy jednoczesnym 
poszanowaniu równych warunków 
działania, i zwróciła się do Komisji 
o zbadanie, czy wymaga to dostosowania 
istniejących przepisów.

klimatycznej i muszą przyczyniać się do 
jego osiągnięcia, przy jednoczesnym 
poszanowaniu równych warunków 
działania, i zwróciła się do Komisji 
o zbadanie, czy wymaga to dostosowania 
istniejących przepisów.

Or. en

Poprawka 268
Michal Wiezik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16a) Dekarbonizacja systemu 
energetycznego ma kluczowe znaczenie 
dla neutralności klimatycznej, a także dla 
wyjścia UE z kryzysu COVID-19 i dla 
dobrobytu w perspektywie 
długoterminowej. Energia ze źródeł 
odnawialnych pozyskiwana w sposób 
bardziej zrównoważony będzie miała 
zasadnicze znaczenie dla przeciwdziałania 
zmianie klimatu i utracie różnorodności 
biologicznej. UE powinna priorytetowo 
traktować takie rozwiązania, jak energia 
oceaniczna i morska energia wiatrowa, 
które umożliwiają również regenerację 
zasobów rybnych, farmy paneli 
fotowoltaicznych, które zapewniają 
przyjazne dla różnorodności biologicznej 
pokrycie gleby, oraz zrównoważona 
bioenergia. Należy ograniczyć do 
minimum wykorzystanie całych drzew 
oraz roślin spożywczych i paszowych do 
produkcji energii – zarówno tych 
produkowanych w UE, jak i 
importowanych.1a

_________________
1a Zostało to w całości zaczerpnięte z 
przyjętej unijnej strategii na rzecz 
bioróżnorodności 2030. Przywracanie 
przyrody do naszego życia (COM (2020) 
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380 final).

Or. en

Poprawka 269
Linea Søgaard-Lidell, Asger Christensen, Martin Hojsík

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16a) Aby zasygnalizować znaczenie i 
wagę polityki klimatycznej oraz zapewnić 
podmiotom politycznym niezbędne 
informacje w procesie legislacyjnym, 
Komisja powinna ocenić wszystkie 
przyszłe akty prawne z nowej perspektywy, 
która uwzględnia klimat i skutki dla 
klimatu oraz określa wpływ wszelkich 
proponowanych przepisów na klimat i 
środowisko na tym samym poziomie, na 
którym Komisja ocenia podstawę prawną, 
pomocniczość i proporcjonalność.

Or. en

Poprawka 270
Christophe Hansen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16a) Europa już teraz wykazuje lukę 
inwestycyjną w wysokości około 260 
miliardów EUR rocznie, aby osiągnąć cele 
klimatyczne na rok 2030. Dlatego ważne 
jest, aby w unijnym programie naprawy 
gospodarczej przewidzieć szeroko 
zakrojoną pomoc finansową na działania 
w dziedzinie klimatu w sektorze 
budowlanym, energetycznym i 
transportowym, a w szczególności 
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podwojenie funduszy na czystą 
technologię wodorową.

Or. en

Poprawka 271
Jessica Polfjärd, Alexander Bernhuber, Norbert Lins

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16a) Przejście na neutralność 
klimatyczną wymaga, aby wszystkie 
sektory zrobiły to, co do nich należy. 
Należy uznać rolę, jaką produkty i 
materiały odnawialne mogą odgrywać w 
zastępowaniu produktów i materiałów 
opartych na paliwach kopalnych. Dalsze 
wykorzystywanie produktów i materiałów 
odnawialnych przyniesie duże korzyści w 
zakresie łagodzenia zmiany klimatu, a 
także będzie korzystne dla wielu różnych 
sektorów.

Or. en

Poprawka 272
Javi López, César Luena, Nicolás González Casares, Cristina Maestre Martín De 
Almagro

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16a) Tworzenie odporności na zmianę 
klimatu i dostosowanie się do 
nieuniknionych skutków zmiany klimatu 
wymaga również wspólnego wysiłku 
sektorów gospodarczych i społecznych 
oraz spójności europejskiego 
prawodawstwa i polityki.
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Or. en

Poprawka 273
Linea Søgaard-Lidell, Nils Torvalds, Jan Huitema, Andreas Glück, Asger Christensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16b) Biorąc pod uwagę ryzyko ucieczki 
emisji gazów cieplarnianych, przejście na 
neutralność klimatyczną i dalsze działania 
nad jej utrzymaniem powinny stanowić 
prawdziwą, ekologiczną transformację, 
prowadzić do rzeczywistego zmniejszenia 
emisji, a nie tworzyć fałszywy wynik w 
oparciu o UE, uwzględniając fakt, że 
produkcja i emisje zostały przeniesione 
poza UE. Aby to osiągnąć, polityka Unii 
powinna być kształtowana w taki sposób, 
aby minimalizować ryzyko ucieczki emisji 
gazów cieplarnianych i badać rozwiązania 
technologiczne.

Or. en

Uzasadnienie

.

Poprawka 274
Michael Bloss

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Komisja w swoim komunikacie 
„Europejski Zielony Ład” zapowiedziała, 
że zamierza ocenić i przedstawić wnioski 
dotyczące podwyższenia unijnego celu 
w zakresie obniżenia emisji gazów 
cieplarnianych na 2030 r., aby zapewnić 
jego spójność z celem neutralności 

skreśla się
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klimatycznej na 2050 r. W tym 
komunikacie Komisja podkreśliła, że do 
osiągnięcia celu neutralności klimatycznej 
powinny przyczynić się wszystkie obszary 
polityki Unii i wszystkie sektory powinny 
odegrać w tym swoją rolę. Do września 
2020 r. Komisja powinna, w oparciu 
o kompleksową ocenę skutków 
i z uwzględnieniem dokonanej przez siebie 
analizy zintegrowanych krajowych planów 
w dziedzinie energii i klimatu, 
przedłożonych Komisji zgodnie 
z rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/199936, 
dokonać przeglądu unijnego celu 
klimatycznego na 2030 r. i zbadać opcje 
wprowadzenia nowego celu na 2030 r. na 
poziomie 50–55 % redukcji emisji 
w porównaniu z poziomem z 1990 r. Jeżeli 
uzna za stosowne skorygowanie unijnego 
celu na 2030 r., powinna przedłożyć 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
wnioski w sprawie wprowadzenia zmian 
do niniejszego rozporządzenia. Poza tym 
Komisja powinna do 30 czerwca 2021 r. 
ocenić, w jaki sposób należałoby zmienić 
unijne akty prawne wdrażające ten cel, 
aby osiągnąć redukcję emisji na poziomie 
50 – 55 % w porównaniu z 1990 r.
_________________
36 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/1999 
z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie 
zarządzania unią energetyczną 
i działaniami w dziedzinie klimatu, zmiany 
rozporządzeń Parlamentu Europejskiego 
i Rady (WE) nr 663/2009 i (WE) 
nr 715/2009, dyrektyw Parlamentu 
Europejskiego i Rady 94/22/WE, 
98/70/WE, 2009/31/WE, 2009/73/WE, 
2010/31/UE, 2012/27/UE i 2013/30/UE, 
dyrektyw Rady 2009/119/WE i (UE) 
2015/652 oraz uchylenia rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 525/2013 (Dz.U. L 328 z 21.12.2018, 
s. 1).

Or. en
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Poprawka 275
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Laura 
Huhtasaari

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Komisja w swoim komunikacie 
„Europejski Zielony Ład” zapowiedziała, 
że zamierza ocenić i przedstawić wnioski 
dotyczące podwyższenia unijnego celu 
w zakresie obniżenia emisji gazów 
cieplarnianych na 2030 r., aby zapewnić 
jego spójność z celem neutralności 
klimatycznej na 2050 r. W tym 
komunikacie Komisja podkreśliła, że do 
osiągnięcia celu neutralności klimatycznej 
powinny przyczynić się wszystkie obszary 
polityki Unii i wszystkie sektory powinny 
odegrać w tym swoją rolę. Do września 
2020 r. Komisja powinna, w oparciu 
o kompleksową ocenę skutków 
i z uwzględnieniem dokonanej przez siebie 
analizy zintegrowanych krajowych planów 
w dziedzinie energii i klimatu, 
przedłożonych Komisji zgodnie 
z rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/199936, 
dokonać przeglądu unijnego celu 
klimatycznego na 2030 r. i zbadać opcje 
wprowadzenia nowego celu na 2030 r. na 
poziomie 50–55 % redukcji emisji 
w porównaniu z poziomem z 1990 r. Jeżeli 
uzna za stosowne skorygowanie unijnego 
celu na 2030 r., powinna przedłożyć 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
wnioski w sprawie wprowadzenia zmian 
do niniejszego rozporządzenia. Poza tym 
Komisja powinna do 30 czerwca 2021 r. 
ocenić, w jaki sposób należałoby zmienić 
unijne akty prawne wdrażające ten cel, 
aby osiągnąć redukcję emisji na poziomie 
50 – 55 % w porównaniu z 1990 r.

(17) Komisja w swoim komunikacie 
„Europejski Zielony Ład” zapowiedziała, 
że zamierza ocenić i przedstawić wnioski 
dotyczące podwyższenia unijnego celu 
w zakresie obniżenia emisji gazów 
cieplarnianych na 2030 r., aby zapewnić 
jego spójność z celem neutralności 
klimatycznej na 2050 r. Antropogeniczne 
emisje gazów cieplarnianych są 
nierozerwalnie związane z działalnością 
gospodarczą, o czym świadczy fakt, że od 
zakończenia wojny po dzień dzisiejszy 
miał miejsce niemal ciągły wzrost 
światowych emisji CO2, przerwany 
tymczasowo tylko recesją spowodowaną 
kryzysem gospodarczym w latach 2007–
2008. Taka sama sytuacja ma miejsce 
przypadku pandemii COVID-19, która 
może wywołać najpoważniejszą spiralę 
recesji od czasów wielkiego kryzysu. To 
właśnie dobrobyt gospodarczy umożliwia 
społeczeństwu praktykowanie ochrony 
środowiska z korzyścią dla wszystkich. W 
związku z tym w wyżej wymienionym 
komunikacie nie uwzględniono oczywiście 
we właściwy sposób znaczenia wzrostu 
gospodarczego jako warunku koniecznego 
do prowadzenia racjonalnej polityki 
ochrony środowiska i dobrobytu 
społecznego. Zarówno zwiększenie celu 
redukcji emisji gazów cieplarnianych do 
2030 r., jak i cel tzw. „neutralności 
klimatycznej” do 2050 r., muszą zostać 
poddane ponownej ocenie. Wręcz 
przeciwnie, Komisja podkreśliła, że do 
osiągnięcia celu neutralności klimatycznej 
powinny przyczynić się wszystkie obszary 
polityki Unii i wszystkie sektory powinny 
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odegrać w tym swoją rolę, co – zgodnie z 
obecnym stanem wiedzy – doprowadziłoby 
w rzeczywistości do zniszczenia wszystkich 
energochłonnych sektorów gospodarki. 
Do września 2020 r. Komisja powinna, 
w oparciu o kompleksową ocenę skutków 
i z uwzględnieniem dokonanej przez siebie 
analizy zintegrowanych krajowych planów 
w dziedzinie energii i klimatu, 
przedłożonych Komisji zgodnie 
z rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/199936, 
dokonać przeglądu unijnego celu 
na 2030 r. w duchu racjonalnej polityki 
ochrony środowiska. Niniejsza ocena 
skutków powinna być punktem wyjścia dla 
wszystkich dalszych dyskusji. Wszystkie 
inicjatywy legislacyjne muszą być temu 
podporządkowane, jeśli nie chce się 
ryzykować, że zostanie się oskarżonym o 
tworzenie jedynie ideologicznie 
uzasadnionych faktów prawnych.

_________________ _________________
36 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/1999 
z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie 
zarządzania unią energetyczną 
i działaniami w dziedzinie klimatu, zmiany 
rozporządzeń Parlamentu Europejskiego 
i Rady (WE) nr 663/2009 i (WE) 
nr 715/2009, dyrektyw Parlamentu 
Europejskiego i Rady 94/22/WE, 
98/70/WE, 2009/31/WE, 2009/73/WE, 
2010/31/UE, 2012/27/UE i 2013/30/UE, 
dyrektyw Rady 2009/119/WE i (UE) 
2015/652 oraz uchylenia rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 525/2013 (Dz.U. L 328 z 21.12.2018, 
s. 1).

36Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/1999 
z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie 
zarządzania unią energetyczną 
i działaniami w dziedzinie klimatu, zmiany 
rozporządzeń Parlamentu Europejskiego 
i Rady (WE) nr 663/2009 i (WE) 
nr 715/2009, dyrektyw Parlamentu 
Europejskiego i Rady 94/22/WE, 
98/70/WE, 2009/31/WE, 2009/73/WE, 
2010/31/UE, 2012/27/UE i 2013/30/UE, 
dyrektyw Rady 2009/119/WE i (UE) 
2015/652 oraz uchylenia rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 525/2013 (Dz.U. L 328 z 21.12.2018, 
s. 1).

Or. en

Poprawka 276
Anna Zalewska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Komisja w swoim komunikacie 
„Europejski Zielony Ład” zapowiedziała, 
że zamierza ocenić i przedstawić wnioski 
dotyczące podwyższenia unijnego celu 
w zakresie obniżenia emisji gazów 
cieplarnianych na 2030 r., aby zapewnić 
jego spójność z celem neutralności 
klimatycznej na 2050 r. W tym 
komunikacie Komisja podkreśliła, że do 
osiągnięcia celu neutralności klimatycznej 
powinny przyczynić się wszystkie obszary 
polityki Unii i wszystkie sektory powinny 
odegrać w tym swoją rolę. Do września 
2020 r. Komisja powinna, w oparciu 
o kompleksową ocenę skutków 
i z uwzględnieniem dokonanej przez siebie 
analizy zintegrowanych krajowych planów 
w dziedzinie energii i klimatu, 
przedłożonych Komisji zgodnie 
z rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/199936, 
dokonać przeglądu unijnego celu 
klimatycznego na 2030 r. i zbadać opcje 
wprowadzenia nowego celu na 2030 r. na 
poziomie 50–55 % redukcji emisji 
w porównaniu z poziomem z 1990 r. Jeżeli 
uzna za stosowne skorygowanie unijnego 
celu na 2030 r., powinna przedłożyć 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
wnioski w sprawie wprowadzenia zmian 
do niniejszego rozporządzenia. Poza tym 
Komisja powinna do 30 czerwca 2021 r. 
ocenić, w jaki sposób należałoby zmienić 
unijne akty prawne wdrażające ten cel, aby 
osiągnąć redukcję emisji na poziomie 50 – 
55 % w porównaniu z 1990 r.

(17) Komisja w swoim komunikacie 
„Europejski Zielony Ład” zapowiedziała, 
że zamierza ocenić i przedstawić wnioski 
dotyczące podwyższenia unijnego celu 
w zakresie obniżenia emisji gazów 
cieplarnianych na 2030 r., aby zapewnić 
jego spójność z celem neutralności 
klimatycznej na 2050 r. W tym 
komunikacie Komisja podkreśliła, że do 
osiągnięcia celu neutralności klimatycznej 
powinny przyczynić się wszystkie obszary 
polityki Unii i wszystkie sektory powinny 
odegrać w tym swoją rolę. Komisja 
powinna, w oparciu o solidną i 
kompleksową ocenę skutków, która bierze 
pod uwagę zaobserwowane i spodziewane 
skutki społeczno-gospodarcze pandemii 
COVID-19, i z uwzględnieniem dokonanej 
przez siebie analizy zintegrowanych 
krajowych planów w dziedzinie energii 
i klimatu, przedłożonych Komisji zgodnie 
z rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/199936, 
dokonać przeglądu unijnego celu 
klimatycznego na 2030 r. i zbadać opcje 
wprowadzenia nowego celu na 2030 r. na 
poziomie 50–55 % redukcji emisji 
w porównaniu z poziomem z 1990 r., 
dodatkowo przestawiając informacje na 
temat zgłoszonych ogólnounijnych emisji i 
pochłaniania przewidywanych na 2030 r. 
Aby umożliwić przeprowadzenie 
świadomej dyskusji, wyniki tej analizy 
powinny również obejmować 
zaktualizowane koszty osiągnięcia 
obecnego celu na rok 2030 dotyczącego 
redukcji emisji o 40 % oraz koszty 
osiągnięcia nowego celu na rok 2030. 
Zapewni to decydentom politycznym 
niezbędną podstawę do podjęcia decyzji w 
sprawie najbardziej racjonalnego pod 
względem kosztów scenariusza dla 
Europy. Jeżeli uzna za stosowne 
skorygowanie unijnego celu na 2030 r., 
powinna przedłożyć Parlamentowi 
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Europejskiemu i Radzie wnioski w sprawie 
wprowadzenia zmian do niniejszego 
rozporządzenia. W ciągu 9 miesięcy od 
zakończenia oceny skutków Komisja 
powinna ocenić, w jaki sposób należałoby 
zmienić unijne akty prawne wdrażające ten 
cel, aby osiągnąć proponowaną redukcję 
emisji.

_________________ _________________
36 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/1999 
z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie 
zarządzania unią energetyczną 
i działaniami w dziedzinie klimatu, zmiany 
rozporządzeń Parlamentu Europejskiego 
i Rady (WE) nr 663/2009 i (WE) 
nr 715/2009, dyrektyw Parlamentu 
Europejskiego i Rady 94/22/WE, 
98/70/WE, 2009/31/WE, 2009/73/WE, 
2010/31/UE, 2012/27/UE i 2013/30/UE, 
dyrektyw Rady 2009/119/WE i (UE) 
2015/652 oraz uchylenia rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 525/2013 (Dz.U. L 328 z 21.12.2018, 
s. 1).

36Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/1999 
z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie 
zarządzania unią energetyczną 
i działaniami w dziedzinie klimatu, zmiany 
rozporządzeń Parlamentu Europejskiego 
i Rady (WE) nr 663/2009 i (WE) 
nr 715/2009, dyrektyw Parlamentu 
Europejskiego i Rady 94/22/WE, 
98/70/WE, 2009/31/WE, 2009/73/WE, 
2010/31/UE, 2012/27/UE i 2013/30/UE, 
dyrektyw Rady 2009/119/WE i (UE) 
2015/652 oraz uchylenia rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 525/2013 (Dz.U. L 328 z 21.12.2018, 
s. 1).

Or. en

Poprawka 277
Fredrick Federley, Karin Karlsbro, Linea Søgaard-Lidell

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Komisja w swoim komunikacie 
„Europejski Zielony Ład” zapowiedziała, 
że zamierza ocenić i przedstawić wnioski 
dotyczące podwyższenia unijnego celu 
w zakresie obniżenia emisji gazów 
cieplarnianych na 2030 r., aby zapewnić 
jego spójność z celem neutralności 
klimatycznej na 2050 r. W tym 
komunikacie Komisja podkreśliła, że do 
osiągnięcia celu neutralności klimatycznej 

(17) Komisja w swoim komunikacie 
„Europejski Zielony Ład” zapowiedziała, 
że zamierza ocenić i przedstawić wnioski 
dotyczące podwyższenia unijnego celu 
w zakresie obniżenia emisji gazów 
cieplarnianych na 2030 r., aby zapewnić 
jego spójność z celem neutralności 
klimatycznej na 2050 r. W tym 
komunikacie Komisja podkreśliła, że do 
osiągnięcia celu neutralności klimatycznej 
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powinny przyczynić się wszystkie obszary 
polityki Unii i wszystkie sektory powinny 
odegrać w tym swoją rolę. Do września 
2020 r. Komisja powinna, w oparciu 
o kompleksową ocenę skutków 
i z uwzględnieniem dokonanej przez siebie 
analizy zintegrowanych krajowych planów 
w dziedzinie energii i klimatu, 
przedłożonych Komisji zgodnie 
z rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/199936, 
dokonać przeglądu unijnego celu 
klimatycznego na 2030 r. i zbadać opcje 
wprowadzenia nowego celu na 2030 r. na 
poziomie 50–55 % redukcji emisji 
w porównaniu z poziomem z 1990 r. Jeżeli 
uzna za stosowne skorygowanie unijnego 
celu na 2030 r., powinna przedłożyć 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
wnioski w sprawie wprowadzenia zmian 
do niniejszego rozporządzenia. Poza tym 
Komisja powinna do 30 czerwca 2021 r. 
ocenić, w jaki sposób należałoby zmienić 
unijne akty prawne wdrażające ten cel, aby 
osiągnąć redukcję emisji na poziomie 50 – 
55 % w porównaniu z 1990 r.

powinny przyczynić się wszystkie obszary 
polityki Unii i wszystkie sektory powinny 
odegrać w tym swoją rolę. Z uwagi na 
unijny cel, jakim jest osiągnięcie 
neutralności klimatycznej najpóźniej do 
2050 r., zasadnicze znaczenie ma dalsze 
wzmocnienie działań w dziedzinie klimatu, 
w szczególności podwyższenie unijnego 
celu klimatycznego na 2030 r., tak aby 
osiągnąć redukcję emisji o 65 % 
w porównaniu z poziomem z 1990 r. W 
związku z powyższym Komisja powinna do 
dnia 30 czerwca 2021 r. ocenić, w jaki 
sposób należałoby odpowiednio zmienić 
unijne akty prawne wdrażające ten 
zwiększony cel.

_________________
36 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/1999 
z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie 
zarządzania unią energetyczną 
i działaniami w dziedzinie klimatu, zmiany 
rozporządzeń Parlamentu Europejskiego 
i Rady (WE) nr 663/2009 i (WE) 
nr 715/2009, dyrektyw Parlamentu 
Europejskiego i Rady 94/22/WE, 
98/70/WE, 2009/31/WE, 2009/73/WE, 
2010/31/UE, 2012/27/UE i 2013/30/UE, 
dyrektyw Rady 2009/119/WE i (UE) 
2015/652 oraz uchylenia rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 525/2013 (Dz.U. L 328 z 21.12.2018, 
s. 1).

Or. en
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Poprawka 278
Silvia Modig, Malin Björk, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Nikolaj Villumsen, 
Manuel Bompard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Komisja w swoim komunikacie 
„Europejski Zielony Ład” zapowiedziała, 
że zamierza ocenić i przedstawić wnioski 
dotyczące podwyższenia unijnego celu 
w zakresie obniżenia emisji gazów 
cieplarnianych na 2030 r., aby zapewnić 
jego spójność z celem neutralności 
klimatycznej na 2050 r. W tym 
komunikacie Komisja podkreśliła, że do 
osiągnięcia celu neutralności klimatycznej 
powinny przyczynić się wszystkie obszary 
polityki Unii i wszystkie sektory powinny 
odegrać w tym swoją rolę. Do września 
2020 r. Komisja powinna, w oparciu 
o kompleksową ocenę skutków 
i z uwzględnieniem dokonanej przez siebie 
analizy zintegrowanych krajowych planów 
w dziedzinie energii i klimatu, 
przedłożonych Komisji zgodnie 
z rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/199936, 
dokonać przeglądu unijnego celu 
klimatycznego na 2030 r. i zbadać opcje 
wprowadzenia nowego celu na 2030 r. na 
poziomie 50–55 % redukcji emisji 
w porównaniu z poziomem z 1990 r. Jeżeli 
uzna za stosowne skorygowanie unijnego 
celu na 2030 r., powinna przedłożyć 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
wnioski w sprawie wprowadzenia zmian 
do niniejszego rozporządzenia. Poza tym 
Komisja powinna do 30 czerwca 2021 r. 
ocenić, w jaki sposób należałoby zmienić 
unijne akty prawne wdrażające ten cel, aby 
osiągnąć redukcję emisji na poziomie 50 – 
55 % w porównaniu z 1990 r.

(17) Komisja w swoim komunikacie 
„Europejski Zielony Ład” zapowiedziała, 
że zamierza ocenić i przedstawić wnioski 
dotyczące podwyższenia unijnego celu 
w zakresie obniżenia emisji gazów 
cieplarnianych na 2030 r., aby zapewnić 
jego spójność z celem neutralności 
klimatycznej na 2050 r. W tym 
komunikacie Komisja podkreśliła, że do 
osiągnięcia celu neutralności klimatycznej 
powinny przyczynić się wszystkie obszary 
polityki Unii i wszystkie sektory powinny 
odegrać w tym swoją rolę. Ponieważ Unia 
powinna dążyć do osiągnięcia celu 
neutralności klimatycznej do 2040 r., 
zasadnicze znaczenie ma dalsze 
wzmocnienie działań w dziedzinie klimatu, 
w szczególności podwyższenie celu Unii na 
2030 r., tak aby osiągnąć redukcję emisji 
o 70 % w porównaniu z poziomem 
z 1990 r. W związku z powyższym Komisja 
powinna do 30 czerwca 2021 r. ocenić, w 
jaki sposób należałoby odpowiednio 
zmienić unijne akty prawne wdrażające ten 
wyższy cel.

_________________
36 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/1999 



AM\1206394PL.docx 183/635 PE652.555v01-00

PL

z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie 
zarządzania unią energetyczną 
i działaniami w dziedzinie klimatu, zmiany 
rozporządzeń Parlamentu Europejskiego 
i Rady (WE) nr 663/2009 i (WE) 
nr 715/2009, dyrektyw Parlamentu 
Europejskiego i Rady 94/22/WE, 
98/70/WE, 2009/31/WE, 2009/73/WE, 
2010/31/UE, 2012/27/UE i 2013/30/UE, 
dyrektyw Rady 2009/119/WE i (UE) 
2015/652 oraz uchylenia rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 525/2013 (Dz.U. L 328 z 21.12.2018, 
s. 1).

Or. en

Poprawka 279
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Komisja w swoim komunikacie 
„Europejski Zielony Ład” zapowiedziała, 
że zamierza ocenić i przedstawić wnioski 
dotyczące podwyższenia unijnego celu 
w zakresie obniżenia emisji gazów 
cieplarnianych na 2030 r., aby zapewnić 
jego spójność z celem neutralności 
klimatycznej na 2050 r. W tym 
komunikacie Komisja podkreśliła, że do 
osiągnięcia celu neutralności klimatycznej 
powinny przyczynić się wszystkie obszary 
polityki Unii i wszystkie sektory powinny 
odegrać w tym swoją rolę. Do września 
2020 r. Komisja powinna, w oparciu 
o kompleksową ocenę skutków 
i z uwzględnieniem dokonanej przez siebie 
analizy zintegrowanych krajowych planów 
w dziedzinie energii i klimatu, 
przedłożonych Komisji zgodnie 
z rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/199936, 
dokonać przeglądu unijnego celu 

(17) Komisja w swoim komunikacie 
„Europejski Zielony Ład” zapowiedziała, 
że zamierza ocenić i przedstawić wnioski 
dotyczące podwyższenia unijnego celu 
w zakresie obniżenia emisji gazów 
cieplarnianych na 2030 r., aby zapewnić 
jego spójność z celem neutralności 
klimatycznej na 2050 r. W tym 
komunikacie Komisja podkreśliła, że do 
osiągnięcia celu neutralności klimatycznej 
powinny przyczynić się wszystkie obszary 
polityki Unii i wszystkie sektory powinny 
odegrać w tym swoją rolę. Z uwagi na 
unijny cel, jakim jest osiągnięcie 
neutralności klimatycznej najpóźniej do 
2040 r., zasadnicze znaczenie ma dalsze 
wzmocnienie działań w dziedzinie klimatu 
i wszystkich odnośnych przepisów 
sektorowych, w szczególności 
podwyższenie unijnego celu klimatycznego 
na 2030 r., tak aby osiągnąć redukcję 
emisji o 65 % w porównaniu z poziomem 
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klimatycznego na 2030 r. i zbadać opcje 
wprowadzenia nowego celu na 2030 r. na 
poziomie 50–55 % redukcji emisji 
w porównaniu z poziomem z 1990 r. Jeżeli 
uzna za stosowne skorygowanie unijnego 
celu na 2030 r., powinna przedłożyć 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
wnioski w sprawie wprowadzenia zmian 
do niniejszego rozporządzenia. Poza tym 
Komisja powinna do 30 czerwca 2021 r. 
ocenić, w jaki sposób należałoby zmienić 
unijne akty prawne wdrażające ten cel, aby 
osiągnąć redukcję emisji na poziomie 50 – 
55 % w porównaniu z 1990 r.

z 1990 r. W związku z powyższym Komisja 
powinna do 30 czerwca 2021 r. ocenić, w 
jaki sposób należałoby odpowiednio 
zmienić unijne akty prawne wdrażające ten 
wyższy cel.

_________________
36 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/1999 
z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie 
zarządzania unią energetyczną 
i działaniami w dziedzinie klimatu, zmiany 
rozporządzeń Parlamentu Europejskiego 
i Rady (WE) nr 663/2009 i (WE) 
nr 715/2009, dyrektyw Parlamentu 
Europejskiego i Rady 94/22/WE, 
98/70/WE, 2009/31/WE, 2009/73/WE, 
2010/31/UE, 2012/27/UE i 2013/30/UE, 
dyrektyw Rady 2009/119/WE i (UE) 
2015/652 oraz uchylenia rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 525/2013 (Dz.U. L 328 z 21.12.2018, 
s. 1).

Or. en

Poprawka 280
Agnès Evren

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Komisja w swoim komunikacie 
„Europejski Zielony Ład” zapowiedziała, 
że zamierza ocenić i przedstawić wnioski 
dotyczące podwyższenia unijnego celu 

(17) Komisja w swoim komunikacie 
„Europejski Zielony Ład” zapowiedziała, 
że zamierza ocenić i przedstawić wnioski 
dotyczące podwyższenia unijnego celu 
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w zakresie obniżenia emisji gazów 
cieplarnianych na 2030 r., aby zapewnić 
jego spójność z celem neutralności 
klimatycznej na 2050 r. W tym 
komunikacie Komisja podkreśliła, że do 
osiągnięcia celu neutralności klimatycznej 
powinny przyczynić się wszystkie obszary 
polityki Unii i wszystkie sektory powinny 
odegrać w tym swoją rolę. Do września 
2020 r. Komisja powinna, w oparciu o 
kompleksową ocenę skutków i z 
uwzględnieniem dokonanej przez siebie 
analizy zintegrowanych krajowych planów 
w dziedzinie energii i klimatu, 
przedłożonych Komisji zgodnie z 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/199936, 
dokonać przeglądu unijnego celu 
klimatycznego na 2030 r. i zbadać opcje 
wprowadzenia nowego celu na 2030 r. na 
poziomie 50–55 % redukcji emisji w 
porównaniu z poziomem z 1990 r. Jeżeli 
uzna za stosowne skorygowanie unijnego 
celu na 2030 r., powinna przedłożyć 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
wnioski w sprawie wprowadzenia zmian 
do niniejszego rozporządzenia. Poza tym 
Komisja powinna do 30 czerwca 2021 r. 
ocenić, w jaki sposób należałoby zmienić 
unijne akty prawne wdrażające ten cel, aby 
osiągnąć redukcję emisji na poziomie 50 – 
55 % w porównaniu z 1990 r.

w zakresie obniżenia emisji gazów 
cieplarnianych na 2030 r., aby zapewnić 
jego spójność z celem neutralności 
klimatycznej na 2050 r. W tym 
komunikacie Komisja podkreśliła, że do 
osiągnięcia celu neutralności klimatycznej 
powinny przyczynić się wszystkie obszary 
polityki Unii i wszystkie sektory powinny 
odegrać w tym swoją rolę. Do września 
2020 r. Komisja powinna, w oparciu o 
kompleksową, rzetelną i pogłębioną ocenę 
skutków i z uwzględnieniem dokonanej 
przez siebie analizy zintegrowanych 
krajowych planów w dziedzinie energii i 
klimatu, przedłożonych Komisji zgodnie z 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/199936, 
dokonać przeglądu unijnego celu 
klimatycznego na 2030 r. i zbadać opcje 
wprowadzenia nowego celu na 2030 r. na 
poziomie 50–55 % redukcji emisji w 
porównaniu z poziomem z 1990 r. Jeżeli 
uzna za stosowne skorygowanie unijnego 
celu na 2030 r., powinna przedłożyć 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
wnioski w sprawie wprowadzenia zmian 
do niniejszego rozporządzenia. Poza tym 
Komisja powinna do 30 czerwca 2021 r. 
ocenić, w jaki sposób należałoby zmienić 
unijne akty prawne wdrażające ten cel, aby 
osiągnąć redukcję emisji na poziomie 50 – 
55 % w porównaniu z 1990 r. Ocena 
skutków powinna umożliwić podmiotom 
gospodarczym oszacowanie odpowiednio 
wcześnie skutków zmiany celu dla ich 
działalności i ma służyć określeniu celu 
zrównoważonego pod względem 
gospodarczym i społecznym, zgodnego z 
trajektorią na rok 2050 i możliwego do 
osiągnięcia.

_________________ _________________
36 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/1999 z 
dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie 
zarządzania unią energetyczną i 
działaniami w dziedzinie klimatu, zmiany 
rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i 
Rady (WE) nr 663/2009 i (WE) nr 

36 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/1999 z 
dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie 
zarządzania unią energetyczną i 
działaniami w dziedzinie klimatu, zmiany 
rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i 
Rady (WE) nr 663/2009 i (WE) nr 



PE652.555v01-00 186/635 AM\1206394PL.docx

PL

715/2009, dyrektyw Parlamentu 
Europejskiego i Rady 94/22/WE, 
98/70/WE, 2009/31/WE, 2009/73/WE, 
2010/31/UE, 2012/27/UE i 2013/30/UE, 
dyrektyw Rady 2009/119/WE i (UE) 
2015/652 oraz uchylenia rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
525/2013 (Dz.U. L 328 z 21.12.2018, s. 1).

715/2009, dyrektyw Parlamentu 
Europejskiego i Rady 94/22/WE, 
98/70/WE, 2009/31/WE, 2009/73/WE, 
2010/31/UE, 2012/27/UE i 2013/30/UE, 
dyrektyw Rady 2009/119/WE i (UE) 
2015/652 oraz uchylenia rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
525/2013 (Dz.U. L 328 z 21.12.2018, s. 1).

Or. fr

Poprawka 281
Nils Torvalds, Jan Huitema, Irena Joveva, Susana Solís Pérez, Billy Kelleher, María 
Soraya Rodríguez Ramos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Komisja w swoim komunikacie 
„Europejski Zielony Ład” zapowiedziała, 
że zamierza ocenić i przedstawić wnioski 
dotyczące podwyższenia unijnego celu 
w zakresie obniżenia emisji gazów 
cieplarnianych na 2030 r., aby zapewnić 
jego spójność z celem neutralności 
klimatycznej na 2050 r. W tym 
komunikacie Komisja podkreśliła, że do 
osiągnięcia celu neutralności klimatycznej 
powinny przyczynić się wszystkie obszary 
polityki Unii i wszystkie sektory powinny 
odegrać w tym swoją rolę. Do września 
2020 r. Komisja powinna, w oparciu 
o kompleksową ocenę skutków 
i z uwzględnieniem dokonanej przez siebie 
analizy zintegrowanych krajowych planów 
w dziedzinie energii i klimatu, 
przedłożonych Komisji zgodnie 
z rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/199936, 
dokonać przeglądu unijnego celu 
klimatycznego na 2030 r. i zbadać opcje 
wprowadzenia nowego celu na 2030 r. na 
poziomie 50–55 % redukcji emisji 
w porównaniu z poziomem z 1990 r. Jeżeli 
uzna za stosowne skorygowanie unijnego 

(17) Komisja w swoim komunikacie 
„Europejski Zielony Ład” zapowiedziała, 
że zamierza ocenić i przedstawić wnioski 
dotyczące podwyższenia unijnego celu 
w zakresie obniżenia emisji gazów 
cieplarnianych na 2030 r., aby zapewnić 
jego spójność z celem neutralności 
klimatycznej na 2050 r. W tym 
komunikacie Komisja podkreśliła, że do 
osiągnięcia celu neutralności klimatycznej 
powinny przyczynić się wszystkie obszary 
polityki Unii i wszystkie sektory powinny 
odegrać w tym swoją rolę. Z uwagi na 
unijny cel, jakim jest osiągnięcie 
neutralności klimatycznej najpóźniej do 
2050 r., zasadnicze znaczenie ma dalsze 
wzmocnienie działań w dziedzinie klimatu, 
w szczególności podwyższenie unijnego 
celu klimatycznego na 2030 r., tak aby 
osiągnąć redukcję emisji o 55 % 
w porównaniu z poziomem z 1990 r. W 
związku z powyższym Komisja powinna do 
30 czerwca 2021 r. ocenić, w jaki sposób 
należałoby odpowiednio zmienić unijne 
akty prawne wdrażające ten zwiększony cel 
oraz inne właściwe przepisy unijne 
dotyczące gospodarki o obiegu 
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celu na 2030 r., powinna przedłożyć 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
wnioski w sprawie wprowadzenia zmian 
do niniejszego rozporządzenia. Poza tym 
Komisja powinna do 30 czerwca 2021 r. 
ocenić, w jaki sposób należałoby zmienić 
unijne akty prawne wdrażające ten cel, aby 
osiągnąć redukcję emisji na poziomie 50 – 
55 % w porównaniu z 1990 r.

zamkniętym, a także przyczyniające się do 
redukcji emisji gazów cieplarnianych.

_________________
36 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/1999 
z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie 
zarządzania unią energetyczną 
i działaniami w dziedzinie klimatu, zmiany 
rozporządzeń Parlamentu Europejskiego 
i Rady (WE) nr 663/2009 i (WE) 
nr 715/2009, dyrektyw Parlamentu 
Europejskiego i Rady 94/22/WE, 
98/70/WE, 2009/31/WE, 2009/73/WE, 
2010/31/UE, 2012/27/UE i 2013/30/UE, 
dyrektyw Rady 2009/119/WE i (UE) 
2015/652 oraz uchylenia rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 525/2013 (Dz.U. L 328 z 21.12.2018, 
s. 1).

Or. en

Poprawka 282
Mick Wallace, Clare Daly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Komisja w swoim komunikacie 
„Europejski Zielony Ład” zapowiedziała, 
że zamierza ocenić i przedstawić wnioski 
dotyczące podwyższenia unijnego celu 
w zakresie obniżenia emisji gazów 
cieplarnianych na 2030 r., aby zapewnić 
jego spójność z celem neutralności 
klimatycznej na 2050 r. W tym 
komunikacie Komisja podkreśliła, że do 

(17) Komisja w swoim komunikacie 
„Europejski Zielony Ład” zapowiedziała, 
że zamierza ocenić i przedstawić wnioski 
dotyczące podwyższenia unijnego celu 
w zakresie obniżenia emisji gazów 
cieplarnianych na 2030 r. do przedziału 
procentowego, który nie jest zgodny ze 
zobowiązaniami wynikającymi z 
porozumienia paryskiego, jak wskazano w 
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osiągnięcia celu neutralności klimatycznej 
powinny przyczynić się wszystkie obszary 
polityki Unii i wszystkie sektory powinny 
odegrać w tym swoją rolę. Do września 
2020 r. Komisja powinna, w oparciu 
o kompleksową ocenę skutków 
i z uwzględnieniem dokonanej przez siebie 
analizy zintegrowanych krajowych planów 
w dziedzinie energii i klimatu, 
przedłożonych Komisji zgodnie 
z rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/199936, 
dokonać przeglądu unijnego celu 
klimatycznego na 2030 r. i zbadać opcje 
wprowadzenia nowego celu na 2030 r. na 
poziomie 50–55 % redukcji emisji 
w porównaniu z poziomem z 1990 r. Jeżeli 
uzna za stosowne skorygowanie unijnego 
celu na 2030 r., powinna przedłożyć 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
wnioski w sprawie wprowadzenia zmian 
do niniejszego rozporządzenia. Poza tym 
Komisja powinna do 30 czerwca 2021 r. 
ocenić, w jaki sposób należałoby zmienić 
unijne akty prawne wdrażające ten cel, 
aby osiągnąć redukcję emisji na poziomie 
50 – 55 % w porównaniu z 1990 r.

sprawozdaniu ONZ w sprawie 
rozbieżności w odniesieniu emisji. W 
przeciwieństwie do ustaleń zawartych w 
tym sprawozdaniu, a także przy 
całkowitym braku poszanowania dla 
przyjętych danych naukowych i zasad 
sprawiedliwości ujętych w ramowej 
konwencji ONZ w sprawie zmian klimatu 
(UNFCCC), Komisja postanowiła 
dokonać przeglądu unijnego celu 
klimatycznego na 2030 r., aby zbadać 
jedynie opcje wprowadzenia nowego celu 
na 2030 r. na poziomie 50–55 % redukcji 
emisji w porównaniu z poziomem z 1990 r. 
i tylko skorygować unijny cel na 2030 r., 
jeżeli po przeprowadzeniu oceny skutków 
uzna to za konieczne. Niniejsze 
rozporządzenie powinno skorygować cel 
Unii na rok 2030 do takiego poziomu, 
który jest niezbędny, z naukowego punktu 
widzenia, dla ograniczenia globalnego 
ocieplenia do powszechnie przyjętego celu 
1,5° C. W związku z tym niniejsze 
rozporządzenie wprowadza docelowy 
poziom redukcji emisji w wysokości 70 % 
do roku 2030.

_________________
36 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/1999 
z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie 
zarządzania unią energetyczną 
i działaniami w dziedzinie klimatu, zmiany 
rozporządzeń Parlamentu Europejskiego 
i Rady (WE) nr 663/2009 i (WE) 
nr 715/2009, dyrektyw Parlamentu 
Europejskiego i Rady 94/22/WE, 
98/70/WE, 2009/31/WE, 2009/73/WE, 
2010/31/UE, 2012/27/UE i 2013/30/UE, 
dyrektyw Rady 2009/119/WE i (UE) 
2015/652 oraz uchylenia rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 525/2013 (Dz.U. L 328 z 21.12.2018, 
s. 1).

Or. en
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Uzasadnienie

W sprawozdaniu ONZ w sprawie rozbieżności w odniesieniu emisji stwierdza się, że w skali 
globalnej powinniśmy obniżyć emisję dwutlenku węgla o 68 %. Jesteśmy jednak jednym z 
najbogatszych regionów na świecie i mamy nie tylko największą odpowiedzialność ale i 
największe możliwości, by robić więcej. Cel na rok 2030 musi wynosić co najmniej 70 %, a to 
oznacza uwzględnienie jedynie 2 % w odniesieniu do zasady sprawiedliwości wobec 
globalnego Południa, co jest zdecydowanie niewystarczające.

Poprawka 283
Jessica Polfjärd

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Komisja w swoim komunikacie 
„Europejski Zielony Ład” zapowiedziała, 
że zamierza ocenić i przedstawić wnioski 
dotyczące podwyższenia unijnego celu 
w zakresie obniżenia emisji gazów 
cieplarnianych na 2030 r., aby zapewnić 
jego spójność z celem neutralności 
klimatycznej na 2050 r. W tym 
komunikacie Komisja podkreśliła, że do 
osiągnięcia celu neutralności klimatycznej 
powinny przyczynić się wszystkie obszary 
polityki Unii i wszystkie sektory powinny 
odegrać w tym swoją rolę. Do września 
2020 r. Komisja powinna, w oparciu 
o kompleksową ocenę skutków 
i z uwzględnieniem dokonanej przez siebie 
analizy zintegrowanych krajowych planów 
w dziedzinie energii i klimatu, 
przedłożonych Komisji zgodnie 
z rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/199936, 
dokonać przeglądu unijnego celu 
klimatycznego na 2030 r. i zbadać opcje 
wprowadzenia nowego celu na 2030 r. na 
poziomie 50–55 % redukcji emisji 
w porównaniu z poziomem z 1990 r. Jeżeli 
uzna za stosowne skorygowanie unijnego 
celu na 2030 r., powinna przedłożyć 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
wnioski w sprawie wprowadzenia zmian 

(17) Komisja w swoim komunikacie 
„Europejski Zielony Ład” zapowiedziała, 
że zamierza ocenić i przedstawić wnioski 
dotyczące podwyższenia unijnego celu 
w zakresie obniżenia emisji gazów 
cieplarnianych na 2030 r., aby zapewnić 
jego spójność z celem neutralności 
klimatycznej na 2050 r. W tym 
komunikacie Komisja podkreśliła, że do 
osiągnięcia celu neutralności klimatycznej 
powinny przyczynić się wszystkie obszary 
polityki Unii i wszystkie sektory powinny 
odegrać w tym swoją rolę. Do września 
2020 r. Komisja powinna, w oparciu 
o kompleksową ocenę skutków 
i z uwzględnieniem dokonanej przez siebie 
analizy zintegrowanych krajowych planów 
w dziedzinie energii i klimatu, 
przedłożonych Komisji zgodnie 
z rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/199936, 
dokonać przeglądu unijnego celu 
na 2030 r. i zwiększyć go do poziomu 55 % 
redukcji emisji w porównaniu z poziomem 
z 1990 r. W związku z powyższym Komisja 
powinna do 30 czerwca 2021 r. ocenić, w 
jaki sposób należałoby odpowiednio 
zmienić unijne akty prawne wdrażające ten 
wyższy cel.
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do niniejszego rozporządzenia. Poza tym 
Komisja powinna do 30 czerwca 2021 r. 
ocenić, w jaki sposób należałoby zmienić 
unijne akty prawne wdrażające ten cel, aby 
osiągnąć redukcję emisji na poziomie 50 – 
55 % w porównaniu z 1990 r.
_________________ _________________
36 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/1999 
z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie 
zarządzania unią energetyczną 
i działaniami w dziedzinie klimatu, zmiany 
rozporządzeń Parlamentu Europejskiego 
i Rady (WE) nr 663/2009 i (WE) 
nr 715/2009, dyrektyw Parlamentu 
Europejskiego i Rady 94/22/WE, 
98/70/WE, 2009/31/WE, 2009/73/WE, 
2010/31/UE, 2012/27/UE i 2013/30/UE, 
dyrektyw Rady 2009/119/WE i (UE) 
2015/652 oraz uchylenia rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 525/2013 (Dz.U. L 328 z 21.12.2018, 
s. 1).

36 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/1999 
z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie 
zarządzania unią energetyczną 
i działaniami w dziedzinie klimatu, zmiany 
rozporządzeń Parlamentu Europejskiego 
i Rady (WE) nr 663/2009 i (WE) 
nr 715/2009, dyrektyw Parlamentu 
Europejskiego i Rady 94/22/WE, 
98/70/WE, 2009/31/WE, 2009/73/WE, 
2010/31/UE, 2012/27/UE i 2013/30/UE, 
dyrektyw Rady 2009/119/WE i (UE) 
2015/652 oraz uchylenia rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 525/2013 (Dz.U. L 328 z 21.12.2018, 
s. 1).

Or. en

Poprawka 284
Catherine Chabaud, Véronique Trillet-Lenoir, Sophia in 't Veld, Pascal Canfin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Komisja w swoim komunikacie 
„Europejski Zielony Ład” zapowiedziała, 
że zamierza ocenić i przedstawić wnioski 
dotyczące podwyższenia unijnego celu 
w zakresie obniżenia emisji gazów 
cieplarnianych na 2030 r., aby zapewnić 
jego spójność z celem neutralności 
klimatycznej na 2050 r. W tym 
komunikacie Komisja podkreśliła, że do 
osiągnięcia celu neutralności klimatycznej 
powinny przyczynić się wszystkie obszary 
polityki Unii i wszystkie sektory powinny 

(17) Komisja w swoim komunikacie 
„Europejski Zielony Ład” zapowiedziała, 
że zamierza ocenić i przedstawić wnioski 
dotyczące podwyższenia unijnego celu 
w zakresie obniżenia emisji gazów 
cieplarnianych na 2030 r., aby zapewnić 
jego spójność z celem neutralności 
klimatycznej na 2050 r. W tym 
komunikacie Komisja podkreśliła, że do 
osiągnięcia celu neutralności klimatycznej 
powinny przyczynić się wszystkie obszary 
polityki Unii i wszystkie sektory powinny 
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odegrać w tym swoją rolę. Do września 
2020 r. Komisja powinna, w oparciu 
o kompleksową ocenę skutków 
i z uwzględnieniem dokonanej przez siebie 
analizy zintegrowanych krajowych planów 
w dziedzinie energii i klimatu, 
przedłożonych Komisji zgodnie 
z rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/199936, 
dokonać przeglądu unijnego celu 
klimatycznego na 2030 r. i zbadać opcje 
wprowadzenia nowego celu na 2030 r. na 
poziomie 50–55 % redukcji emisji 
w porównaniu z poziomem z 1990 r. Jeżeli 
uzna za stosowne skorygowanie unijnego 
celu na 2030 r., powinna przedłożyć 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
wnioski w sprawie wprowadzenia zmian 
do niniejszego rozporządzenia. Poza tym 
Komisja powinna do 30 czerwca 2021 r. 
ocenić, w jaki sposób należałoby zmienić 
unijne akty prawne wdrażające ten cel, aby 
osiągnąć redukcję emisji na poziomie 50 – 
55 % w porównaniu z 1990 r.

odegrać w tym swoją rolę. Podkreśliła 
również, że Zielony Ład jest integralną 
częścią strategii realizacji Agendy 2030 
Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz 
celów zrównoważonego rozwoju, które 
powinny znaleźć się w centrum procesu 
kształtowania polityki i działań UE. Do 
września 2020 r. Komisja powinna, 
w oparciu o kompleksową ocenę skutków 
i z uwzględnieniem dokonanej przez siebie 
analizy zintegrowanych krajowych planów 
w dziedzinie energii i klimatu, 
przedłożonych Komisji zgodnie 
z rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/199936, 
dokonać przeglądu unijnego celu 
klimatycznego na 2030 r. i zbadać opcje 
wprowadzenia nowego celu na 2030 r. na 
poziomie 60 % redukcji emisji 
w porównaniu z poziomem z 1990 r. Jeżeli 
uzna za stosowne skorygowanie unijnego 
celu na 2030 r., powinna przedłożyć 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
wnioski w sprawie wprowadzenia zmian 
do niniejszego rozporządzenia. Poza tym 
Komisja powinna do 30 czerwca 2021 r. 
ocenić, w jaki sposób należałoby zmienić 
unijne akty prawne wdrażające ten cel, aby 
osiągnąć redukcję emisji na poziomie 60 % 
w porównaniu z 1990 r.

_________________ _________________
36 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/1999 
z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie 
zarządzania unią energetyczną 
i działaniami w dziedzinie klimatu, zmiany 
rozporządzeń Parlamentu Europejskiego 
i Rady (WE) nr 663/2009 i (WE) 
nr 715/2009, dyrektyw Parlamentu 
Europejskiego i Rady 94/22/WE, 
98/70/WE, 2009/31/WE, 2009/73/WE, 
2010/31/UE, 2012/27/UE i 2013/30/UE, 
dyrektyw Rady 2009/119/WE i (UE) 
2015/652 oraz uchylenia rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 525/2013 (Dz.U. L 328 z 21.12.2018, 
s. 1).

36 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/1999 
z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie 
zarządzania unią energetyczną 
i działaniami w dziedzinie klimatu, zmiany 
rozporządzeń Parlamentu Europejskiego 
i Rady (WE) nr 663/2009 i (WE) 
nr 715/2009, dyrektyw Parlamentu 
Europejskiego i Rady 94/22/WE, 
98/70/WE, 2009/31/WE, 2009/73/WE, 
2010/31/UE, 2012/27/UE i 2013/30/UE, 
dyrektyw Rady 2009/119/WE i (UE) 
2015/652 oraz uchylenia rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 525/2013 (Dz.U. L 328 z 21.12.2018, 
s. 1).
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Or. en

Poprawka 285
Andrey Novakov, Andrey Slabakov

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Komisja w swoim komunikacie 
„Europejski Zielony Ład” zapowiedziała, 
że zamierza ocenić i przedstawić wnioski 
dotyczące podwyższenia unijnego celu 
w zakresie obniżenia emisji gazów 
cieplarnianych na 2030 r., aby zapewnić 
jego spójność z celem neutralności 
klimatycznej na 2050 r. W tym 
komunikacie Komisja podkreśliła, że do 
osiągnięcia celu neutralności klimatycznej 
powinny przyczynić się wszystkie obszary 
polityki Unii i wszystkie sektory powinny 
odegrać w tym swoją rolę. Do września 
2020 r. Komisja powinna, w oparciu 
o kompleksową ocenę skutków 
i z uwzględnieniem dokonanej przez siebie 
analizy zintegrowanych krajowych planów 
w dziedzinie energii i klimatu, 
przedłożonych Komisji zgodnie 
z rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/199936, 
dokonać przeglądu unijnego celu 
klimatycznego na 2030 r. i zbadać opcje 
wprowadzenia nowego celu na 2030 r. na 
poziomie 50–55 % redukcji emisji 
w porównaniu z poziomem z 1990 r. Jeżeli 
uzna za stosowne skorygowanie unijnego 
celu na 2030 r., powinna przedłożyć 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
wnioski w sprawie wprowadzenia zmian 
do niniejszego rozporządzenia. Poza tym 
Komisja powinna do 30 czerwca 2021 r. 
ocenić, w jaki sposób należałoby zmienić 
unijne akty prawne wdrażające ten cel, aby 
osiągnąć redukcję emisji na poziomie 50 – 
55 % w porównaniu z 1990 r.

(17) Komisja w swoim komunikacie 
„Europejski Zielony Ład” zapowiedziała, 
że zamierza ocenić i przedstawić wnioski 
dotyczące podwyższenia unijnego celu 
w zakresie obniżenia emisji gazów 
cieplarnianych na 2030 r., aby zapewnić 
jego spójność z celem neutralności 
klimatycznej na 2050 r. W tym 
komunikacie Komisja podkreśliła, że do 
osiągnięcia celu neutralności klimatycznej 
powinny przyczynić się wszystkie obszary 
polityki Unii i wszystkie sektory powinny 
odegrać w tym swoją rolę. Do września 
2021 r. Komisja powinna, w oparciu 
o kompleksową ocenę skutków 
i z uwzględnieniem dokonanej przez siebie 
analizy zintegrowanych krajowych planów 
w dziedzinie energii i klimatu, 
przedłożonych Komisji zgodnie 
z rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/199936, 
zaproponować zmieniony cel klimatyczny 
na 2030 r., zbadać opcje wprowadzenia 
nowego dobrowolnego, realistycznego i 
niewiążącego celu na 2030 r. w zakresie 
redukcji emisji w porównaniu z poziomem 
z 1990 r., a także zaproponować 
odpowiednie finansowanie z budżetu UE, 
które umożliwi osiągnięcie tego nowego 
celu. Jeżeli uzna za stosowne 
skorygowanie unijnego celu na 2030 r., 
powinna przedłożyć Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie wnioski w sprawie 
wprowadzenia zmian do niniejszego 
rozporządzenia. Poza tym Komisja 
powinna do 30 czerwca 2021 r. ocenić, 
w jaki sposób należałoby zmienić unijne 
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akty prawne wdrażające ten cel, aby 
osiągnąć redukcję emisji na poziomie 50 – 
55 % w porównaniu z 1990 r.

_________________ _________________
36 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/1999 
z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie 
zarządzania unią energetyczną 
i działaniami w dziedzinie klimatu, zmiany 
rozporządzeń Parlamentu Europejskiego 
i Rady (WE) nr 663/2009 i (WE) 
nr 715/2009, dyrektyw Parlamentu 
Europejskiego i Rady 94/22/WE, 
98/70/WE, 2009/31/WE, 2009/73/WE, 
2010/31/UE, 2012/27/UE i 2013/30/UE, 
dyrektyw Rady 2009/119/WE i (UE) 
2015/652 oraz uchylenia rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 525/2013 (Dz.U. L 328 z 21.12.2018, 
s. 1).

36 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/1999 
z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie 
zarządzania unią energetyczną 
i działaniami w dziedzinie klimatu, zmiany 
rozporządzeń Parlamentu Europejskiego 
i Rady (WE) nr 663/2009 i (WE) 
nr 715/2009, dyrektyw Parlamentu 
Europejskiego i Rady 94/22/WE, 
98/70/WE, 2009/31/WE, 2009/73/WE, 
2010/31/UE, 2012/27/UE i 2013/30/UE, 
dyrektyw Rady 2009/119/WE i (UE) 
2015/652 oraz uchylenia rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 525/2013 (Dz.U. L 328 z 21.12.2018, 
s. 1).

Or. en

Poprawka 286
Edina Tóth, András Gyürk

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Komisja w swoim komunikacie 
„Europejski Zielony Ład” zapowiedziała, 
że zamierza ocenić i przedstawić wnioski 
dotyczące podwyższenia unijnego celu 
w zakresie obniżenia emisji gazów 
cieplarnianych na 2030 r., aby zapewnić 
jego spójność z celem neutralności 
klimatycznej na 2050 r. W tym 
komunikacie Komisja podkreśliła, że do 
osiągnięcia celu neutralności klimatycznej 
powinny przyczynić się wszystkie obszary 
polityki Unii i wszystkie sektory powinny 
odegrać w tym swoją rolę. Do września 
2020 r. Komisja powinna, w oparciu 
o kompleksową ocenę skutków 

(17) Komisja w swoim komunikacie 
„Europejski Zielony Ład” zapowiedziała, 
że zamierza ocenić i przedstawić wnioski 
dotyczące podwyższenia unijnego celu 
w zakresie obniżenia emisji gazów 
cieplarnianych na 2030 r., aby zapewnić 
jego spójność z celem neutralności 
klimatycznej na 2050 r. W tym 
komunikacie Komisja podkreśliła, że do 
osiągnięcia celu neutralności klimatycznej 
powinny przyczynić się wszystkie obszary 
polityki Unii i wszystkie sektory powinny 
odegrać w tym swoją rolę, przestrzegając 
przy tym zasady „zanieczyszczający płaci”. 
Do września 2020 r. Komisja powinna, 
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i z uwzględnieniem dokonanej przez siebie 
analizy zintegrowanych krajowych planów 
w dziedzinie energii i klimatu, 
przedłożonych Komisji zgodnie 
z rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/199936, 
dokonać przeglądu unijnego celu 
klimatycznego na 2030 r. i zbadać opcje 
wprowadzenia nowego celu na 2030 r. na 
poziomie 50–55 % redukcji emisji 
w porównaniu z poziomem z 1990 r. Jeżeli 
uzna za stosowne skorygowanie unijnego 
celu na 2030 r., powinna przedłożyć 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
wnioski w sprawie wprowadzenia zmian 
do niniejszego rozporządzenia. Poza tym 
Komisja powinna do 30 czerwca 2021 r. 
ocenić, w jaki sposób należałoby zmienić 
unijne akty prawne wdrażające ten cel, aby 
osiągnąć redukcję emisji na poziomie 50 – 
55 % w porównaniu z 1990 r.

w oparciu o kompleksową ocenę skutków z 
podziałem na państwa członkowskie 
i z uwzględnieniem dokonanej przez siebie 
analizy zintegrowanych krajowych planów 
w dziedzinie energii i klimatu, 
przedłożonych Komisji zgodnie 
z rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/199936, 
dokonać przeglądu unijnego celu 
klimatycznego na 2030 r. i zbadać opcje 
wprowadzenia nowego celu na 2030 r. w 
zakresie redukcji emisji w porównaniu 
z poziomem z 1990 r. Jeżeli uzna za 
stosowne skorygowanie unijnego celu 
na 2030 r., powinna przedłożyć 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
wnioski w sprawie wprowadzenia zmian 
do niniejszego rozporządzenia. Poza tym 
na podstawie wyników oceny skutków 
Komisja powinna ocenić, w jaki sposób 
należałoby zmienić unijne akty prawne 
wdrażające ten cel, aby osiągnąć redukcję 
emisji na poziomie około 50 %, lecz nie 
wyższą niż 55 % w porównaniu z 1990 r.

_________________ _________________
36 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/1999 
z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie 
zarządzania unią energetyczną 
i działaniami w dziedzinie klimatu, zmiany 
rozporządzeń Parlamentu Europejskiego 
i Rady (WE) nr 663/2009 i (WE) 
nr 715/2009, dyrektyw Parlamentu 
Europejskiego i Rady 94/22/WE, 
98/70/WE, 2009/31/WE, 2009/73/WE, 
2010/31/UE, 2012/27/UE i 2013/30/UE, 
dyrektyw Rady 2009/119/WE i (UE) 
2015/652 oraz uchylenia rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 525/2013 (Dz.U. L 328 z 21.12.2018, 
s. 1).

36 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/1999 
z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie 
zarządzania unią energetyczną 
i działaniami w dziedzinie klimatu, zmiany 
rozporządzeń Parlamentu Europejskiego 
i Rady (WE) nr 663/2009 i (WE) 
nr 715/2009, dyrektyw Parlamentu 
Europejskiego i Rady 94/22/WE, 
98/70/WE, 2009/31/WE, 2009/73/WE, 
2010/31/UE, 2012/27/UE i 2013/30/UE, 
dyrektyw Rady 2009/119/WE i (UE) 
2015/652 oraz uchylenia rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 525/2013 (Dz.U. L 328 z 21.12.2018, 
s. 1).

Or. en

Poprawka 287
Ondřej Knotek
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Komisja w swoim komunikacie 
„Europejski Zielony Ład” zapowiedziała, 
że zamierza ocenić i przedstawić wnioski 
dotyczące podwyższenia unijnego celu 
w zakresie obniżenia emisji gazów 
cieplarnianych na 2030 r., aby zapewnić 
jego spójność z celem neutralności 
klimatycznej na 2050 r. W tym 
komunikacie Komisja podkreśliła, że do 
osiągnięcia celu neutralności klimatycznej 
powinny przyczynić się wszystkie obszary 
polityki Unii i wszystkie sektory powinny 
odegrać w tym swoją rolę. Do września 
2020 r. Komisja powinna, w oparciu 
o kompleksową ocenę skutków 
i z uwzględnieniem dokonanej przez siebie 
analizy zintegrowanych krajowych planów 
w dziedzinie energii i klimatu, 
przedłożonych Komisji zgodnie 
z rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/199936, 
dokonać przeglądu unijnego celu 
klimatycznego na 2030 r. i zbadać opcje 
wprowadzenia nowego celu na 2030 r. na 
poziomie 50–55 % redukcji emisji 
w porównaniu z poziomem z 1990 r. Jeżeli 
uzna za stosowne skorygowanie unijnego 
celu na 2030 r., powinna przedłożyć 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
wnioski w sprawie wprowadzenia zmian 
do niniejszego rozporządzenia. Poza tym 
Komisja powinna do 30 czerwca 2021 r. 
ocenić, w jaki sposób należałoby zmienić 
unijne akty prawne wdrażające ten cel, aby 
osiągnąć redukcję emisji na poziomie 50 – 
55 % w porównaniu z 1990 r.

(17) Komisja w swoim komunikacie 
„Europejski Zielony Ład” zapowiedziała, 
że zamierza ocenić i przedstawić wnioski 
dotyczące podwyższenia unijnego celu 
w zakresie obniżenia emisji gazów 
cieplarnianych na 2030 r., aby zapewnić 
jego spójność z celem neutralności 
klimatycznej na 2050 r. W tym 
komunikacie Komisja podkreśliła, że do 
osiągnięcia celu neutralności klimatycznej 
powinny przyczynić się wszystkie obszary 
polityki Unii i wszystkie sektory powinny 
odegrać w tym swoją rolę. Do września 
2020 r. Komisja powinna, w oparciu 
o kompleksową ocenę skutków mierzącą 
wpływ na UE oraz na poszczególne 
państwa członkowskie i z uwzględnieniem 
dokonanej przez siebie analizy 
zintegrowanych krajowych planów 
w dziedzinie energii i klimatu, 
przedłożonych Komisji zgodnie 
z rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/199936, 
dokonać przeglądu unijnego celu 
klimatycznego na 2030 r. i zbadać opcje 
wprowadzenia nowego celu na 2030 r. na 
poziomie 50 % redukcji emisji 
w porównaniu z poziomem z 1990 r. Jeżeli 
uzna za stosowne skorygowanie unijnego 
celu na 2030 r., powinna przedłożyć 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
wnioski w sprawie wprowadzenia zmian 
do niniejszego rozporządzenia. Poza tym 
Komisja powinna do 30 czerwca 2021 r. 
ocenić, w jaki sposób należałoby zmienić 
unijne akty prawne wdrażające ten cel, aby 
osiągnąć redukcję emisji na poziomie 50 % 
w porównaniu z 1990 r.

_________________ _________________
36 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/1999 
z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie 

36 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/1999 
z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie 
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zarządzania unią energetyczną 
i działaniami w dziedzinie klimatu, zmiany 
rozporządzeń Parlamentu Europejskiego 
i Rady (WE) nr 663/2009 i (WE) 
nr 715/2009, dyrektyw Parlamentu 
Europejskiego i Rady 94/22/WE, 
98/70/WE, 2009/31/WE, 2009/73/WE, 
2010/31/UE, 2012/27/UE i 2013/30/UE, 
dyrektyw Rady 2009/119/WE i (UE) 
2015/652 oraz uchylenia rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 525/2013 (Dz.U. L 328 z 21.12.2018, 
s. 1).

zarządzania unią energetyczną 
i działaniami w dziedzinie klimatu, zmiany 
rozporządzeń Parlamentu Europejskiego 
i Rady (WE) nr 663/2009 i (WE) 
nr 715/2009, dyrektyw Parlamentu 
Europejskiego i Rady 94/22/WE, 
98/70/WE, 2009/31/WE, 2009/73/WE, 
2010/31/UE, 2012/27/UE i 2013/30/UE, 
dyrektyw Rady 2009/119/WE i (UE) 
2015/652 oraz uchylenia rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 525/2013 (Dz.U. L 328 z 21.12.2018, 
s. 1).

Or. en

Poprawka 288
Silvia Sardone, Marco Dreosto, Simona Baldassarre, Danilo Oscar Lancini, Annalisa 
Tardino

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Komisja w swoim komunikacie 
„Europejski Zielony Ład” zapowiedziała, 
że zamierza ocenić i przedstawić wnioski 
dotyczące podwyższenia unijnego celu 
w zakresie obniżenia emisji gazów 
cieplarnianych na 2030 r., aby zapewnić 
jego spójność z celem neutralności 
klimatycznej na 2050 r. W tym 
komunikacie Komisja podkreśliła, że do 
osiągnięcia celu neutralności klimatycznej 
powinny przyczynić się wszystkie obszary 
polityki Unii i wszystkie sektory powinny 
odegrać w tym swoją rolę. Do września 
2020 r. Komisja powinna, w oparciu 
o kompleksową ocenę skutków 
i z uwzględnieniem dokonanej przez siebie 
analizy zintegrowanych krajowych planów 
w dziedzinie energii i klimatu, 
przedłożonych Komisji zgodnie 
z rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/199936, 
dokonać przeglądu unijnego celu 

(17) Antropogeniczne emisje gazów 
cieplarnianych są nierozerwalnie 
związane z działalnością gospodarczą, o 
czym świadczy fakt, że od zakończenia 
wojny miał miejsce niemal ciągły wzrost 
światowych emisji CO2 , przerwany 
tymczasowo tylko recesją spowodowaną 
kryzysem gospodarczym w latach 2007–
2008. Oczekuje się, że pandemia COVID-
19 spowoduje największa spiralę recesji 
od czasu wielkiego kryzysu. Osiągnięcie 
neutralności klimatycznej w terminach 
przewidzianych przez Radę Europejską 
będzie miało efekt procykliczności, 
podczas gdy najważniejsze jest 
prowadzenie solidnej polityki 
antycyklicznej. Dlatego stosowne jest 
przełożenie osiągnięcia celu neutralności 
klimatycznej na termin do ustalenia, 
jednakże nie wcześniej niż w 2070 r. 
Ponadto do grudnia 2021 r. Komisja 
powinna, w oparciu o kompleksową ocenę 
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klimatycznego na 2030 r. i zbadać opcje 
wprowadzenia nowego celu na 2030 r. na 
poziomie 50–55 % redukcji emisji 
w porównaniu z poziomem z 1990 r. Jeżeli 
uzna za stosowne skorygowanie unijnego 
celu na 2030 r., powinna przedłożyć 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
wnioski w sprawie wprowadzenia zmian 
do niniejszego rozporządzenia. Poza tym 
Komisja powinna do 30 czerwca 2021 r. 
ocenić, w jaki sposób należałoby zmienić 
unijne akty prawne wdrażające ten cel, 
aby osiągnąć redukcję emisji na poziomie 
50 – 55 % w porównaniu z 1990 r.

skutków uwzględniającą średnio- i 
długoterminowe konsekwencje społeczno-
gospodarcze pandemii 
oraz z uwzględnieniem dokonanej przez 
siebie analizy zintegrowanych krajowych 
planów w dziedzinie energii i klimatu, 
przedłożonych Komisji zgodnie 
z rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/199936, 
dokonać przeglądu unijnego celu 
klimatycznego na 2030 r. i zbadać opcje 
wprowadzenia nowego celu na 2030 r., na 
poziomie niższym niż obecnie 
obowiązujący. Jeżeli uzna za stosowne 
skorygowanie unijnego celu na 2030 r., 
powinna przedłożyć Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie wnioski w sprawie 
wprowadzenia zmian do odpowiednich 
przepisów Unii.

_________________ _________________
36 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/1999 z 
dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie 
zarządzania unią energetyczną i 
działaniami w dziedzinie klimatu, zmiany 
rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i 
Rady (WE) nr  663/2009 i (WE) nr  
715/2009, dyrektyw Parlamentu 
Europejskiego i Rady 94/22/WE, 
98/70/WE, 2009/31/WE, 2009/73/WE, 
2010/31/UE, 2012/27/UE i 2013/30/UE, 
dyrektyw Rady 2009/119/WE i (UE) 
2015/652 oraz uchylenia rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr  
525/2013 (Dz.U. L 328 z 21.12.2018, s. 1).

36 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/1999 z 
dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie 
zarządzania unią energetyczną i 
działaniami w dziedzinie klimatu, zmiany 
rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i 
Rady (WE) nr 663/2009 i (WE) nr 
715/2009, dyrektyw Parlamentu 
Europejskiego i Rady 94/22/WE, 
98/70/WE, 2009/31/WE, 2009/73/WE, 
2010/31/UE, 2012/27/UE i 2013/30/UE, 
dyrektyw Rady 2009/119/WE i (UE) 
2015/652 oraz uchylenia rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
525/2013 (Dz.U. L 328 z 21.12.2018, s. 1).

Or. it

Poprawka 289
Petar Vitanov

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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(17) Komisja w swoim komunikacie 
„Europejski Zielony Ład” zapowiedziała, 
że zamierza ocenić i przedstawić wnioski 
dotyczące podwyższenia unijnego celu 
w zakresie obniżenia emisji gazów 
cieplarnianych na 2030 r., aby zapewnić 
jego spójność z celem neutralności 
klimatycznej na 2050 r. W tym 
komunikacie Komisja podkreśliła, że do 
osiągnięcia celu neutralności klimatycznej 
powinny przyczynić się wszystkie obszary 
polityki Unii i wszystkie sektory powinny 
odegrać w tym swoją rolę. Do września 
2020 r. Komisja powinna, w oparciu 
o kompleksową ocenę skutków 
i z uwzględnieniem dokonanej przez siebie 
analizy zintegrowanych krajowych planów 
w dziedzinie energii i klimatu, 
przedłożonych Komisji zgodnie 
z rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/199936, 
dokonać przeglądu unijnego celu 
klimatycznego na 2030 r. i zbadać opcje 
wprowadzenia nowego celu na 2030 r. na 
poziomie 50–55 % redukcji emisji 
w porównaniu z poziomem z 1990 r. Jeżeli 
uzna za stosowne skorygowanie unijnego 
celu na 2030 r., powinna przedłożyć 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
wnioski w sprawie wprowadzenia zmian 
do niniejszego rozporządzenia. Poza tym 
Komisja powinna do 30 czerwca 2021 r. 
ocenić, w jaki sposób należałoby zmienić 
unijne akty prawne wdrażające ten cel, aby 
osiągnąć redukcję emisji na poziomie 50 – 
55 % w porównaniu z 1990 r.

(17) Komisja w swoim komunikacie 
„Europejski Zielony Ład” zapowiedziała, 
że zamierza ocenić i przedstawić wnioski 
dotyczące podwyższenia unijnego celu 
w zakresie obniżenia emisji gazów 
cieplarnianych na 2030 r., aby zapewnić 
jego spójność z celem neutralności 
klimatycznej na 2050 r. W tym 
komunikacie Komisja podkreśliła, że do 
osiągnięcia celu neutralności klimatycznej 
powinny przyczynić się wszystkie obszary 
polityki Unii i wszystkie sektory powinny 
odegrać w tym swoją rolę. Do września 
2020 r. Komisja powinna, w oparciu 
o kompleksową ocenę skutków 
obejmującą następstwa kryzysu 
wywołanego COVID-19 
i z uwzględnieniem dokonanej przez siebie 
analizy zintegrowanych krajowych planów 
w dziedzinie energii i klimatu, 
przedłożonych Komisji zgodnie 
z rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/199936, 
dokonać przeglądu unijnego celu 
klimatycznego na 2030 r. i zbadać opcje 
wprowadzenia nowego celu na 2030 r. na 
poziomie 50–55 % redukcji emisji 
w porównaniu z poziomem z 1990 r. Jeżeli 
uzna za stosowne skorygowanie unijnego 
celu na 2030 r., powinna przedłożyć 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
wnioski w sprawie wprowadzenia zmian 
do niniejszego rozporządzenia. Poza tym 
Komisja powinna do 30 czerwca 2021 r. 
ocenić, w jaki sposób należałoby zmienić 
unijne akty prawne wdrażające ten cel, aby 
osiągnąć redukcję emisji na poziomie 50 – 
55 % w porównaniu z 1990 r.

_________________ _________________
36 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/1999 
z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie 
zarządzania unią energetyczną 
i działaniami w dziedzinie klimatu, zmiany 
rozporządzeń Parlamentu Europejskiego 
i Rady (WE) nr 663/2009 i (WE) 
nr 715/2009, dyrektyw Parlamentu 
Europejskiego i Rady 94/22/WE, 

36 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/1999 
z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie 
zarządzania unią energetyczną 
i działaniami w dziedzinie klimatu, zmiany 
rozporządzeń Parlamentu Europejskiego 
i Rady (WE) nr 663/2009 i (WE) 
nr 715/2009, dyrektyw Parlamentu 
Europejskiego i Rady 94/22/WE, 
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98/70/WE, 2009/31/WE, 2009/73/WE, 
2010/31/UE, 2012/27/UE i 2013/30/UE, 
dyrektyw Rady 2009/119/WE i (UE) 
2015/652 oraz uchylenia rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 525/2013 (Dz.U. L 328 z 21.12.2018, 
s. 1).

98/70/WE, 2009/31/WE, 2009/73/WE, 
2010/31/UE, 2012/27/UE i 2013/30/UE, 
dyrektyw Rady 2009/119/WE i (UE) 
2015/652 oraz uchylenia rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 525/2013 (Dz.U. L 328 z 21.12.2018, 
s. 1).

Or. en

Poprawka 290
Dan-Ștefan Motreanu, Cristian-Silviu Buşoi, Traian Băsescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Komisja w swoim komunikacie 
„Europejski Zielony Ład” zapowiedziała, 
że zamierza ocenić i przedstawić wnioski 
dotyczące podwyższenia unijnego celu 
w zakresie obniżenia emisji gazów 
cieplarnianych na 2030 r., aby zapewnić 
jego spójność z celem neutralności 
klimatycznej na 2050 r. W tym 
komunikacie Komisja podkreśliła, że do 
osiągnięcia celu neutralności klimatycznej 
powinny przyczynić się wszystkie obszary 
polityki Unii i wszystkie sektory powinny 
odegrać w tym swoją rolę. Do września 
2020 r. Komisja powinna, w oparciu 
o kompleksową ocenę skutków 
i z uwzględnieniem dokonanej przez siebie 
analizy zintegrowanych krajowych planów 
w dziedzinie energii i klimatu, 
przedłożonych Komisji zgodnie 
z rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/199936, 
dokonać przeglądu unijnego celu 
klimatycznego na 2030 r. i zbadać opcje 
wprowadzenia nowego celu na 2030 r. na 
poziomie 50–55 % redukcji emisji 
w porównaniu z poziomem z 1990 r. Jeżeli 
uzna za stosowne skorygowanie unijnego 
celu na 2030 r., powinna przedłożyć 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 

(17) Komisja w swoim komunikacie 
„Europejski Zielony Ład” zapowiedziała, 
że zamierza ocenić i przedstawić wnioski 
dotyczące podwyższenia unijnego celu 
w zakresie obniżenia emisji gazów 
cieplarnianych na 2030 r., aby zapewnić 
jego spójność z celem neutralności 
klimatycznej na 2050 r. W tym 
komunikacie Komisja podkreśliła, że do 
osiągnięcia celu neutralności klimatycznej 
powinny przyczynić się wszystkie obszary 
polityki Unii i wszystkie sektory powinny 
odegrać w tym swoją rolę. Do września 
2020 r. Komisja powinna, w oparciu 
o kompleksową ocenę skutków 
i z uwzględnieniem dokonanej przez siebie 
analizy zintegrowanych krajowych planów 
w dziedzinie energii i klimatu, 
przedłożonych Komisji zgodnie 
z rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/199936, 
dokonać przeglądu unijnego celu 
klimatycznego na 2030 r. i zbadać opcje 
wprowadzenia nowego celu na 2030 r. na 
poziomie 50 % redukcji emisji 
w porównaniu z poziomem z 1990 r. Jeżeli 
uzna za stosowne skorygowanie unijnego 
celu na 2030 r., powinna przedłożyć 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
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wnioski w sprawie wprowadzenia zmian 
do niniejszego rozporządzenia. Poza tym 
Komisja powinna do 30 czerwca 2021 r. 
ocenić, w jaki sposób należałoby zmienić 
unijne akty prawne wdrażające ten cel, aby 
osiągnąć redukcję emisji na poziomie 50 – 
55 % w porównaniu z 1990 r.

wnioski w sprawie wprowadzenia zmian 
do niniejszego rozporządzenia. Poza tym 
Komisja powinna do 30 czerwca 2021 r. 
ocenić, w jaki sposób należałoby zmienić 
unijne akty prawne wdrażające ten cel, aby 
osiągnąć redukcję emisji na poziomie 50 % 
w porównaniu z 1990 r.

_________________ _________________
36 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/1999 
z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie 
zarządzania unią energetyczną 
i działaniami w dziedzinie klimatu, zmiany 
rozporządzeń Parlamentu Europejskiego 
i Rady (WE) nr 663/2009 i (WE) 
nr 715/2009, dyrektyw Parlamentu 
Europejskiego i Rady 94/22/WE, 
98/70/WE, 2009/31/WE, 2009/73/WE, 
2010/31/UE, 2012/27/UE i 2013/30/UE, 
dyrektyw Rady 2009/119/WE i (UE) 
2015/652 oraz uchylenia rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 525/2013 (Dz.U. L 328 z 21.12.2018, 
s. 1).

36 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/1999 
z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie 
zarządzania unią energetyczną 
i działaniami w dziedzinie klimatu, zmiany 
rozporządzeń Parlamentu Europejskiego 
i Rady (WE) nr 663/2009 i (WE) 
nr 715/2009, dyrektyw Parlamentu 
Europejskiego i Rady 94/22/WE, 
98/70/WE, 2009/31/WE, 2009/73/WE, 
2010/31/UE, 2012/27/UE i 2013/30/UE, 
dyrektyw Rady 2009/119/WE i (UE) 
2015/652 oraz uchylenia rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 525/2013 (Dz.U. L 328 z 21.12.2018, 
s. 1).

Or. en

Poprawka 291
Fredrick Federley

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17a) Do dnia 30 czerwca 2021 r. 
Komisja dokona przeglądu wszystkich 
strategii politycznych i instrumentów 
istotnych dla osiągnięcia unijnego celu w 
zakresie klimatu na rok 2030 oraz celu 
neutralności klimatycznej określonego w 
art. 2 ust. 1 i w razie potrzeby zaproponuje 
zmianę tych strategii i instrumentów. Co 
za tym idzie, zwiększenie unijnych celów 
będzie wymagać odpowiedniego 
dostosowania unijnego systemu handlu 
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uprawnieniami do emisji. Komisja 
powinna zatem szybko przystąpić do 
przeglądu dyrektywy w sprawie systemu 
handlu uprawnieniami do emisji i 
wzmocnić jego fundusz innowacyjny, by w 
ten sposób stworzyć dalsze zachęty 
finansowe w zakresie nowych technologii, 
pobudzając wzrost gospodarczy, 
konkurencyjność i wsparcie na rzecz 
czystych technologii, a jednocześnie 
zapewniając wkład wzmocnionego 
funduszu innowacyjnego w proces 
sprawiedliwej transformacji.

Or. en

Poprawka 292
Agnès Evren, Mairead McGuinness

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17a) Aby zadbać o to, że Unia i 
wszystkie państwa członkowskie pozostają 
na właściwej drodze do osiągnięcia celu 
neutralności klimatycznej, i aby zapewnić 
przewidywalność i pewność wszystkim 
podmiotom gospodarczym, w tym 
przedsiębiorstwom, pracownikom, 
inwestorom i konsumentom, Komisja 
powinna zbadać możliwości ustalenia 
unijnego celu w zakresie klimatu na rok 
2040 dostatecznie wcześnie, by stał się on 
widoczny dla podmiotów gospodarczych, i 
przedstawić Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie wnioski ustawodawcze, które 
uzna za stosowne.

Or. fr

Poprawka 293
Edina Tóth, András Gyürk
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17a) Aby zrealizować ogólnounijny cel 
redukcji emisji na 2030 r., każde państwo 
członkowskie osiąga do 2030 r. co 
najmniej taki sam minimalny poziom 
redukcji emisji o 40 % w porównaniu z 
poziomem z 1990 r. Każde państwo 
członkowskie przyjmuje ogólnokrajowy 
cel redukcji emisji, dzięki któremu UE 
zwiększa konwergencję wysiłków tych 
państw na rzecz redukcji emisji, aby do 
2050 r. osiągnąć cel neutralności 
klimatycznej w bardziej sprawiedliwy 
sposób, równomierniej rozkładając ciężar 
na poszczególne państwa członkowskie.

Or. en

Poprawka 294
Nicolás González Casares, Cristina Maestre Martín De Almagro, Javi López

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17a) Komisja powinna ponadto 
zapewnić solidne ramy regulacyjne i 
współmierne do wyzwań zasoby 
finansowe, dzięki którym przedsiębiorstwa 
będą miały wystarczające możliwości, by 
przejść znaczącą transformację w dążeniu 
do osiągnięcia neutralności klimatycznej i 
bardzo ambitnych celów na lata 2030 i 
2040. Te ramy regulacyjne i finansowe 
należy regularnie oceniać, a w razie 
potrzeby dostosowywać, aby uniknąć 
ucieczki emisji, zamykania zakładów 
przemysłowych, utraty miejsc pracy i 
nieuczciwej konkurencji 
międzynarodowej.

Or. en
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Poprawka 295
Peter Liese

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17a) Aby Unia i wszystkie państwa 
członkowskie pozostały na właściwej 
drodze do realizacji celu neutralności 
klimatycznej na 2050 r. i aby zapewnić 
wszystkim podmiotom gospodarczym 
przewidywalność i zaufanie, Komisja po 
dokonaniu odpowiedniej oceny wpływu 
powinna przedstawić Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie stosowne wnioski 
ustawodawcze dotyczące celu 
klimatycznego na 2040 r.

Or. en

Poprawka 296
Petar Vitanov

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17a) Komisja powinna ocenić potrzeby 
w zakresie zatrudnienia, w tym wymogi 
dotyczące kształcenia i szkolenia, rozwój 
gospodarki oraz realizację uczciwej i 
sprawiedliwej transformacji.

Or. en

Poprawka 297
Fredrick Federley

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17 b (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17b) Aby Unia i państwa członkowskie 
mogły osiągnąć cel klimatyczny na 2030 r. 
oraz cel neutralności klimatycznej 
najpóźniej do 2050 r., Unia powinna 
kontynuować prace na rzecz silnej 
zrównoważonej gospodarki opartej na 
biomasie, w szczególności dzięki 
wzmożeniu wysiłków zmierzających do 
stopniowego odchodzenia od paliw 
kopalnych i dotacji na energię ze źródeł 
kopalnych.

Or. en

Poprawka 298
Fredrick Federley

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17c) Komisja opracowała i przyjęła 
szereg inicjatyw dotyczących sektora 
energetycznego, zwłaszcza w odniesieniu 
do energii ze źródeł odnawialnych i 
efektywności energetycznej, w tym 
charakterystyki energetycznej budynków. 
Inicjatywy te tworzą pakiet, którego 
motywem przewodnim jest przede 
wszystkim efektywność energetyczna, a 
także wiodąca pozycja Unii w dziedzinie 
odnawialnych źródeł energii. Inicjatywy te 
należy uwzględnić w długoterminowych 
postępach państw w pracach na rzecz 
realizacji celu neutralności klimatycznej 
na 2050 r., aby zapewnić wysoce 
energooszczędny, oparty na odnawialnych 
źródłach energii system energetyczny oraz 
rozwój odnawialnych źródeł energii w 
Unii.

Or. en
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Poprawka 299
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Aby Unia i państwa członkowskie 
pozostały na właściwej drodze do 
osiągnięcia celu neutralności klimatycznej 
i postępów w zakresie przystosowania się 
do zmiany klimatu, Komisja powinna 
regularnie oceniać dokonane postępy. 
Jeżeli zbiorowe postępy poczynione przez 
państwa członkowskie w dążeniu do 
osiągnięcia celu neutralności klimatycznej 
lub w zakresie przystosowania się do 
zmiany klimatu będą niewystarczające lub 
jeżeli unijne środki będą niespójne 
z celem neutralności klimatycznej lub 
nieadekwatne pod względem zwiększania 
zdolności adaptacyjnych, wzmacniania 
odporności lub zmniejszania podatności 
na zmianę klimatu, Komisja powinna 
wprowadzić niezbędne środki zgodnie 
z Traktatami. Komisja powinna również 
regularnie oceniać odpowiednie środki 
krajowe i wydawać zalecenia, jeżeli 
stwierdzi, że środki zastosowane przez 
państwo członkowskie są niespójne 
z celem neutralności klimatycznej lub 
nieadekwatne pod względem zwiększania 
zdolności adaptacyjnych, wzmacniania 
odporności lub zmniejszania podatności 
na zmianę klimatu.

(18) Komisja jako władza wykonawcza 
może z poszanowaniem zasady 
pomocniczości i proporcjonalności 
dokonywać przeglądu strategii państw 
członkowskich UE na rzecz racjonalnej 
polityki w dziedzinie środowiska i 
przedstawiać na ich temat uwagi w postaci 
niewiążących zaleceń.

Or. en

Poprawka 300
Linea Søgaard-Lidell, Nils Torvalds, Asger Christensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Aby Unia i państwa członkowskie 
pozostały na właściwej drodze do 
osiągnięcia celu neutralności klimatycznej 
i postępów w zakresie przystosowania się 
do zmiany klimatu, Komisja powinna 
regularnie oceniać dokonane postępy. 
Jeżeli zbiorowe postępy poczynione przez 
państwa członkowskie w dążeniu do 
osiągnięcia celu neutralności klimatycznej 
lub w zakresie przystosowania się do 
zmiany klimatu będą niewystarczające lub 
jeżeli unijne środki będą niespójne z celem 
neutralności klimatycznej lub 
nieadekwatne pod względem zwiększania 
zdolności adaptacyjnych, wzmacniania 
odporności lub zmniejszania podatności na 
zmianę klimatu, Komisja powinna 
wprowadzić niezbędne środki zgodnie 
z Traktatami. Komisja powinna również 
regularnie oceniać odpowiednie środki 
krajowe i wydawać zalecenia, jeżeli 
stwierdzi, że środki zastosowane przez 
państwo członkowskie są niespójne 
z celem neutralności klimatycznej lub 
nieadekwatne pod względem zwiększania 
zdolności adaptacyjnych, wzmacniania 
odporności lub zmniejszania podatności na 
zmianę klimatu.

(18) Aby Unia i państwa członkowskie 
pozostały na właściwej drodze do 
osiągnięcia celu neutralności klimatycznej 
i postępów w zakresie przystosowania się 
do zmiany klimatu, Komisja powinna 
regularnie oceniać dokonane postępy. 
Jeżeli zbiorowe postępy poczynione przez 
państwa członkowskie w dążeniu do 
osiągnięcia celu neutralności klimatycznej 
lub w zakresie przystosowania się do 
zmiany klimatu będą niewystarczające lub 
jeżeli unijne środki będą niespójne z celem 
neutralności klimatycznej lub 
nieadekwatne pod względem zwiększania 
zdolności adaptacyjnych, wzmacniania 
odporności lub zmniejszania podatności na 
zmianę klimatu, Komisja powinna 
wprowadzić niezbędne środki zgodnie 
z Traktatami. Komisja powinna również 
regularnie oceniać odpowiednie środki 
krajowe i wydawać zalecenia, jeżeli 
stwierdzi, że środki zastosowane przez 
państwo członkowskie są niespójne 
z celem neutralności klimatycznej lub 
nieadekwatne pod względem zwiększania 
zdolności adaptacyjnych, wzmacniania 
odporności lub zmniejszania podatności na 
zmianę klimatu. Jeżeli dane państwo 
członkowskie nie poczyni kroków w 
odpowiedzi na zalecenia Komisji, Komisja 
powinna zgodnie z Traktatami podjąć 
niezbędne i stosowne środki, podając je do 
wiadomości publicznej.

Or. en

Poprawka 301
Michael Bloss

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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(18) Aby Unia i państwa członkowskie 
pozostały na właściwej drodze do 
osiągnięcia celu neutralności klimatycznej 
i postępów w zakresie przystosowania się 
do zmiany klimatu, Komisja powinna 
regularnie oceniać dokonane postępy. 
Jeżeli zbiorowe postępy poczynione przez 
państwa członkowskie w dążeniu do 
osiągnięcia celu neutralności klimatycznej 
lub w zakresie przystosowania się do 
zmiany klimatu będą niewystarczające lub 
jeżeli unijne środki będą niespójne z celem 
neutralności klimatycznej lub 
nieadekwatne pod względem zwiększania 
zdolności adaptacyjnych, wzmacniania 
odporności lub zmniejszania podatności 
na zmianę klimatu, Komisja powinna 
wprowadzić niezbędne środki zgodnie 
z Traktatami. Komisja powinna również 
regularnie oceniać odpowiednie środki 
krajowe i wydawać zalecenia, jeżeli 
stwierdzi, że środki zastosowane przez 
państwo członkowskie są niespójne 
z celem neutralności klimatycznej lub 
nieadekwatne pod względem zwiększania 
zdolności adaptacyjnych, wzmacniania 
odporności lub zmniejszania podatności 
na zmianę klimatu.

(18) Aby Unia i państwa członkowskie 
pozostały na właściwej drodze do 
realizacji unijnego budżetu związanego z 
emisją gazów cieplarnianych i osiągania 
postępów w zakresie przystosowania się do 
zmiany klimatu i jego finansowania, 
Komisja powinna regularnie oceniać 
dokonane postępy. Jeżeli zbiorowe i 
indywidualne postępy poczynione przez 
państwa członkowskie w dążeniu do 
osiągnięcia któregoś z tych celów będą 
niewystarczające lub jeżeli unijne środki 
będą niespójne z tymi celami, Komisja 
powinna wprowadzić niezbędne środki 
zgodnie z Traktatami. Komisja powinna 
również regularnie oceniać odpowiednie 
środki krajowe i wydawać zalecenia, jeżeli 
stwierdzi, że środki zastosowane przez 
państwo członkowskie są niespójne 
z celami niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 302
Esther de Lange

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Aby Unia i państwa członkowskie 
pozostały na właściwej drodze do 
osiągnięcia celu neutralności klimatycznej 
i postępów w zakresie przystosowania się 
do zmiany klimatu, Komisja powinna 
regularnie oceniać dokonane postępy. 
Jeżeli zbiorowe postępy poczynione przez 
państwa członkowskie w dążeniu do 

(18) Aby Unia i państwa członkowskie 
pozostały na właściwej drodze do 
osiągnięcia celu neutralności klimatycznej 
i postępów w zakresie przystosowania się 
do zmiany klimatu, Komisja powinna 
regularnie oceniać dokonane postępy. 
Jeżeli zbiorowe postępy poczynione przez 
państwa członkowskie w dążeniu do 
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osiągnięcia celu neutralności klimatycznej 
lub w zakresie przystosowania się do 
zmiany klimatu będą niewystarczające lub 
jeżeli unijne środki będą niespójne z celem 
neutralności klimatycznej lub 
nieadekwatne pod względem zwiększania 
zdolności adaptacyjnych, wzmacniania 
odporności lub zmniejszania podatności na 
zmianę klimatu, Komisja powinna 
wprowadzić niezbędne środki zgodnie 
z Traktatami. Komisja powinna również 
regularnie oceniać odpowiednie środki 
krajowe i wydawać zalecenia, jeżeli 
stwierdzi, że środki zastosowane przez 
państwo członkowskie są niespójne 
z celem neutralności klimatycznej lub 
nieadekwatne pod względem zwiększania 
zdolności adaptacyjnych, wzmacniania 
odporności lub zmniejszania podatności na 
zmianę klimatu.

osiągnięcia celu neutralności klimatycznej 
lub w zakresie przystosowania się do 
zmiany klimatu będą niewystarczające lub 
jeżeli unijne środki będą niespójne z celem 
neutralności klimatycznej lub 
nieadekwatne pod względem zwiększania 
zdolności adaptacyjnych, wzmacniania 
odporności lub zmniejszania podatności na 
zmianę klimatu, Komisja powinna 
wprowadzić niezbędne środki zgodnie 
z Traktatami, starając się zarazem 
ograniczyć do minimum zmienność 
polityki i biorąc pod uwagę cykle oraz 
pewność koniunktury i inwestycji. 
Komisja powinna również regularnie 
oceniać odpowiednie środki krajowe 
i wydawać zalecenia, jeżeli stwierdzi, że 
środki zastosowane przez państwo 
członkowskie są niespójne z celem 
neutralności klimatycznej lub 
nieadekwatne pod względem zwiększania 
zdolności adaptacyjnych, wzmacniania 
odporności lub zmniejszania podatności na 
zmianę klimatu.

Or. en

Poprawka 303
Andrey Novakov, Andrey Slabakov

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Aby Unia i państwa członkowskie 
pozostały na właściwej drodze do 
osiągnięcia celu neutralności klimatycznej 
i postępów w zakresie przystosowania się 
do zmiany klimatu, Komisja powinna 
regularnie oceniać dokonane postępy. 
Jeżeli zbiorowe postępy poczynione przez 
państwa członkowskie w dążeniu do 
osiągnięcia celu neutralności klimatycznej 
lub w zakresie przystosowania się do 
zmiany klimatu będą niewystarczające lub 
jeżeli unijne środki będą niespójne z celem 

(18) Aby Unia i państwa członkowskie 
pozostały na właściwej drodze do 
osiągnięcia celu neutralności klimatycznej 
i postępów w zakresie przystosowania się 
do zmiany klimatu, Komisja powinna 
regularnie oceniać dokonane postępy. 
Jeżeli zbiorowe postępy poczynione przez 
państwa członkowskie w dążeniu do 
osiągnięcia celu neutralności klimatycznej 
lub w zakresie przystosowania się do 
zmiany klimatu będą niewystarczające lub 
jeżeli unijne środki będą niespójne z celem 
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neutralności klimatycznej lub 
nieadekwatne pod względem zwiększania 
zdolności adaptacyjnych, wzmacniania 
odporności lub zmniejszania podatności na 
zmianę klimatu, Komisja powinna 
wprowadzić niezbędne środki zgodnie 
z Traktatami. Komisja powinna również 
regularnie oceniać odpowiednie środki 
krajowe i wydawać zalecenia, jeżeli 
stwierdzi, że środki zastosowane przez 
państwo członkowskie są niespójne 
z celem neutralności klimatycznej lub 
nieadekwatne pod względem zwiększania 
zdolności adaptacyjnych, wzmacniania 
odporności lub zmniejszania podatności na 
zmianę klimatu.

neutralności klimatycznej lub 
nieadekwatne pod względem zwiększania 
zdolności adaptacyjnych, wzmacniania 
odporności lub zmniejszania podatności na 
zmianę klimatu, Komisja powinna 
wprowadzić niezbędne środki zgodnie 
z Traktatami. Komisja powinna również 
regularnie oceniać odpowiednie środki 
krajowe i wydawać zalecenia, jeżeli 
stwierdzi, że środki unijne spowodowały 
utratę konkurencyjności i miejsc pracy w 
sektorach gospodarki lub że środki 
zastosowane przez państwo członkowskie 
są niespójne z celem neutralności 
klimatycznej lub nieadekwatne pod 
względem zwiększania zdolności 
adaptacyjnych, wzmacniania odporności 
lub zmniejszania podatności na zmianę 
klimatu.

Or. en

Poprawka 304
Anna Zalewska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Aby Unia i państwa członkowskie 
pozostały na właściwej drodze do 
osiągnięcia celu neutralności klimatycznej 
i postępów w zakresie przystosowania się 
do zmiany klimatu, Komisja powinna 
regularnie oceniać dokonane postępy. 
Jeżeli zbiorowe postępy poczynione przez 
państwa członkowskie w dążeniu do 
osiągnięcia celu neutralności klimatycznej 
lub w zakresie przystosowania się do 
zmiany klimatu będą niewystarczające lub 
jeżeli unijne środki będą niespójne z celem 
neutralności klimatycznej lub 
nieadekwatne pod względem zwiększania 
zdolności adaptacyjnych, wzmacniania 
odporności lub zmniejszania podatności na 
zmianę klimatu, Komisja powinna 

(18) Aby Unia i państwa członkowskie 
pozostały na właściwej drodze do 
osiągnięcia celu neutralności klimatycznej 
i postępów w zakresie przystosowania się 
do zmiany klimatu, Komisja powinna 
regularnie oceniać dokonane postępy i 
braki w potrzebnym wsparciu. Jeżeli 
zbiorowe postępy poczynione przez 
państwa członkowskie w dążeniu do 
osiągnięcia celu neutralności klimatycznej 
lub w zakresie przystosowania się do 
zmiany klimatu będą niewystarczające lub 
jeżeli unijne środki będą niespójne z celem 
neutralności klimatycznej lub 
nieadekwatne pod względem zwiększania 
zdolności adaptacyjnych, wzmacniania 
odporności lub zmniejszania podatności na 
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wprowadzić niezbędne środki zgodnie 
z Traktatami. Komisja powinna również 
regularnie oceniać odpowiednie środki 
krajowe i wydawać zalecenia, jeżeli 
stwierdzi, że środki zastosowane przez 
państwo członkowskie są niespójne 
z celem neutralności klimatycznej lub 
nieadekwatne pod względem zwiększania 
zdolności adaptacyjnych, wzmacniania 
odporności lub zmniejszania podatności na 
zmianę klimatu.

zmianę klimatu, Komisja powinna 
wprowadzić niezbędne środki zgodnie 
z Traktatami. Komisja powinna również 
regularnie oceniać odpowiednie środki 
krajowe i wydawać zalecenia, jeżeli 
stwierdzi, że środki zastosowane przez 
państwo członkowskie są niespójne 
z celem neutralności klimatycznej lub 
nieadekwatne pod względem zwiększania 
zdolności adaptacyjnych, wzmacniania 
odporności lub zmniejszania podatności na 
zmianę klimatu.

Or. en

Poprawka 305
Javi López, César Luena, Nicolás González Casares, Cristina Maestre Martín De 
Almagro

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Aby Unia i państwa członkowskie 
pozostały na właściwej drodze do 
osiągnięcia celu neutralności klimatycznej 
i postępów w zakresie przystosowania się 
do zmiany klimatu, Komisja powinna 
regularnie oceniać dokonane postępy. 
Jeżeli zbiorowe postępy poczynione przez 
państwa członkowskie w dążeniu do 
osiągnięcia celu neutralności klimatycznej 
lub w zakresie przystosowania się do 
zmiany klimatu będą niewystarczające lub 
jeżeli unijne środki będą niespójne z celem 
neutralności klimatycznej lub 
nieadekwatne pod względem zwiększania 
zdolności adaptacyjnych, wzmacniania 
odporności lub zmniejszania podatności na 
zmianę klimatu, Komisja powinna 
wprowadzić niezbędne środki zgodnie 
z Traktatami. Komisja powinna również 
regularnie oceniać odpowiednie środki 
krajowe i wydawać zalecenia, jeżeli 
stwierdzi, że środki zastosowane przez 
państwo członkowskie są niespójne 

(18) Aby Unia i państwa członkowskie 
pozostały na właściwej drodze do 
osiągnięcia celu neutralności klimatycznej 
i postępów w zakresie przystosowania się 
do zmiany klimatu, Komisja powinna 
regularnie oceniać dokonane postępy. 
Jeżeli zbiorowe postępy poczynione przez 
państwa członkowskie w dążeniu do 
osiągnięcia celu neutralności klimatycznej 
lub w zakresie przystosowania się do 
zmiany klimatu będą niewystarczające lub 
jeżeli jakiekolwiek unijne środki będą 
niespójne z celem neutralności 
klimatycznej lub nieadekwatne pod 
względem zwiększania zdolności 
adaptacyjnych, wzmacniania odporności 
lub zmniejszania podatności na zmianę 
klimatu, Komisja powinna wprowadzić 
niezbędne środki zgodnie z Traktatami. 
Komisja powinna również regularnie 
oceniać odpowiednie środki krajowe 
i wydawać zalecenia, jeżeli stwierdzi, że 
środki zastosowane przez państwo 
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z celem neutralności klimatycznej lub 
nieadekwatne pod względem zwiększania 
zdolności adaptacyjnych, wzmacniania 
odporności lub zmniejszania podatności na 
zmianę klimatu.

członkowskie są niespójne z celem 
neutralności klimatycznej lub 
nieadekwatne pod względem zwiększania 
zdolności adaptacyjnych, wzmacniania 
odporności lub zmniejszania podatności na 
zmianę klimatu.

Or. en

Poprawka 306
Rovana Plumb, Tudor Ciuhodaru

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Aby Unia i państwa członkowskie 
pozostały na właściwej drodze do 
osiągnięcia celu neutralności klimatycznej 
i postępów w zakresie przystosowania się 
do zmiany klimatu, Komisja powinna 
regularnie oceniać dokonane postępy. 
Jeżeli zbiorowe postępy poczynione przez 
państwa członkowskie w dążeniu do 
osiągnięcia celu neutralności klimatycznej 
lub w zakresie przystosowania się do 
zmiany klimatu będą niewystarczające lub 
jeżeli unijne środki będą niespójne z celem 
neutralności klimatycznej lub 
nieadekwatne pod względem zwiększania 
zdolności adaptacyjnych, wzmacniania 
odporności lub zmniejszania podatności na 
zmianę klimatu, Komisja powinna 
wprowadzić niezbędne środki zgodnie 
z Traktatami. Komisja powinna również 
regularnie oceniać odpowiednie środki 
krajowe i wydawać zalecenia, jeżeli 
stwierdzi, że środki zastosowane przez 
państwo członkowskie są niespójne 
z celem neutralności klimatycznej lub 
nieadekwatne pod względem zwiększania 
zdolności adaptacyjnych, wzmacniania 
odporności lub zmniejszania podatności na 
zmianę klimatu.

(18) Aby Unia i państwa członkowskie 
pozostały na właściwej drodze do 
osiągnięcia celu neutralności klimatycznej 
i postępów w zakresie przystosowania się 
do zmiany klimatu, Komisja powinna 
regularnie oceniać dokonane postępy. 
Jeżeli zbiorowe postępy poczynione przez 
państwa członkowskie w dążeniu do 
osiągnięcia celu neutralności klimatycznej 
lub w zakresie przystosowania się do 
zmiany klimatu będą niewystarczające lub 
jeżeli jakiekolwiek unijne środki będą 
niespójne z celem neutralności 
klimatycznej lub nieadekwatne pod 
względem zwiększania zdolności 
adaptacyjnych, wzmacniania odporności 
lub zmniejszania podatności na zmianę 
klimatu, Komisja powinna wprowadzić 
niezbędne środki zgodnie z Traktatami. 
Komisja powinna również regularnie 
oceniać odpowiednie środki krajowe 
i wydawać zalecenia, jeżeli stwierdzi, że 
środki zastosowane przez państwo 
członkowskie są niespójne z celem 
neutralności klimatycznej lub 
nieadekwatne pod względem zwiększania 
zdolności adaptacyjnych, wzmacniania 
odporności lub zmniejszania podatności na 
zmianę klimatu.
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Or. en

Poprawka 307
Mick Wallace, Clare Daly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Aby Unia i państwa członkowskie 
pozostały na właściwej drodze do 
osiągnięcia celu neutralności klimatycznej 
i postępów w zakresie przystosowania się 
do zmiany klimatu, Komisja powinna 
regularnie oceniać dokonane postępy. 
Jeżeli zbiorowe postępy poczynione przez 
państwa członkowskie w dążeniu do 
osiągnięcia celu neutralności klimatycznej 
lub w zakresie przystosowania się do 
zmiany klimatu będą niewystarczające lub 
jeżeli unijne środki będą niespójne z celem 
neutralności klimatycznej lub 
nieadekwatne pod względem zwiększania 
zdolności adaptacyjnych, wzmacniania 
odporności lub zmniejszania podatności na 
zmianę klimatu, Komisja powinna 
wprowadzić niezbędne środki zgodnie 
z Traktatami. Komisja powinna również 
regularnie oceniać odpowiednie środki 
krajowe i wydawać zalecenia, jeżeli 
stwierdzi, że środki zastosowane przez 
państwo członkowskie są niespójne 
z celem neutralności klimatycznej lub 
nieadekwatne pod względem zwiększania 
zdolności adaptacyjnych, wzmacniania 
odporności lub zmniejszania podatności na 
zmianę klimatu.

(18) Aby Unia i państwa członkowskie 
pozostały na właściwej drodze do 
osiągnięcia celów niniejszego 
rozporządzenia i postępów w zakresie 
przystosowania się do zmiany klimatu, 
Komisja powinna regularnie oceniać 
dokonane postępy. Jeżeli postępy 
poczynione przez państwa członkowskie 
w dążeniu do osiągnięcia celów w zakresie 
dekarbonizacji i pochłaniaczy lub 
w zakresie przystosowania się do zmiany 
klimatu będą niewystarczające lub jeżeli 
unijne środki będą niespójne z celem 
neutralności klimatycznej lub 
nieadekwatne pod względem zwiększania 
zdolności adaptacyjnych, wzmacniania 
odporności lub zmniejszania podatności na 
zmianę klimatu, Komisja powinna 
wprowadzić niezbędne środki zgodnie 
z Traktatami. Komisja powinna również 
regularnie oceniać odpowiednie środki 
krajowe i wydawać decyzje, jeżeli 
stwierdzi, że środki zastosowane przez 
państwo członkowskie są niespójne z 
celami niniejszego rozporządzenia lub 
nieadekwatne pod względem zwiększania 
zdolności adaptacyjnych, wzmacniania 
odporności lub zmniejszania podatności na 
zmianę klimatu.

Or. en

Poprawka 308
Antoni Comín i Oliveres



AM\1206394PL.docx 213/635 PE652.555v01-00

PL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18a) Państwa członkowskie są 
zorganizowane na różnych poziomach 
administracyjnych, np. jako federalne lub 
autonomiczne jednostki regionalne 
(NUTS 2), które posiadają odpowiednie 
kompetencje w zakresie łagodzenia 
zmiany klimatu i przystosowywania się do 
niej oraz w zakresie redukcji emisji gazów 
cieplarnianych. Niektóre z nich w swoich 
planach łagodzenia zmiany klimatu i 
przystosowania się do niej mogły nawet 
określić cele dotyczące redukcji emisji 
gazów cieplarnianych. Łagodzenie zmiany 
klimatu można wzmocnić, decentralizując 
zarządzanie zasobami takimi jak odpady, 
rolnictwo i produkcja zwierzęca, 
mobilność, efektywność energetyczna czy 
lasy. Środki ograniczające emisje gazów 
cieplarnianych należy wprowadzać ze 
zdecentralizowanych poziomów 
administracyjnych, które są bliżej 
obywatela. Aby środki łagodzące były 
rzeczywiście skuteczne, powinny opierać 
się na połączeniu działań odgórnych i 
oddolnych. Jeśli chodzi o przystosowanie 
się do zmiany klimatu, większe znaczenie 
niż w przypadku łagodzenia zmiany ma 
lokalny aspekt wdrażania środków. 
Możliwe, że nie istnieją działania 
adaptacyjne o powszechnym zasięgu, gdyż 
w każdym przypadku trzeba uwzględnić 
uwarunkowania poszczególnych 
obszarów. Nie uda się osiągnąć 
pozytywnych wyników stosowania 
środków łagodzących i adaptacyjnych bez 
ustanowienia mechanizmów 
nadzorowania, monitorowania i 
koordynacji środków wdrażanych przez 
państwa członkowskie na szczeblu 
krajowym.

Or. en
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Poprawka 309
Andreas Glück, Nils Torvalds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18a) Bezwzględną podstawę działań 
Unii w dziedzinie klimatu i wysiłków na 
rzecz osiągnięcia neutralności 
klimatycznej powinny stanowić wiedza 
naukowa oraz najdokładniejsze i 
najnowsze dane wraz ze sprawdzonymi i 
przejrzystymi informacjami na temat 
zmiany klimatu. Dlatego Komisja 
powinna powołać niezależny organ 
doradczy złożony z naukowców 
reprezentujących cały wachlarz 
odpowiednich dyscyplin, w tym nauki 
przyrodnicze i społeczne, i wybranych na 
podstawie ich wiedzy na temat zmiany 
klimatu wraz z jej aspektem społeczno-
gospodarczym w celu corocznego 
dostarczania instytucjom unijnym 
sprawdzonych, przejrzystych i aktualnych 
danych naukowych dotyczących zmiany 
klimatu jako podstawy do stopniowego 
ograniczenia z upływem czasu emisji 
gazów cieplarnianych. Ten zespół 
ekspertów powinien również doradzać 
Komisji przy ocenie spójności środków 
unijnych i krajowych oraz postępów na 
drodze do osiągnięcia neutralności 
klimatycznej i wypełnienia zobowiązań 
Unii wynikających z porozumienia 
paryskiego z uwzględnieniem ich skutków 
społeczno-gospodarczych.

Or. en

Poprawka 310
Silvia Modig, Malin Björk, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Nikolaj Villumsen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18a) Bezwzględną podstawę działań 
Unii w dziedzinie klimatu i wysiłków na 
rzecz osiągnięcia neutralności 
klimatycznej do 2040 r. powinny stanowić 
wiedza naukowa oraz najdokładniejsze i 
najnowsze dane wraz ze sprawdzonymi i 
przejrzystymi informacjami na temat 
zmiany klimatu. Dlatego Komisja 
powinna powołać niezależny europejski 
panel ds. zmian klimatu złożony z 
naukowców wybranych na podstawie ich 
wiedzy na temat zmian klimatu, starając 
się przy tym zapewnić równowagę płci. 
Celem tego panelu byłoby monitorowanie 
redukcji emisji gazów cieplarnianych 
uzyskanej w ciągu roku w Unii i we 
wszystkich państwach członkowskich z 
myślą o stopniowym ograniczeniu emisji z 
upływem czasu oraz przestrzeganie 
unijnego budżetu emisji dwutlenku węgla. 
Panel ekspertów powinien również 
pomagać Komisji w ocenie spójności 
środków unijnych i krajowych oraz 
postępów na drodze do osiągnięcia 
neutralności klimatycznej najpóźniej do 
2040 r. i wypełnienia zobowiązań Unii 
wynikających z porozumienia paryskiego.

Or. en

Poprawka 311
Jytte Guteland

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18a) Bezwzględną podstawę działań 
Unii w dziedzinie klimatu i wysiłków na 
rzecz osiągnięcia neutralności 
klimatycznej najpóźniej do 2050 r. 
powinny stanowić wiedza naukowa oraz 
najdokładniejsze i najnowsze dane wraz ze 
sprawdzonymi i przejrzystymi 
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informacjami na temat zmiany klimatu. 
Dlatego Komisja powinna powołać 
niezależny europejski panel ds. zmian 
klimatu złożony z naukowców wybranych 
na podstawie ich wiedzy na temat zmian 
klimatu, którzy w oparciu o dane 
zgromadzone przez Europejską Agencję 
Środowiska (EEA) ocenialiby co roku 
spójność podejmowanych środków z 
unijnym budżetem emisji dwutlenku 
węgla oraz postępy na drodze do 
osiągnięcia najpóźniej do 2050 r. 
neutralności klimatycznej Unii i państw 
członkowskich i wypełnienia zobowiązań 
Unii wynikających z porozumienia 
paryskiego.

Or. en

Poprawka 312
Linea Søgaard-Lidell, Nils Torvalds, Asger Christensen, Martin Hojsík

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18a) Neutralność klimatyczną uda się 
osiągnąć jedynie wtedy, gdy ciężar będzie 
rozłożony na wszystkie państwa 
członkowskie, które całkowicie 
zaangażują się w realizację tego celu. 
Każde państwo członkowskie ma 
obowiązek realizować cele pośrednie i 
ostateczne i jeżeli w ocenie Komisji nie 
wywiązuje się z tego obowiązku, Komisja 
powinna mieć prawo podjąć wobec niego 
odpowiednie środki. Środki te powinny 
być proporcjonalne, właściwe i zgodne z 
Traktatami.

Or. en

Poprawka 313
Tiemo Wölken, Delara Burkhardt
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18a) Komisja powinna zapewnić solidne 
ramy regulacyjne, dzięki którym 
przedsiębiorstwa będą miały wystarczające 
możliwości, by przejść znaczącą 
transformację w dążeniu do osiągnięcia 
neutralności klimatycznej i bardzo 
ambitnych celów na lata 2030 i 2040. 
Ramy te należy regularnie oceniać, a w 
razie potrzeby dostosowywać, aby uniknąć 
ucieczki emisji, zamykania zakładów 
przemysłowych, utraty miejsc pracy i 
nieuczciwej konkurencji 
międzynarodowej.

Or. en

Poprawka 314
Petar Vitanov

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18a) Wyznaczenie wyraźnej ścieżki 
prowadzącej do neutralności klimatycznej 
powinno odbyć się w ramach 
zinstytucjonalizowanego dialogu i 
wymiany informacji w ścisłej współpracy z 
państwami członkowskimi. Współpraca ta 
powinna odbywać się w ramach Sieci 
Krajowych Urzędników Łącznikowych i 
stanowić punkt wyjścia dla przyszłej 
koordynacji działań państwach 
członkowskich.

Or. en

Poprawka 315
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Linea Søgaard-Lidell, Nils Torvalds, Asger Christensen, Martin Hojsík

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18b) Z uwagi na fakt, że punkt wyjścia i 
sytuacja finansowa poszczególnych 
państw członkowskich dążących do 
neutralności klimatycznej może się różnić, 
państwa te będą mogły uzyskać wsparcie 
finansowe z UE, by od samego początku 
zniwelować te różnice.  Chodzi tu 
zwłaszcza o Fundusz na rzecz 
Sprawiedliwej Transformacji. Każdy 
beneficjent unijnego wsparcia 
finansowego lub innego rodzaju 
finansowania ze środków UE powinien 
wykazać faktyczne i wymierne postępy na 
drodze do osiągnięcia neutralności 
klimatycznej.

Or. en

Poprawka 316
Silvia Modig, Malin Björk, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Nikolaj Villumsen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18b) Komisja powinna dopilnować, aby 
struktura zarządzania europejskiego 
panelu ds. zmian klimatu zapewniała jego 
całkowitą niezależność i autonomię 
naukową, także wobec instytucji, 
organów, urzędów i agencji Unii i państw 
członkowskich. Wnioski ustawodawcze 
Komisji nie powinny być sprzeczne z 
najnowszymi danymi i informacjami 
naukowymi dostarczanymi przez panel.

Or. en
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Poprawka 317
Antoni Comín i Oliveres

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18b) Niniejsze rozporządzenie jest 
bardzo ambitne. Ciężko jednak uwierzyć, 
że jego niezwykle wymagający cel da się 
osiągnąć, oceniając neutralność 
klimatyczną jedynie na szczeblu Unii, 
dlatego należy ją oceniać również w 
poszczególnych państwach członkowskich.

Or. en

Poprawka 318
Mick Wallace, Clare Daly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Komisja powinna zapewnić solidną 
i obiektywną ocenę w oparciu o najnowsze 
dane naukowe, techniczne i społeczno-
gospodarcze oraz uwzględnienie w niej 
szerokiego zakresu niezależnej wiedzy 
specjalistycznej, oraz oprzeć swoją ocenę 
na odpowiednich informacjach, w tym na 
informacjach przedłożonych i zgłoszonych 
przez państwa członkowskie, 
sprawozdaniach Europejskiej Agencji 
Środowiska, najlepszej dostępnej wiedzy 
naukowej, w tym sprawozdaniach IPCC. 
Z uwagi na to, że Komisja zobowiązała się 
sprawdzić, w jaki sposób sektor publiczny 
może wykorzystać unijną systematykę 
dotyczącą zrównoważonego rozwoju 
w kontekście Europejskiego Zielonego 
Ładu, powinno to obejmować informacje 
o zrównoważonych środowiskowo 
inwestycjach, Unii i państw 
członkowskich, spójne z rozporządzeniem 

(19) Komisja powinna zapewnić solidną 
i obiektywną ocenę w oparciu o najnowsze 
dane naukowe, techniczne i społeczno-
gospodarcze oraz uwzględnienie w niej 
szerokiego zakresu niezależnej wiedzy 
specjalistycznej, oraz oprzeć swoją ocenę 
na odpowiednich informacjach, w tym na 
informacjach przedłożonych i zgłoszonych 
przez państwa członkowskie, 
sprawozdaniach Europejskiej Agencji 
Środowiska, ocenach i sprawozdaniach 
niezależnego zespołu ds. oceny naukowej 
zmiany klimatu, najlepszej dostępnej 
wiedzy naukowej, w tym sprawozdaniach 
IPCC.
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(UE) 2020/... [rozporządzenie w sprawie 
systematyki], kiedy takie informacje staną 
się dostępne. Komisja powinna w miarę 
możliwości korzystać z europejskich 
danych i statystyk oraz dążyć do 
fachowego nadzoru. Europejska Agencja 
Środowiska powinna wspomagać Komisję, 
w stosownych przypadkach i zgodnie ze 
swoim rocznym programem pracy.

Or. en

Poprawka 319
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Komisja powinna zapewnić solidną 
i obiektywną ocenę w oparciu o najnowsze 
dane naukowe, techniczne i społeczno-
gospodarcze oraz uwzględnienie w niej 
szerokiego zakresu niezależnej wiedzy 
specjalistycznej, oraz oprzeć swoją ocenę 
na odpowiednich informacjach, w tym na 
informacjach przedłożonych i zgłoszonych 
przez państwa członkowskie, 
sprawozdaniach Europejskiej Agencji 
Środowiska, najlepszej dostępnej wiedzy 
naukowej, w tym sprawozdaniach IPCC. 
Z uwagi na to, że Komisja zobowiązała się 
sprawdzić, w jaki sposób sektor publiczny 
może wykorzystać unijną systematykę 
dotyczącą zrównoważonego rozwoju 
w kontekście Europejskiego Zielonego 
Ładu, powinno to obejmować informacje 
o zrównoważonych środowiskowo 
inwestycjach, Unii i państw 
członkowskich, spójne z rozporządzeniem 
(UE) 2020/... [rozporządzenie w sprawie 
systematyki], kiedy takie informacje staną 
się dostępne. Komisja powinna w miarę 
możliwości korzystać z europejskich 
danych i statystyk oraz dążyć do 

(19) Komisja powinna zapewnić solidną 
i obiektywną ocenę w oparciu o najnowsze 
dane naukowe, techniczne i społeczno-
gospodarcze oraz uwzględnienie w niej 
szerokiego zakresu niezależnej wiedzy 
specjalistycznej, oraz oprzeć swoją ocenę 
na odpowiednich informacjach, w tym na 
informacjach przedłożonych i zgłoszonych 
przez państwa członkowskie, 
sprawozdaniach Europejskiej Agencji 
Środowiska, najlepszej dostępnej wiedzy 
naukowej. Komisja już zobowiązała się 
sprawdzić, w jaki sposób należy 
dostosować unijną systematykę 
wykorzystywaną w kontekście 
Europejskiego Zielonego Ładu do celu w 
postaci racjonalnej polityki w dziedzinie 
środowiska. Komisja powinna w miarę 
możliwości korzystać z europejskich 
danych i statystyk oraz dążyć do 
fachowego nadzoru. Europejska Agencja 
Środowiska powinna wspomagać Komisję 
w stosownych przypadkach zgodnie z 
wytycznymi racjonalnej polityki w 
dziedzinie środowiska.
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fachowego nadzoru. Europejska Agencja 
Środowiska powinna wspomagać Komisję, 
w stosownych przypadkach i zgodnie ze 
swoim rocznym programem pracy.

Or. en

Poprawka 320
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Franc Bogovič, Pernille Weiss, Roberta Metsola, 
Jessica Polfjärd, Hildegard Bentele, Christian Doleschal, Dolors Montserrat, Esther de 
Lange

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Komisja powinna zapewnić solidną 
i obiektywną ocenę w oparciu o najnowsze 
dane naukowe, techniczne i społeczno-
gospodarcze oraz uwzględnienie w niej 
szerokiego zakresu niezależnej wiedzy 
specjalistycznej, oraz oprzeć swoją ocenę 
na odpowiednich informacjach, w tym na 
informacjach przedłożonych i zgłoszonych 
przez państwa członkowskie, 
sprawozdaniach Europejskiej Agencji 
Środowiska, najlepszej dostępnej wiedzy 
naukowej, w tym sprawozdaniach IPCC. 
Z uwagi na to, że Komisja zobowiązała się 
sprawdzić, w jaki sposób sektor publiczny 
może wykorzystać unijną systematykę 
dotyczącą zrównoważonego rozwoju 
w kontekście Europejskiego Zielonego 
Ładu, powinno to obejmować informacje 
o zrównoważonych środowiskowo 
inwestycjach, Unii i państw 
członkowskich, spójne z rozporządzeniem 
(UE) 2020/... [rozporządzenie w sprawie 
systematyki], kiedy takie informacje staną 
się dostępne. Komisja powinna w miarę 
możliwości korzystać z europejskich 
danych i statystyk oraz dążyć do 
fachowego nadzoru. Europejska Agencja 
Środowiska powinna wspomagać Komisję, 
w stosownych przypadkach i zgodnie ze 

(19) Komisja powinna zapewnić solidną 
i obiektywną ocenę w oparciu o najnowsze 
dane naukowe, techniczne i społeczno-
gospodarcze oraz uwzględnienie w niej 
szerokiego zakresu niezależnej wiedzy 
specjalistycznej, oraz oprzeć swoją ocenę 
na odpowiednich informacjach, w tym na 
informacjach przedłożonych i zgłoszonych 
przez państwa członkowskie, 
sprawozdaniach Europejskiej Agencji 
Środowiska, najlepszej dostępnej wiedzy 
naukowej, w tym sprawozdaniach IPCC, 
organów doradczych państw 
członkowskich ds. klimatu oraz inicjatywy 
w zakresie wspólnego programowania 
„Łączenie w Europie wiedzy na temat 
zmiany klimatu”. Z uwagi na to, że 
Komisja zobowiązała się sprawdzić, w jaki 
sposób sektor publiczny może wykorzystać 
unijną systematykę dotyczącą 
zrównoważonego rozwoju w kontekście 
Europejskiego Zielonego Ładu, powinno to 
obejmować informacje o zrównoważonych 
środowiskowo inwestycjach, Unii i państw 
członkowskich, spójne z rozporządzeniem 
(UE) 2020/... [rozporządzenie w sprawie 
systematyki], kiedy takie informacje staną 
się dostępne. Komisja powinna w miarę 
możliwości korzystać z europejskich 
danych i statystyk oraz dążyć do 
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swoim rocznym programem pracy. fachowego nadzoru. Europejska Agencja 
Środowiska powinna wspomagać Komisję, 
w stosownych przypadkach i zgodnie ze 
swoim rocznym programem pracy.

Or. en

Poprawka 321
Hermann Tertsch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Komisja powinna zapewnić solidną 
i obiektywną ocenę w oparciu o najnowsze 
dane naukowe, techniczne i społeczno-
gospodarcze oraz uwzględnienie w niej 
szerokiego zakresu niezależnej wiedzy 
specjalistycznej, oraz oprzeć swoją ocenę 
na odpowiednich informacjach, w tym na 
informacjach przedłożonych i zgłoszonych 
przez państwa członkowskie, 
sprawozdaniach Europejskiej Agencji 
Środowiska, najlepszej dostępnej wiedzy 
naukowej, w tym sprawozdaniach IPCC. 
Z uwagi na to, że Komisja zobowiązała się 
sprawdzić, w jaki sposób sektor publiczny 
może wykorzystać unijną systematykę 
dotyczącą zrównoważonego rozwoju 
w kontekście Europejskiego Zielonego 
Ładu, powinno to obejmować informacje 
o zrównoważonych środowiskowo 
inwestycjach, Unii i państw 
członkowskich, spójne z rozporządzeniem 
(UE) 2020/... [rozporządzenie w sprawie 
systematyki], kiedy takie informacje staną 
się dostępne. Komisja powinna w miarę 
możliwości korzystać z europejskich 
danych i statystyk oraz dążyć do 
fachowego nadzoru. Europejska Agencja 
Środowiska powinna wspomagać Komisję, 
w stosownych przypadkach i zgodnie ze 
swoim rocznym programem pracy.

(19) Komisja powinna zapewnić solidną 
i obiektywną ocenę w oparciu o najnowsze 
dane naukowe, techniczne i społeczno-
gospodarcze oraz uwzględnienie w niej 
szerokiego zakresu niezależnej wiedzy 
specjalistycznej, oraz oprzeć swoją ocenę 
na odpowiednich informacjach, w tym na 
informacjach przedłożonych i zgłoszonych 
przez państwa członkowskie, 
sprawozdaniach Europejskiej Agencji 
Środowiska, najlepszej dostępnej wiedzy 
naukowej, w tym sprawozdaniach IPCC. 
Z uwagi na to, że Komisja zobowiązała się 
sprawdzić, w jaki sposób sektor publiczny 
może wykorzystać unijną systematykę 
dotyczącą zrównoważonego rozwoju 
w kontekście Europejskiego Zielonego 
Ładu, powinno to obejmować informacje 
o zrównoważonych środowiskowo 
inwestycjach, Unii i państw 
członkowskich, spójne z rozporządzeniem 
(UE) 2020/... [rozporządzenie w sprawie 
systematyki], kiedy takie informacje staną 
się dostępne. Komisja powinna w miarę 
możliwości korzystać z europejskich 
danych i statystyk oraz dążyć do 
fachowego nadzoru. Europejska Agencja 
Środowiska, Wspólne Centrum Badawcze 
i grupa doradców naukowych wysokiego 
szczebla mechanizmu doradztwa 
naukowego powinny wspomagać Komisję, 
w stosownych przypadkach i zgodnie ze 



AM\1206394PL.docx 223/635 PE652.555v01-00

PL

swoim rocznym programem pracy

Or. es

Poprawka 322
Andrey Novakov, Andrey Slabakov

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Komisja powinna zapewnić solidną 
i obiektywną ocenę w oparciu o najnowsze 
dane naukowe, techniczne i społeczno-
gospodarcze oraz uwzględnienie w niej 
szerokiego zakresu niezależnej wiedzy 
specjalistycznej, oraz oprzeć swoją ocenę 
na odpowiednich informacjach, w tym na 
informacjach przedłożonych i zgłoszonych 
przez państwa członkowskie, 
sprawozdaniach Europejskiej Agencji 
Środowiska, najlepszej dostępnej wiedzy 
naukowej, w tym sprawozdaniach IPCC. 
Z uwagi na to, że Komisja zobowiązała się 
sprawdzić, w jaki sposób sektor publiczny 
może wykorzystać unijną systematykę 
dotyczącą zrównoważonego rozwoju 
w kontekście Europejskiego Zielonego 
Ładu, powinno to obejmować informacje 
o zrównoważonych środowiskowo 
inwestycjach, Unii i państw 
członkowskich, spójne z rozporządzeniem 
(UE) 2020/... [rozporządzenie w sprawie 
systematyki], kiedy takie informacje staną 
się dostępne. Komisja powinna w miarę 
możliwości korzystać z europejskich 
danych i statystyk oraz dążyć do 
fachowego nadzoru. Europejska Agencja 
Środowiska powinna wspomagać Komisję, 
w stosownych przypadkach i zgodnie ze 
swoim rocznym programem pracy.

(19) Komisja powinna zapewnić solidną 
i obiektywną ocenę w oparciu o najnowsze 
dane naukowe, techniczne i społeczno-
gospodarcze oraz uwzględnienie w niej 
szerokiego zakresu niezależnej wiedzy 
specjalistycznej, oraz oprzeć swoją ocenę 
na odpowiednich informacjach, w tym na 
informacjach przedłożonych i zgłoszonych 
przez państwa członkowskie, 
sprawozdaniach Europejskiej Agencji 
Środowiska, najlepszej dostępnej wiedzy 
naukowej, w tym sprawozdaniach IPCC, 
oraz wszechstronnej ocenie skutków 
społeczno-gospodarczych i sektorowych 
każdego nowo zaproponowanego celu. 
Z uwagi na to, że Komisja zobowiązała się 
sprawdzić, w jaki sposób sektor publiczny 
może wykorzystać unijną systematykę 
dotyczącą zrównoważonego rozwoju 
w kontekście Europejskiego Zielonego 
Ładu, powinno to obejmować informacje 
o zrównoważonych środowiskowo 
inwestycjach, Unii i państw 
członkowskich, spójne z rozporządzeniem 
(UE) 2020/... [rozporządzenie w sprawie 
systematyki], kiedy takie informacje staną 
się dostępne. Komisja powinna w miarę 
możliwości korzystać z europejskich 
danych i statystyk oraz dążyć do 
fachowego nadzoru. Europejska Agencja 
Środowiska powinna wspomagać Komisję, 
w stosownych przypadkach i zgodnie ze 
swoim rocznym programem pracy.

Or. en
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Poprawka 323
Linea Søgaard-Lidell, Nils Torvalds, Jan Huitema, Asger Christensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Komisja powinna zapewnić solidną 
i obiektywną ocenę w oparciu o najnowsze 
dane naukowe, techniczne i społeczno-
gospodarcze oraz uwzględnienie w niej 
szerokiego zakresu niezależnej wiedzy 
specjalistycznej, oraz oprzeć swoją ocenę 
na odpowiednich informacjach, w tym na 
informacjach przedłożonych i zgłoszonych 
przez państwa członkowskie, 
sprawozdaniach Europejskiej Agencji 
Środowiska, najlepszej dostępnej wiedzy 
naukowej, w tym sprawozdaniach IPCC. 
Z uwagi na to, że Komisja zobowiązała się 
sprawdzić, w jaki sposób sektor publiczny 
może wykorzystać unijną systematykę 
dotyczącą zrównoważonego rozwoju 
w kontekście Europejskiego Zielonego 
Ładu, powinno to obejmować informacje 
o zrównoważonych środowiskowo 
inwestycjach, Unii i państw 
członkowskich, spójne z rozporządzeniem 
(UE) 2020/... [rozporządzenie w sprawie 
systematyki], kiedy takie informacje staną 
się dostępne. Komisja powinna w miarę 
możliwości korzystać z europejskich 
danych i statystyk oraz dążyć do 
fachowego nadzoru. Europejska Agencja 
Środowiska powinna wspomagać Komisję, 
w stosownych przypadkach i zgodnie ze 
swoim rocznym programem pracy.

(19) Jako że u podstaw unijnych 
działań na rzecz klimatu powinny leżeć 
rzetelne badania naukowe, Komisja 
powinna zapewnić solidną i obiektywną 
ocenę w oparciu o najnowsze dane 
naukowe, techniczne i społeczno-
gospodarcze oraz uwzględnienie w niej 
szerokiego zakresu niezależnej wiedzy 
specjalistycznej, oraz oprzeć swoją ocenę 
na odpowiednich informacjach, w tym na 
informacjach przedłożonych i zgłoszonych 
przez państwa członkowskie, 
sprawozdaniach Europejskiej Agencji 
Środowiska, najlepszej dostępnej wiedzy 
naukowej, w tym sprawozdaniach IPCC. 
Z uwagi na to, że Komisja zobowiązała się 
sprawdzić, w jaki sposób sektor publiczny 
może wykorzystać unijną systematykę 
dotyczącą zrównoważonego rozwoju 
w kontekście Europejskiego Zielonego 
Ładu, powinno to obejmować informacje 
o zrównoważonych środowiskowo 
inwestycjach, Unii i państw 
członkowskich, spójne z rozporządzeniem 
(UE) 2020/... [rozporządzenie w sprawie 
systematyki], kiedy takie informacje staną 
się dostępne. Komisja powinna w miarę 
możliwości korzystać z europejskich 
danych i statystyk oraz dążyć do 
fachowego nadzoru. Europejska Agencja 
Środowiska powinna wspomagać Komisję, 
w stosownych przypadkach i zgodnie ze 
swoim rocznym programem pracy.

Or. en

Poprawka 324
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Agnès Evren

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Komisja powinna zapewnić solidną 
i obiektywną ocenę w oparciu o najnowsze 
dane naukowe, techniczne i społeczno-
gospodarcze oraz uwzględnienie w niej 
szerokiego zakresu niezależnej wiedzy 
specjalistycznej, oraz oprzeć swoją ocenę 
na odpowiednich informacjach, w tym na 
informacjach przedłożonych i zgłoszonych 
przez państwa członkowskie, 
sprawozdaniach Europejskiej Agencji 
Środowiska, najlepszej dostępnej wiedzy 
naukowej, w tym sprawozdaniach IPCC. Z 
uwagi na to, że Komisja zobowiązała się 
sprawdzić, w jaki sposób sektor publiczny 
może wykorzystać unijną systematykę 
dotyczącą zrównoważonego rozwoju w 
kontekście Europejskiego Zielonego Ładu, 
powinno to obejmować informacje o 
zrównoważonych środowiskowo 
inwestycjach, Unii i państw 
członkowskich, spójne z rozporządzeniem 
(UE) 2020/... [rozporządzenie w sprawie 
systematyki], kiedy takie informacje staną 
się dostępne. Komisja powinna w miarę 
możliwości korzystać z europejskich 
danych i statystyk oraz dążyć do 
fachowego nadzoru. Europejska Agencja 
Środowiska powinna wspomagać Komisję, 
w stosownych przypadkach i zgodnie ze 
swoim rocznym programem pracy.

(19) Komisja powinna zapewnić solidną 
i obiektywną ocenę w oparciu o najnowsze 
dane naukowe, techniczne i społeczno-
gospodarcze oraz uwzględnienie w niej 
szerokiego zakresu niezależnej wiedzy 
specjalistycznej, oraz oprzeć swoją ocenę 
na odpowiednich informacjach, w tym na 
informacjach przedłożonych i zgłoszonych 
przez państwa członkowskie, 
sprawozdaniach Europejskiej Agencji 
Środowiska, najlepszej dostępnej wiedzy 
naukowej, w tym sprawozdaniach IPCC i 
IPBES. Z uwagi na to, że Komisja 
zobowiązała się sprawdzić, w jaki sposób 
sektor publiczny może wykorzystać unijną 
systematykę dotyczącą zrównoważonego 
rozwoju w kontekście Europejskiego 
Zielonego Ładu, powinno to obejmować 
informacje o zrównoważonych 
środowiskowo inwestycjach, Unii i państw 
członkowskich, spójne z rozporządzeniem 
(UE) 2020/... [rozporządzenie w sprawie 
systematyki], kiedy takie informacje staną 
się dostępne. Komisja powinna w miarę 
możliwości korzystać z europejskich 
danych i statystyk oraz dążyć do 
fachowego nadzoru. Europejska Agencja 
Środowiska powinna wspomagać Komisję, 
w stosownych przypadkach i zgodnie ze 
swoim rocznym programem pracy.

Or. fr

Poprawka 325
Michal Wiezik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Komisja powinna zapewnić solidną 
i obiektywną ocenę w oparciu o najnowsze 
dane naukowe, techniczne i społeczno-
gospodarcze oraz uwzględnienie w niej 
szerokiego zakresu niezależnej wiedzy 
specjalistycznej, oraz oprzeć swoją ocenę 
na odpowiednich informacjach, w tym na 
informacjach przedłożonych i zgłoszonych 
przez państwa członkowskie, 
sprawozdaniach Europejskiej Agencji 
Środowiska, najlepszej dostępnej wiedzy 
naukowej, w tym sprawozdaniach IPCC. 
Z uwagi na to, że Komisja zobowiązała się 
sprawdzić, w jaki sposób sektor publiczny 
może wykorzystać unijną systematykę 
dotyczącą zrównoważonego rozwoju 
w kontekście Europejskiego Zielonego 
Ładu, powinno to obejmować informacje 
o zrównoważonych środowiskowo 
inwestycjach, Unii i państw 
członkowskich, spójne z rozporządzeniem 
(UE) 2020/... [rozporządzenie w sprawie 
systematyki], kiedy takie informacje staną 
się dostępne. Komisja powinna w miarę 
możliwości korzystać z europejskich 
danych i statystyk oraz dążyć do 
fachowego nadzoru. Europejska Agencja 
Środowiska powinna wspomagać Komisję, 
w stosownych przypadkach i zgodnie ze 
swoim rocznym programem pracy.

(19) Komisja powinna zapewnić solidną 
i obiektywną ocenę w oparciu o najnowsze 
dane naukowe, techniczne i społeczno-
gospodarcze oraz uwzględnienie w niej 
szerokiego zakresu niezależnej wiedzy 
specjalistycznej, oraz oprzeć swoją ocenę 
na odpowiednich informacjach, w tym na 
informacjach przedłożonych i zgłoszonych 
przez państwa członkowskie, 
sprawozdaniach Europejskiej Agencji 
Środowiska, najlepszej dostępnej wiedzy 
naukowej, w tym sprawozdaniach EASAC 
i IPCC. Z uwagi na to, że Komisja 
zobowiązała się sprawdzić, w jaki sposób 
sektor publiczny może wykorzystać unijną 
systematykę dotyczącą zrównoważonego 
rozwoju w kontekście Europejskiego 
Zielonego Ładu, powinno to obejmować 
informacje o zrównoważonych 
środowiskowo inwestycjach, Unii i państw 
członkowskich, spójne z rozporządzeniem 
(UE) 2020/... [rozporządzenie w sprawie 
systematyki], kiedy takie informacje staną 
się dostępne. Komisja powinna w miarę 
możliwości korzystać z europejskich 
danych i statystyk oraz dążyć do 
fachowego nadzoru. Europejska Agencja 
Środowiska powinna wspomagać Komisję, 
w stosownych przypadkach i zgodnie ze 
swoim rocznym programem pracy.

Or. en

Uzasadnienie

Konsultacyjna Rada Naukowa Europejskich Ośrodków Akademickich (EASAC) również 
wspiera swoimi sprawozdaniami proces kształtowania polityki UE.

Poprawka 326
Delara Burkhardt, Tiemo Wölken

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19a) Należy zwiększyć przejrzystość i 
skuteczność działania unijnych środków 
służących redukcji emisji gazów 
cieplarnianych oraz zapewnić zgodność 
tych środków z najnowszymi danymi 
naukowymi oraz celami Unii 
wynikającymi z porozumienia paryskiego. 
W tym celu Komisja powinna przedstawić 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
wniosek ustawodawczy dotyczący 
ustanowienia unijnego budżetu emisji 
dwutlenku węgla i określający pozostałą 
ilość emisji gazów cieplarnianych – 
ogółem dla gospodarki Unii i w podziale 
na poszczególne sektory gospodarki – do 
których można dopuścić bez narażania na 
szwank zobowiązań Unii wynikających z 
porozumienia paryskiego. Unijny budżet 
emisji dwutlenku węgla powinien 
zapewnić uczciwy wkład Unii w światowe 
wysiłki na rzecz łagodzenia zmiany 
klimatu, w przeliczeniu na mieszkańca i 
licząc od momentu przyjęcia 
porozumienia paryskiego. Ten unijny 
budżet emisji dwutlenku węgla Komisja 
powinna uwzględniać, gdy proponuje 
ścieżki redukcji emisji.

Or. en

Poprawka 327
Nils Torvalds, Martin Hojsík, Catherine Chabaud, Sophia in 't Veld, Ulrike Müller, 
Irena Joveva, Billy Kelleher, Karin Karlsbro

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19a) Należy zwiększyć przejrzystość i 
skuteczność działania unijnych środków 
służących redukcji emisji gazów 
cieplarnianych oraz zapewnić zgodność 
tych środków z najnowszymi danymi 
naukowymi oraz celami Unii 
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wynikającymi z porozumienia paryskiego. 
W tym celu Komisja powinna przedstawić 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
wniosek ustawodawczy dotyczący 
ustanowienia na podstawie łącznych 
emisji CO2 unijnego budżetu emisji 
dwutlenku węgla i określający pozostałą 
dla całej gospodarki Unii ilość emisji 
gazów cieplarnianych, do których można 
dopuścić bez narażania na szwank 
zobowiązań Unii wynikających z 
porozumienia paryskiego. Komisja 
powinna opierać się na unijnym budżecie 
emisji dwutlenku węgla, gdy proponuje 
ścieżki redukcji emisji.

Or. en

Uzasadnienie

Unijny budżet emisji dwutlenku węgla należy wykorzystywać jako zestaw narzędzi służących 
do wytyczania i pomiaru ścieżki redukcji. Przed podjęciem dyskusji na temat budżetu emisji 
dwutlenku węgla na szczeblu światowym ten unijny budżet należy traktować jako wstępny.

Poprawka 328
Antoni Comín i Oliveres

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19a) Według najnowszych zaleceń 
IPCC najwięcej emisji gazów 
cieplarnianych pochodzi z systemów 
energetycznych opartych na paliwach 
kopalnych oraz z systemów 
żywnościowych opartych na mięsie 
przeżuwaczy i spożywaniu mleka. Dlatego 
oprócz celu w postaci bezemisyjnego 
modelu przemysłu i transportu trzeba też 
poczynić postępy na drodze do systemu 
żywnościowego, w którym spożycie mięsa 
będzie mniejsze. Unia powinna podjąć 
niezbędne działania, by uniknąć konfliktu 
między celami polityki sektorowej a celami 
w dziedzinie klimatu.
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Poprawka 329
Michael Bloss

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19a) Bezwzględną podstawę działań 
Unii w dziedzinie klimatu powinny 
stanowić niezależna wiedza naukowa oraz 
najdokładniejsze i najnowsze dane 
naukowe. Dlatego należy powołać 
niezależny europejski komitet ds. zmian 
klimatu złożony z naukowców wybranych 
na podstawie ich wiedzy i doświadczenia 
naukowego w dziedzinie zmian klimatu, 
którzy ocenialiby spójność 
podejmowanych środków i dokonywanych 
postępów z unijnym budżetem dotyczącym 
emisji gazów cieplarnianych, zarówno na 
szczeblu Unii, jak i państw członkowskich.

Or. en

Poprawka 330
Linea Søgaard-Lidell, Nils Torvalds, Asger Christensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19a) Modelowanie systemu 
energetycznego odgrywa kluczową rolę w 
informowaniu decydentów politycznych o 
możliwych opcjach łagodzenia zmiany 
klimatu i ich skutkach. Dlatego niezwykle 
ważne jest, by założenia tego procesu 
modelowania opierały się na najnowszych 
danych dostępnych dzięki corocznej 
publikacji katalogu technologii, były 
przejrzyste i pozostawały do publicznego 
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wglądu.

Or. en

Poprawka 331
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Laura 
Huhtasaari

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Ponieważ w stymulowaniu 
transformacji w kierunku neutralności 
klimatycznej znaczącą rolę do odegrania 
mają obywatele i społeczności, należy 
wspierać duże zaangażowanie publiczne 
i społeczne. Komisja powinna zatem 
współpracować ze wszystkimi grupami 
społeczeństwa, aby umożliwić im 
podejmowanie działań na rzecz 
neutralności klimatycznej i budowania 
odpornego na zmianę klimatu 
społeczeństwa, oraz wzmocnić ich pozycję, 
w tym poprzez wprowadzenie 
Europejskiego Paktu na rzecz Klimatu.

(20) Demokratyczne prawa obywateli 
europejskich są najlepiej reprezentowane 
w poszczególnych państwach 
członkowskich przez parlamenty 
narodowe, uprawomocnione przez 
obywateli w demokratycznych wyborach. 
Należy stanowczo sprzeciwiać się 
pomysłowi Komisji dotyczącemu 
ideologicznego indoktrynowania 
obywateli ponad parlamentami w 
odniesieniu do polityki przeciwdziałania 
zmianie klimatu, którą Komisja pragnie 
realizować. To obywatele i społeczności 
poniosą w pierwszej kolejności społeczno-
gospodarcze skutki tej bezprecedensowej 
transformacji wolnego społeczeństwa o 
umocnionej pozycji obywateli w tzw. 
neutralne dla klimatu społeczeństwo 
zakazu. Należy odrzucić wyrażony przez 
Komisję zamiar propagowania 
zdecydowanego publicznego i społecznego 
zaangażowania na rzecz „ochrony 
klimatu”, gdyż stoi on w sprzeczności z 
rozsądną polityką ochrony środowiska .

Or. en

Poprawka 332
Tiemo Wölken, Delara Burkhardt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Ponieważ w stymulowaniu 
transformacji w kierunku neutralności 
klimatycznej znaczącą rolę do odegrania 
mają obywatele i społeczności, należy 
wspierać duże zaangażowanie publiczne 
i społeczne. Komisja powinna zatem 
współpracować ze wszystkimi grupami 
społeczeństwa, aby umożliwić im 
podejmowanie działań na rzecz 
neutralności klimatycznej i budowania 
odpornego na zmianę klimatu 
społeczeństwa, oraz wzmocnić ich pozycję, 
w tym poprzez wprowadzenie 
Europejskiego Paktu na rzecz Klimatu.

(20) Ponieważ w stymulowaniu 
transformacji w kierunku neutralności 
klimatycznej znaczącą rolę do odegrania 
mają obywatele i społeczności, należy 
propagować i wspierać duże 
zaangażowanie publiczne i społeczne na 
szczeblu lokalnym, regionalnym i 
krajowym. Komisja powinna zatem 
współpracować ze wszystkimi grupami 
społeczeństwa i różnymi 
zainteresowanymi stronami, w tym 
związkami zawodowymi, organizacjami 
pozarządowymi, organizacjami 
akademickimi i badawczymi oraz 
przedstawicielami przemysłu, aby 
umożliwić im podejmowanie działań na 
rzecz neutralności klimatycznej i 
budowania społecznie sprawiedliwego, 
odpornego na zmianę klimatu 
społeczeństwa, oraz wzmocnić ich pozycję, 
w tym poprzez wprowadzenie 
Europejskiego Paktu na rzecz Klimatu.

Or. en

Poprawka 333
Agnès Evren

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Ponieważ w stymulowaniu 
transformacji w kierunku neutralności 
klimatycznej znaczącą rolę do odegrania 
mają obywatele i społeczności, należy 
wspierać duże zaangażowanie publiczne 
i społeczne. Komisja powinna zatem 
współpracować ze wszystkimi grupami 
społeczeństwa, aby umożliwić im 
podejmowanie działań na rzecz 
neutralności klimatycznej i budowania 
odpornego na zmianę klimatu 

(20) Ponieważ w stymulowaniu 
transformacji w kierunku neutralności 
klimatycznej znaczącą rolę do odegrania 
mają obywatele, społeczności i podmioty 
lokalne, należy wspierać duże 
zaangażowanie publiczne i społeczne. 
Komisja powinna zatem współpracować ze 
wszystkimi grupami społeczeństwa, aby 
umożliwić im podejmowanie działań na 
rzecz neutralności klimatycznej 
i budowania odpornego na zmianę klimatu 
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społeczeństwa, oraz wzmocnić ich pozycję, 
w tym poprzez wprowadzenie 
Europejskiego Paktu na rzecz Klimatu.

społeczeństwa, oraz wzmocnić ich pozycję, 
w tym poprzez wprowadzenie 
Europejskiego Paktu na rzecz Klimatu. 
Zasadniczym elementem jest zatem rola 
edukacji we wspieraniu transformacji w 
kierunku neutralności klimatycznej i w 
zachowaniu różnorodności biologicznej.

Or. fr

Poprawka 334
Michael Bloss

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Ponieważ w stymulowaniu 
transformacji w kierunku neutralności 
klimatycznej znaczącą rolę do odegrania 
mają obywatele i społeczności, należy 
wspierać duże zaangażowanie publiczne 
i społeczne. Komisja powinna zatem 
współpracować ze wszystkimi grupami 
społeczeństwa, aby umożliwić im 
podejmowanie działań na rzecz 
neutralności klimatycznej i budowania 
odpornego na zmianę klimatu 
społeczeństwa, oraz wzmocnić ich pozycję, 
w tym poprzez wprowadzenie 
Europejskiego Paktu na rzecz Klimatu.

(20) Ponieważ w stymulowaniu 
transformacji w kierunku neutralności 
klimatycznej znaczącą rolę do odegrania 
mają obywatele i społeczności, należy 
wspierać duże zaangażowanie publiczne i 
społeczne na szczeblu lokalnym, 
regionalnym i krajowym w ścisłej 
współpracy z lokalną administracją. 
Komisja powinna zatem w sposób w pełni 
przejrzysty współpracować ze wszystkimi 
grupami społeczeństwa, aby umożliwić im 
podejmowanie działań na rzecz 
sprawiedliwej społecznie, zrównoważonej 
pod względem płci neutralności 
klimatycznej i budowania odpornego na 
zmianę klimatu społeczeństwa, oraz 
wzmocnić ich pozycję, w tym poprzez 
wprowadzenie Europejskiego Paktu na 
rzecz Klimatu.

Or. en

Poprawka 335
Silvia Modig, Malin Björk, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Nikolaj Villumsen, 
Manuel Bompard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Ponieważ w stymulowaniu 
transformacji w kierunku neutralności 
klimatycznej znaczącą rolę do odegrania 
mają obywatele i społeczności, należy 
wspierać duże zaangażowanie publiczne 
i społeczne. Komisja powinna zatem 
współpracować ze wszystkimi grupami 
społeczeństwa, aby umożliwić im 
podejmowanie działań na rzecz 
neutralności klimatycznej i budowania 
odpornego na zmianę klimatu 
społeczeństwa, oraz wzmocnić ich pozycję, 
w tym poprzez wprowadzenie 
Europejskiego Paktu na rzecz Klimatu.

(20) Ponieważ w stymulowaniu 
transformacji w kierunku neutralności 
klimatycznej znaczącą rolę do odegrania 
mają obywatele i społeczności, należy 
wspierać duże zaangażowanie publiczne 
i społeczne. Komisja powinna zatem, 
zgodnie z zasadą partnerstwa i zasadami 
poszanowania równości płci oraz 
niedyskryminacji, współpracować ze 
wszystkimi grupami społeczeństwa, aby 
umożliwić im podejmowanie działań na 
rzecz neutralności klimatycznej 
i budowania odpornego na zmianę klimatu 
społeczeństwa, oraz wzmocnić ich pozycję, 
w tym poprzez wprowadzenie 
Europejskiego Paktu na rzecz Klimatu.

Or. en

Poprawka 336
Andrey Slabakov

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Ponieważ w stymulowaniu 
transformacji w kierunku neutralności 
klimatycznej znaczącą rolę do odegrania 
mają obywatele i społeczności, należy 
wspierać duże zaangażowanie publiczne 
i społeczne. Komisja powinna zatem 
współpracować ze wszystkimi grupami 
społeczeństwa, aby umożliwić im 
podejmowanie działań na rzecz 
neutralności klimatycznej i budowania 
odpornego na zmianę klimatu 
społeczeństwa, oraz wzmocnić ich pozycję, 
w tym poprzez wprowadzenie 
Europejskiego Paktu na rzecz Klimatu.

(20) Ponieważ w stymulowaniu 
transformacji w kierunku neutralności 
klimatycznej znaczącą rolę do odegrania 
mają obywatele i społeczności, należy 
wspierać duże zaangażowanie publiczne 
i społeczne. Komisja powinna zatem 
współpracować ze wszystkimi grupami 
społeczeństwa, aby zasięgnąć opinii 
obywateli na temat środków na rzecz 
osiągnięcia celów neutralności 
klimatycznej do 2050 r. i celów 
dotyczących emisji na 2030 r. oraz by 
umożliwić im podejmowanie działań, w 
stosownych przypadkach, na rzecz 
neutralności klimatycznej i budowania 
odpornego na zmianę klimatu 
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społeczeństwa, oraz wzmocnić ich pozycję.

Or. en

Poprawka 337
Petar Vitanov

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Ponieważ w stymulowaniu 
transformacji w kierunku neutralności 
klimatycznej znaczącą rolę do odegrania 
mają obywatele i społeczności, należy 
wspierać duże zaangażowanie publiczne 
i społeczne. Komisja powinna zatem 
współpracować ze wszystkimi grupami 
społeczeństwa, aby umożliwić im 
podejmowanie działań na rzecz 
neutralności klimatycznej i budowania 
odpornego na zmianę klimatu 
społeczeństwa, oraz wzmocnić ich pozycję, 
w tym poprzez wprowadzenie 
Europejskiego Paktu na rzecz Klimatu.

(20) Ponieważ w stymulowaniu 
transformacji w kierunku neutralności 
klimatycznej znaczącą rolę do odegrania 
mają obywatele i społeczności, należy 
wspierać duże zaangażowanie publiczne 
i społeczne. Komisja powinna zatem 
współpracować ze wszystkimi grupami 
społeczeństwa, w tym z przedstawicielami 
obywateli, zainteresowanych stron, 
mniejszych organizacji, związków 
zawodowych i pracowników, aby 
umożliwić im podejmowanie działań na 
rzecz neutralności klimatycznej 
i budowania odpornego na zmianę klimatu 
społeczeństwa, oraz wzmocnić ich pozycję, 
w tym poprzez wprowadzenie 
Europejskiego Paktu na rzecz Klimatu.

Or. en

Poprawka 338
Silvia Sardone, Marco Dreosto, Simona Baldassarre, Danilo Oscar Lancini, Annalisa 
Tardino

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Ponieważ w stymulowaniu 
transformacji w kierunku neutralności 
klimatycznej znaczącą rolę do odegrania 
mają obywatele i społeczności, należy 

(20) Obywatele i społeczności ponoszą 
skutki społeczno-gospodarcze 
transformacji w kierunku neutralności 
klimatycznej. Komisja powinna zatem 
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wspierać duże zaangażowanie publiczne 
i społeczne. Komisja powinna zatem 
współpracować ze wszystkimi grupami 
społeczeństwa, aby umożliwić im 
podejmowanie działań na rzecz 
neutralności klimatycznej i budowania 
odpornego na zmianę klimatu 
społeczeństwa, oraz wzmocnić ich pozycję, 
w tym poprzez wprowadzenie 
Europejskiego Paktu na rzecz Klimatu.

współpracować ze wszystkimi grupami 
społeczeństwa, korzystając 
z wielopoziomowych dialogów 
w dziedzinie klimatu i energii 
ustanowionych przez państwa 
członkowskie zgodnie z art. 11 
rozporządzenia (UE) 2018/1999, również 
na potrzeby niniejszego rozporządzenia.

Or. it

Poprawka 339
Jytte Guteland

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Ponieważ w stymulowaniu 
transformacji w kierunku neutralności 
klimatycznej znaczącą rolę do odegrania 
mają obywatele i społeczności, należy 
wspierać duże zaangażowanie publiczne 
i społeczne. Komisja powinna zatem 
współpracować ze wszystkimi grupami 
społeczeństwa, aby umożliwić im 
podejmowanie działań na rzecz 
neutralności klimatycznej i budowania 
odpornego na zmianę klimatu 
społeczeństwa, oraz wzmocnić ich pozycję, 
w tym poprzez wprowadzenie 
Europejskiego Paktu na rzecz Klimatu.

(20) Ponieważ w stymulowaniu 
transformacji w kierunku neutralności 
klimatycznej znaczącą rolę do odegrania 
mają obywatele i społeczności, należy 
propagować i wspierać duże 
zaangażowanie publiczne i społeczne na 
szczeblu lokalnym, regionalnym i 
krajowym. Komisja powinna zatem 
współpracować ze wszystkimi grupami 
społeczeństwa, aby umożliwić im 
podejmowanie działań na rzecz 
sprawiedliwej społecznie, opartej na 
równości płci neutralności klimatycznej 
i budowania odpornego na zmianę klimatu 
społeczeństwa, oraz wzmocnić ich pozycję, 
w tym poprzez wprowadzenie 
Europejskiego Paktu na rzecz Klimatu.

Or. en

Poprawka 340
Mick Wallace, Clare Daly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Ponieważ w stymulowaniu 
transformacji w kierunku neutralności 
klimatycznej znaczącą rolę do odegrania 
mają obywatele i społeczności, należy 
wspierać duże zaangażowanie publiczne 
i społeczne. Komisja powinna zatem 
współpracować ze wszystkimi grupami 
społeczeństwa, aby umożliwić im 
podejmowanie działań na rzecz 
neutralności klimatycznej i budowania 
odpornego na zmianę klimatu 
społeczeństwa, oraz wzmocnić ich pozycję, 
w tym poprzez wprowadzenie 
Europejskiego Paktu na rzecz Klimatu.

(20) Ponieważ w 
stymulowaniu transformacji ekologicznej 
znaczącą rolę do odegrania mają ludzie 
i społeczności, należy wspierać duże 
zaangażowanie publiczne i społeczne. 
Komisja powinna zatem współpracować ze 
wszystkimi grupami społeczeństwa 
obywatelskiego, aby zaangażować ich w 
działania w dziedzinie klimatu i 
kształtowanie polityki.

Or. en

Uzasadnienie

Gorzkim zamysłem neoliberalnym jest położenie ciężaru działań w dziedzinie klimatu na 
barkach zwykłych ludzi. Nie chodzi o wzmocnienie pozycji obywateli, zachęcając ich do 
zmiany stylu życia, lecz o usunięcie barier strukturalnych, które zatrzaskują ich w pułapce 
stylów życia związanych z wysokim poziomem emisji, oraz o rozwiązanie problemu sektora 
paliw kopalnych.

Poprawka 341
Anna Zalewska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Ponieważ w stymulowaniu 
transformacji w kierunku neutralności 
klimatycznej znaczącą rolę do odegrania 
mają obywatele i społeczności, należy 
wspierać duże zaangażowanie publiczne 
i społeczne. Komisja powinna zatem 
współpracować ze wszystkimi grupami 
społeczeństwa, aby umożliwić im 
podejmowanie działań na rzecz 
neutralności klimatycznej i budowania 

(20) Ponieważ w stymulowaniu 
sprawiedliwej i uczciwej transformacji 
w kierunku neutralności klimatycznej 
znaczącą rolę do odegrania mają 
obywatele, społeczności i regiony, należy 
wspierać duże zaangażowanie publiczne 
i społeczne. Komisja powinna zatem 
współpracować ze wszystkimi grupami 
społeczeństwa, aby umożliwić im 
podejmowanie działań na rzecz 
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odpornego na zmianę klimatu 
społeczeństwa, oraz wzmocnić ich pozycję, 
w tym poprzez wprowadzenie 
Europejskiego Paktu na rzecz Klimatu.

sprawiedliwej społecznie neutralności 
klimatycznej i budowania odpornego na 
zmianę klimatu społeczeństwa, oraz 
wzmocnić ich pozycję, w tym poprzez 
wprowadzenie Europejskiego Paktu na 
rzecz Klimatu.

Or. en

Poprawka 342
Alexander Bernhuber, Norbert Lins

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Ponieważ w stymulowaniu 
transformacji w kierunku neutralności 
klimatycznej znaczącą rolę do odegrania 
mają obywatele i społeczności, należy 
wspierać duże zaangażowanie publiczne 
i społeczne. Komisja powinna zatem 
współpracować ze wszystkimi grupami 
społeczeństwa, aby umożliwić im 
podejmowanie działań na rzecz 
neutralności klimatycznej i budowania 
odpornego na zmianę klimatu 
społeczeństwa, oraz wzmocnić ich pozycję, 
w tym poprzez wprowadzenie 
Europejskiego Paktu na rzecz Klimatu.

(20) Ponieważ w stymulowaniu 
transformacji w kierunku neutralności 
klimatycznej znaczącą rolę do odegrania 
mają obywatele i społeczności, należy 
wspierać duże zaangażowanie publiczne 
i społeczne. Komisja powinna zatem 
współpracować ze wszystkimi grupami 
społeczeństwa, aby umożliwić im 
podejmowanie działań na rzecz 
ekonomiczne opłacalnej neutralności 
klimatycznej i budowania odpornego na 
zmianę klimatu społeczeństwa, oraz 
wzmocnić ich pozycję, w tym poprzez 
wprowadzenie Europejskiego Paktu na 
rzecz Klimatu.

Or. en

Uzasadnienie

Zważywszy na ogromny negatywny wpływ obecnej pandemii COVID-19 na ludność, 
gospodarkę i przemysł Europy, wszystkie istotne czynniki, środki i instrumenty powinny mieć 
na celu zapewnienie jak najlepszego wsparcia dla gospodarki i ludności Europy w celu 
doprowadzenia do niezbędnej odbudowy i przejścia na gospodarkę niskoemisyjną.

Poprawka 343
Petros Kokkalis, Silvia Modig
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Ponieważ w stymulowaniu 
transformacji w kierunku neutralności 
klimatycznej znaczącą rolę do odegrania 
mają obywatele i społeczności, należy 
wspierać duże zaangażowanie publiczne 
i społeczne. Komisja powinna zatem 
współpracować ze wszystkimi grupami 
społeczeństwa, aby umożliwić im 
podejmowanie działań na rzecz 
neutralności klimatycznej i budowania 
odpornego na zmianę klimatu 
społeczeństwa, oraz wzmocnić ich pozycję, 
w tym poprzez wprowadzenie 
Europejskiego Paktu na rzecz Klimatu.

(20) Ponieważ w stymulowaniu 
transformacji w kierunku neutralności 
klimatycznej znaczącą rolę do odegrania 
mają obywatele i społeczności, należy 
wspierać duże zaangażowanie publiczne 
i społeczne. Komisja i państwa 
członkowskie powinny zatem 
współpracować ze wszystkimi grupami 
społeczeństwa, aby umożliwić im 
podejmowanie działań na rzecz 
neutralności klimatycznej i budowania 
odpornego na zmianę klimatu 
społeczeństwa, oraz wzmocnić ich pozycję, 
w tym poprzez wprowadzenie 
Europejskiego Paktu na rzecz Klimatu.

Or. en

Poprawka 344
Idoia Villanueva Ruiz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20a) Komisja i państwa członkowskie 
powinny zagwarantować wszystkim prawo 
do energii i chronić osoby najbardziej 
narażone w sytuacji ubóstwa 
energetycznego. Energię powinno 
traktować się jako dobro podstawowe i 
niezbędne. W związku z tym powinno się 
zakazać odcinania podstawowych dostaw 
wody, energii elektrycznej i gazu do 
gospodarstw domowych, jeżeli brak 
płatności wynika z przyczyn niezależnych 
od użytkowników, takich jak ubóstwo i 
trudna sytuacja życiowa;

Or. en



AM\1206394PL.docx 239/635 PE652.555v01-00

PL

Poprawka 345
Michael Bloss

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Aby zapewnić przewidywalność 
i pewność wszystkim podmiotom 
gospodarczym, w tym firmom, 
pracownikom, inwestorom 
i konsumentom, aby zapewnić 
nieodwracalność przejścia na neutralność 
klimatyczną, aby zapewnić z czasem 
stopniową redukcję oraz pomóc w ocenie 
spójności środków i postępów z celem 
neutralności klimatycznej, należy 
przekazać Komisji uprawnienia do 
przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej w odniesieniu do 
wyznaczenia trajektorii redukcji emisji 
gazów cieplarnianych w Unii mającej na 
celu osiągnięcie zerowej emisji gazów 
cieplarnianych netto do 2050 r. 
Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac 
przygotowawczych Komisja prowadziła 
stosowne konsultacje, w tym na poziomie 
ekspertów, oraz aby konsultacje te 
prowadzone były zgodnie z zasadami 
ustanowionymi w Porozumieniu 
międzyinstytucjonalnym z dnia 13 
kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego 
stanowienia prawa37. W szczególności, aby 
zapewnić udział na równych zasadach 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
w przygotowaniu aktów delegowanych, 
instytucje te otrzymują wszelkie 
dokumenty w tym samym czasie co 
eksperci państw członkowskich, a eksperci 
tych instytucji mogą systematycznie brać 
udział w posiedzeniach grup eksperckich 
Komisji zajmujących się przygotowaniem 
aktów delegowanych.

skreśla się

_________________
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37 Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.

Or. en

Poprawka 346
Edina Tóth, András Gyürk

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Aby zapewnić przewidywalność 
i pewność wszystkim podmiotom 
gospodarczym, w tym firmom, 
pracownikom, inwestorom 
i konsumentom, aby zapewnić 
nieodwracalność przejścia na neutralność 
klimatyczną, aby zapewnić z czasem 
stopniową redukcję oraz pomóc w ocenie 
spójności środków i postępów z celem 
neutralności klimatycznej, należy 
przekazać Komisji uprawnienia do 
przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej w odniesieniu do 
wyznaczenia trajektorii redukcji emisji 
gazów cieplarnianych w Unii mającej na 
celu osiągnięcie zerowej emisji gazów 
cieplarnianych netto do 2050 r. 
Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac 
przygotowawczych Komisja prowadziła 
stosowne konsultacje, w tym na poziomie 
ekspertów, oraz aby konsultacje te 
prowadzone były zgodnie z zasadami 
ustanowionymi w Porozumieniu 
międzyinstytucjonalnym z dnia 13 
kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego 
stanowienia prawa37. W szczególności, aby 
zapewnić udział na równych zasadach 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
w przygotowaniu aktów delegowanych, 
instytucje te otrzymują wszelkie 
dokumenty w tym samym czasie co 
eksperci państw członkowskich, a eksperci 
tych instytucji mogą systematycznie brać 
udział w posiedzeniach grup eksperckich 

(21) skreśla się
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Komisji zajmujących się przygotowaniem 
aktów delegowanych.
_________________
37 Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.

Or. en

Poprawka 347
Silvia Sardone, Marco Dreosto, Simona Baldassarre, Danilo Oscar Lancini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Aby zapewnić przewidywalność 
i pewność wszystkim podmiotom 
gospodarczym, w tym firmom, 
pracownikom, inwestorom 
i konsumentom, aby zapewnić 
nieodwracalność przejścia na neutralność 
klimatyczną, aby zapewnić z czasem 
stopniową redukcję oraz pomóc w ocenie 
spójności środków i postępów z celem 
neutralności klimatycznej, należy 
przekazać Komisji uprawnienia do 
przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej w odniesieniu do 
wyznaczenia trajektorii redukcji emisji 
gazów cieplarnianych w Unii mającej na 
celu osiągnięcie zerowej emisji gazów 
cieplarnianych netto do 2050 r. 
Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac 
przygotowawczych Komisja prowadziła 
stosowne konsultacje, w tym na poziomie 
ekspertów, oraz aby konsultacje te 
prowadzone były zgodnie z zasadami 
ustanowionymi w Porozumieniu 
międzyinstytucjonalnym z dnia 13 
kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego 
stanowienia prawa37. W szczególności, 
aby zapewnić udział na równych zasadach 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
w przygotowaniu aktów delegowanych, 
instytucje te otrzymują wszelkie 

(21) Aby zapewnić przewidywalność 
oraz pomóc w ocenie spójności środków 
i postępów z celem neutralności 
klimatycznej, stosowne jest, aby 
poszczególne państwa członkowskie 
określiły – w ramach swoich 
długoterminowych strategii, o których 
mowa w art. 15 rozporządzenia (UE) 
2018/1999 – orientacyjną trajektorię 
redukcji emisji gazów cieplarnianych 
w Unii nie wcześniej niż w 2070 r.
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dokumenty w tym samym czasie co 
eksperci państw członkowskich, a eksperci 
tych instytucji mogą systematycznie brać 
udział w posiedzeniach grup eksperckich 
Komisji zajmujących się przygotowaniem 
aktów delegowanych.
_________________

37 Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.

Or. it

Poprawka 348
Mairead McGuinness, Pernille Weiss, Franc Bogovič, Norbert Lins, Roberta Metsola, 
Inese Vaidere, Alexander Bernhuber, Christophe Hansen, Hildegard Bentele, Jessica 
Polfjärd, Agnès Evren, Christian Doleschal, Esther de Lange, Dolors Montserrat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Aby zapewnić przewidywalność 
i pewność wszystkim podmiotom 
gospodarczym, w tym firmom, 
pracownikom, inwestorom i konsumentom, 
aby zapewnić nieodwracalność przejścia na 
neutralność klimatyczną, aby zapewnić 
z czasem stopniową redukcję oraz pomóc 
w ocenie spójności środków i postępów 
z celem neutralności klimatycznej, należy 
przekazać Komisji uprawnienia do 
przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej w odniesieniu do 
wyznaczenia trajektorii redukcji emisji 
gazów cieplarnianych w Unii mającej na 
celu osiągnięcie zerowej emisji gazów 
cieplarnianych netto do 2050 r. 
Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac 
przygotowawczych Komisja prowadziła 
stosowne konsultacje, w tym na poziomie 
ekspertów, oraz aby konsultacje te 
prowadzone były zgodnie z zasadami 
ustanowionymi w Porozumieniu 
międzyinstytucjonalnym z dnia 13 
kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego 

(21) Aby zapewnić przewidywalność i 
pewność wszystkim podmiotom 
gospodarczym, w tym firmom, MŚP, 
pracownikom, inwestorom i konsumentom, 
aby zapewnić nieodwracalność przejścia na 
neutralność klimatyczną, aby zapewnić z 
czasem przewidywalne i stopniowe 
redukcje oraz pomóc w ocenie spójności 
środków i postępów z celem neutralności 
klimatycznej, Komisja powinna 
monitorować postępy państw 
członkowskich w zakresie osiągania 
zerowej emisji gazów cieplarnianych netto 
w Unii do 2050 r.
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stanowienia prawa37. W szczególności, 
aby zapewnić udział na równych zasadach 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
w przygotowaniu aktów delegowanych, 
instytucje te otrzymują wszelkie 
dokumenty w tym samym czasie co 
eksperci państw członkowskich, a eksperci 
tych instytucji mogą systematycznie brać 
udział w posiedzeniach grup eksperckich 
Komisji zajmujących się przygotowaniem 
aktów delegowanych.
_________________

37 Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.

Or. en

Poprawka 349
Fredrick Federley

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Aby zapewnić przewidywalność 
i pewność wszystkim podmiotom 
gospodarczym, w tym firmom, 
pracownikom, inwestorom i konsumentom, 
aby zapewnić nieodwracalność przejścia na 
neutralność klimatyczną, aby zapewnić 
z czasem stopniową redukcję oraz pomóc 
w ocenie spójności środków i postępów 
z celem neutralności klimatycznej, należy 
przekazać Komisji uprawnienia do 
przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej w odniesieniu do 
wyznaczenia trajektorii redukcji emisji 
gazów cieplarnianych w Unii mającej na 
celu osiągnięcie zerowej emisji gazów 
cieplarnianych netto do 2050 r. 
Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac 
przygotowawczych Komisja prowadziła 
stosowne konsultacje, w tym na poziomie 
ekspertów, oraz aby konsultacje te 
prowadzone były zgodnie z zasadami 

(21) Aby zapewnić przewidywalność i 
pewność wszystkim podmiotom 
gospodarczym, w tym firmom, 
pracownikom, inwestorom i konsumentom, 
aby zapewnić nieodwracalność przejścia na 
neutralność klimatyczną, aby zapewnić z 
czasem stopniową redukcję oraz pomóc w 
ocenie spójności środków i postępów z 
celem neutralności klimatycznej, Komisja 
powinna przedstawić Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie wniosek 
ustawodawczy dotyczący trajektorii 
redukcji emisji gazów cieplarnianych w 
Unii mającej na celu osiągnięcie zerowej 
emisji gazów cieplarnianych netto do 2050 
r.
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ustanowionymi w Porozumieniu 
międzyinstytucjonalnym z dnia 13 
kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego 
stanowienia prawa37. W szczególności, 
aby zapewnić udział na równych zasadach 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
w przygotowaniu aktów delegowanych, 
instytucje te otrzymują wszelkie 
dokumenty w tym samym czasie co 
eksperci państw członkowskich, a eksperci 
tych instytucji mogą systematycznie brać 
udział w posiedzeniach grup eksperckich 
Komisji zajmujących się przygotowaniem 
aktów delegowanych.
_________________

37 Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.

Or. en

Poprawka 350
Nils Torvalds, Sophia in 't Veld, Ulrike Müller, Irena Joveva, Billy Kelleher, Karin 
Karlsbro

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Aby zapewnić przewidywalność 
i pewność wszystkim podmiotom 
gospodarczym, w tym firmom, 
pracownikom, inwestorom i konsumentom, 
aby zapewnić nieodwracalność przejścia na 
neutralność klimatyczną, aby zapewnić 
z czasem stopniową redukcję oraz pomóc 
w ocenie spójności środków i postępów 
z celem neutralności klimatycznej, należy 
przekazać Komisji uprawnienia do 
przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej w odniesieniu do 
wyznaczenia trajektorii redukcji emisji 
gazów cieplarnianych w Unii mającej na 
celu osiągnięcie zerowej emisji gazów 
cieplarnianych netto do 2050 r. 
Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac 

(21) Aby zapewnić przewidywalność i 
pewność wszystkim podmiotom 
gospodarczym, w tym firmom, 
pracownikom, inwestorom i konsumentom, 
aby zapewnić nieodwracalność przejścia na 
neutralność klimatyczną, aby zapewnić z 
czasem stopniową redukcję oraz pomóc w 
ocenie spójności środków i postępów z 
celem neutralności klimatycznej, Komisja 
powinna przedstawić Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie wniosek 
ustawodawczy dotyczący trajektorii 
(określonej w budżecie emisji dwutlenku 
węgla) redukcji emisji gazów 
cieplarnianych w Unii mającej na celu 
osiągnięcie zerowej emisji gazów 
cieplarnianych netto do 2050 r.
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przygotowawczych Komisja prowadziła 
stosowne konsultacje, w tym na poziomie 
ekspertów, oraz aby konsultacje te 
prowadzone były zgodnie z zasadami 
ustanowionymi w Porozumieniu 
międzyinstytucjonalnym z dnia 13 
kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego 
stanowienia prawa37. W szczególności, 
aby zapewnić udział na równych zasadach 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
w przygotowaniu aktów delegowanych, 
instytucje te otrzymują wszelkie 
dokumenty w tym samym czasie co 
eksperci państw członkowskich, a eksperci 
tych instytucji mogą systematycznie brać 
udział w posiedzeniach grup eksperckich 
Komisji zajmujących się przygotowaniem 
aktów delegowanych.
_________________

37 Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.

Or. en

Poprawka 351
Silvia Modig, Malin Björk, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Nikolaj Villumsen, 
Manuel Bompard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Aby zapewnić przewidywalność 
i pewność wszystkim podmiotom 
gospodarczym, w tym firmom, 
pracownikom, inwestorom i konsumentom, 
aby zapewnić nieodwracalność przejścia na 
neutralność klimatyczną, aby zapewnić 
z czasem stopniową redukcję oraz pomóc 
w ocenie spójności środków i postępów 
z celem neutralności klimatycznej, należy 
przekazać Komisji uprawnienia do 
przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej w odniesieniu do 
wyznaczenia trajektorii redukcji emisji 

(21) Aby zapewnić przewidywalność 
i pewność wszystkim podmiotom 
gospodarczym, w tym firmom, 
pracownikom i związkom zawodowym, 
inwestorom i konsumentom, aby zapewnić 
nieodwracalność przejścia na neutralność 
klimatyczną, aby zapewnić z czasem 
stopniową redukcję oraz pomóc w ocenie 
spójności środków i postępów z celem 
neutralności klimatycznej, Komisja 
powinna przeanalizować warianty 
struktury i kształtu trajektorii redukcji 
emisji gazów cieplarnianych w Unii 
mającej na celu osiągnięcie zerowej emisji 
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gazów cieplarnianych w Unii mającej na 
celu osiągnięcie zerowej emisji gazów 
cieplarnianych netto do 2050 r. 
Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac 
przygotowawczych Komisja prowadziła 
stosowne konsultacje, w tym na poziomie 
ekspertów, oraz aby konsultacje te 
prowadzone były zgodnie z zasadami 
ustanowionymi w Porozumieniu 
międzyinstytucjonalnym z dnia 13 
kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego 
stanowienia prawa37. W szczególności, 
aby zapewnić udział na równych zasadach 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
w przygotowaniu aktów delegowanych, 
instytucje te otrzymują wszelkie 
dokumenty w tym samym czasie co 
eksperci państw członkowskich, a eksperci 
tych instytucji mogą systematycznie brać 
udział w posiedzeniach grup eksperckich 
Komisji zajmujących się przygotowaniem 
aktów delegowanych.

gazów cieplarnianych netto do 2040 r. i 
przedstawić Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie wniosek ustawodawczy.

_________________

37 Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.

Or. en

Poprawka 352
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Aby zapewnić przewidywalność 
i pewność wszystkim podmiotom 
gospodarczym, w tym firmom, 
pracownikom, inwestorom i konsumentom, 
aby zapewnić nieodwracalność przejścia 
na neutralność klimatyczną, aby zapewnić 
z czasem stopniową redukcję oraz pomóc 
w ocenie spójności środków i postępów 
z celem neutralności klimatycznej, należy 
przekazać Komisji uprawnienia do 

(21) Aby zapewnić przewidywalność 
i pewność wszystkim podmiotom 
gospodarczym, w tym firmom, 
pracownikom, inwestorom i konsumentom, 
obecną, opartą na ideologii tzw. politykę 
klimatyczną należy przekształcić w 
racjonalną politykę ochrony środowiska. 
Jest to przede wszystkim obowiązkiem 
państw członkowskich UE, które mogą 
koordynować swoje polityki na szczeblu 
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przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej w odniesieniu do 
wyznaczenia trajektorii redukcji emisji 
gazów cieplarnianych w Unii mającej na 
celu osiągnięcie zerowej emisji gazów 
cieplarnianych netto do 2050 r. 
Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac 
przygotowawczych Komisja prowadziła 
stosowne konsultacje, w tym na poziomie 
ekspertów, oraz aby konsultacje te 
prowadzone były zgodnie z zasadami 
ustanowionymi w Porozumieniu 
międzyinstytucjonalnym z dnia 13 
kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego 
stanowienia prawa37. W szczególności, aby 
zapewnić udział na równych zasadach 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
w przygotowaniu aktów delegowanych, 
instytucje te otrzymują wszelkie 
dokumenty w tym samym czasie co 
eksperci państw członkowskich, a eksperci 
tych instytucji mogą systematycznie brać 
udział w posiedzeniach grup eksperckich 
Komisji zajmujących się przygotowaniem 
aktów delegowanych.

UE, jak jest to wymagane, bez 
nieuzasadnionego podejmowania prób 
uzurpowania sobie przez instytucję UE 
kompetencji, które nie są w żaden sposób 
objęte Traktatem z Lizbony. Aby 
propagować racjonalną politykę ochrony 
środowiska, Komisja może prowadzić 
stosowne konsultacje, w tym na poziomie 
ekspertów, oraz aby konsultacje te 
prowadzone były zgodnie z zasadami 
ustanowionymi w Porozumieniu 
międzyinstytucjonalnym z dnia 13 
kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego 
stanowienia prawa37.

_________________ _________________
37 Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1. 37 Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.

Or. en

Poprawka 353
Agnès Evren

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Aby zapewnić przewidywalność i 
pewność wszystkim podmiotom 
gospodarczym, w tym firmom, 
pracownikom, inwestorom i konsumentom, 
aby zapewnić nieodwracalność przejścia na 
neutralność klimatyczną, aby zapewnić z 
czasem stopniową redukcję oraz pomóc w 

(21) Aby zapewnić przewidywalność 
i pewność wszystkim podmiotom 
gospodarczym, w tym firmom, 
pracownikom, inwestorom i konsumentom, 
aby zapewnić nieodwracalność przejścia na 
neutralność klimatyczną, aby zapewnić z 
czasem stopniową redukcję oraz pomóc 
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ocenie spójności środków i postępów z 
celem neutralności klimatycznej, należy 
przekazać Komisji uprawnienia do 
przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej w odniesieniu do 
wyznaczenia trajektorii redukcji emisji 
gazów cieplarnianych w Unii mającej na 
celu osiągnięcie zerowej emisji gazów 
cieplarnianych netto do 2050 r. 
Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac 
przygotowawczych Komisja prowadziła 
stosowne konsultacje, w tym na poziomie 
ekspertów, oraz aby konsultacje te 
prowadzone były zgodnie z zasadami 
ustanowionymi w Porozumieniu 
międzyinstytucjonalnym z dnia 13 
kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego 
stanowienia prawa37. W szczególności, aby 
zapewnić udział na równych zasadach 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
w przygotowaniu aktów delegowanych, 
instytucje te otrzymują wszelkie 
dokumenty w tym samym czasie co 
eksperci państw członkowskich, a eksperci 
tych instytucji mogą systematycznie brać 
udział w posiedzeniach grup eksperckich 
Komisji zajmujących się przygotowaniem 
aktów delegowanych.

w ocenie spójności środków i postępów 
z celem neutralności klimatycznej, 
Komisja powinna przedstawić 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
odpowiednie wnioski ustawodawcze z 
myślą o wyznaczeniu trajektorii redukcji 
emisji gazów cieplarnianych w Unii 
mającej na celu osiągnięcie zerowej emisji 
gazów cieplarnianych netto do 2050 r. 
Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac 
przygotowawczych Komisja prowadziła 
stosowne konsultacje, w tym na poziomie 
ekspertów, oraz aby konsultacje te 
prowadzone były zgodnie z zasadami 
ustanowionymi w Porozumieniu 
międzyinstytucjonalnym z dnia 13 
kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego 
stanowienia prawa37.

_________________ _________________
37 Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1. 37 Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.

Or. fr

Poprawka 354
Anna Zalewska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Aby zapewnić przewidywalność 
i pewność wszystkim podmiotom 
gospodarczym, w tym firmom, 
pracownikom, inwestorom i konsumentom, 

(21) Aby utrzymać wiarygodność 
przywództwa Unii w dziedzinie zmiany 
klimatu oraz by zapewnić 
przewidywalność i pewność wszystkim 
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aby zapewnić nieodwracalność przejścia na 
neutralność klimatyczną, aby zapewnić 
z czasem stopniową redukcję oraz pomóc 
w ocenie spójności środków i postępów 
z celem neutralności klimatycznej, należy 
przekazać Komisji uprawnienia do 
przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej w odniesieniu do 
wyznaczenia trajektorii redukcji emisji 
gazów cieplarnianych w Unii mającej na 
celu osiągnięcie zerowej emisji gazów 
cieplarnianych netto do 2050 r. 
Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac 
przygotowawczych Komisja prowadziła 
stosowne konsultacje, w tym na poziomie 
ekspertów, oraz aby konsultacje te 
prowadzone były zgodnie z zasadami 
ustanowionymi w Porozumieniu 
międzyinstytucjonalnym z dnia 13 
kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego 
stanowienia prawa37. W szczególności, aby 
zapewnić udział na równych zasadach 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
w przygotowaniu aktów delegowanych, 
instytucje te otrzymują wszelkie 
dokumenty w tym samym czasie co 
eksperci państw członkowskich, a eksperci 
tych instytucji mogą systematycznie brać 
udział w posiedzeniach grup eksperckich 
Komisji zajmujących się przygotowaniem 
aktów delegowanych.

podmiotom gospodarczym, w tym firmom, 
pracownikom, inwestorom i konsumentom 
oraz przedstawicielom związków 
zawodowych ze wszystkich państw 
członkowskich UE, aby zapewnić 
nieodwracalność przejścia na neutralność 
klimatyczną, aby zapewnić z czasem 
stopniową redukcję oraz pomóc w ocenie 
spójności środków i postępów z celem 
neutralności klimatycznej, uprawnienia do 
określania celów w zakresie redukcji 
emisji muszą być wykonywane przy 
pełnym udziale wszystkich kluczowych 
instytucji Unii, tj. po przeprowadzeniu 
dogłębnej oceny skutków, w drodze 
zwykłej procedury ustawodawczej oraz 
zgodnie z wytycznymi strategicznymi 
przedstawionymi przez Radę Europejską 
oraz – w stosownych przypadkach – 
zgodnie z zasadami ustanowionymi 
w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym 
z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie 
lepszego stanowienia prawa37.

_________________ _________________
37 Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1. 37 Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.

Or. en

Poprawka 355
Andrey Novakov, Andrey Slabakov

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Aby zapewnić przewidywalność (21) Aby zapewnić przewidywalność i 
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i pewność wszystkim podmiotom 
gospodarczym, w tym firmom, 
pracownikom, inwestorom i konsumentom, 
aby zapewnić nieodwracalność przejścia na 
neutralność klimatyczną, aby zapewnić 
z czasem stopniową redukcję oraz pomóc 
w ocenie spójności środków i postępów 
z celem neutralności klimatycznej, należy 
przekazać Komisji uprawnienia do 
przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej w odniesieniu do 
wyznaczenia trajektorii redukcji emisji 
gazów cieplarnianych w Unii mającej na 
celu osiągnięcie zerowej emisji gazów 
cieplarnianych netto do 2050 r. 
Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac 
przygotowawczych Komisja prowadziła 
stosowne konsultacje, w tym na poziomie 
ekspertów, oraz aby konsultacje te 
prowadzone były zgodnie z zasadami 
ustanowionymi w Porozumieniu 
międzyinstytucjonalnym z dnia 13 
kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego 
stanowienia prawa37. W szczególności, aby 
zapewnić udział na równych zasadach 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
w przygotowaniu aktów delegowanych, 
instytucje te otrzymują wszelkie 
dokumenty w tym samym czasie co 
eksperci państw członkowskich, a eksperci 
tych instytucji mogą systematycznie brać 
udział w posiedzeniach grup eksperckich 
Komisji zajmujących się przygotowaniem 
aktów delegowanych.

pewność wszystkim podmiotom 
gospodarczym, w tym firmom, 
pracownikom, inwestorom i konsumentom, 
aby zapewnić nieodwracalność przejścia na 
neutralność klimatyczną, aby zapewnić z 
czasem stopniową redukcję oraz pomóc w 
ocenie spójności środków i postępów z 
celem neutralności klimatycznej, Komisja 
powinna przeprowadzić kompleksową 
ocenę skutków społeczno-gospodarczych i 
sektorowych. Szczególnie ważne jest, aby 
w czasie prac przygotowawczych Komisja 
prowadziła stosowne konsultacje, w tym na 
poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje 
te prowadzone były zgodnie z zasadami 
ustanowionymi w Porozumieniu 
międzyinstytucjonalnym z dnia 13 
kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego 
stanowienia prawa37. W szczególności, aby 
zapewnić udział na równych zasadach 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
w przygotowaniu aktów delegowanych, 
instytucje te otrzymują wszelkie 
dokumenty w tym samym czasie co 
eksperci państw członkowskich, a eksperci 
tych instytucji mogą systematycznie brać 
udział w posiedzeniach grup eksperckich 
Komisji zajmujących się przygotowaniem 
aktów delegowanych.

_________________ _________________
37 Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1. 37 Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.

Or. en

Poprawka 356
Pascal Canfin, Catherine Chabaud, Véronique Trillet-Lenoir, Chrysoula 
Zacharopoulou

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Aby zapewnić przewidywalność 
i pewność wszystkim podmiotom 
gospodarczym, w tym firmom, 
pracownikom, inwestorom i konsumentom, 
aby zapewnić nieodwracalność przejścia na 
neutralność klimatyczną, aby zapewnić 
z czasem stopniową redukcję oraz pomóc 
w ocenie spójności środków i postępów 
z celem neutralności klimatycznej, należy 
przekazać Komisji uprawnienia do 
przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej w odniesieniu do 
wyznaczenia trajektorii redukcji emisji 
gazów cieplarnianych w Unii mającej na 
celu osiągnięcie zerowej emisji gazów 
cieplarnianych netto do 2050 r. 
Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac 
przygotowawczych Komisja prowadziła 
stosowne konsultacje, w tym na poziomie 
ekspertów, oraz aby konsultacje te 
prowadzone były zgodnie z zasadami 
ustanowionymi w Porozumieniu 
międzyinstytucjonalnym z dnia 13 
kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego 
stanowienia prawa37. W szczególności, aby 
zapewnić udział na równych zasadach 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
w przygotowaniu aktów delegowanych, 
instytucje te otrzymują wszelkie 
dokumenty w tym samym czasie co 
eksperci państw członkowskich, a eksperci 
tych instytucji mogą systematycznie brać 
udział w posiedzeniach grup eksperckich 
Komisji zajmujących się przygotowaniem 
aktów delegowanych.

(21) Aby zapewnić przewidywalność i 
pewność wszystkim podmiotom 
gospodarczym, w tym firmom, 
pracownikom, inwestorom i konsumentom, 
aby zapewnić nieodwracalność przejścia na 
neutralność klimatyczną, aby zapewnić z 
czasem stopniową redukcję oraz pomóc w 
ocenie spójności środków i postępów z 
celem neutralności klimatycznej, Komisja 
powinna wyznaczyć trajektorię redukcji 
emisji gazów cieplarnianych w Unii 
mającej na celu osiągnięcie zerowej emisji 
gazów cieplarnianych netto do 2050 r. 
Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac 
przygotowawczych Komisja prowadziła 
stosowne konsultacje, w tym na poziomie 
ekspertów, oraz aby konsultacje te 
prowadzone były zgodnie z zasadami 
ustanowionymi w Porozumieniu 
międzyinstytucjonalnym z dnia 13 
kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego 
stanowienia prawa37. W szczególności, aby 
zapewnić udział na równych zasadach 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
w przygotowaniu aktów delegowanych, 
instytucje te otrzymują wszelkie 
dokumenty w tym samym czasie co 
eksperci państw członkowskich, a eksperci 
tych instytucji mogą systematycznie brać 
udział w posiedzeniach grup eksperckich 
Komisji zajmujących się przygotowaniem 
aktów delegowanych.

_________________ _________________
37 Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1. 37 Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.

Or. en

Poprawka 357
Pietro Fiocchi
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Aby zapewnić przewidywalność 
i pewność wszystkim podmiotom 
gospodarczym, w tym firmom, 
pracownikom, inwestorom i konsumentom, 
aby zapewnić nieodwracalność przejścia na 
neutralność klimatyczną, aby zapewnić 
z czasem stopniową redukcję oraz pomóc 
w ocenie spójności środków i postępów 
z celem neutralności klimatycznej, należy 
przekazać Komisji uprawnienia do 
przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
w odniesieniu do wyznaczenia trajektorii 
redukcji emisji gazów cieplarnianych 
w Unii mającej na celu osiągnięcie zerowej 
emisji gazów cieplarnianych netto 
do 2050 r. Szczególnie ważne jest, aby 
w czasie prac przygotowawczych Komisja 
prowadziła stosowne konsultacje, w tym na 
poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje 
te prowadzone były zgodnie z zasadami 
ustanowionymi w Porozumieniu 
międzyinstytucjonalnym z dnia 13 
kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego 
stanowienia prawa37. W szczególności, 
aby zapewnić udział na równych zasadach 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
w przygotowaniu aktów delegowanych, 
instytucje te otrzymują wszelkie 
dokumenty w tym samym czasie co 
eksperci państw członkowskich, a eksperci 
tych instytucji mogą systematycznie brać 
udział w posiedzeniach grup eksperckich 
Komisji zajmujących się przygotowaniem 
aktów delegowanych.

(21) Aby zapewnić przewidywalność 
i pewność wszystkim podmiotom 
gospodarczym, w tym firmom, 
pracownikom, inwestorom i konsumentom, 
aby zapewnić nieodwracalność przejścia na 
neutralność klimatyczną, aby zapewnić 
z czasem stopniową redukcję oraz pomóc 
w ocenie spójności środków i postępów 
z celem neutralności klimatycznej, należy 
przekazać Komisji uprawnienia do 
przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
w odniesieniu do wyznaczenia trajektorii 
redukcji emisji gazów cieplarnianych 
w Unii mającej na celu osiągnięcie zerowej 
emisji gazów cieplarnianych netto 
do 2050 r. Przy opracowywaniu aktów 
Komisja będzie musiała uwzględniać 
zasadę „najpierw myśl na małą skalę” . 
Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac 
przygotowawczych Komisja prowadziła 
stosowne konsultacje, w tym na poziomie 
zainteresowanych podmiotów i ekspertów, 
oraz aby konsultacje te prowadzone były 
zgodnie z zasadami ustanowionymi 
w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym 
z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie 
lepszego stanowienia prawa. 
W szczególności, aby zapewnić udział na 
równych zasadach Parlamentu 
Europejskiego i Rady w przygotowaniu 
aktów delegowanych, instytucje te 
otrzymują wszelkie dokumenty w tym 
samym czasie co eksperci państw 
członkowskich, a eksperci tych instytucji 
mogą systematycznie brać udział 
w posiedzeniach grup eksperckich Komisji 
zajmujących się przygotowaniem aktów 
delegowanych.

_________________

37 Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.
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Or. it

Poprawka 358
Mick Wallace, Clare Daly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Aby zapewnić przewidywalność 
i pewność wszystkim podmiotom 
gospodarczym, w tym firmom, 
pracownikom, inwestorom i konsumentom, 
aby zapewnić nieodwracalność przejścia 
na neutralność klimatyczną, aby zapewnić 
z czasem stopniową redukcję oraz pomóc 
w ocenie spójności środków i postępów 
z celem neutralności klimatycznej, należy 
przekazać Komisji uprawnienia do 
przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
w odniesieniu do wyznaczenia trajektorii 
redukcji emisji gazów cieplarnianych 
w Unii mającej na celu osiągnięcie zerowej 
emisji gazów cieplarnianych netto 
do 2050 r. Szczególnie ważne jest, aby 
w czasie prac przygotowawczych Komisja 
prowadziła stosowne konsultacje, w tym 
na poziomie ekspertów, oraz aby 
konsultacje te prowadzone były zgodnie 
z zasadami ustanowionymi 
w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym 
z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie 
lepszego stanowienia prawa37. 
W szczególności, aby zapewnić udział na 
równych zasadach Parlamentu 
Europejskiego i Rady w przygotowaniu 
aktów delegowanych, instytucje te 
otrzymują wszelkie dokumenty w tym 
samym czasie co eksperci państw 
członkowskich, a eksperci tych instytucji 
mogą systematycznie brać udział 
w posiedzeniach grup eksperckich Komisji 
zajmujących się przygotowaniem aktów 
delegowanych.

(21) Aby zapewnić przewidywalność 
i pewność wszystkim podmiotom 
gospodarczym, w tym firmom, 
pracownikom, inwestorom i konsumentom, 
aby zapewnić nieodwracalność 
transformacji ekologicznej, aby zapewnić 
z czasem planowaną i szybką redukcję 
oraz pomóc w ocenie spójności środków 
i postępów z celem neutralności 
klimatycznej, należy przekazać Komisji 
uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie 
z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej w odniesieniu do 
wyznaczenia trajektorii rzeczywistej 
redukcji emisji gazów cieplarnianych 
w Unii mającej na celu osiągnięcie zerowej 
emisji gazów cieplarnianych netto 
do 2040 r. Szczególnie ważne jest, aby 
koncepcja i opracowywanie tej polityki 
były izolowane w szczególności od 
interesów sektora paliw kopalnych. W 
związku z tym Komisja powinna dołożyć 
wszelkich starań, aby działać w sposób 
przejrzysty i współpracować wyłącznie z 
przedstawicielami sektora paliw 
kopalnych lub innymi, którzy reprezentują 
własne interesy, w przypadkach gdy jest to 
absolutnie niezbędne do uregulowania 
sektora. W szczególności, aby zapewnić 
udział na równych zasadach Parlamentu 
Europejskiego i Rady w przygotowaniu 
aktów delegowanych, instytucje te 
otrzymują wszelkie dokumenty w tym 
samym czasie co eksperci państw 
członkowskich, a eksperci tych instytucji 
mogą systematycznie brać udział 
w posiedzeniach grup eksperckich Komisji 
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zajmujących się przygotowaniem aktów 
delegowanych.

_________________

37 Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.

Or. en

Poprawka 359
Hermann Tertsch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Aby zapewnić przewidywalność 
i pewność wszystkim podmiotom 
gospodarczym, w tym firmom, 
pracownikom, inwestorom i konsumentom, 
aby zapewnić nieodwracalność przejścia na 
neutralność klimatyczną, aby zapewnić 
z czasem stopniową redukcję oraz pomóc 
w ocenie spójności środków i postępów 
z celem neutralności klimatycznej, należy 
przekazać Komisji uprawnienia do 
przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
w odniesieniu do wyznaczenia trajektorii 
redukcji emisji gazów cieplarnianych 
w Unii mającej na celu osiągnięcie zerowej 
emisji gazów cieplarnianych netto 
do 2050 r. Szczególnie ważne jest, aby 
w czasie prac przygotowawczych Komisja 
prowadziła stosowne konsultacje, w tym na 
poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje 
te prowadzone były zgodnie z zasadami 
ustanowionymi w Porozumieniu 
międzyinstytucjonalnym z dnia 13 
kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego 
stanowienia prawa37. W szczególności, aby 
zapewnić udział na równych zasadach 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
w przygotowaniu aktów delegowanych, 
instytucje te otrzymują wszelkie 
dokumenty w tym samym czasie co 
eksperci państw członkowskich, a eksperci 

(21) Aby zapewnić przewidywalność 
i pewność wszystkim podmiotom 
gospodarczym, w tym firmom, 
pracownikom, inwestorom i konsumentom, 
aby zapewnić nieodwracalność przejścia na 
neutralność klimatyczną, aby zapewnić 
z czasem stopniową redukcję oraz pomóc 
w ocenie spójności środków i postępów 
z celem neutralności klimatycznej, należy 
przekazać Komisji uprawnienia do 
przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
w odniesieniu do wyznaczenia trajektorii 
redukcji emisji gazów cieplarnianych 
w Unii mającej na celu osiągnięcie zerowej 
emisji gazów cieplarnianych netto 
do 2050 r. Szczególnie ważne jest, aby 
w czasie prac przygotowawczych Komisja 
prowadziła stosowne konsultacje, w tym na 
poziomie niezależnych ekspertów, oraz 
aby konsultacje te prowadzone były 
zgodnie z zasadami ustanowionymi 
w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym 
z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie 
lepszego stanowienia prawa37. 
W szczególności, aby zapewnić udział na 
równych zasadach Parlamentu 
Europejskiego i Rady w przygotowaniu 
aktów delegowanych, instytucje te 
otrzymują wszelkie dokumenty w tym 
samym czasie co eksperci państw 
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tych instytucji mogą systematycznie brać 
udział w posiedzeniach grup eksperckich 
Komisji zajmujących się przygotowaniem 
aktów delegowanych.

członkowskich, a eksperci tych instytucji 
mogą systematycznie brać udział 
w posiedzeniach grup eksperckich Komisji 
zajmujących się przygotowaniem aktów 
delegowanych.

_________________ _________________
37 Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1. 37 Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.

Or. es

Poprawka 360
Anna Zalewska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21a) Wszystkie kluczowe sektory 
gospodarki, takie jak energia, przemysł, 
transport, ciepłownictwo i chłodnictwo 
oraz sektor budowlany, rolnictwo, 
gospodarka odpadami, a także 
użytkowanie gruntów, zmiana 
użytkowania gruntów i leśnictwo 
(LULUCF) będą musiały współpracować, 
aby osiągnąć neutralność klimatyczną. 
Wszystkie sektory objęte i nieobjęte 
systemem handlu uprawnieniami do 
emisji powinny podjąć porównywalne 
wysiłki na rzecz osiągnięcia unijnego celu 
neutralności klimatycznej. Aby zapewnić 
przewidywalność, pewność i 
zaangażowanie wszystkich podmiotów 
gospodarczych, w tym firm, pracowników, 
inwestorów i konsumentów, oraz aby 
uzyskać ich zaangażowanie, Komisja 
powinna ustanowić wytyczne dla tych 
sektorów gospodarki, które mogłyby 
w największym stopniu przyczynić się do 
osiągnięcia celu neutralności 
klimatycznej. Wytyczne powinny zawierać 
orientacyjne trajektorie redukcji emisji 
gazów cieplarnianych w tych sektorach na 
poziomie Unii. Zapewniłoby to im 
pewność co do podejmowania 
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odpowiednich działań, planowania 
niezbędnych inwestycji, a tym samym 
pomogłoby im w utrzymaniu się na drodze 
transformacji. Jednocześnie stanowiłoby 
to również mechanizm zaangażowania 
sektorów w poszukiwanie rozwiązań 
służących osiągnięciu neutralności 
klimatycznej.

Or. en

Poprawka 361
Pascal Canfin, Véronique Trillet-Lenoir, Chrysoula Zacharopoulou

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21a) Sektorowe plany działania 
powinny ułatwiać dostosowanie całego 
ekosystemu zainteresowanych stron do 
celu neutralności klimatycznej. W planie 
działania należy opisać rozwiązania 
technologiczne i nowe ramy polityki, które 
trzeba opracować, oraz inwestycje, które 
należy zrealizować w tym sektorze, jak 
również w łańcuchu wartości. Plany te 
powinny prowadzić do określenia przez 
Komisję umów w sprawie zielonej 
transformacji, ustalających zobowiązania 
odpowiednich publicznych i prywatnych 
podmiotów sektora w celu osiągnięcia 
neutralności klimatycznej.

Or. en

Poprawka 362
Idoia Villanueva Ruiz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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(21a) Komisja powinna konsultować się 
ze związkami zawodowymi i rozpocząć 
negocjacje społeczne w celu zajęcia się 
środkami walki ze zmianą klimatu. 
Pracownicy są kluczowym elementem 
rozwiązania, a negocjacje te są niezbędne 
do przejścia w kierunku sprawiedliwej 
transformacji, w której nikt nie pozostaje 
w tyle. W związku z tym tworzenie w 
przedsiębiorstwach stanowiska osoby 
odpowiedzialnej za ochronę środowiska 
powinno być obowiązującą normą 
prawną, podobnie jak tworzenie 
stanowiska osoby odpowiedzialnej za 
bezpieczeństwo;

Or. en

Poprawka 363
Silvia Modig, Malin Björk, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Nikolaj Villumsen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21a) Analizując warianty struktury i 
kształtu trajektorii redukcji emisji gazów 
cieplarnianych w Unii mającej na celu 
osiągnięcie zerowej emisji gazów 
cieplarnianych netto do 2040 r., Komisja 
powinna uwzględnić sprawozdania EPCC, 
wpływ na unijny budżet emisji dwutlenku 
węgla oraz sektorowe plany działania na 
rzecz neutralności klimatycznej.

Or. en

Poprawka 364
Mick Wallace, Clare Daly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 22
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Zgodnie ze zobowiązaniem Komisji 
do stosowania zasad lepszego stanowienia 
prawa należy dążyć do tego, by 
instrumenty Unii w odniesieniu do 
redukcji emisji gazów cieplarnianych były 
spójne. System służący do pomiaru 
postępów na drodze do osiągnięcia celu 
neutralności klimatycznej, jak również 
spójności środków wprowadzanych 
z myślą o jego realizacji, powinien być 
oparty na ramach zarządzania 
określonych w rozporządzeniu (UE) 
2018/1999 i spójny z tymi ramami. 
W szczególności system regularnej 
sprawozdawczości oraz podziału na etapy 
procesu oceny i działań podejmowanych 
przez Komisję na podstawie 
sprawozdawczości powinny zostać 
dostosowane do wymogów przedkładania 
przez państwa członkowskie informacji 
i sprawozdań określonych 
w rozporządzeniu (UE) 2018/1999. Należy 
zatem zmienić rozporządzenie (UE) 
2018/1999, aby włączyć cel neutralności 
klimatycznej do odpowiednich przepisów.

skreśla się

Or. en

Poprawka 365
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Zgodnie ze zobowiązaniem Komisji 
do stosowania zasad lepszego stanowienia 
prawa należy dążyć do tego, by 
instrumenty Unii w odniesieniu do 
redukcji emisji gazów cieplarnianych były 
spójne. System służący do pomiaru 
postępów na drodze do osiągnięcia celu 
neutralności klimatycznej, jak również 

(22) Nie tylko w obliczu pandemii 
COVID-19 i jej niemożliwych do 
ocenienia obecnie skutków ramy 
zarządzania określone w rozporządzeniu 
(UE) 2018/1999 należy poddać 
przeglądowi i w razie konieczności 
zmienić zgodnie z zasadami racjonalnej 
polityki w dziedzinie środowiska, z 
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spójności środków wprowadzanych 
z myślą o jego realizacji, powinien być 
oparty na ramach zarządzania 
określonych w rozporządzeniu (UE) 
2018/1999 i spójny z tymi ramami. 
W szczególności system regularnej 
sprawozdawczości oraz podziału na etapy 
procesu oceny i działań podejmowanych 
przez Komisję na podstawie 
sprawozdawczości powinny zostać 
dostosowane do wymogów przedkładania 
przez państwa członkowskie informacji 
i sprawozdań określonych 
w rozporządzeniu (UE) 2018/1999. Należy 
zatem zmienić rozporządzenie (UE) 
2018/1999, aby włączyć cel neutralności 
klimatycznej do odpowiednich przepisów.

zastrzeżeniem nowych wniosków Rady 
Europejskiej.

Or. en

Poprawka 366
Esther de Lange

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 22 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22a) Komisja powinna ponadto 
uczestniczyć w regularnych spotkaniach z 
udziałem zainteresowanych stron 
(przedstawicieli przemysłu, MŚP, 
rolnictwa i związków zawodowych), aby 
ocenić postępy poczynione w zakresie 
dążenia do neutralności klimatycznej, a 
także ich wymogów w zakresie spójności 
polityki, badań, wsparcia finansowego 
oraz ochrony przed ucieczką emisji i 
inwestycji w celu osiągnięcia dalszych 
postępów.

Or. en

Poprawka 367
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
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Laura Huhtasaari

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Ponieważ zmiana klimatu jest 
z definicji wyzwaniem międzynarodowym, 
działania krajowe należy uzupełniać 
i wzmacniać za pomocą skoordynowanych 
działań na poziomie Unii. Ponieważ cele 
niniejszego rozporządzenia, mianowicie 
osiągnięcie neutralności klimatycznej 
w Unii do 2050 r., nie mogą zostać 
osiągnięte w sposób wystarczający jedynie 
przez państwa członkowskie, natomiast ze 
względu na ich skalę i skutki możliwe jest 
ich lepsze osiągnięcie na poziomie Unii, 
Unia może podjąć działania zgodnie 
z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 
Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie 
z zasadą proporcjonalności określoną 
w tym artykule niniejsze rozporządzenie 
nie wykracza poza to, co jest konieczne do 
osiągnięcia tych celów,

(23) Państwa członkowskie mają w 
pierwszej kolejności kompetencję do 
opracowania racjonalnej polityki w 
dziedzinie środowiska naturalnego. W 
razie potrzeby mogą dobrowolnie 
koordynować swoje polityki na szczeblu 
UE. Należy przestrzegać zasady 
pomocniczości. Dotyczy to również 
krajowej kontroli parlamentarnej zgodnie 
z art. 5 ust. 3 i art. 12 lit. b) TUE.

Or. en

Poprawka 368
Mick Wallace, Clare Daly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Ponieważ zmiana klimatu jest 
z definicji wyzwaniem międzynarodowym, 
działania krajowe należy uzupełniać 
i wzmacniać za pomocą skoordynowanych 
działań na poziomie Unii. Ponieważ cele 
niniejszego rozporządzenia, mianowicie 
osiągnięcie neutralności klimatycznej 
w Unii do 2050 r., nie mogą zostać 
osiągnięte w sposób wystarczający jedynie 
przez państwa członkowskie, natomiast ze 

(23) Ponieważ kryzys klimatyczny i 
środowiskowy jest z definicji wyzwaniem 
międzynarodowym, działania krajowe 
należy uzupełniać i wzmacniać za pomocą 
skoordynowanych działań na poziomie 
Unii. Ponieważ cele niniejszego 
rozporządzenia nie mogą zostać osiągnięte 
w sposób wystarczający przez państwa 
członkowskie, natomiast ze względu na ich 
skalę i skutki możliwe jest ich lepsze 
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względu na ich skalę i skutki możliwe jest 
ich lepsze osiągnięcie na poziomie Unii, 
Unia może podjąć działania zgodnie 
z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 
Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie 
z zasadą proporcjonalności określoną 
w tym artykule niniejsze rozporządzenie 
nie wykracza poza to, co jest konieczne do 
osiągnięcia tych celów,

osiągnięcie na poziomie Unii, Unia może 
podjąć działania zgodnie z zasadą 
pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu 
o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą 
proporcjonalności określoną w tym 
artykule niniejsze rozporządzenie nie 
wykracza poza to, co jest konieczne do 
osiągnięcia tych celów,

Or. en

Uzasadnienie

Jest to kryzys klimatyczny – przyznaliśmy, że nie możemy się cofnąć w Parlamencie.

Poprawka 369
Silvia Modig, Malin Björk, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Nikolaj Villumsen, 
Manuel Bompard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Ponieważ zmiana klimatu jest 
z definicji wyzwaniem międzynarodowym, 
działania krajowe należy uzupełniać 
i wzmacniać za pomocą skoordynowanych 
działań na poziomie Unii. Ponieważ cele 
niniejszego rozporządzenia, mianowicie 
osiągnięcie neutralności klimatycznej 
w Unii do 2050 r., nie mogą zostać 
osiągnięte w sposób wystarczający jedynie 
przez państwa członkowskie, natomiast ze 
względu na ich skalę i skutki możliwe jest 
ich lepsze osiągnięcie na poziomie Unii, 
Unia może podjąć działania zgodnie 
z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 
Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie 
z zasadą proporcjonalności określoną 
w tym artykule niniejsze rozporządzenie 
nie wykracza poza to, co jest konieczne do 
osiągnięcia tych celów,

(23) Ponieważ zmiana klimatu jest 
z definicji wyzwaniem międzynarodowym, 
działania krajowe należy uzupełniać 
i wzmacniać za pomocą skoordynowanych 
działań na poziomie Unii. Ponieważ cele 
niniejszego rozporządzenia, mianowicie 
osiągnięcie neutralności klimatycznej 
w Unii do 2040 r., nie mogą zostać 
osiągnięte w sposób wystarczający jedynie 
przez państwa członkowskie, natomiast ze 
względu na ich skalę i skutki możliwe jest 
ich lepsze osiągnięcie na poziomie Unii, 
Unia może podjąć działania zgodnie 
z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 
Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie 
z zasadą proporcjonalności określoną 
w tym artykule niniejsze rozporządzenie 
nie wykracza poza to, co jest konieczne do 
osiągnięcia tych celów,

Or. en
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Poprawka 370
Hermann Tertsch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Ponieważ zmiana klimatu jest 
z definicji wyzwaniem międzynarodowym, 
działania krajowe należy uzupełniać 
i wzmacniać za pomocą skoordynowanych 
działań na poziomie Unii. Ponieważ cele 
niniejszego rozporządzenia, mianowicie 
osiągnięcie neutralności klimatycznej 
w Unii do 2050 r., nie mogą zostać 
osiągnięte w sposób wystarczający jedynie 
przez państwa członkowskie, natomiast ze 
względu na ich skalę i skutki możliwe jest 
ich lepsze osiągnięcie na poziomie Unii, 
Unia może podjąć działania zgodnie 
z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 
Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie 
z zasadą proporcjonalności określoną 
w tym artykule niniejsze rozporządzenie 
nie wykracza poza to, co jest konieczne do 
osiągnięcia tych celów,

(23) Ponieważ zmiana klimatu jest 
z definicji wyzwaniem międzynarodowym, 
działania krajowe należy uzupełniać 
i wzmacniać za pomocą skoordynowanych 
działań na poziomie Unii. Ponieważ cele 
niniejszego rozporządzenia, mianowicie 
osiągnięcie neutralności klimatycznej 
w Unii do 2050 r., nie mogą zostać 
osiągnięte w sposób wystarczający jedynie 
przez państwa członkowskie, natomiast ze 
względu na ich skalę i skutki możliwe jest 
ich lepsze osiągnięcie na poziomie Unii, 
Unia może podjąć działania zgodnie 
z przysługującymi jej na mocy Traktatu 
o Unii Europejskiej kompetencjami. 
Zgodnie z zasadą proporcjonalności 
określoną w tym artykule niniejsze 
rozporządzenie nie wykracza poza to, co 
jest konieczne do osiągnięcia tych celów,

Or. es

Poprawka 371
Andrey Novakov, Andrey Slabakov

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Ponieważ zmiana klimatu jest 
z definicji wyzwaniem międzynarodowym, 
działania krajowe należy uzupełniać 
i wzmacniać za pomocą skoordynowanych 
działań na poziomie Unii. Ponieważ cele 
niniejszego rozporządzenia, mianowicie 
osiągnięcie neutralności klimatycznej 

(23) Ponieważ zmiana klimatu jest 
z definicji wyzwaniem międzynarodowym, 
działania krajowe można by skutecznie 
wspierać i wzmacniać za pomocą 
skoordynowanych działań na poziomie 
Unii. Ponieważ cele niniejszego 
rozporządzenia, mianowicie osiągnięcie 
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w Unii do 2050 r., nie mogą zostać 
osiągnięte w sposób wystarczający jedynie 
przez państwa członkowskie, natomiast ze 
względu na ich skalę i skutki możliwe jest 
ich lepsze osiągnięcie na poziomie Unii, 
Unia może podjąć działania zgodnie 
z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 
Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie 
z zasadą proporcjonalności określoną 
w tym artykule niniejsze rozporządzenie 
nie wykracza poza to, co jest konieczne do 
osiągnięcia tych celów,

neutralności klimatycznej w Unii 
do 2050 r., nie mogą zostać osiągnięte 
w sposób wystarczający jedynie przez 
państwa członkowskie, natomiast ze 
względu na ich skalę i skutki możliwe jest 
ich lepsze osiągnięcie na poziomie Unii, 
Unia może podjąć działania zgodnie 
z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 
Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie 
z zasadą proporcjonalności określoną 
w tym artykule niniejsze rozporządzenie 
nie wykracza poza to, co jest konieczne do 
osiągnięcia tych celów,

Or. en

Poprawka 372
Mick Wallace, Clare Daly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 23 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23a) Istnieje zasadniczy i niemożliwy do 
pogodzenia konflikt między interesami 
sektora paliw kopalnych a interesem 
publicznym, jakim jest planeta 
umożliwiająca życie nas wszystkich. W 
związku z tym instytucje Unii i państwa 
członkowskie powinny w jak największym 
stopniu chronić proces opracowywania i 
wdrażania polityki publicznej w dziedzinie 
klimatu przed sektorem paliw kopalnych i 
nakładać ograniczenia na 
reprezentowanie interesów sektora paliw 
kopalnych.

Or. en

Poprawka 373
Hermann Tertsch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 23 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23a) Unia generuje obecnie 10 % 
światowych emisji gazów cieplarnianych. 
Cel neutralności klimatycznej uwzględnia 
tylko emisje przemysłowe. Spójna polityka 
klimatyczna oznacza także kontrolę emisji 
generowanych przez konsumpcję oraz 
import energii i zasobów.

Or. es

Poprawka 374
Jessica Polfjärd, Alexander Bernhuber, Norbert Lins

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 23 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23a) W unijnych ramach prawnych 
należy propagować zalesianie i 
zrównoważona gospodarkę leśną w 
państwach członkowskich, które nie mają 
wystarczających zasobów leśnych, poprzez 
wymianę najlepszych praktyk i 
specjalistycznej wiedzy przemysłowej.

Or. en

Poprawka 375
Pascal Canfin, Catherine Chabaud, Véronique Trillet-Lenoir, Chrysoula 
Zacharopoulou

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 23 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23a) Ślad klimatyczny konsumpcji 
unijnej stanowi narzędzie o zasadniczym 
znaczeniu dla zapewnienia i zwiększenia 
ogólnej spójności celów klimatycznych 
Unii.
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Or. en

Poprawka 376
Pascal Canfin, Catherine Chabaud, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir, Chrysoula 
Zacharopoulou

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 23 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23b) W pełni skuteczna unijna polityka 
klimatyczna powinna uwzględniać kwestię 
ucieczki emisji i rozwijać odpowiednie 
narzędzia, jak mechanizm 
dostosowywania cen na granicach z 
uwzględnieniem emisji CO2, aby poradzić 
sobie z tym problemem oraz chronić nasze 
normy i liderów naszego przemysłu.

Or. en

Poprawka 377
Mick Wallace, Clare Daly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 23 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23b) Podstawą niniejszego 
rozporządzenia jest zapobieganie emisjom 
u źródła oraz zasada ostrożności.

Or. en

Uzasadnienie

Te dwie zasady są absolutnie niezbędne do skutecznego i zapobiegawczego działania w 
dziedzinie klimatu i reagowania na nie, w szczególności w odniesieniu do poprawy 
pochłaniania dwutlenku węgla.

Poprawka 378
Mick Wallace, Clare Daly
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 23 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23c) Niniejsze rozporządzenie 
przyczynia się do ochrony niezbywalnych 
praw człowieka do życia i do bezpiecznego 
środowiska, uznanych w europejskiej 
konwencji praw człowieka i Karcie praw 
podstawowych Unii Europejskiej, i 
zobowiązuje odpowiednie instytucje Unii 
oraz państwa członkowskie do podjęcia 
niezbędnych środków na poziomie Unii i 
na szczeblu krajowym, aby wyeliminować 
realne i bezpośrednie zagrożenie, jakie 
globalny kryzys klimatyczny stwarza 
zarówno dla życia i dobrobytu obywateli, 
jak i dla środowiska naturalnego, od 
którego one zależą.

Or. en

Uzasadnienie

Należy zapewnić obywatelom odpowiedni status prawny umożliwiający składanie skarg, aby 
zapewnić odpowiednią rozliczalność w odniesieniu do osiągnięcia celów niniejszego 
rozporządzenia. Jest to jedyny sposób na zagwarantowanie, aby nie dochodziło do 
przekroczeń, a  osiągnięcie celów było wyraźnie powiązanie z prawami człowieka i ochroną 
środowiska.

Poprawka 379
Silvia Sardone, Marco Dreosto, Simona Baldassarre, Danilo Oscar Lancini, Annalisa 
Tardino

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejszym rozporządzeniem ustanawia 
się ramy nieodwracalnego i stopniowego 
ograniczania emisji gazów cieplarnianych 
oraz poprawy ich pochłaniania za pomocą 
pochłaniaczy naturalnych i innych 
w Unii.

skreśla się
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Or. it

Poprawka 380
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejszym rozporządzeniem ustanawia 
się ramy nieodwracalnego i stopniowego 
ograniczania emisji gazów cieplarnianych 
oraz poprawy ich pochłaniania za pomocą 
pochłaniaczy naturalnych i innych 
w Unii.

Niniejsza dyrektywa ma na celu 
wspieranie koniecznego przejścia na 
racjonalną politykę środowiskową. W tym 
celu państwa członkowskie UE i instytucje 
UE muszą dokonać przeglądu wszystkich 
istniejących strategii politycznych, 
zakwestionować je i w razie konieczności 
dostosować. Podejmując środki mające na 
celu ochronę środowiska i przystosowanie 
się do zmiany klimatu na szczeblu 
krajowym i unijnym, państwa 
członkowskie, Parlament Europejski, 
Rada oraz Komisja powinny zwrócić 
szczególną uwagę na średnio- i 
długoterminowe skutki społeczno-
gospodarcze kryzysu koronawirusa, na 
dobrostan obywateli, dobrobyt 
społeczeństwa i konkurencyjność 
gospodarki.

Or. en

Poprawka 381
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejszym rozporządzeniem ustanawia się 
ramy nieodwracalnego i stopniowego 
ograniczania emisji gazów cieplarnianych 
oraz poprawy ich pochłaniania za pomocą 

Niniejszym rozporządzeniem ustanawia się 
ramy szybkiego i nieodwracalnego 
ograniczania emisji gazów cieplarnianych 
oraz poprawy ich pochłaniania za pomocą 
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pochłaniaczy naturalnych i innych w Unii. pochłaniaczy naturalnych w Unii z myślą o 
osiągnięciu długoterminowych celów 
dotyczących temperatury określonych w 
art. 2 porozumienia paryskiego, a także 
przewidziano ramy służące osiągnięciu 
postępów w realizacji globalnego celu w 
zakresie adaptacji ustanowionego w art. 7 
porozumienia paryskiego.

Or. en

Poprawka 382
Michael Bloss

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejszym rozporządzeniem ustanawia się 
ramy nieodwracalnego i stopniowego 
ograniczania emisji gazów cieplarnianych 
oraz poprawy ich pochłaniania za pomocą 
pochłaniaczy naturalnych i innych w Unii.

Niniejszym rozporządzeniem ustanawia się 
ramy szybkiego i nieodwracalnego 
ograniczania emisji gazów cieplarnianych 
oraz poprawy ich pochłaniania za pomocą 
pochłaniaczy naturalnych w Uniiw dążeniu 
do osiągnięcia długoterminowego celu, 
jakim jest ograniczenie wzrostu 
temperatury do 1,5°C powyżej poziomów 
sprzed epoki przemysłowej, określonego w 
art. 2 porozumienia paryskiego.

Or. en

Poprawka 383
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejszym rozporządzeniem ustanawia się 
ramy nieodwracalnego i stopniowego 
ograniczania emisji gazów cieplarnianych 
oraz poprawy ich pochłaniania za pomocą 
pochłaniaczy naturalnych i innych w Unii.

Niniejszym rozporządzeniem ustanawia się 
ramy nieodwracalnego i sprawnego 
ograniczania emisji gazów cieplarnianych 
oraz poprawy ich pochłaniania za pomocą 
pochłaniaczy naturalnych lub innych 
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pochłaniaczy przyjaznych dla środowiska 
w Unii w oparciu o ocenę oddziaływania 
na środowisko i po zatwierdzeniu przez 
Komisję.

Or. en

Poprawka 384
César Luena, Javi López, Nicolás González Casares, Cristina Maestre Martín De 
Almagro

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejszym rozporządzeniem ustanawia się 
ramy nieodwracalnego i stopniowego 
ograniczania emisji gazów cieplarnianych 
oraz poprawy ich pochłaniania za pomocą 
pochłaniaczy naturalnych i innych w Unii.

Niniejszym rozporządzeniem ustanawia się 
ramy nieodwracalnego i stopniowego 
ograniczania emisji gazów cieplarnianych 
oraz poprawy ich pochłaniania za pomocą 
pochłaniaczy naturalnych w Unii lub 
innych pochłaniaczy, które są zgodne z 
celami w zakresie klimatu i środowiska.

Or. en

Poprawka 385
Catherine Chabaud, Frédérique Ries, Véronique Trillet-Lenoir, Pascal Canfin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejszym rozporządzeniem ustanawia się 
ramy nieodwracalnego i stopniowego 
ograniczania emisji gazów cieplarnianych 
oraz poprawy ich pochłaniania za pomocą 
pochłaniaczy naturalnych i innych w Unii.

Niniejszym rozporządzeniem ustanawia się 
ramy nieodwracalnego i stopniowego 
ograniczania emisji gazów cieplarnianych 
oraz poprawy ich pochłaniania za pomocą 
morskich i lądowych pochłaniaczy 
naturalnych i innych w Unii.

Or. en
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Poprawka 386
Silvia Modig, Malin Björk, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Nikolaj Villumsen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejszym rozporządzeniem ustanawia się 
ramy nieodwracalnego i stopniowego 
ograniczania emisji gazów cieplarnianych 
oraz poprawy ich pochłaniania za pomocą 
pochłaniaczy naturalnych i innych w Unii.

Niniejszym rozporządzeniem ustanawia się 
ramy szybkiego i nieodwracalnego 
ograniczania emisji gazów cieplarnianych 
oraz poprawy ich pochłaniania za pomocą 
pochłaniaczy naturalnych w Unii, uznając 
znaczenie pochłaniaczy naturalnych.

Or. en

Poprawka 387
Mairead McGuinness, Roberta Metsola, Norbert Lins, Franc Bogovič, Pernille Weiss, 
Jessica Polfjärd, Christian Doleschal, Peter Liese, Esther de Lange, Dolors Montserrat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejszym rozporządzeniem ustanawia się 
ramy nieodwracalnego i stopniowego 
ograniczania emisji gazów cieplarnianych 
oraz poprawy ich pochłaniania za pomocą 
pochłaniaczy naturalnych i innych w Unii.

Niniejszym rozporządzeniem ustanawia się 
ramy nieodwracalnego, przewidywalnego i 
prowadzonego etapami ograniczania 
emisji gazów cieplarnianych oraz poprawy 
ich pochłaniania za pomocą pochłaniaczy 
naturalnych i innych w Unii.

Or. en

Poprawka 388
Martin Hojsík, Irena Joveva

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejszym rozporządzeniem ustanawia się 
ramy nieodwracalnego i stopniowego 

Niniejszym rozporządzeniem ustanawia się 
ramy nieodwracalnego i stopniowego 
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ograniczania emisji gazów cieplarnianych 
oraz poprawy ich pochłaniania za pomocą 
pochłaniaczy naturalnych i innych w Unii.

ograniczania emisji gazów cieplarnianych 
oraz poprawy ich pochłaniania za pomocą 
pochłaniaczy naturalnych w Unii.

Or. en

Uzasadnienie

Należy nadać priorytet naturalnym pochłaniaczom. CCS i CTW znajdują się dopiero w fazie 
rozwoju i ich nieszkodliwość nie została jeszcze udowodniona. Jest wysoce prawdopodobne, 
że w przyszłości zostaną opracowane i będą stosowane bezpieczniejsze technologie, ale nie 
ma potrzeby umieszczania ich teraz w prawie o klimacie. Nadmierne uzależnienie od korzyści 
wynikających z CTW/CCS może również odciągnąć od konieczności zmniejszenia w pierwszej 
kolejności emisji gazów cieplarnianych pochodzących z działalności człowieka.

Poprawka 389
Michal Wiezik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejszym rozporządzeniem ustanawia się 
ramy nieodwracalnego i stopniowego 
ograniczania emisji gazów cieplarnianych 
oraz poprawy ich pochłaniania za pomocą 
pochłaniaczy naturalnych i innych w Unii.

Niniejszym rozporządzeniem ustanawia się 
ramy nieodwracalnego i szybkiego 
ograniczania emisji gazów cieplarnianych 
oraz poprawy ich pochłaniania za pomocą 
pochłaniaczy naturalnych w Unii.

Or. en

Poprawka 390
Delara Burkhardt, Tiemo Wölken

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejszym rozporządzeniem ustanawia się 
ramy nieodwracalnego i stopniowego 
ograniczania emisji gazów cieplarnianych 
oraz poprawy ich pochłaniania za pomocą 
pochłaniaczy naturalnych i innych w Unii.

Niniejszym rozporządzeniem ustanawia się 
ramy nieodwracalnego i szybkiego 
ograniczania emisji gazów cieplarnianych 
oraz poprawy ich pochłaniania za pomocą 
pochłaniaczy naturalnych w Unii.
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Or. en

Poprawka 391
Mick Wallace, Clare Daly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejszym rozporządzeniem ustanawia się 
ramy nieodwracalnego i stopniowego 
ograniczania emisji gazów cieplarnianych 
oraz poprawy ich pochłaniania za pomocą 
pochłaniaczy naturalnych i innych w Unii.

Niniejszym rozporządzeniem ustanawia się 
ramy nieodwracalnego ograniczania emisji 
gazów cieplarnianych oraz poprawy ich 
pochłaniania za pomocą pochłaniaczy 
naturalnych w Unii.

Or. en

Uzasadnienie

W rozporządzeniu należy skoncentrować się wyłącznie na pochłaniaczach naturalnych.

Poprawka 392
Anna Zalewska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejszym rozporządzeniem ustanawia się 
ramy nieodwracalnego i stopniowego 
ograniczania emisji gazów cieplarnianych 
oraz poprawy ich pochłaniania za pomocą 
pochłaniaczy naturalnych i innych w Unii.

Niniejszym rozporządzeniem ustanawia się 
ramy stopniowego ograniczania emisji 
gazów cieplarnianych oraz poprawy ich 
pochłaniania za pomocą pochłaniaczy 
naturalnych i innych w Unii.

Or. en

Poprawka 393
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W niniejszym rozporządzeniu określono 
wiążący cel polegający na osiągnięciu 
neutralności klimatycznej w Unii 
do 2050 r., w dążeniu do osiągnięcia 
długoterminowego celu dotyczącego 
temperatury określonego w art. 2 
porozumienia paryskiego, i przewidziano 
ramy służące osiągnięciu postępów 
w realizacji globalnego celu w zakresie 
adaptacji ustanowionego w art. 7 
porozumienia paryskiego.

skreśla się

Or. en

Poprawka 394
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W niniejszym rozporządzeniu określono 
wiążący cel polegający na osiągnięciu 
neutralności klimatycznej w Unii 
do 2050 r., w dążeniu do osiągnięcia 
długoterminowego celu dotyczącego 
temperatury określonego w art. 2 
porozumienia paryskiego, i przewidziano 
ramy służące osiągnięciu postępów 
w realizacji globalnego celu w zakresie 
adaptacji ustanowionego w art. 7 
porozumienia paryskiego.

skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

Przeniesiono do akapitu pierwszego.

Poprawka 395
Petros Kokkalis
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W niniejszym rozporządzeniu określono 
wiążący cel polegający na osiągnięciu 
neutralności klimatycznej w Unii 
do 2050 r., w dążeniu do osiągnięcia 
długoterminowego celu dotyczącego 
temperatury określonego w art. 2 
porozumienia paryskiego, i przewidziano 
ramy służące osiągnięciu postępów 
w realizacji globalnego celu w zakresie 
adaptacji ustanowionego w art. 7 
porozumienia paryskiego.

W niniejszym rozporządzeniu określono 
wiążący cel polegający na osiągnięciu 
neutralności klimatycznej w Unii 
najpóźniej do 2050 r., w dążeniu do 
osiągnięcia długoterminowego celu, jakim 
jest ograniczenie wzrostu średniej 
temperatury na świecie do poziomu 
znacznie poniższej 2 °C w stosunku do 
poziomu sprzed epoki przemysłowej oraz 
dążenie do ograniczenia wzrostu 
temperatury do 1,5 °C powyżej poziomów 
sprzed epoki przemysłowej zgodnie z art. 2 
porozumienia paryskiego, i przewidziano 
ramy służące osiągnięciu postępów 
w realizacji globalnego celu w zakresie 
adaptacji ustanowionego w art. 7 
porozumienia paryskiego.

Or. en

Poprawka 396
Pascal Canfin, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir, Catherine Chabaud, Chrysoula 
Zacharopoulou

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W niniejszym rozporządzeniu określono 
wiążący cel polegający na osiągnięciu 
neutralności klimatycznej w Unii 
do 2050 r., w dążeniu do osiągnięcia 
długoterminowego celu dotyczącego 
temperatury określonego w art. 2 
porozumienia paryskiego, i przewidziano 
ramy służące osiągnięciu postępów 
w realizacji globalnego celu w zakresie 
adaptacji ustanowionego w art. 7 
porozumienia paryskiego.

W niniejszym rozporządzeniu określono 
wiążący cel polegający na osiągnięciu 
neutralności klimatycznej w Unii do 2050 
r., w dążeniu do osiągnięcia 
długoterminowego celu dotyczącego 
temperatury określonego w art. 2 
porozumienia paryskiego, jakim jest 
utrzymanie wzrostu średniej temperatury 
na świecie znacznie poniższej 2°C w 
stosunku do poziomu sprzed epoki 
przemysłowej oraz dążenie do 
ograniczenia wzrostu temperatury do 
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1,5°C powyżej poziomów sprzed epoki 
przemysłowej, i przewidziano ramy służące 
osiągnięciu postępów w realizacji 
globalnego celu w zakresie adaptacji 
ustanowionego w art. 7 porozumienia 
paryskiego.

Or. en

Poprawka 397
Mick Wallace, Clare Daly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W niniejszym rozporządzeniu określono 
wiążący cel polegający na osiągnięciu 
neutralności klimatycznej w Unii 
do 2050 r., w dążeniu do osiągnięcia 
długoterminowego celu dotyczącego 
temperatury określonego w art. 2 
porozumienia paryskiego, i przewidziano 
ramy służące osiągnięciu postępów 
w realizacji globalnego celu w zakresie 
adaptacji ustanowionego w art. 7 
porozumienia paryskiego.

W niniejszym rozporządzeniu określono 
wiążące cele polegające na osiągnięciu  
rzeczywistego zerowego poziomu emisji 
w Unii i w państwach członkowskich 
do 2040 r., w dążeniu do osiągnięcia 
długoterminowych celów dotyczących 
temperatury określonych w art. 2 
porozumienia paryskiego, i przewidziano 
ramy służące osiągnięciu znaczących i 
adekwatnych postępów w realizacji 
globalnego celu w zakresie adaptacji 
ustanowionego w art. 7 porozumienia 
paryskiego. Niniejsze rozporządzenie 
gwarantuje dostęp do wymiaru 
sprawiedliwości dla osiągnięcia tych 
celów.

Or. en

Uzasadnienie

W porozumieniu paryskim wyznaczono dwa cele dotyczące temperatury: 1,5°C i znacznie 
poniższej 2°C. Jeśli chodzi o adaptację, postęp musi być współmierny do potrzeb w zakresie 
dostosowania.

Poprawka 398
Andrey Novakov, Andrey Slabakov
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W niniejszym rozporządzeniu określono 
wiążący cel polegający na osiągnięciu 
neutralności klimatycznej w Unii 
do 2050 r., w dążeniu do osiągnięcia 
długoterminowego celu dotyczącego 
temperatury określonego w art. 2 
porozumienia paryskiego, i przewidziano 
ramy służące osiągnięciu postępów 
w realizacji globalnego celu w zakresie 
adaptacji ustanowionego w art. 7 
porozumienia paryskiego.

W niniejszym rozporządzeniu określono 
wiążący cel przyjęty jednomyślnie przez 
państwa członkowskie i polegający na 
osiągnięciu neutralności klimatycznej w 
Unii do 2050 r., w dążeniu do osiągnięcia 
długoterminowego celu dotyczącego 
temperatury określonego w art. 2 
porozumienia paryskiego, i przewidziano 
ramy służące osiągnięciu postępów w 
realizacji globalnego celu w zakresie 
adaptacji ustanowionego w art. 7 
porozumienia paryskiego.

Or. en

Poprawka 399
Nils Torvalds, Martin Hojsík, Linea Søgaard-Lidell, Catherine Chabaud, Sophia in 't 
Veld, Asger Christensen, Irena Joveva, Fredrick Federley, Susana Solís Pérez, Billy 
Kelleher, Karin Karlsbro, María Soraya Rodríguez Ramos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W niniejszym rozporządzeniu określono 
wiążący cel polegający na osiągnięciu 
neutralności klimatycznej w Unii 
do 2050 r., w dążeniu do osiągnięcia 
długoterminowego celu dotyczącego 
temperatury określonego w art. 2 
porozumienia paryskiego, i przewidziano 
ramy służące osiągnięciu postępów 
w realizacji globalnego celu w zakresie 
adaptacji ustanowionego w art. 7 
porozumienia paryskiego.

W niniejszym rozporządzeniu określono 
wiążący cel polegający na osiągnięciu 
neutralności klimatycznej w Unii i 
poszczególnych państwach członkowskich 
najpóźniej do 2050 r., w dążeniu do 
osiągnięcia długoterminowych celów 
dotyczących temperatury określonych 
w art. 2 porozumienia paryskiego, 
i przewidziano ramy służące osiągnięciu 
postępów w realizacji globalnego celu 
w zakresie adaptacji ustanowionego 
w art. 7 porozumienia paryskiego.

Or. en
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Poprawka 400
Silvia Modig, Malin Björk, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Nikolaj Villumsen, 
Manuel Bompard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W niniejszym rozporządzeniu określono 
wiążący cel polegający na osiągnięciu 
neutralności klimatycznej w Unii 
do 2050 r., w dążeniu do osiągnięcia 
długoterminowego celu dotyczącego 
temperatury określonego w art. 2 
porozumienia paryskiego, i przewidziano 
ramy służące osiągnięciu postępów 
w realizacji globalnego celu w zakresie 
adaptacji ustanowionego w art. 7 
porozumienia paryskiego.

W niniejszym rozporządzeniu określono 
wiążący cel polegający na osiągnięciu 
neutralności klimatycznej w Unii do 
2040 r., w dążeniu do osiągnięcia 
długoterminowego celu, jakim jest 
ograniczenie wzrostu temperatury do 
1,5 °C, określonego w art. 2 porozumienia 
paryskiego, i przewidziano ramy służące 
osiągnięciu postępów w realizacji 
globalnego celu w zakresie adaptacji 
ustanowionego w art. 7 porozumienia 
paryskiego.

Or. en

Poprawka 401
Michal Wiezik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W niniejszym rozporządzeniu określono 
wiążący cel polegający na osiągnięciu 
neutralności klimatycznej w Unii 
do 2050 r., w dążeniu do osiągnięcia 
długoterminowego celu dotyczącego 
temperatury określonego w art. 2 
porozumienia paryskiego, i przewidziano 
ramy służące osiągnięciu postępów 
w realizacji globalnego celu w zakresie 
adaptacji ustanowionego w art. 7 
porozumienia paryskiego.

W niniejszym rozporządzeniu określono 
wiążący cel polegający na osiągnięciu 
neutralności klimatycznej w Unii 
do 2050 r., w dążeniu do osiągnięcia 
długoterminowego celu, jakim jest 
ograniczenie wzrostu temperatury do 
1,5 °C, określonego w art. 2 porozumienia 
paryskiego i przewidziano ramy służące 
osiągnięciu postępów w realizacji 
globalnego celu w zakresie adaptacji 
ustanowionego w art. 7 porozumienia 
paryskiego.

Or. en
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Poprawka 402
Michael Bloss

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W niniejszym rozporządzeniu określono 
wiążący cel polegający na osiągnięciu 
neutralności klimatycznej w Unii 
do 2050 r., w dążeniu do osiągnięcia 
długoterminowego celu dotyczącego 
temperatury określonego w art. 2 
porozumienia paryskiego, i przewidziano 
ramy służące osiągnięciu postępów 
w realizacji globalnego celu w zakresie 
adaptacji ustanowionego w art. 7 
porozumienia paryskiego.

W niniejszym rozporządzeniu 
przewidziano również ramy służące 
osiągnięciu postępów w realizacji 
globalnego celu w zakresie adaptacji 
ustanowionego w art. 7 porozumienia 
paryskiego oraz zapewnieniu zgodności 
przepływów finansowych ze ścieżką 
prowadzącą do niskiej emisji gazów 
cieplarnianych i do rozwoju odpornego na 
zmianę klimatu zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. 
c) porozumienia paryskiego.

Or. en

Uzasadnienie

Europejskie prawo o klimacie, jako ustawa ramowa dotycząca unijnego wkładu w 
porozumienie paryskie, powinno zapewnić postęp we wszystkich długoterminowych celach 
określonych w art. 2 porozumienia paryskiego.

Poprawka 403
Silvia Sardone, Marco Dreosto, Simona Baldassarre, Danilo Oscar Lancini, Annalisa 
Tardino

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Arykuł 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W niniejszym rozporządzeniu określono 
wiążący cel polegający na osiągnięciu 
neutralności klimatycznej w Unii 
do 2050 r., w dążeniu do osiągnięcia 
długoterminowego celu dotyczącego 
temperatury określonego w art. 2 
porozumienia paryskiego, i przewidziano 
ramy służące osiągnięciu postępów 
w realizacji globalnego celu w zakresie 

W niniejszym rozporządzeniu określono 
orientacyjny cel polegający na osiągnięciu 
neutralności klimatycznej w Unii nie 
wcześniej niż w 2070 r., w dążeniu do 
osiągnięcia długoterminowego celu 
dotyczącego temperatury określonego 
w art. 2 porozumienia paryskiego, 
i przewidziano ramy służące osiągnięciu 
postępów w realizacji globalnego celu 
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adaptacji ustanowionego w art. 7 
porozumienia paryskiego.

w zakresie adaptacji ustanowionego 
w art. 7 porozumienia paryskiego.

Or. it

Poprawka 404
Mick Wallace, Clare Daly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsze rozporządzenie ogranicza 
możliwości reprezentowania interesów 
sektora paliw kopalnych i ma na celu 
stopniowe wycofanie wszystkich dopłat do 
paliw kopalnych w Unii do 2025 r.

Or. en

Uzasadnienie

Cel musi zostać dostosowany w taki sposób, aby pasował do tego nowego i koniecznego 
uzupełnienia.

Poprawka 405
Mick Wallace, Clare Daly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsze rozporządzenie przyczynia się do 
ochrony niezbywalnych praw człowieka 
do życia i do bezpiecznego środowiska, 
uznanych w europejskiej konwencji praw 
człowieka i Karcie praw podstawowych 
Unii Europejskiej, i zobowiązuje 
odpowiednie instytucje Unii oraz państwa 
członkowskie do podjęcia niezbędnych 
środków na poziomie Unii i na szczeblu 
krajowym, aby wyeliminować realne i 
bezpośrednie zagrożenie, jakie globalny 
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kryzys klimatyczny stwarza zarówno dla 
życia i dobrobytu obywateli, jak i dla 
środowiska naturalnego, od którego one 
zależą.

Or. en

Uzasadnienie

Należy zapewnić obywatelom odpowiedni status prawny umożliwiający składanie skarg, aby 
zapewnić odpowiednią rozliczalność w odniesieniu do osiągnięcia celów niniejszego 
rozporządzenia. Jest to jedyny sposób na zagwarantowanie, aby nie dochodziło do 
przekroczeń, a  osiągnięcie celów było wyraźnie powiązanie z prawami człowieka i ochroną 
środowiska.

Poprawka 406
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie 
do antropogenicznych emisji gazów 
cieplarnianych wymienionych w części 2 
załącznika V do rozporządzenia (UE) 
2018/1999 oraz ich pochłaniania przez 
pochłaniacze naturalne lub inne .

skreśla się

Or. en

Poprawka 407
Catherine Chabaud, Frédérique Ries, Véronique Trillet-Lenoir, Pascal Canfin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie 
do antropogenicznych emisji gazów 
cieplarnianych wymienionych w części 2 
załącznika V do rozporządzenia (UE) 

Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie 
do antropogenicznych emisji gazów 
cieplarnianych wymienionych w części 2 
załącznika V do rozporządzenia (UE) 
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2018/1999 oraz ich pochłaniania przez 
pochłaniacze naturalne lub inne .

2018/1999 oraz ich pochłaniania przez 
pochłaniacze naturalne w środowisku 
morskim i lądowym lub inne.

Or. en

Poprawka 408
Martin Hojsík, Irena Joveva

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie 
do antropogenicznych emisji gazów 
cieplarnianych wymienionych w części 2 
załącznika V do rozporządzenia (UE) 
2018/1999 oraz ich pochłaniania przez 
pochłaniacze naturalne lub inne .

Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie 
do antropogenicznych emisji gazów 
cieplarnianych wymienionych w części 2 
załącznika V do rozporządzenia (UE) 
2018/1999 oraz ich pochłaniania przez 
pochłaniacze naturalne.

Or. en

Uzasadnienie

Należy nadać priorytet naturalnym pochłaniaczom. CCS i CTW znajdują się dopiero w fazie 
rozwoju i ich nieszkodliwość nie została jeszcze udowodniona. Jest wysoce prawdopodobne, 
że w przyszłości zostaną opracowane i będą stosowane bezpieczniejsze technologie, ale nie 
ma potrzeby umieszczania ich teraz w prawie o klimacie. Nadmierne uzależnienie od korzyści 
wynikających z CTW/CCS może również odciągnąć od konieczności zmniejszenia w pierwszej 
kolejności emisji gazów cieplarnianych pochodzących z działalności człowieka.

Poprawka 409
Michal Wiezik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie 
do antropogenicznych emisji gazów 
cieplarnianych wymienionych w części 2 
załącznika V do rozporządzenia (UE) 
2018/1999 oraz ich pochłaniania przez 

Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie 
do antropogenicznych emisji gazów 
cieplarnianych wymienionych w części 2 
załącznika V do rozporządzenia (UE) 
2018/1999 oraz ich pochłaniania przez 
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pochłaniacze naturalne lub inne . pochłaniacze naturalne.

Or. en

Poprawka 410
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie 
do antropogenicznych emisji gazów 
cieplarnianych wymienionych w części 2 
załącznika V do rozporządzenia (UE) 
2018/1999 oraz ich pochłaniania przez 
pochłaniacze naturalne lub inne .

Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie 
do antropogenicznych emisji gazów 
cieplarnianych wymienionych w części 2 
załącznika V do rozporządzenia (UE) 
2018/1999 oraz ich pochłaniania przez 
pochłaniacze naturalne.

Or. en

Poprawka 411
Silvia Modig, Malin Björk, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Nikolaj Villumsen, 
Manuel Bompard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie 
do antropogenicznych emisji gazów 
cieplarnianych wymienionych w części 2 
załącznika V do rozporządzenia (UE) 
2018/1999 oraz ich pochłaniania przez 
pochłaniacze naturalne lub inne .

Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie 
do antropogenicznych emisji gazów 
cieplarnianych wymienionych w części 2 
załącznika V do rozporządzenia (UE) 
2018/1999 oraz ich pochłaniania przez 
pochłaniacze naturalne.

Or. en

Poprawka 412
Michael Bloss

Wniosek dotyczący rozporządzenia



AM\1206394PL.docx 283/635 PE652.555v01-00

PL

Artykuł 1 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie 
do antropogenicznych emisji gazów 
cieplarnianych wymienionych w części 2 
załącznika V do rozporządzenia (UE) 
2018/1999 oraz ich pochłaniania przez 
pochłaniacze naturalne lub inne .

Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie 
do antropogenicznych emisji gazów 
cieplarnianych wymienionych w części 2 
załącznika V do rozporządzenia (UE) 
2018/1999 oraz ich pochłaniania przez 
pochłaniacze naturalne.

Or. en

Poprawka 413
Mick Wallace, Clare Daly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie 
do antropogenicznych emisji gazów 
cieplarnianych wymienionych w części 2 
załącznika V do rozporządzenia (UE) 
2018/1999 oraz ich pochłaniania przez 
pochłaniacze naturalne lub inne .

Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie 
do antropogenicznych emisji gazów 
cieplarnianych wymienionych w części 2 
załącznika V do rozporządzenia (UE) 
2018/1999 oraz ich pochłaniania przez 
pochłaniacze naturalne.

Or. en

Poprawka 414
Michael Bloss

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsze rozporządzenie przyczynia się do 
ochrony nienaruszalnych i niezbywalnych 
praw osób fizycznych do godności 
ludzkiej, życia i ochrony środowiska 
uznanych w art. 1, 2 i 37 Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej, które są 
uzależnione od stabilnego i zdrowego 
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systemu klimatycznego zdolnego do 
utrzymania ludzkiego życia na Ziemi.

Or. en

Poprawka 415
Mick Wallace, Clare Daly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 1a
Definicje

Na użytek niniejszego rozporządzenia: 
„rzeczywisty zerowy poziom” oznacza zero 
procent emisji dwutlenku węgla (CO2) w 
sektorze energetycznym i ze spalania 
paliw, w tym w transporcie lotniczym i 
morskim, znacznie zmniejszone emisje 
CO2 z innych źródeł wykazujące znikomy 
udział emisji CO2 oraz znacznie 
zmniejszone emisje wykazujące znikomy 
udział emisji w odniesieniu do wszystkich 
innych antropogenicznych emisji gazów 
cieplarnianych wymienionych w części 2 
załącznika V do rozporządzenia (UE) 
2018/1999.

Or. en

Poprawka 416
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 1a
Definicje

„neutralność klimatyczna” lub „zerowa 
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emisja gazów cieplarnianych netto”  
oznacza osiągnięcie równowagi między 
antropogenicznymi emisjami gazów 
cieplarnianych w Unii według ich źródeł 
oraz usuwania przez pochłaniacze;

Or. en

Poprawka 417
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2 Cel neutralności klimatycznej 2 Cele w zakresie neutralności 
klimatycznej, emisji pośrednich i 
usuwania

Or. en

Poprawka 418
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2 Cel neutralności klimatycznej 2 Ponowna ocena celów polityki w 
zakresie środowiska i klimatu

Or. en

Poprawka 419
Pascal Canfin, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir, Catherine Chabaud, Chrysoula 
Zacharopoulou

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – nagłówek
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2 Cel neutralności klimatycznej 2 Cel neutralności klimatycznej i cele 
pośrednie

Or. en

Poprawka 420
Mick Wallace, Clare Daly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2 Cel neutralności klimatycznej 2 Cele w zakresie rzeczywistego 
zerowego poziomu emisji i naturalnych 
zasobów węgla

Or. en

Poprawka 421
Michael Bloss

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Cel neutralności klimatycznej Cele klimatyczne Unii

Or. en

Poprawka 422
Michael Bloss

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp -1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1. Emisje gazów cieplarnianych w 
całej Unii uregulowane przez prawo Unii, 
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w tym związane z Unią emisje pochodzące 
z lotnictwa międzynarodowego i żeglugi 
międzynarodowej, nie mogą przekraczać 
24–30 Gt ekwiwalentu CO2 w latach 
2021–2050.

Or. en

Uzasadnienie

Aby utrzymać wzrost temperatury do 1,5 °C w stosunku do poziomu sprzed epoki 
przemysłowej, dane ze scenariusza IPCC SR1.5 sugerują ogólny bilans gazów cieplarnianych 
(koszyk z protokołu z Kioto) na lata 2018–2050 na poziomie 610-690 Gt ekwiwalentu CO2. 
Liczba obecnej ludności UE-27 i ilość emisji powstałych w latach 2018–2020 przełożyłyby się 
na unijny bilans gazów cieplarnianych w UE na poziomie 24–30 Gt ekwiwalentu CO2.

Poprawka 423
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Emisje i pochłanianie gazów 
cieplarnianych w całej Unii, uregulowane 
przez prawo Unii, należy zrównoważyć 
najpóźniej do 2050 r., tym samym 
zmniejszając emisje do poziomu zerowego 
netto w tym terminie.

1. Od pewnego czasu polityka państw 
członkowskich UE i instytucji UE 
koncentruje się jedynie na największym 
możliwym ograniczeniu emisji gazów 
cieplarnianych w ramach „polityki 
klimatycznej”, którą można uznać za 
zasadniczo ideologiczną, a cel ten należy 
osiągnąć przede wszystkim dzięki 
interwencji gospodarczej w gospodarce 
wolnorynkowej i dzięki polityce zakazu. 
Coraz większy nacisk kładzie się na 
spektakularne cele redukcji, których nie 
można poprzeć naukowo i które nie 
uwzględniają przesłanek gospodarczych 
niezbędnych do podejmowania 
jakichkolwiek środków ochronnych. 
Ochrona środowiska jest możliwa jedynie 
w wolnym społeczeństwie, które zapewnia 
techniczną moc innowacyjną i niezbędne 
wyniki gospodarcze umożliwiające 
osiągnięcie tego celu. Coraz częściej nie 
zwraca się należytej uwagi nawet na 
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względy ekologiczne; na przykład w 
sytuacji, gdy wydobycie surowców do 
produkcji baterii służących do 
wytwarzania energii ze źródeł 
odnawialnych, promowane do tej pory w 
ramach polityki, powoduje szkody 
środowiskowe w krajach 
pozaeuropejskich. W związku z tym 
zasadnicze znaczenie ma, nie tylko w 
związku z pandemią COVID-19, która 
wywiera bezprecedensową presję na naszą 
gospodarkę, by instytucje i państwa 
członkowskie UE dokonały przeglądu 
wszystkich istniejących strategii 
politycznych, a także zakwestionowały je i 
w razie konieczności dostosowały. Dotyczy 
to w szczególności przepisów UE, o 
których mowa powyżej, a mianowicie 
dyrektywy 2003/87/WE (handel 
przydziałami emisji gazów 
cieplarnianych), rozporządzenia (UE) 
2018/842 (krajowe cele w zakresie 
redukcji emisji gazów cieplarnianych), 
rozporządzenia (UE) 2018/841 
(kompensacja gazów cieplarnianych) i 
rozporządzenia (UE) 2018/1999 (system 
zarządzania unią energetyczną i ochrona 
klimatu), a następnie dyrektywy 
2012/27/UE (efektywność energetyczna), 
dyrektywy (UE) 2018/2001 (wykorzystanie 
energii ze źródeł odnawialnych) i 
dyrektywy 2010/31/UE (charakterystyka 
energetyczna budynków) oraz, w razie 
konieczności, innych przepisów UE. 
Przystosowanie do obecnej naturalnej 
zmiany klimatu, której przyczyny muszą 
być dalej badane przez niezależnych 
naukowców, musi znaleźć się w centrum 
przyszłej polityki.

Or. en

Poprawka 424
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Emisje i pochłanianie gazów 
cieplarnianych w całej Unii, uregulowane 
przez prawo Unii, należy zrównoważyć 
najpóźniej do 2050 r., tym samym 
zmniejszając emisje do poziomu zerowego 
netto w tym terminie.

1. Emisje i pochłanianie gazów 
cieplarnianych w całej Unii, uregulowane  
przez prawo Unii, należy zrównoważyć jak 
najszybciej, a najpóźniej do 2040 r., co 
doprowadzi do osiągnięcia zerowej emisji 
gazów cieplarnianych netto najpóźniej 
w tym terminie, a wkrótce potem do 
osiągnięcia ujemnego poziomu emisji.
Każde państwo członkowskie musi 
osiągnąć zerowe emisje gazów 
cieplarnianych netto na swoim terytorium 
najpóźniej do 2040 r., a wkrótce potem 
osiągnąć ujemny poziom emisji.

Or. en

Poprawka 425
Delara Burkhardt, Tiemo Wölken

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Emisje i pochłanianie gazów 
cieplarnianych w całej Unii, uregulowane 
przez prawo Unii, należy zrównoważyć 
najpóźniej do 2050 r., tym samym 
zmniejszając emisje do poziomu zerowego 
netto w tym terminie.

1. Emisje i pochłanianie gazów 
cieplarnianych w całej Unii, uregulowane 
przez prawo Unii, należy zrównoważyć w 
Unii najpóźniej do 2050 r., tym samym 
zmniejszając emisje do poziomu zerowego 
netto w tym terminie. Każde państwo 
członkowskie musi osiągnąć zerowe 
emisje netto na swoim terytorium 
najpóźniej do 2050 r. Komisja i państwa 
członkowskie osiągają to poprzez redukcję 
emisji o 95 % w porównaniu z 1990 i 
składowanie w naturalnych 
pochłaniaczach na poziomie 5 %.

Or. en

Poprawka 426
Michael Bloss



PE652.555v01-00 290/635 AM\1206394PL.docx

PL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Emisje i pochłanianie gazów 
cieplarnianych w całej Unii, uregulowane 
przez prawo Unii, należy zrównoważyć 
najpóźniej do 2050 r., tym samym 
zmniejszając emisje do poziomu zerowego 
netto w tym terminie.

1. Emisje w całej Unii, w tym 
związane z Unią emisje pochodzące 
z lotnictwa międzynarodowego i żeglugi 
międzynarodowej, i pochłanianie gazów 
cieplarnianych, uregulowane przez prawo 
Unii, należy zrównoważyć wewnątrz Unii 
jak najszybciej, a najpóźniej do 2040 r., co 
doprowadzi do osiągnięcia zerowej emisji 
gazów cieplarnianych netto w tym 
terminie. Każde państwo członkowskie 
musi osiągnąć zerowe emisje gazów 
cieplarnianych netto na swoim terytorium 
najpóźniej do 2040 r.

Or. en

Poprawka 427
Silvia Modig, Malin Björk, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Nikolaj Villumsen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Emisje i pochłanianie gazów 
cieplarnianych w całej Unii, uregulowane 
przez prawo Unii, należy zrównoważyć 
najpóźniej do 2050 r., tym samym 
zmniejszając emisje do poziomu zerowego 
netto w tym terminie.

1. Emisje w całej Unii, w tym 
związane z Unią emisje pochodzące 
z lotnictwa międzynarodowego i żeglugi 
międzynarodowej, inny wpływ na klimat 
i pochłanianie gazów cieplarnianych, 
uregulowane przez prawo Unii, należy 
zrównoważyć w Unii do 2040 r., tym 
samym zmniejszając emisje do poziomu 
zerowego netto w tym terminie. Każde 
państwo członkowskie musi osiągnąć 
zerowe emisje netto na swoim terytorium 
najpóźniej do 2040 r.

Or. en
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Poprawka 428
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Emisje i pochłanianie gazów 
cieplarnianych w całej Unii, uregulowane 
przez prawo Unii, należy zrównoważyć 
najpóźniej do 2050 r., tym samym 
zmniejszając emisje do poziomu zerowego 
netto w tym terminie.

1. Emisje i pochłanianie gazów 
cieplarnianych w całej Unii, uregulowane 
przez prawo Unii, należy zrównoważyć w 
Unii do 2040 r., a najpóźniej do 2050 r. 
Komisja i państwa członkowskie osiągają 
tę równowagę poprzez redukcję emisji o 
95 % w porównaniu z 1990 r., przez 
zwiększenie pochłaniania emisji gazów 
cieplarnianych o 5 % oraz poprzez 
stopniowe wycofywanie paliw kopalnych 
do 2040 r.

Or. en

Poprawka 429
Mairead McGuinness, Franc Bogovič, Norbert Lins, Pernille Weiss, Christophe Hansen, 
Alexander Bernhuber, Hildegard Bentele, Jessica Polfjärd, Agnès Evren, Christian 
Doleschal, Michal Wiezik, Peter Liese, Esther de Lange, Dolors Montserrat, Adam 
Jarubas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Emisje i pochłanianie gazów 
cieplarnianych w całej Unii, uregulowane 
przez prawo Unii, należy zrównoważyć 
najpóźniej do 2050 r., tym samym 
zmniejszając emisje do poziomu zerowego 
netto w tym terminie.

1. Emisje i pochłanianie gazów 
cieplarnianych w całej Unii, uregulowane 
przez prawo Unii, należy zrównoważyć 
najpóźniej do 2050 r. i w późniejszym 
okresie, tym samym zmniejszając emisje 
do poziomu zerowego netto w tym 
terminie. Każde państwo członkowskie 
dąży do osiągnięcia neutralności 
klimatycznej do 2050 r. poprzez wspólne 
działania Unii.

Or. en
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Poprawka 430
Peter Liese

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Emisje i pochłanianie gazów 
cieplarnianych w całej Unii, uregulowane 
przez prawo Unii, należy zrównoważyć 
najpóźniej do 2050 r., tym samym 
zmniejszając emisje do poziomu zerowego 
netto w tym terminie.

1. Emisje i pochłanianie gazów 
cieplarnianych w całej Unii, uregulowane 
przez prawo Unii, należy zrównoważyć 
najpóźniej do 2050 r., tym samym 
zmniejszając emisje do poziomu zerowego 
netto w tym terminie. Wszystkie państwa 
członkowskie mają obowiązek osiągnąć 
na swoim terytorium neutralność 
klimatyczną najpóźniej do 2050 r.

Or. en

Poprawka 431
Nils Torvalds, Martin Hojsík, Linea Søgaard-Lidell, Asger Christensen, Catherine 
Chabaud, Sophia in 't Veld, Irena Joveva, Fredrick Federley, Susana Solís Pérez, Billy 
Kelleher, Karin Karlsbro, María Soraya Rodríguez Ramos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Emisje i pochłanianie gazów 
cieplarnianych w całej Unii, uregulowane 
przez prawo Unii, należy zrównoważyć 
najpóźniej do 2050 r., tym samym 
zmniejszając emisje do poziomu zerowego 
netto w tym terminie.

1. Emisje i pochłanianie gazów 
cieplarnianych w całej Unii, uregulowane 
przez prawo Unii, należy zrównoważyć w 
Unii najpóźniej do 2050 r., tym samym 
zmniejszając emisje do poziomu zerowego 
netto w tym terminie. Każde państwo 
członkowskie musi osiągnąć zerowe 
emisje netto najpóźniej do 2050 r.

Or. en

Poprawka 432
Michal Wiezik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Emisje i pochłanianie gazów 
cieplarnianych w całej Unii, uregulowane 
przez prawo Unii, należy zrównoważyć 
najpóźniej do 2050 r., tym samym 
zmniejszając emisje do poziomu zerowego 
netto w tym terminie.

1. Emisje i pochłanianie gazów 
cieplarnianych w całej Unii, uregulowane 
przez prawo Unii, należy zrównoważyć 
najpóźniej do 2050 r., tym samym 
zmniejszając emisje gazów cieplarnianych 
z paliw kopalnych i gazów cieplarnianych 
ze źródeł biogenicznych wewnątrz Unii do 
poziomu zerowego netto w tym terminie.

Or. en

Poprawka 433
Mick Wallace, Clare Daly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Emisje i pochłanianie gazów 
cieplarnianych w całej Unii, uregulowane 
przez prawo Unii, należy zrównoważyć 
najpóźniej do 2050 r., tym samym 
zmniejszając emisje do poziomu zerowego 
netto w tym terminie.

1. Emisje gazów cieplarnianych w 
całej Unii i w poszczególnych państwach 
członkowskich, uregulowane przez prawo 
Unii, muszą wykazywać rzeczywisty 
zerowy poziom emisji do 2040 r.

Or. en

Poprawka 434
Anna Zalewska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Emisje i pochłanianie gazów 
cieplarnianych w całej Unii, uregulowane 
przez prawo Unii, należy zrównoważyć 
najpóźniej do 2050 r., tym samym 
zmniejszając emisje do poziomu zerowego 

1. Emisje i pochłanianie gazów 
cieplarnianych w całej Unii, uregulowane 
przez prawo Unii, należy zrównoważyć w 
Unii najpóźniej do 2050 r., tym samym 
zmniejszając emisje do poziomu zerowego 
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netto w tym terminie. netto w tym terminie.

Or. en

Poprawka 435
Ondřej Knotek, Andreas Glück

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Emisje i pochłanianie gazów 
cieplarnianych w całej Unii, uregulowane 
przez prawo Unii, należy zrównoważyć 
najpóźniej do 2050 r., tym samym 
zmniejszając emisje do poziomu zerowego 
netto w tym terminie.

1. Emisje i pochłanianie gazów 
cieplarnianych w całej Unii, uregulowane 
przez prawo Unii, należy zrównoważyć w 
całej Unii do 2050 r., tym samym 
zmniejszając emisje do poziomu zerowego 
netto w tym terminie.

Or. en

Poprawka 436
Silvia Sardone, Marco Dreosto, Simona Baldassarre, Danilo Oscar Lancini, Annalisa 
Tardino

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Emisje i pochłanianie gazów 
cieplarnianych w całej Unii, uregulowane 
przez prawo Unii, należy zrównoważyć 
najpóźniej do 2050 r., tym samym 
zmniejszając emisje do poziomu zerowego 
netto w tym terminie.

1. Emisje i pochłanianie gazów 
cieplarnianych w całej Unii, uregulowane 
przez prawo Unii, należy zrównoważyć nie 
wcześniej niż w 2070 r., tym samym 
zmniejszając emisje do poziomu zerowego 
netto.

Or. it

Poprawka 437
Mick Wallace, Clare Daly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 2 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie 
dopilnowują, aby ich naturalne zasoby 
węgla były stopniowo zwiększane, pod 
względem jakości i ilości, z 
poszanowaniem różnorodności 
biologicznej i lokalnego środowiska 
naturalnego. Do 30 września 2021 r. 
Komisja przyjmuje akty delegowane 
zgodnie z art. 9 celem uzupełnienia 
niniejszego rozporządzenia poprzez 
określenie metodyki obliczania 
naturalnych zasobów węgla na podstawie 
oceny przeprowadzonej przez Niezależny 
Panel Ds. Oceny Naukowej Ds. Zmiany 
Klimatu.

Or. en

Poprawka 438
Michael Bloss

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Od 1 stycznia 2041 r. pochłanianie 
gazów cieplarnianych za pomocą 
naturalnych pochłaniaczy ma być większe 
niż emisje antropogeniczne w Unii i na 
terytorium każdego z państw 
członkowskich.

Or. en

Poprawka 439
Silvia Modig, Malin Björk, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Nikolaj Villumsen, 
Manuel Bompard, Mick Wallace

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Od 1 stycznia 2041 r. pochłanianie 
gazów cieplarnianych za pomocą 
naturalnych pochłaniaczy ma być większe 
niż emisje i inny wpływ na klimat w Unii i 
we wszystkich państwach członkowskich.

Or. en

Poprawka 440
Ondřej Knotek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Właściwe instytucje Unii i państwa 
członkowskie wprowadzają odpowiednio 
na poziomie unijnym i krajowym środki 
niezbędne, by umożliwić wspólne 
osiągnięcie celu neutralności klimatycznej 
określonego w ust. 1, z uwzględnieniem 
znaczenia wspierania sprawiedliwości 
i solidarności między państwami 
członkowskimi.

2. Właściwe instytucje Unii i państwa 
członkowskie wprowadzają odpowiednio 
na poziomie unijnym i krajowym środki 
niezbędne, by umożliwić wspólne 
osiągnięcie celu neutralności klimatycznej 
określonego w ust. 1, z uwzględnieniem 
znaczenia wspierania sprawiedliwości i 
solidarności między państwami 
członkowskimi, spójności społecznej i 
gospodarczej, a także różnych sytuacji 
wyjściowych poszczególnych państw 
członkowskich w transformacji 
zmierzającej do osiągnięcia neutralności 
klimatycznej. Należy znacznie zwiększyć 
znaczenie instrumentów kompensacji dla 
państw członkowskich odczuwających w 
większym stopniu skutki przejścia na 
gospodarkę niskoemisyjną, takich jak 
fundusz na rzecz modernizacji i 
postanowienie dotyczące solidarności 
zawarte w dyrektywie w sprawie EU ETS 
(2008/87/WE).

Or. en

Poprawka 441
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Anna Zalewska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Właściwe instytucje Unii i państwa 
członkowskie wprowadzają odpowiednio 
na poziomie unijnym i krajowym środki 
niezbędne, by umożliwić wspólne 
osiągnięcie celu neutralności klimatycznej 
określonego w ust. 1, z uwzględnieniem 
znaczenia wspierania sprawiedliwości 
i solidarności między państwami 
członkowskimi.

2. Właściwe instytucje Unii i państwa 
członkowskie wprowadzają odpowiednio 
na poziomie unijnym i krajowym 
niezbędne środki i zapewniają wsparcie, 
by umożliwić poszczególnym państwom 
członkowskim o wysokim poziomie 
ambicji osiągnięcie tego wyniku wcześniej 
i tym samym umożliwić wspólne 
osiągnięcie celu neutralności klimatycznej 
określonego w ust. 1, z uwzględnieniem 
znaczenia wspierania sprawiedliwości i 
solidarności między państwami 
członkowskimi, spójności społecznej i 
gospodarczej, spójności społecznej i 
gospodarczej, ochrony szczególnie 
narażonych obywateli Unii i pracowników 
w państwach członkowskich startujących 
z różnych punktów wyjścia, co pozwoli 
zwiększyć sprawiedliwość transformacji.

Or. en

Poprawka 442
Nicolás González Casares, César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Javi 
López

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Właściwe instytucje Unii i państwa 
członkowskie wprowadzają odpowiednio 
na poziomie unijnym i krajowym środki 
niezbędne, by umożliwić wspólne 
osiągnięcie celu neutralności klimatycznej 
określonego w ust. 1, z uwzględnieniem 
znaczenia wspierania sprawiedliwości 
i solidarności między państwami 
członkowskimi.

2. Właściwe instytucje Unii i państwa 
członkowskie wprowadzają odpowiednio 
na poziomie unijnym i krajowym oraz 
regionalnym i lokalnym środki niezbędne, 
by umożliwić indywidualne i wspólne 
osiągnięcie celu neutralności klimatycznej 
określonego w ust. 1, z uwzględnieniem 
potrzeby spójności społecznej i 
gospodarczej oraz ochrony obywateli Unii 
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znajdujących się w trudnej sytuacji, 
znaczenia wspierania sprawiedliwości, 
solidarności i sprawiedliwej transformacji 
między państwami członkowskimi oraz 
różnych warunków wyjściowych 
panujących w państwach członkowskich.

Or. en

Poprawka 443
Agnès Evren

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Właściwe instytucje Unii i państwa 
członkowskie wprowadzają odpowiednio 
na poziomie unijnym i krajowym środki 
niezbędne, by umożliwić wspólne 
osiągnięcie celu neutralności klimatycznej 
określonego w ust. 1, z uwzględnieniem 
znaczenia wspierania sprawiedliwości 
i solidarności między państwami 
członkowskimi.

2. Właściwe instytucje Unii i państwa 
członkowskie wprowadzają odpowiednio 
na poziomie unijnym i krajowym środki 
niezbędne, by umożliwić wspólne 
osiągnięcie celu neutralności klimatycznej 
określonego w ust. 1, z uwzględnieniem 
znaczenia wspierania sprawiedliwości 
i solidarności między państwami 
członkowskimi. Komisja będzie musiała 
dokładnie określić zasady obliczeniowe 
mające zastosowanie do obliczania celu 
neutralności klimatycznej, aby ustanowić 
bezpieczne ramy dla przedsiębiorstw.

Or. fr

Poprawka 444
Michael Bloss

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Właściwe instytucje Unii i państwa 
członkowskie wprowadzają odpowiednio 
na poziomie unijnym i krajowym środki 
niezbędne, by umożliwić wspólne 

2. Właściwe instytucje Unii i państwa 
członkowskie wprowadzają odpowiednio 
na poziomie unijnym i krajowym środki 
niezbędne, by umożliwić wspólne 
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osiągnięcie celu neutralności klimatycznej 
określonego w ust. 1, z uwzględnieniem 
znaczenia wspierania sprawiedliwości 
i solidarności między państwami 
członkowskimi.

osiągnięcie celu unijnego bilansu gazów 
cieplarnianych określonego w ust. -1 oraz 
wspólne i indywidualne osiągnięcie celu 
zerowego poziomu emisji netto gazów 
cieplarnianych określonego w ust. 1 i celu 
na okres po 2040 r. określonego w ust. 1a, 
z uwzględnieniem znaczenia wspierania 
sprawiedliwości i solidarności między 
państwami członkowskimi.

Or. en

Poprawka 445
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Właściwe instytucje Unii i państwa 
członkowskie wprowadzają odpowiednio 
na poziomie unijnym i krajowym środki 
niezbędne, by umożliwić wspólne 
osiągnięcie celu neutralności klimatycznej 
określonego w ust. 1, z uwzględnieniem 
znaczenia wspierania sprawiedliwości 
i solidarności między państwami 
członkowskimi.

2. Właściwe instytucje Unii i państwa 
członkowskie wprowadzają odpowiednio 
na poziomie unijnym lub krajowym środki 
niezbędne – zgodnie z zasadą 
pomocniczości – by umożliwić wspólne 
osiągnięcie celów określonych w ust. 1, z 
uwzględnieniem znaczenia wspierania 
sprawiedliwości i solidarności między 
państwami członkowskimi. Ponadto 
należy wezwać państwa członkowskie UE 
do dokonania ponownej oceny ich 
zobowiązań wynikających z porozumienia 
paryskiego.

Or. en

Poprawka 446
Tiemo Wölken, Delara Burkhardt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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2. Właściwe instytucje Unii i państwa 
członkowskie wprowadzają odpowiednio 
na poziomie unijnym i krajowym środki 
niezbędne, by umożliwić wspólne 
osiągnięcie celu neutralności klimatycznej 
określonego w ust. 1, z uwzględnieniem 
znaczenia wspierania sprawiedliwości 
i solidarności między państwami 
członkowskimi.

2. Właściwe instytucje Unii i państwa 
członkowskie wprowadzają odpowiednio 
na poziomie unijnym, krajowym, 
regionalnym i lokalnym środki niezbędne, 
by umożliwić indywidualne i w rezultacie 
wspólne osiągnięcie celu neutralności 
klimatycznej określonego w ust. 1, 
z uwzględnieniem znaczenia wspierania 
sprawiedliwości i solidarności między 
państwami członkowskimi, spójności 
społecznej i gospodarczej oraz ochrony 
obywateli Unii znajdujących się w trudnej 
sytuacji.

Or. en

Poprawka 447
Catherine Chabaud, Frédérique Ries, Véronique Trillet-Lenoir, Nils Torvalds, Martin 
Hojsík, Pascal Canfin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Właściwe instytucje Unii i państwa 
członkowskie wprowadzają odpowiednio 
na poziomie unijnym i krajowym środki 
niezbędne, by umożliwić wspólne 
osiągnięcie celu neutralności klimatycznej 
określonego w ust. 1, z uwzględnieniem 
znaczenia wspierania sprawiedliwości 
i solidarności między państwami 
członkowskimi.

2. Właściwe instytucje Unii i państwa 
członkowskie wprowadzają odpowiednio 
na poziomie unijnym i krajowym środki 
niezbędne, by umożliwić wspólne 
osiągnięcie celu neutralności klimatycznej 
określonego w ust. 1, z uwzględnieniem 
znaczenia wspierania sprawiedliwości 
i solidarności między państwami 
członkowskimi oraz znaczenia 
zarządzania, przywracania i ochrony 
różnorodności biologicznej ekosystemów 
morskich i lądowych oraz biotopów 
obniżających zawartość dwutlenku węgla.

Or. en

Poprawka 448
César Luena, Javi López, Nicolás González Casares, Cristina Maestre Martín De 
Almagro
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Właściwe instytucje Unii i państwa 
członkowskie wprowadzają odpowiednio 
na poziomie unijnym i krajowym środki 
niezbędne, by umożliwić wspólne 
osiągnięcie celu neutralności klimatycznej 
określonego w ust. 1, z uwzględnieniem 
znaczenia wspierania sprawiedliwości 
i solidarności między państwami 
członkowskimi.

2. Właściwe instytucje Unii i państwa 
członkowskie wprowadzają odpowiednio 
na poziomie unijnym i krajowym środki 
niezbędne, by umożliwić wspólne 
osiągnięcie celu neutralności klimatycznej 
określonego w ust. 1, z uwzględnieniem 
znaczenia wspierania sprawiedliwości 
i solidarności między państwami 
członkowskimi oraz związku między 
klimatem a różnorodnością biologiczną, 
aby chronić i przywracać naturalne 
pochłaniacze dwutlenku węgla.

Or. en

Poprawka 449
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Właściwe instytucje Unii i państwa 
członkowskie wprowadzają odpowiednio 
na poziomie unijnym i krajowym środki 
niezbędne, by umożliwić wspólne 
osiągnięcie celu neutralności klimatycznej 
określonego w ust. 1, z uwzględnieniem 
znaczenia wspierania sprawiedliwości 
i solidarności między państwami 
członkowskimi.

2. Właściwe instytucje Unii i państwa 
członkowskie wprowadzają odpowiednio 
na poziomie unijnym i krajowym środki 
niezbędne, by umożliwić wspólne 
osiągnięcie celu neutralności klimatycznej 
określonego w ust. 1, z uwzględnieniem 
znaczenia wspierania sprawiedliwości i 
solidarności między państwami 
członkowskimi oraz powiązania między 
klimatem i różnorodnością biologiczną, 
aby przywrócić ekosystemy bogate w 
węgiel.

Or. en

Poprawka 450
Andrey Novakov, Andrey Slabakov
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Właściwe instytucje Unii i państwa 
członkowskie wprowadzają odpowiednio 
na poziomie unijnym i krajowym środki 
niezbędne, by umożliwić wspólne 
osiągnięcie celu neutralności klimatycznej 
określonego w ust. 1, z uwzględnieniem 
znaczenia wspierania sprawiedliwości 
i solidarności między państwami 
członkowskimi.

2. Na podstawie porozumienia 
właściwe instytucje Unii i państwa 
członkowskie wprowadzają odpowiednio 
na poziomie unijnym i krajowym środki 
niezbędne, by umożliwić wspólne 
osiągnięcie celu neutralności klimatycznej 
określonego w ust. 1, po uwzględnieniu 
kontekstu społecznego, gospodarczego i 
sektorowego oraz znaczenia wspierania 
sprawiedliwości i solidarności między 
państwami członkowskimi.

Or. en

Poprawka 451
Silvia Modig, Malin Björk, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Nikolaj Villumsen, 
Manuel Bompard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Właściwe instytucje Unii i państwa 
członkowskie wprowadzają odpowiednio 
na poziomie unijnym i krajowym środki 
niezbędne, by umożliwić wspólne 
osiągnięcie celu neutralności klimatycznej 
określonego w ust. 1, z uwzględnieniem 
znaczenia wspierania sprawiedliwości 
i solidarności między państwami 
członkowskimi.

2. Właściwe instytucje Unii i państwa 
członkowskie wprowadzają odpowiednio 
na poziomie unijnym i krajowym środki 
niezbędne, by umożliwić wspólne 
osiągnięcie celu neutralności klimatycznej 
określonego w ust. 1, z uwzględnieniem 
znaczenia wspierania sprawiedliwości 
i solidarności między państwami 
członkowskimi, spójności społecznej i 
ochrony społeczności pierwszej linii.

Or. en

Poprawka 452
Petros Kokkalis, Silvia Modig
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Właściwe instytucje Unii i państwa 
członkowskie wprowadzają odpowiednio 
na poziomie unijnym i krajowym środki 
niezbędne, by umożliwić wspólne 
osiągnięcie celu neutralności klimatycznej 
określonego w ust. 1, z uwzględnieniem 
znaczenia wspierania sprawiedliwości 
i solidarności między państwami 
członkowskimi.

2. Właściwe instytucje Unii i państwa 
członkowskie wprowadzają odpowiednio 
na poziomie unijnym i krajowym, 
opierając się na najlepszej dostępnej, 
aktualnej wiedzy naukowej, środki 
niezbędne, by umożliwić wspólne 
osiągnięcie celu neutralności klimatycznej 
określonego w ust. 1, z uwzględnieniem 
znaczenia wspierania sprawiedliwości 
społecznej i solidarności między 
państwami członkowskimi.

Or. en

Poprawka 453
Alexander Bernhuber, Norbert Lins

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Właściwe instytucje Unii i państwa 
członkowskie wprowadzają odpowiednio 
na poziomie unijnym i krajowym środki 
niezbędne, by umożliwić wspólne 
osiągnięcie celu neutralności klimatycznej 
określonego w ust. 1, z uwzględnieniem 
znaczenia wspierania sprawiedliwości 
i solidarności między państwami 
członkowskimi.

2. Właściwe instytucje Unii i państwa 
członkowskie wprowadzają odpowiednio 
na poziomie unijnym i krajowym środki 
niezbędne, by umożliwić wspólne 
osiągnięcie celu neutralności klimatycznej 
określonego w ust. 1, z uwzględnieniem 
znaczenia wspierania sprawiedliwości 
i solidarności między państwami 
członkowskimi oraz szczególnej roli 
rolnictwa i leśnictwa.

Or. en

Uzasadnienie

O szczególnej roli rolnictwa jest mowa również w porozumieniu paryskim. Jedynie istotne i 
produktywne rolnictwo i leśnictwo są w stanie zapewnić ludności wysokiej jakości bezpieczną 
żywność w wystarczających ilościach i po przystępnych cenach, a także surowce odnawialne 
do wszystkich zastosowań w biogospodarce. Należy utrzymać funkcje rolnictwa i leśnictwa 
związane ze składowaniem i pochłanianiem, a przede wszystkim przypisać je do samego 
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sektora.

Poprawka 454
Nils Torvalds, Martin Hojsík, Linea Søgaard-Lidell, Catherine Chabaud, Sophia in 't 
Veld, Asger Christensen, Irena Joveva, Fredrick Federley, Susana Solís Pérez, Billy 
Kelleher, Karin Karlsbro, María Soraya Rodríguez Ramos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Właściwe instytucje Unii i państwa 
członkowskie wprowadzają odpowiednio 
na poziomie unijnym i krajowym środki 
niezbędne, by umożliwić wspólne 
osiągnięcie celu neutralności klimatycznej 
określonego w ust. 1, z uwzględnieniem 
znaczenia wspierania sprawiedliwości 
i solidarności między państwami 
członkowskimi.

2. Właściwe instytucje Unii i państwa 
członkowskie wprowadzają odpowiednio 
na poziomie unijnym i krajowym środki 
niezbędne, by umożliwić osiągnięcie w 
Unii i we wszystkich państwach 
członkowskich celu neutralności 
klimatycznej określonego w ust. 1, z 
uwzględnieniem znaczenia wspierania 
sprawiedliwości i solidarności między 
państwami członkowskimi.

Or. en

Poprawka 455
Dan-Ștefan Motreanu, Cristian-Silviu Buşoi, Traian Băsescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Właściwe instytucje Unii i państwa 
członkowskie wprowadzają odpowiednio 
na poziomie unijnym i krajowym środki 
niezbędne, by umożliwić wspólne 
osiągnięcie celu neutralności klimatycznej 
określonego w ust. 1, z uwzględnieniem 
znaczenia wspierania sprawiedliwości 
i solidarności między państwami 
członkowskimi.

2. Właściwe instytucje Unii i państwa 
członkowskie wprowadzają odpowiednio 
na poziomie unijnym i krajowym środki 
niezbędne, by umożliwić wspólne 
osiągnięcie celu neutralności klimatycznej 
określonego w ust. 1, z uwzględnieniem 
znaczenia wspierania sprawiedliwości, 
solidarności i sprawiedliwej transformacji 
między państwami członkowskimi.

Or. en
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Poprawka 456
Rovana Plumb, Tudor Ciuhodaru

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Właściwe instytucje Unii i państwa 
członkowskie wprowadzają odpowiednio 
na poziomie unijnym i krajowym środki 
niezbędne, by umożliwić wspólne 
osiągnięcie celu neutralności klimatycznej 
określonego w ust. 1, z uwzględnieniem 
znaczenia wspierania sprawiedliwości 
i solidarności między państwami 
członkowskimi.

2. Właściwe instytucje Unii i państwa 
członkowskie wprowadzają odpowiednio 
na poziomie unijnym i krajowym środki 
niezbędne, by umożliwić wspólne 
osiągnięcie celu neutralności klimatycznej 
określonego w ust. 1, z uwzględnieniem 
znaczenia wspierania sprawiedliwości, 
solidarności i sprawiedliwej transformacji 
między państwami członkowskimi.

Or. en

Poprawka 457
Mick Wallace, Clare Daly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Właściwe instytucje Unii i państwa 
członkowskie wprowadzają odpowiednio 
na poziomie unijnym i krajowym środki 
niezbędne, by umożliwić wspólne 
osiągnięcie celu neutralności klimatycznej 
określonego w ust. 1, z uwzględnieniem 
znaczenia wspierania sprawiedliwości 
i solidarności między państwami 
członkowskimi.

2. Właściwe instytucje Unii i państwa 
członkowskie wprowadzają odpowiednio 
na poziomie unijnym i krajowym środki 
niezbędne, by osiągnąć cele niniejszego 
rozporządzenia, z uwzględnieniem 
znaczenia wspierania sprawiedliwości 
i solidarności między państwami 
członkowskimi.

Or. en

Poprawka 458
Edina Tóth, András Gyürk
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Właściwe instytucje Unii i państwa 
członkowskie wprowadzają odpowiednio 
na poziomie unijnym i krajowym środki 
niezbędne, by umożliwić wspólne 
osiągnięcie celu neutralności klimatycznej 
określonego w ust. 1, z uwzględnieniem 
znaczenia wspierania sprawiedliwości 
i solidarności między państwami 
członkowskimi.

2. Właściwe instytucje Unii i państwa 
członkowskie wprowadzają odpowiednio 
na poziomie unijnym i krajowym środki 
niezbędne, by umożliwić wspólne 
osiągnięcie celu neutralności klimatycznej 
określonego w ust. 1, z uwzględnieniem 
znaczenia wspierania sprawiedliwości, 
konkurencyjności i solidarności między 
państwami członkowskimi.

Or. en

Poprawka 459
Mairead McGuinness, Franc Bogovič, Norbert Lins, Roberta Metsola, Pernille Weiss, 
Alexander Bernhuber, Jessica Polfjärd, Hildegard Bentele, Christian Doleschal, Michal 
Wiezik, Peter Liese, Esther de Lange, Dolors Montserrat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Właściwe instytucje Unii i państwa 
członkowskie wprowadzają odpowiednio 
na poziomie unijnym i krajowym środki 
niezbędne, by umożliwić wspólne 
osiągnięcie celu neutralności klimatycznej 
określonego w ust. 1, z uwzględnieniem 
znaczenia wspierania sprawiedliwości 
i solidarności między państwami 
członkowskimi.

2. Właściwe instytucje Unii i państwa 
członkowskie wprowadzają odpowiednio 
na poziomie unijnym i krajowym środki 
niezbędne, by umożliwić osiągnięcie 
przezposzczególne państwa członkowskie i 
wspólne osiągnięcie celu neutralności 
klimatycznej określonego w ust. 1, 
z uwzględnieniem znaczenia wspierania 
sprawiedliwości i solidarności między 
państwami członkowskimi.

Or. en

Poprawka 460
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Właściwe instytucje Unii i państwa 
członkowskie wprowadzają odpowiednio 
na poziomie unijnym i krajowym środki 
niezbędne, by umożliwić wspólne 
osiągnięcie celu neutralności klimatycznej 
określonego w ust. 1, z uwzględnieniem 
znaczenia wspierania sprawiedliwości 
i solidarności między państwami 
członkowskimi.

2. Właściwe instytucje Unii i państwa 
członkowskie wprowadzają odpowiednio 
na poziomie unijnym i krajowym środki 
niezbędne, by umożliwić wspólne i 
krajowe osiągnięcie celów określonych 
w ust. 1, z uwzględnieniem znaczenia 
wspierania sprawiedliwości i solidarności 
między państwami członkowskimi.

Or. en

Poprawka 461
Alexander Bernhuber, Norbert Lins

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – akapit 1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja dba o to, aby niniejsze 
rozporządzenie nie osłabiało 
samowystarczalności rolnictwa 
europejskiego.

Or. en

Poprawka 462
Delara Burkhardt, Tiemo Wölken

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Do 30 czerwca 2021 r. Komisja 
zaproponuje zmianę niniejszego ustępu w 
celu ustalenia ogólnounijnego celu na 
2030 r. w zakresie pochłaniania za 
pomocą pochłaniaczy naturalnych.

Or. en
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Poprawka 463
Anna Zalewska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Do września 2020 r. Komisja 
dokonuje przeglądu unijnego celu 
klimatycznego na 2030 r., o którym mowa 
w art. 2 ust. 11 rozporządzenia (UE) 
2018/1999, w świetle celu neutralności 
klimatycznej określonego w art. 2 ust. 1 
i bada opcje wprowadzenia nowego celu 
na 2030 r. na poziomie 50–55 % redukcji 
emisji w porównaniu z poziomem z 1990 r. 
Jeżeli Komisja uzna za stosowne 
skorygowanie tego celu, przedkłada w tej 
sprawie odpowiednie wnioski 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

3. Komisja opracuje szczegółową 
ocenę skutków w celu dokonania 
przeglądu unijnego celu klimatycznego na 
2030 r., o którym mowa w art. 2 ust. 11 
rozporządzenia (UE) 2018/1999, w świetle 
celu neutralności klimatycznej określonego 
w art. 2 ust. 1, w tym informacje na temat 
zgłoszonych prognozowanych na 2030 r. 
ogólnounijnych wartości emisji i 
pochłaniania, oraz zbada opcje 
wprowadzenia nowego celu na 2030 r. na 
poziomie 50–55 % redukcji emisji w 
porównaniu z poziomem z 1990 r. w 
porównaniu z kosztami osiągnięcia celu 
na poziomie 40–45 %. Ocena skutków 
obejmie skutki na szczeblu UE, w 
państwach członkowskich i w 
poszczególnych sektorach. W ocenie tej 
Komisja bierze pod uwagę skutki 
społeczno-gospodarcze pandemii COVID-
19. Jeżeli Komisja uzna za stosowne 
skorygowanie tego celu, przedkłada w tej 
sprawie odpowiednie wnioski 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Or. en

Poprawka 464
Massimiliano Salini, Fulvio Martusciello

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Do września 2020 r. Komisja 
dokonuje przeglądu unijnego celu 

3. Komisja dokonuje przeglądu 
unijnego celu klimatycznego na 2030 r., o 
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klimatycznego na 2030 r., o którym mowa 
w art. 2 ust. 11 rozporządzenia (UE) 
2018/1999, w świetle celu neutralności 
klimatycznej określonego w art. 2 ust. 1 
i bada opcje wprowadzenia nowego celu 
na 2030 r. na poziomie 50–55 % redukcji 
emisji w porównaniu z poziomem z 1990 r. 
Jeżeli Komisja uzna za stosowne 
skorygowanie tego celu, przedkłada w tej 
sprawie odpowiednie wnioski 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

którym mowa w art. 2 ust. 11 
rozporządzenia (UE) 2018/1999, w świetle 
celu neutralności klimatycznej określonego 
w art. 2 ust. 1 oraz skutków pandemii 
COVID-19 i bada opcje wprowadzenia 
nowego celu na 2030 r. na poziomie 50–
55 % redukcji emisji w porównaniu z 
poziomem z 1990 r. Przegląd opiera się na 
dogłębnej ocenie skutków z 
uwzględnieniem skutków społecznych i 
gospodarczych wywołanych przez kryzys 
spowodowany COVID-19 i potencjalnych 
skutków społecznych przyszłych środków. 
Jeżeli Komisja uzna za stosowne 
skorygowanie tego celu, przedkłada w tej 
sprawie odpowiednie wnioski 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. 
Komisja powinna jednocześnie 
kontynuować wysiłki na rzecz 
opracowania metody obliczania emisji w 
całym cyklu życia niektórych produktów.

Or. en

Uzasadnienie

Planuje się, że przegląd celów na 2030 r. odbędzie się zaledwie dwa lata po wprowadzeniu 
istniejących celów klimatycznych. Aby zapewnić jasne ramy prawne i uzasadnić nowy poziom 
ambicji, przy równoczesnym poszanowaniu zasad lepszego stanowienia prawa, przegląd 
celów powinien opierać się na dogłębnej ocenie skutków.

Poprawka 465
Michael Bloss

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Do września 2020 r. Komisja 
dokonuje przeglądu unijnego celu 
klimatycznego na 2030 r., o którym mowa 
w art. 2 ust. 11 rozporządzenia (UE) 
2018/1999, w świetle celu neutralności 
klimatycznej określonego w art. 2 ust. 1 
i bada opcje wprowadzenia nowego celu 
na 2030 r. na poziomie 50–55 % redukcji 

3. Aby emisje Unii zmieściły się w 
ramach budżetu emisji gazów 
cieplarnianych określonego w art. 2 ust. 1, 
do 2030 r. w całej gospodarce Unii 
powinna nastąpić redukcja emisji gazów 
cieplarnianych na szczeblu krajowym o co 
najmniej 65 % w porównaniu z poziomem 
z 1990 r.
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emisji w porównaniu z poziomem z 1990 r. 
Jeżeli Komisja uzna za stosowne 
skorygowanie tego celu, przedkłada w tej 
sprawie odpowiednie wnioski 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Or. en

Poprawka 466
Antoni Comín i Oliveres

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Do września 2020 r. Komisja 
dokonuje przeglądu unijnego celu 
klimatycznego na 2030 r., o którym mowa 
w art. 2 ust. 11 rozporządzenia (UE) 
2018/1999, w świetle celu neutralności 
klimatycznej określonego w art. 2 ust. 1 
i bada opcje wprowadzenia nowego celu 
na 2030 r. na poziomie 50–55 % redukcji 
emisji w porównaniu z poziomem z 1990 r. 
Jeżeli Komisja uzna za stosowne 
skorygowanie tego celu, przedkłada w tej 
sprawie odpowiednie wnioski 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

3. Do września 2021 r. Komisja 
dokonuje przeglądu unijnego celu 
klimatycznego na 2030 r., o którym mowa 
w art. 2 ust. 11 rozporządzenia (UE) 
2018/1999, aby osiągnąć redukcję emisji 
na poziomie 65 % w porównaniu z 
poziomem z 1990 r.

Or. en

Poprawka 467
Rovana Plumb, Tudor Ciuhodaru

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Do września 2020 r. Komisja 
dokonuje przeglądu unijnego celu 
klimatycznego na 2030 r., o którym mowa 
w art. 2 ust. 11 rozporządzenia (UE) 
2018/1999, w świetle celu neutralności 

3. Do września 2020 r. Komisja 
dokonuje przeglądu unijnego celu 
klimatycznego na 2030 r., o którym mowa 
w art. 2 ust. 11 rozporządzenia (UE) 
2018/1999, w świetle celu neutralności 
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klimatycznej określonego w art. 2 ust. 1 
i bada opcje wprowadzenia nowego celu 
na 2030 r. na poziomie 50–55 % redukcji 
emisji w porównaniu z poziomem z 1990 r. 
Jeżeli Komisja uzna za stosowne 
skorygowanie tego celu, przedkłada w tej 
sprawie odpowiednie wnioski 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

klimatycznej określonego w art. 2 ust. 1 
oraz w oparciu o dogłębną ocenę skutków, 
i bada wszystkie wykonalne i opłacalne, 
zarówno w sensie gospodarczym, jak i w 
szczególności społecznym, opcje 
wprowadzenia nowego celu na 2030 r. na 
poziomie 50–55 % redukcji emisji 
w porównaniu z poziomem z 1990 r. W 
przeglądzie należy również zawrzeć ocenę 
kosztów i korzyści dla poszczególnych 
państw członkowskich. Jeżeli Komisja 
uzna za stosowne skorygowanie tego celu, 
przedkłada w tej sprawie odpowiednie 
wnioski Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie.

Or. en

Poprawka 468
Clare Daly, Mick Wallace

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Do września 2020 r. Komisja 
dokonuje przeglądu unijnego celu 
klimatycznego na 2030 r., o którym mowa 
w art. 2 ust. 11 rozporządzenia (UE) 
2018/1999, w świetle celu neutralności 
klimatycznej określonego w art. 2 ust. 1 
i bada opcje wprowadzenia nowego celu 
na 2030 r. na poziomie 50–55 % redukcji 
emisji w porównaniu z poziomem z 1990 r. 
Jeżeli Komisja uzna za stosowne 
skorygowanie tego celu, przedkłada w tej 
sprawie odpowiednie wnioski 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

3. W świetle alarmującej sytuacji 
klimatycznej i środowiskowej unijny cel 
klimatyczny na 2030 r., o którym mowa w 
art. 2 ust. 11 rozporządzenia (UE) 
2018/1999, ustala się na poziomie 70 % 
redukcji emisji w porównaniu z poziomem 
z 1990 r.

Or. en

Poprawka 469
Fredrick Federley, Karin Karlsbro, Linea Søgaard-Lidell



PE652.555v01-00 312/635 AM\1206394PL.docx

PL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Do września 2020 r. Komisja 
dokonuje przeglądu unijnego celu 
klimatycznego na 2030 r., o którym mowa 
w art. 2 ust. 11 rozporządzenia (UE) 
2018/1999, w świetle celu neutralności 
klimatycznej określonego w art. 2 ust. 1 
i bada opcje wprowadzenia nowego celu 
na 2030 r. na poziomie 50–55 % redukcji 
emisji w porównaniu z poziomem z 1990 r. 
Jeżeli Komisja uzna za stosowne 
skorygowanie tego celu, przedkłada w tej 
sprawie odpowiednie wnioski 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

3. W świetle celu neutralności 
klimatycznej określonego w art. 2 ust. 1 
unijny cel klimatyczny na 2030 r., o 
którym mowa w art. 2 ust. 11 
rozporządzenia (UE) 2018/1999, zostaje 
zwiększony do poziomu 65% redukcji 
emisji w porównaniu z poziomem z 1990 r.

Or. en

Poprawka 470
Silvia Modig, Malin Björk, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Nikolaj Villumsen, 
Manuel Bompard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Do września 2020 r. Komisja 
dokonuje przeglądu unijnego celu 
klimatycznego na 2030 r., o którym mowa 
w art. 2 ust. 11 rozporządzenia (UE) 
2018/1999, w świetle celu neutralności 
klimatycznej określonego w art. 2 ust. 1 
i bada opcje wprowadzenia nowego celu 
na 2030 r. na poziomie 50–55 % redukcji 
emisji w porównaniu z poziomem z 1990 r. 
Jeżeli Komisja uzna za stosowne 
skorygowanie tego celu, przedkłada w tej 
sprawie odpowiednie wnioski 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

3. W świetle celu neutralności 
klimatycznej określonego w art. 2 ust. 1 
unijny cel klimatyczny na 2030 r., o 
którym mowa w art. 2 ust. 11 
rozporządzenia (UE) 2018/1999, wyznacza 
się na poziomie 70 % redukcji emisji w 
porównaniu z poziomem z 1990 r.

Or. en
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Poprawka 471
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Do września 2020 r. Komisja 
dokonuje przeglądu unijnego celu 
klimatycznego na 2030 r., o którym mowa 
w art. 2 ust. 11 rozporządzenia (UE) 
2018/1999, w świetle celu neutralności 
klimatycznej określonego w art. 2 ust. 1 
i bada opcje wprowadzenia nowego celu 
na 2030 r. na poziomie 50–55 % redukcji 
emisji w porównaniu z poziomem z 1990 r. 
Jeżeli Komisja uzna za stosowne 
skorygowanie tego celu, przedkłada w tej 
sprawie odpowiednie wnioski 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

3. W świetle celu neutralności 
klimatycznej określonego w art. 2 ust. 1 
unijny cel klimatyczny na 2030 r., o 
którym mowa w art. 2 ust. 11 
rozporządzenia (UE) 2018/1999, ma 
odpowiadać redukcji emisji na poziomie 
co najmniej 65% w porównaniu z 
poziomem z 1990 r.

Or. en

Poprawka 472
Dan-Ștefan Motreanu, Cristian-Silviu Buşoi, Traian Băsescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Do września 2020 r. Komisja 
dokonuje przeglądu unijnego celu 
klimatycznego na 2030 r., o którym mowa 
w art. 2 ust. 11 rozporządzenia (UE) 
2018/1999, w świetle celu neutralności 
klimatycznej określonego w art. 2 ust. 1 
i bada opcje wprowadzenia nowego celu 
na 2030 r. na poziomie 50–55 % redukcji 
emisji w porównaniu z poziomem z 1990 r. 
Jeżeli Komisja uzna za stosowne 
skorygowanie tego celu, przedkłada w tej 
sprawie odpowiednie wnioski 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

3. Do września 2020 r. Komisja 
dokonuje przeglądu unijnego celu 
klimatycznego na 2030 r., o którym mowa 
w art. 2 ust. 11 rozporządzenia (UE) 
2018/1999, w świetle celu neutralności 
klimatycznej określonego w art. 2 ust. 1 i w 
oparciu o dogłębną ocenę skutków, w 
ramach której ocenia się wykonalność, 
skutki gospodarcze i bezpieczeństwo 
energetyczne, oraz bada opcje 
wprowadzenia nowego celu na 2030 r. na 
poziomie 50 % redukcji emisji 
w porównaniu z poziomem z 1990 r. W 
przeglądzie należy również zawrzeć ocenę 
kosztów i korzyści dla poszczególnych 
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państw członkowskich. Jeżeli Komisja 
uzna za stosowne skorygowanie tego celu, 
przedkłada w tej sprawie odpowiednie 
wnioski Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie.

Or. en

Poprawka 473
Nils Torvalds, Jan Huitema, Irena Joveva, Susana Solís Pérez, Billy Kelleher, María 
Soraya Rodríguez Ramos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Do września 2020 r. Komisja 
dokonuje przeglądu unijnego celu 
klimatycznego na 2030 r., o którym mowa 
w art. 2 ust. 11 rozporządzenia (UE) 
2018/1999, w świetle celu neutralności 
klimatycznej określonego w art. 2 ust. 1 
i bada opcje wprowadzenia nowego celu 
na 2030 r. na poziomie 50–55 % redukcji 
emisji w porównaniu z poziomem z 1990 r. 
Jeżeli Komisja uzna za stosowne 
skorygowanie tego celu, przedkłada w tej 
sprawie odpowiednie wnioski 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

3. W świetle celu neutralności 
klimatycznej określonego w art. 2 ust. 1 
unijny cel klimatyczny na 2030 r., o 
którym mowa w art. 2 ust. 11 
rozporządzenia (UE) 2018/1999, zostaje 
zwiększony do poziomu co najmniej 55 % 
redukcji emisji w porównaniu z poziomem 
z 1990 r.

Or. en

Poprawka 474
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Do września 2020 r. Komisja 
dokonuje przeglądu unijnego celu 
klimatycznego na 2030 r., o którym mowa 

3. Do września 2021 r. Komisja 
dokonuje przeglądu unijnego celu 
klimatycznego na 2030 r., o którym mowa 
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w art. 2 ust. 11 rozporządzenia (UE) 
2018/1999, w świetle celu neutralności 
klimatycznej określonego w art. 2 ust. 1 
i bada opcje wprowadzenia nowego celu 
na 2030 r. na poziomie 50–55 % redukcji 
emisji w porównaniu z poziomem 
z 1990 r. Jeżeli Komisja uzna za stosowne 
skorygowanie tego celu, przedkłada w tej 
sprawie odpowiednie wnioski 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

w art. 2 ust. 11 rozporządzenia (UE) 
2018/1999, w związku z ponowną oceną 
określoną w art. 2 ust. 1. Ponadto Komisja 
powinna zbadać, w jakim stopniu 
rozporządzenie (UE) 2018/1999 wywiera 
wpływ na gospodarki państw 
członkowskich UE i, w razie konieczności, 
przedłożyć wnioski mające na celu 
dostosowanie niniejszego rozporządzenia, 
tak aby państwa członkowskie, przy 
poszanowaniu swojej suwerenności, 
mogły ponownie podjąć środki w celu 
wdrożenia racjonalnej polityki w 
dziedzinie środowiska, chroniącej 
środowisko dla ludzi oraz chroniącej 
zdrowie ludzi, a jednocześnie 
umożliwiającej rozwój gospodarczy.

Or. en

Poprawka 475
Andrey Novakov, Andrey Slabakov

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Do września 2020 r. Komisja 
dokonuje przeglądu unijnego celu 
klimatycznego na 2030 r., o którym mowa 
w art. 2 ust. 11 rozporządzenia (UE) 
2018/1999, w świetle celu neutralności 
klimatycznej określonego w art. 2 ust. 1 
i bada opcje wprowadzenia nowego celu 
na 2030 r. na poziomie 50–55 % redukcji 
emisji w porównaniu z poziomem z 1990 r. 
Jeżeli Komisja uzna za stosowne 
skorygowanie tego celu, przedkłada w tej 
sprawie odpowiednie wnioski 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

3. Do września 2021 r. i po 
przeprowadzeniu oceny wpływu 
społeczno-gospodarczego i sektorowego 
Komisja proponuje zmianę unijnego celu 
klimatycznego na 2030 r., o którym mowa 
w art. 2 ust. 11 rozporządzenia (UE) 
2018/1999, w świetle celu neutralności 
klimatycznej określonego w art. 2 ust. 1, 
bada opcje wprowadzenia nowego celu 
na 2030 r. na poziomie 50–55 % redukcji 
emisji w porównaniu z poziomem z 1990 r. 
i proponuje odpowiednie finansowanie z 
budżetu UE w celu osiągnięcia 
ewentualnego nowego celu. Jeżeli 
Komisja uzna za stosowne skorygowanie 
tego celu, przedkłada w tej sprawie 
odpowiednie wnioski Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.
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Or. en

Poprawka 476
Adam Jarubas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Do września 2020 r. Komisja 
dokonuje przeglądu unijnego celu 
klimatycznego na 2030 r., o którym mowa 
w art. 2 ust. 11 rozporządzenia (UE) 
2018/1999, w świetle celu neutralności 
klimatycznej określonego w art. 2 ust. 1 
i bada opcje wprowadzenia nowego celu 
na 2030 r. na poziomie 50–55 % redukcji 
emisji w porównaniu z poziomem z 1990 r. 
Jeżeli Komisja uzna za stosowne 
skorygowanie tego celu, przedkłada w tej 
sprawie odpowiednie wnioski 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

3. Do września 2020 r. Komisja 
dokonuje przeglądu unijnego celu 
klimatycznego na 2030 r., o którym mowa 
w art. 2 ust. 11 rozporządzenia (UE) 
2018/1999, w świetle celu neutralności 
klimatycznej określonego w art. 2 ust. 1 i w 
oparciu o dogłębną ocenę skutków, w 
ramach której ocenia się wykonalność, 
skutki gospodarcze i bezpieczeństwo 
energetyczne na szczeblu państw 
członkowskich oraz sektorów gospodarki, 
i bada opcje wprowadzenia nowego celu 
na 2030 r. na poziomie 50–55 % redukcji 
emisji w porównaniu z poziomem z 1990 r. 
Jeżeli Komisja uzna za stosowne 
skorygowanie tego celu, przedkłada w tej 
sprawie odpowiednie wnioski 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Or. en

Poprawka 477
Pascal Canfin, Catherine Chabaud, Véronique Trillet-Lenoir, Chrysoula 
Zacharopoulou

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Do września 2020 r. Komisja 
dokonuje przeglądu unijnego celu 
klimatycznego na 2030 r., o którym mowa 
w art. 2 ust. 11 rozporządzenia (UE) 
2018/1999, w świetle celu neutralności 

3. W świetle celu neutralności 
klimatycznej określonego w art. 2 ust. 1 
unijny cel klimatyczny na 2030 r. znajduje 
się na poziomie 60 % redukcji emisji 
wewnętrznych w porównaniu z poziomem 
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klimatycznej określonego w art. 2 ust. 1 
i bada opcje wprowadzenia nowego celu 
na 2030 r. na poziomie 50–55 % redukcji 
emisji w porównaniu z poziomem z 1990 r. 
Jeżeli Komisja uzna za stosowne 
skorygowanie tego celu, przedkłada w tej 
sprawie odpowiednie wnioski 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

z 1990 r. Jeżeli Komisja uzna za stosowne 
skorygowanie tego celu, przedkłada w tej 
sprawie odpowiednie wnioski 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Or. en

Poprawka 478
Jessica Polfjärd

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Do września 2020 r. Komisja 
dokonuje przeglądu unijnego celu 
klimatycznego na 2030 r., o którym mowa 
w art. 2 ust. 11 rozporządzenia (UE) 
2018/1999, w świetle celu neutralności 
klimatycznej określonego w art. 2 ust. 1 
i bada opcje wprowadzenia nowego celu 
na 2030 r. na poziomie 50–55 % redukcji 
emisji w porównaniu z poziomem z 1990 r. 
Jeżeli Komisja uzna za stosowne 
skorygowanie tego celu, przedkłada w tej 
sprawie odpowiednie wnioski 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

3. W świetle celu neutralności 
klimatycznej określonego w art. 2 ust. 1 
unijny cel klimatyczny na 2030 r., o 
którym mowa w art. 2 ust. 11 
rozporządzenia (UE) 2018/1999, ustala się 
na poziomie 55 % redukcji emisji w 
porównaniu z poziomem z 1990 r. Jeżeli 
Komisja uzna za stosowne skorygowanie 
tego celu, przedkłada w tej sprawie 
odpowiednie wnioski Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.

Or. en

Poprawka 479
Silvia Sardone, Marco Dreosto, Simona Baldassarre, Danilo Oscar Lancini, Annalisa 
Tardino

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Do września 2020 r. Komisja 3. Do 31 grudnia 2021 r. Komisja 
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dokonuje przeglądu unijnego celu 
klimatycznego na 2030 r., o którym mowa 
w art. 2 ust. 11 rozporządzenia (UE) 
2018/1999, w świetle celu neutralności 
klimatycznej określonego w art. 2 ust. 1 
i bada opcje wprowadzenia nowego celu 
na 2030 r. na poziomie 50-55 % redukcji 
emisji w porównaniu z poziomem z 1990 r. 
Jeżeli Komisja uzna za stosowne 
skorygowanie tego celu, przedkłada w tej 
sprawie odpowiednie wnioski 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

dokonuje przeglądu unijnego celu 
klimatycznego na 2030 r., o którym mowa 
w art. 2 ust. 11 rozporządzenia (UE) 
2018/1999, w świetle skutków społeczno-
gospodarczych pandemii COVID-19 w 
Unii i bada możliwość wprowadzenia 
nowego celu na 2030 r., na poziomie 
niższym niż obecnie obowiązujący Jeżeli 
Komisja uzna za stosowne skorygowanie 
tego celu, przedkłada w tej sprawie 
odpowiednie wnioski ustawodawcze 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, 
zgodnie z Traktatami.

Or. it

Poprawka 480
Michal Wiezik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Do września 2020 r. Komisja 
dokonuje przeglądu unijnego celu 
klimatycznego na 2030 r., o którym mowa 
w art. 2 ust. 11 rozporządzenia (UE) 
2018/1999, w świetle celu neutralności 
klimatycznej określonego w art. 2 ust. 1 
i bada opcje wprowadzenia nowego celu 
na 2030 r. na poziomie 50–55 % redukcji 
emisji w porównaniu z poziomem z 1990 r. 
Jeżeli Komisja uzna za stosowne 
skorygowanie tego celu, przedkłada w tej 
sprawie odpowiednie wnioski 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

3. Do września 2020 r. Komisja 
dokonuje przeglądu unijnego celu 
klimatycznego na 2030 r., o którym mowa 
w art. 2 ust. 11 rozporządzenia (UE) 
2018/1999, w świetle celu neutralności 
klimatycznej określonego w art. 2 ust. 1, w 
którym wyznacza się redukcję emisji na 
poziomie 55 % w porównaniu z poziomem 
z 1990 r. Jeżeli Komisja uzna za stosowne 
skorygowanie tego celu, przedkłada w tej 
sprawie odpowiednie wnioski 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Or. en

Poprawka 481
Andrey Slabakov

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Do września 2020 r. Komisja 
dokonuje przeglądu unijnego celu 
klimatycznego na 2030 r., o którym mowa 
w art. 2 ust. 11 rozporządzenia (UE) 
2018/1999, w świetle celu neutralności 
klimatycznej określonego w art. 2 ust. 1 
i bada opcje wprowadzenia nowego celu 
na 2030 r. na poziomie 50–55 % redukcji 
emisji w porównaniu z poziomem z 1990 r. 
Jeżeli Komisja uzna za stosowne 
skorygowanie tego celu, przedkłada w tej 
sprawie odpowiednie wnioski 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

3. Do września 2020 r. Komisja 
dokonuje przeglądu unijnego celu 
klimatycznego na 2030 r., o którym mowa 
w art. 2 ust. 11 rozporządzenia (UE) 
2018/1999, w świetle celu neutralności 
klimatycznej określonego w art. 2 ust. 1 
i bada opcje wprowadzenia nowego, 
dobrowolnego i niewiążącego celu 
na 2030 r. dotyczącego znacznej redukcji 
emisji w porównaniu z 1990 r., który może 
przyjąć każde państwo członkowskie poza 
uzgodnionym celem, o którym mowa w 
art. 2 ust. 11 rozporządzenia (UE) 
2018/1999.

Or. en

Poprawka 482
Ondřej Knotek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Do września 2020 r. Komisja 
dokonuje przeglądu unijnego celu 
klimatycznego na 2030 r., o którym mowa 
w art. 2 ust. 11 rozporządzenia (UE) 
2018/1999, w świetle celu neutralności 
klimatycznej określonego w art. 2 ust. 1 
i bada opcje wprowadzenia nowego celu 
na 2030 r. na poziomie 50–55 % redukcji 
emisji w porównaniu z poziomem z 1990 r. 
Jeżeli Komisja uzna za stosowne 
skorygowanie tego celu, przedkłada w tej 
sprawie odpowiednie wnioski 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

3. Do września 2020 r. Komisja 
dokonuje przeglądu unijnego celu 
klimatycznego na 2030 r., o którym mowa 
w art. 2 ust. 11 rozporządzenia (UE) 
2018/1999, w świetle celu neutralności 
klimatycznej określonego w art. 2 ust. 1 
i bada opcje wprowadzenia nowego celu 
na 2030 r. na poziomie 50 % redukcji 
emisji w porównaniu z poziomem z 1990 r. 
Jeżeli Komisja uzna za stosowne 
skorygowanie tego celu, przedkłada w tej 
sprawie odpowiednie wnioski 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Or. en

Poprawka 483
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Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Aby osiągnąć cele określone w art. 
2 ust. 1 i uzupełnić cel redukcji emisji, o 
którym mowa w art. 2 ust. 3 do czerwca 
2021 r. Komisja ustanawia ogólnounijny 
cel na 2030 r. w zakresie pochłaniania 
emisji za pomocą pochłaniaczy 
naturalnych i zmienia odpowiednio 
niniejsze rozporządzenie.

Or. en

Poprawka 484
Michal Wiezik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Jako niezbędne uzupełnienie celu 
redukcji, o którym mowa w ust. 3, i aby 
zapewnić osiągnięcie celu w zakresie 
temperatury wyznaczonego w art. 1, do 
dnia 30 grudnia 2021 r. Komisja 
proponuje cel na 2030 r. w zakresie 
pochłaniania za pomocą pochłaniaczy 
naturalnych na szczeblu unijnym i 
krajowym, z uwzględnieniem znaczenia, 
jakie ma wspieranie sprawiedliwości i 
solidarności między państwami 
członkowskimi.
Należy przy tym uwzględnić i wykorzystać, 
na przykład, unijny cel odbudowy 
zasobów przyrodniczych, programy 
dotyczące upraw sprzyjających 
pochłanianiu dwutlenku węgla przez 
glebę lub ulepszone zasady płatności w 
ramach WPR, które obejmują 
zrównoważone zarządzanie torfowiskami i 
systemami rolno-leśnymi, lecz nie 
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ograniczać się do nich.

Or. en

Uzasadnienie

W rozporządzeniu nie poruszono kwestii celów związanych z pochłanianiem. Choć istnieją 
rozbieżne opinie na temat akceptowalnego poziomu celu redukcji emisji, to możliwości 
związanych z pochłanianiem nie udało się jak dotąd omówić, ponieważ żadnych nie 
zaproponowano. Wniosek dotyczący pochłaniania za pomocą naturalnych pochłaniaczy 
można dostosować do zaplanowanego na 2021 r. wniosku w sprawie celów UE w zakresie 
odbudowy zasobów przyrodniczych.

Poprawka 485
Pascal Canfin, Catherine Chabaud, Véronique Trillet-Lenoir, Chrysoula 
Zacharopoulou

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Do dnia 30 września 2023 r. 
Komisja wyznacza, w świetle celu 
neutralności klimatycznej określonego w 
art. 2 ust. 1, unijny cel klimatyczny na 
2040 r. na poziomie co najmniej 80 % 
redukcji emisji w porównaniu z poziomem 
z 1990 r.

Or. en

Poprawka 486
Pascal Canfin, Catherine Chabaud, Véronique Trillet-Lenoir, Chrysoula 
Zacharopoulou

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3b. Na podstawie danych 
dostarczonych przez Europejską Agencję 
Środowiska Komisja opracowuje do dnia 
30 czerwca 2021 r. wskaźnik służący 
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monitorowaniu postępów w ograniczaniu 
śladu klimatycznego Unii. Do dnia 30 
czerwca 2023 r. Komisja dokonuje oceny 
śladu klimatycznego Unii i przedstawia 
propozycje mające na celu jego 
ograniczenie, tak aby do 2030 r. był on 
zgodny z celami Porozumienia Paryskiego 
w zakresie temperatury.

Or. en

Poprawka 487
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Do dnia 30 czerwca 2021 r. 
Komisja ocenia, w jaki sposób należałoby 
zmienić unijne akty prawne wdrażające 
cel Unii na 2030 r., aby umożliwić 
osiągnięcie redukcji emisji na poziomie 50 
– 55 % w porównaniu z 1990 r. oraz 
osiągnąć cel neutralności klimatycznej 
określony w art. 2 ust. 1, i rozważa 
wprowadzenie niezbędnych środków, 
w tym przyjęcie wniosków 
ustawodawczych zgodnie z Traktatami.

skreśla się

Or. en

Poprawka 488
Andrey Slabakov, Andrey Novakov

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Do dnia 30 czerwca 2021 r. 
Komisja ocenia, w jaki sposób należałoby 
zmienić unijne akty prawne wdrażające 

skreśla się
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cel Unii na 2030 r., aby umożliwić 
osiągnięcie redukcji emisji na poziomie 50 
– 55 % w porównaniu z 1990 r. oraz 
osiągnąć cel neutralności klimatycznej 
określony w art. 2 ust. 1, i rozważa 
wprowadzenie niezbędnych środków, 
w tym przyjęcie wniosków 
ustawodawczych zgodnie z Traktatami.

Or. en

Poprawka 489
Silvia Modig, Malin Björk, Idoia Villanueva Ruiz, Nikolaj Villumsen, Manuel Bompard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Do dnia 30 czerwca 2021 r. 
Komisja ocenia, w jaki sposób należałoby 
zmienić unijne akty prawne wdrażające cel 
Unii na 2030 r., aby umożliwić osiągnięcie 
redukcji emisji na poziomie 50 – 55 % 
w porównaniu z 1990 r. oraz osiągnąć cel 
neutralności klimatycznej określony 
w art. 2 ust. 1, i rozważa wprowadzenie 
niezbędnych środków, w tym przyjęcie 
wniosków ustawodawczych zgodnie 
z Traktatami.

4. Do dnia 30 czerwca 2021 r. 
Komisja ocenia, w jaki sposób należałoby 
zmienić wszystkie unijne akty prawne 
istotne ze względu na osiągnięcie celu 
klimatycznego Unii na 2030 r., aby 
umożliwić osiągnięcie redukcji emisji na 
poziomie 70 % w porównaniu z 1990 r., z 
uwzględnieniem podziału na cele 
związane z emisją i pochłanianiem, oraz 
osiągnąć cel neutralności klimatycznej 
określony w art. 2 ust. 1, i podejmuje 
niezbędne środki, w tym przyjęcie 
wniosków ustawodawczych zgodnie 
z Traktatami. Komisja ocenia w 
szczególności możliwości dostosowania 
emisji pochodzących z transportu 
lotniczego i morskiego do celu na 2030 r. i 
celu neutralności klimatycznej do 2040 r., 
aby obniżyć te emisje do poziomu 
zerowego netto najpóźniej do 2040 r., i 
przedstawia stosowne wnioski 
ustawodawcze.

Or. en

Poprawka 490
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Mick Wallace, Clare Daly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Do dnia 30 czerwca 2021 r. 
Komisja ocenia, w jaki sposób należałoby 
zmienić unijne akty prawneunijne akty 
prawne wdrażające cel Unii na 2030 r., 
aby umożliwić osiągnięcie redukcji emisji 
na poziomie 50 – 55 % w porównaniu 
z 1990 r. oraz osiągnąć cel neutralności 
klimatycznej określony w art. 2 ust. 1, 
i rozważa wprowadzenie niezbędnych 
środków, w tym przyjęcie wniosków 
ustawodawczych zgodnie z Traktatami.

4. Do dnia 30 czerwca 2021 r. 
Komisja ocenia, w jaki sposób należałoby 
zmienić wszystkie unijne akty prawne, aby 
umożliwić osiągnięcie redukcji emisji na 
poziomie 70 % w porównaniu z 1990 r. 
oraz osiągnięcie rzeczywistych celów 
zerowych emisji na 2040 r. określonych 
w tym artykule, a także natychmiast 
podejmuje niezbędne środki, w tym 
przyjęcie wniosków ustawodawczych 
zgodnie z Traktatami.

Or. en

Poprawka 491
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Do dnia 30 czerwca 2021 r. 
Komisja ocenia, w jaki sposób należałoby 
zmienić unijne akty prawne wdrażające cel 
Unii na 2030 r., aby umożliwić osiągnięcie 
redukcji emisji na poziomie 50 – 55 % 
w porównaniu z 1990 r. oraz osiągnąć cel 
neutralności klimatycznej określony 
w art. 2 ust. 1, i rozważa wprowadzenie 
niezbędnych środków, w tym przyjęcie 
wniosków ustawodawczych zgodnie 
z Traktatami.

4. Do dnia 30 czerwca 2021 r. 
Komisja ocenia, w jaki sposób należałoby 
zmienić wszystkie unijne akty prawne 
istotne ze względu na osiągnięcie celu 
klimatycznego Unii na 2030 r., aby 
umożliwić osiągnięcie redukcji emisji na 
poziomie 65 % w porównaniu z 1990 r. 
oraz osiągnąć cel neutralności klimatycznej 
określony w art. 2 ust. 1, i podejmuje 
niezbędne środki, w tym przyjęcie 
wniosków ustawodawczych zgodnie 
z Traktatami. Komisja ocenia możliwości 
dostosowania poziomu emisji we 
wszystkich sektorach gospodarki do celu 
na 2030 r. i celu neutralności 
klimatycznej do 2050 r., w szczególności 
tych, które odpowiadają za największą 
część emisji gazów cieplarnianych, takich 
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jak transport lotniczy, morski i sektor 
użytkowania gruntów, aby obniżyć te 
emisje do poziomu zerowego netto 
najpóźniej do 2050 r., i przedstawia 
stosowne wnioski ustawodawcze.

Or. en

Poprawka 492
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Do dnia 30 czerwca 2021 r. 
Komisja ocenia, w jaki sposób należałoby 
zmienić unijne akty prawne wdrażające cel 
Unii na 2030 r., aby umożliwić osiągnięcie 
redukcji emisji na poziomie 50 – 55 % 
w porównaniu z 1990 r. oraz osiągnąć cel 
neutralności klimatycznej określony 
w art. 2 ust. 1, i rozważa wprowadzenie 
niezbędnych środków, w tym przyjęcie 
wniosków ustawodawczych zgodnie 
z Traktatami.

4. Do dnia 30 czerwca 2021 r. 
Komisja ocenia, w jaki sposób należałoby 
zmienić wszystkie unijne akty prawne 
istotne ze względu na osiągnięcie celu 
klimatycznego Unii na 2030 r., aby 
umożliwić osiągnięcie redukcji emisji na 
poziomie przynajmniej 65 % 
w porównaniu z 1990 r. oraz osiągnąć cele 
określone w art. 2 ust. 1, i przyjmuje, w 
stosownych przypadkach, wnioski 
ustawodawcze zgodnie z Traktatami.

Or. en

Poprawka 493
Antoni Comín i Oliveres

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Do dnia 30 czerwca 2021 r. 
Komisja ocenia, w jaki sposób należałoby 
zmienić unijne akty prawne wdrażające cel 
Unii na 2030 r., aby umożliwić osiągnięcie 
redukcji emisji na poziomie 50 – 55 % 
w porównaniu z 1990 r. oraz osiągnąć cel 
neutralności klimatycznej określony 

4. Do dnia 30 czerwca 2021 r. 
Komisja zmienia unijne akty prawne 
wdrażające cel Unii na 2030 r., aby 
umożliwić osiągnięcie redukcji emisji na 
poziomie 65 % w porównaniu z 1990 r. 
oraz osiągnąć cel neutralności klimatycznej 
określony w art. 2 ust. 1, i podejmuje 



PE652.555v01-00 326/635 AM\1206394PL.docx

PL

w art. 2 ust. 1, i rozważa wprowadzenie 
niezbędnych środków, w tym przyjęcie 
wniosków ustawodawczych zgodnie 
z Traktatami.

niezbędne środki, w tym przyjęcie 
wniosków ustawodawczych, zgodnie z 
Traktatami.

Or. en

Poprawka 494
Fredrick Federley, Karin Karlsbro, Linea Søgaard-Lidell

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Do dnia 30 czerwca 2021 r. 
Komisja ocenia, w jaki sposób należałoby 
zmienić unijne akty prawne wdrażające cel 
Unii na 2030 r., aby umożliwić osiągnięcie 
redukcji emisji na poziomie 50 – 55 % 
w porównaniu z 1990 r. oraz osiągnąć cel 
neutralności klimatycznej określony 
w art. 2 ust. 1, i rozważa wprowadzenie 
niezbędnych środków, w tym przyjęcie 
wniosków ustawodawczych zgodnie 
z Traktatami.

4. Do dnia 30 czerwca 2021 r. 
Komisja ocenia, w jaki sposób należałoby 
zmienić unijne akty prawne wdrażające cel 
klimatyczny Unii na 2030 r., aby 
umożliwić osiągnięcie redukcji emisji na 
poziomie 65 % w porównaniu z 1990 r. 
oraz osiągnąć cel neutralności klimatycznej 
określony w art. 2 ust. 1, i rozważa 
wprowadzenie niezbędnych środków, 
w tym przyjęcie wniosków 
ustawodawczych zgodnie z Traktatami.

Or. en

Poprawka 495
Pascal Canfin, Catherine Chabaud, Véronique Trillet-Lenoir, Chrysoula 
Zacharopoulou

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Do dnia 30 czerwca 2021 r. 
Komisja ocenia, w jaki sposób należałoby 
zmienić unijne akty prawne wdrażające cel 
Unii na 2030 r., aby umożliwić osiągnięcie 
redukcji emisji na poziomie 50 – 55 % 
w porównaniu z 1990 r. oraz osiągnąć cel 
neutralności klimatycznej określony 

4. Do dnia 30 czerwca 2021 r. 
Komisja ocenia, w jaki sposób należałoby 
zmienić wszystkie unijne akty prawne 
istotne ze względu na osiągnięcie celu 
klimatycznego Unii na 2030 r., aby 
umożliwić osiągnięcie celu, określonego w 
ust. 3 niniejszego artykułu oraz osiągnąć 
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w art. 2 ust. 1, i rozważa wprowadzenie 
niezbędnych środków, w tym przyjęcie 
wniosków ustawodawczych zgodnie 
z Traktatami.

cel neutralności klimatycznej określony w 
ust. 1 niniejszego artykułu i rozważa 
podjęcie niezbędnych środków, w tym 
przyjęcie wniosków ustawodawczych 
zmieniających dyrektywę 2003/87/WE, 
rozporządzenia (UE) 2018/841 oraz (UE) 
2018/841, dyrektywy 2012/27/UE i 
2018/2001/UE, rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2019/6311a i dyrektywę Rady 
2003/96/WE1b, zgodnie z Traktatami.

_________________

1aRozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2019/631 z 
dnia 17 kwietnia 2019 r. określające 
normy emisji CO2 dla nowych 
samochodów osobowych i dla nowych 
lekkich pojazdów użytkowych oraz 
uchylające rozporządzenia (WE) nr 
443/2009 i (UE) nr 510/2011 (Dz.U. L 111 
z 25.4.2019, s. 13). 
1b Dyrektywa Rady 2003/96/WE z dnia 27 
października 2003 r. w sprawie 
restrukturyzacji wspólnotowych przepisów 
ramowych dotyczących opodatkowania 
produktów energetycznych i energii 
elektrycznej (Dz.U. L 283 z 31.10.2003, s. 
51).

Or. en

Poprawka 496
Catherine Chabaud, Véronique Trillet-Lenoir, Sophia in 't Veld

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Do dnia 30 czerwca 2021 r. 
Komisja ocenia, w jaki sposób należałoby 
zmienić unijne akty prawne wdrażające cel 
Unii na 2030 r., aby umożliwić osiągnięcie 
redukcji emisji na poziomie 50 – 55 % 
w porównaniu z 1990 r. oraz osiągnąć cel 
neutralności klimatycznej określony 

4. Do dnia 30 czerwca 2021 r. 
Komisja ocenia, w jaki sposób należałoby 
zmienić unijne akty prawne wdrażające cel 
Unii na 2030 r., aby umożliwić osiągnięcie 
redukcji emisji na poziomie 60 % w 
porównaniu z 1990 r. oraz osiągnąć cel 
neutralności klimatycznej określony w art. 
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w art. 2 ust. 1, i rozważa wprowadzenie 
niezbędnych środków, w tym przyjęcie 
wniosków ustawodawczych zgodnie 
z Traktatami.

2 ust. 1, i rozważa wprowadzenie 
niezbędnych środków, w tym przyjęcie 
wniosków ustawodawczych zgodnie z 
Traktatami. W szczególności Komisja 
proponuje włączenie konkretnych 
sektorów, które nadal nie przyczyniają się 
do osiągnięcia celów klimatycznych UE, 
takich jak transport morski i turystyka.

Or. en

Poprawka 497
Adam Jarubas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Do dnia 30 czerwca 2021 r. 
Komisja ocenia, w jaki sposób należałoby 
zmienić unijne akty prawne wdrażające cel 
Unii na 2030 r., aby umożliwić osiągnięcie 
redukcji emisji na poziomie 50 – 55 % 
w porównaniu z 1990 r. oraz osiągnąć cel 
neutralności klimatycznej określony 
w art. 2 ust. 1, i rozważa wprowadzenie 
niezbędnych środków, w tym przyjęcie 
wniosków ustawodawczych zgodnie 
z Traktatami.

4. Do dnia 30 czerwca 2021 r. 
Komisja ocenia, w jaki sposób należałoby 
zmienić unijne akty prawne wdrażające cel 
Unii na 2030 r., aby umożliwić osiągnięcie 
redukcji emisji na poziomie 50 – 55 % 
w porównaniu z 1990 r. oraz osiągnąć cel 
neutralności klimatycznej określony 
w art. 2 ust. 1, i rozważa wprowadzenie 
niezbędnych środków, w tym przyjęcie 
wniosków ustawodawczych zgodnie 
z Traktatami. W ocenie tej uwzględnia się 
zwiększenie wysokości istniejących 
mechanizmów kompensacyjnych dla 
państw członkowskich o niższych 
dochodach proporcjonalnie do większego 
obciążenia związanego z wysokimi 
ambicjami w dziedzinie klimatu.

Or. en

Poprawka 498
Anna Zalewska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Do dnia 30 czerwca 2021 r. 
Komisja ocenia, w jaki sposób należałoby 
zmienić unijne akty prawne wdrażające cel 
Unii na 2030 r., aby umożliwić osiągnięcie 
redukcji emisji na poziomie 50 – 55 % 
w porównaniu z 1990 r. oraz osiągnąć cel 
neutralności klimatycznej określony 
w art. 2 ust. 1, i rozważa wprowadzenie 
niezbędnych środków, w tym przyjęcie 
wniosków ustawodawczych zgodnie 
z Traktatami.

4. W terminie 9 miesięcy od 
ukończenia i przedstawienia oceny 
skutków za 2030 r. Komisja ocenia, w jaki 
sposób należałoby zmienić unijne akty 
prawne wdrażające cel Unii na 2030 r., aby 
wzmocnić ochronę przed ucieczką emisji 
gazów cieplarnianych poprzez 
wprowadzenie mechanizmu 
dostosowywania cen na granicach z 
uwzględnieniem emisji CO2 i aby 
zmobilizować odpowiednie środki na 
wszystkie inwestycje niezbędne do 
osiągnięcia tego celu. W szczególności 
Komisja oceni opcje dotyczące sposobu, w 
jaki redukcja emisji we wszystkich 
sektorach może się przyczynić do 
realizacji celu na 2030 r. oraz celu 
neutralności klimatycznej na 2050 r.

Or. en

Poprawka 499
Nils Torvalds, Jan Huitema, Irena Joveva, Susana Solís Pérez, Billy Kelleher, María 
Soraya Rodríguez Ramos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Do dnia 30 czerwca 2021 r. 
Komisja ocenia, w jaki sposób należałoby 
zmienić unijne akty prawne wdrażające cel 
Unii na 2030 r., aby umożliwić osiągnięcie 
redukcji emisji na poziomie 50 – 55 % 
w porównaniu z 1990 r. oraz osiągnąć cel 
neutralności klimatycznej określony 
w art. 2 ust. 1, i rozważa wprowadzenie 
niezbędnych środków, w tym przyjęcie 
wniosków ustawodawczych zgodnie 
z Traktatami.

4. Do dnia 30 czerwca 2021 r. 
Komisja ocenia, w jaki sposób należałoby 
zmienić unijne akty prawne wdrażające cel 
klimatyczny Unii na 2030 r., i inne 
właściwe przepisy unijne dotyczące 
gospodarki o obiegu zamkniętym, a także 
przyczyniające się do redukcji emisji 
gazów cieplarnianych, aby umożliwić 
osiągnięcie redukcji emisji na poziomie co 
najmniej 55 % w porównaniu z 1990 r. 
oraz osiągnąć cel neutralności klimatycznej 
określony w art. 2 ust. 1, i rozważa 
wprowadzenie niezbędnych środków, w 
tym przyjęcie wniosków ustawodawczych 
zgodnie z Traktatami.
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Or. en

Poprawka 500
Michael Bloss

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Do dnia 30 czerwca 2021 r. 
Komisja ocenia, w jaki sposób należałoby 
zmienić unijne akty prawne wdrażające cel 
Unii na 2030 r., aby umożliwić osiągnięcie 
redukcji emisji na poziomie 50 – 55 % 
w porównaniu z 1990 r. oraz osiągnąć cel 
neutralności klimatycznej określony 
w art. 2 ust. 1, i rozważa wprowadzenie 
niezbędnych środków, w tym przyjęcie 
wniosków ustawodawczych zgodnie 
z Traktatami.

4. Do dnia 30 czerwca 2021 r. 
Komisja ocenia, w jaki sposób należałoby 
zmienić wszystkie unijne akty prawne 
istotne ze względu na osiągnięcie bilansu 
gazów cieplarnianych w Unii, określonego 
w ust. -1, w tym te dotyczące 
prawodawstwa sektorowego, działań 
zewnętrznych i bilansu Unii, aby 
umożliwić osiągnięcie tego bilansu i 
unijnego celu klimatycznego na 2030 r., 
określonego w ust. 1 oraz celu zerowego 
poziomu emisji netto gazów 
cieplarnianych, określonego w ust. 1, oraz 
w razie potrzeby przyjmuje wnioski 
ustawodawcze zgodnie z Traktatami.

Or. en

Poprawka 501
Michal Wiezik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Do dnia 30 czerwca 2021 r. 
Komisja ocenia, w jaki sposób należałoby 
zmienić unijne akty prawne wdrażające cel 
Unii na 2030 r., aby umożliwić osiągnięcie 
redukcji emisji na poziomie 50 – 55 % 
w porównaniu z 1990 r. oraz osiągnąć cel 
neutralności klimatycznej określony 
w art. 2 ust. 1, i rozważa wprowadzenie 
niezbędnych środków, w tym przyjęcie 

4. Do dnia 30 czerwca 2021 r. 
Komisja ocenia, w jaki sposób należałoby 
zmienić unijne akty prawne wdrażające cel 
Unii na 2030 r., aby umożliwić osiągnięcie 
redukcji emisji na poziomie 55 % 
w porównaniu z 1990 r. i zwiększyć ich 
pochłanianie oraz osiągnąć cel 
neutralności klimatycznej określony 
w art. 2 ust. 1, i rozważa wprowadzenie 
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wniosków ustawodawczych zgodnie 
z Traktatami.

dodatkowych, niezbędnych środków, 
w tym przyjęcie wniosków 
ustawodawczych, w tym w dziedzinie 
ochrony i odtwarzania przyrody, zgodnie 
z Traktatami.

Or. en

Poprawka 502
Jessica Polfjärd

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Do dnia 30 czerwca 2021 r. 
Komisja ocenia, w jaki sposób należałoby 
zmienić unijne akty prawne wdrażające cel 
Unii na 2030 r., aby umożliwić osiągnięcie 
redukcji emisji na poziomie 50 – 55 % 
w porównaniu z 1990 r. oraz osiągnąć cel 
neutralności klimatycznej określony 
w art. 2 ust. 1, i rozważa wprowadzenie 
niezbędnych środków, w tym przyjęcie 
wniosków ustawodawczych zgodnie 
z Traktatami.

4. Do dnia 30 czerwca 2021 r. 
Komisja ocenia, w jaki sposób należałoby 
zmienić wszystkie unijne akty prawne 
istotne ze względu na osiągnięcie celu 
Unii na 2030 r., aby umożliwić osiągnięcie 
redukcji emisji na poziomie 55 % 
w porównaniu z 1990 r. oraz osiągnąć cel 
neutralności klimatycznej określony 
w art. 2 ust. 1, i podejmuje niezbędne 
środki, w tym przyjęcie wniosków 
ustawodawczych zgodnie z Traktatami.

Or. en

Poprawka 503
Dan-Ștefan Motreanu, Cristian-Silviu Buşoi, Traian Băsescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Do dnia 30 czerwca 2021 r. 
Komisja ocenia, w jaki sposób należałoby 
zmienić unijne akty prawne wdrażające cel 
Unii na 2030 r., aby umożliwić osiągnięcie 
redukcji emisji na poziomie 50 – 55 % 
w porównaniu z 1990 r. oraz osiągnąć cel 
neutralności klimatycznej określony 

4. Do dnia 30 czerwca 2021 r. 
Komisja ocenia, w jaki sposób należałoby 
zmienić unijne akty prawne wdrażające cel 
Unii na 2030 r., aby umożliwić osiągnięcie 
redukcji emisji na poziomie 50 % w 
porównaniu z 1990 r. oraz osiągnąć cel 
neutralności klimatycznej określony w art. 
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w art. 2 ust. 1, i rozważa wprowadzenie 
niezbędnych środków, w tym przyjęcie 
wniosków ustawodawczych zgodnie 
z Traktatami.

2 ust. 1, i rozważa wprowadzenie 
niezbędnych środków, w tym przyjęcie 
wniosków ustawodawczych zgodnie z 
Traktatami.

Or. en

Poprawka 504
Ondřej Knotek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Do dnia 30 czerwca 2021 r. 
Komisja ocenia, w jaki sposób należałoby 
zmienić unijne akty prawne wdrażające cel 
Unii na 2030 r., aby umożliwić osiągnięcie 
redukcji emisji na poziomie 50 – 55 % 
w porównaniu z 1990 r. oraz osiągnąć cel 
neutralności klimatycznej określony 
w art. 2 ust. 1, i rozważa wprowadzenie 
niezbędnych środków, w tym przyjęcie 
wniosków ustawodawczych zgodnie 
z Traktatami.

4. Do dnia 30 czerwca 2021 r. 
Komisja ocenia, w jaki sposób należałoby 
zmienić unijne akty prawne wdrażające cel 
Unii na 2030 r., aby umożliwić osiągnięcie 
redukcji emisji na poziomie 50 % w 
porównaniu z 1990 r. oraz osiągnąć cel 
neutralności klimatycznej określony w art. 
2 ust. 1, i rozważa wprowadzenie 
niezbędnych środków, w tym przyjęcie 
wniosków ustawodawczych zgodnie z 
Traktatami.

Or. en

Poprawka 505
Hermann Tertsch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Do dnia 30 czerwca 2021 r. 
Komisja ocenia, w jaki sposób należałoby 
zmienić unijne akty prawne wdrażające cel 
Unii na 2030 r., aby umożliwić osiągnięcie 
redukcji emisji na poziomie 50 – 55 % 
w porównaniu z 1990 r. oraz osiągnąć cel 
neutralności klimatycznej określony 
w art. 2 ust. 1, i rozważa wprowadzenie 

4. Do dnia 30 czerwca 2021 r. 
Komisja ocenia, w jaki sposób należałoby 
zmienić unijne akty prawne wdrażające cel 
Unii na 2030 r., aby umożliwić osiągnięcie 
redukcji emisji na poziomie 50–55 % 
w porównaniu z 1990 r. oraz osiągnąć cel 
neutralności klimatycznej określony 
w art. 2 ust. 1, i rozważa wprowadzenie 
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niezbędnych środków, w tym przyjęcie 
wniosków ustawodawczych zgodnie 
z Traktatami.

niezbędnych środków, w tym przyjęcie 
niezbędnych wniosków ustawodawczych 
zgodnie z Traktatami.

Or. es

Poprawka 506
Massimiliano Salini, Fulvio Martusciello

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Do dnia 31 grudnia 2025 r. i co 
pięć lat po tym terminie Komisja dokonuje 
przeglądu i, w razie potrzeby, aktualizuje 
cele, o których mowa w niniejszym 
artykule poprzez przedstawienie 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
odpowiedniego wniosku z uwzględnieniem 
następujących elementów:
a) krajowych sprawozdań okresowych 
dotyczących wdrażania zintegrowanych 
krajowych planów w dziedzinie energii 
i klimatu, o których mowa 
w rozporządzeniu (UE) 2018/19991;
b) poziomu realizacji celów w sprawie 
postępu gospodarczego i społecznego;
c) kontekstu międzynarodowego i jego 
wpływu na unijną politykę klimatyczną;
d) innowacji technologicznej i najlepszych 
możliwych technologii dostępnych w 
danym sektorze;
e) ewentualnych sytuacji kwalifikujących 
się jako siła wyższa i przygotowań do niej.

Or. en

Uzasadnienie

Prawodawca powinien mieć możliwość, o ile to konieczne, zmiany i aktualizacji celów 
określonych w niniejszym rozporządzeniu, z uwzględnieniem zmian w ramach ewolucji 
technologicznych, gospodarczych i regulacyjnych.
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Poprawka 507
Agnès Evren

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. W świetle celu neutralności 
klimatycznej określonego w art. 2 ust. 1 i 
po przeprowadzeniu rzetelnej, pogłębionej 
i szczegółowej oceny skutków Komisja 
zbada do dnia 30 września 2025 r. 
możliwości ustalenia celu klimatycznego 
Unii na 2040 r. jednocześnie 
realistycznego, ambitnego i pozwalającego 
zapewnić właściwą równowagę między 
celami na lata 2030 i 2050, aby osiągnąć 
do tego czasu neutralność klimatyczną, a 
także przedstawi Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie wnioski, które 
uzna za stosowne. W ocenie skutków 
należy ocenić ewentualne zmiany, jakie 
należy wprowadzić do wszystkich 
przepisów Unii, których dotyczy realizacja 
tego celu w zakresie klimatu na rok 2040.

Or. fr

Poprawka 508
Nils Torvalds, Linea Søgaard-Lidell, Sophia in 't Veld, Ulrike Müller, Irena Joveva, 
Susana Solís Pérez, Billy Kelleher, Fredrick Federley, Karin Karlsbro

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. W świetle celu neutralności 
klimatycznej określonego w art. 2 ust. 1 i 
po przeprowadzeniu szczegółowej oceny 
skutków Komisja bada do dnia 31 maja 
2023 r. możliwości ustalenia celu 
klimatycznego Unii na 2040 r. w 
odniesieniu do redukcji emisji w 
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porównaniu z 1990 r. oraz przedstawia 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
stosowne wnioski.
Badając możliwości dotyczące celu 
klimatycznego na 2040 r., Komisja 
uwzględnia kryteria określone w art. 3 ust. 
3.
W ocenie skutków analizuje się, w jaki 
sposób należałoby zmienić wszystkie 
unijne akty prawne istotne dla osiągnięcia 
tego celu.

Or. en

Poprawka 509
Manuel Bompard, Silvia Modig, Cornelia Ernst, Malin Björk, Leila Chaibi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. W ciągu roku od przyjęcia 
obecnego prawodawstwa Komisja oceni 
cel na 2030 r. niezbędny do osiągnięcia 
redukcji emisji metanu pochodzących ze 
wszystkich źródeł emisji, w tym źródeł 
biogennych, aby umożliwić osiągnięcie 
celu neutralności klimatycznej 
określonego w art. 2.
W ciągu roku od przyjęcia obecnego 
prawodawstwa Komisja zaproponuje 
rozwiązania polityczne na potrzeby 
szybkiego rozwiązania problemu emisji 
metanu pochodzących ze wszystkich 
źródeł, w tym źródeł biogennych, i 
przedstawi unijny plan strategiczny 
dotyczący metanu zgodnie z art. 16 
rozporządzenia 2018/1999.

Or. en

Poprawka 510
Anna Zalewska
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Do każdego wniosku o zwiększenie 
ambicji klimatycznych należy dołączyć 
konkretne propozycje dotyczące 
rekompensat dla odpowiednich sektorów i 
państw członkowskich o różnych 
sytuacjach wyjściowych poprzez 
zwiększenie wysokości funduszu 
modernizacyjnego i uprawnień 
solidarnościowych, o których mowa w art. 
10 ust. 2 lit. b) dyrektywy 2003/87/WE. 
Ponadto należy odpowiednio zwiększyć 
liczbę nowych i dodatkowych środków 
dostępnych w ramach Funduszu na rzecz 
Sprawiedliwej Transformacji, aby 
wesprzeć przewidywalność, 
długoterminowe planowanie i 
sprawiedliwy podział kosztów.

Or. en

Poprawka 511
Edina Tóth, András Gyürk

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Aby osiągnąć ogólnounijny cel 
redukcji emisji na 2030 r., każde państwo 
członkowskie osiąga co najmniej taki sam 
minimalny poziom 40 % redukcji emisji 
do 2030 r. w porównaniu z poziomem z 
1990 r. Każde państwo członkowskie 
przyjmuje ogólnokrajowy cel redukcji 
emisji, dzięki któremu UE zwiększa 
konwergencję wysiłków państw 
członkowskich na rzecz redukcji emisji, 
aby do 2050 r. osiągnąć cel neutralności 
klimatycznej w bardziej sprawiedliwy 
sposób, równomierniej rozkładając 
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obciążenie na poszczególne państwa 
członkowskie.

Or. en

Poprawka 512
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Franc Bogovič, Pernille Weiss, Alexander 
Bernhuber, Hildegard Bentele, Jessica Polfjärd, Christian Doleschal, Esther de Lange, 
Dolors Montserrat, Adam Jarubas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. W przypadku gdy Komisja, po 
przeprowadzeniu szczegółowej oceny 
skutków, uzna za stosowne, by określić 
okresowy cel redukcji emisji na 2040 r. w 
celu osiągnięcia neutralności klimatycznej 
do 2050 r., przedkłada ona Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie do dnia 
30 września 2028 r. wniosek 
ustawodawczy w tej sprawie. Szczegółowa 
analiza skutków obejmuje kryteria 
wymienione w art. 3 ust. 3.

Or. en

Poprawka 513
Linea Søgaard-Lidell, Nils Torvalds, Jan Huitema, Asger Christensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. W ocenie skutków, którą Komisja 
przeprowadzi przy przedstawianiu 
przepisów unijnych, wpływ przepisów na 
klimat i środowisko oraz inne właściwe 
polityki UE należy zrównać czynnikom i 
wnioskom opartym na podstawie prawnej, 
proporcjonalności i pomocniczości, a jej 
ustalenia zostaną przedstawione w 
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uzasadnieniu wniosku.

Or. en

Poprawka 514
Mick Wallace, Clare Daly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Do dnia ... [rok od dnia wejścia w 
życie niniejszego rozporządzenia] Komisja 
zaproponuje rozwiązania polityczne na 
potrzeby szybkiego rozwiązania problemu 
emisji metanu pochodzących ze 
wszystkich źródeł, w tym źródeł 
biogennych, i przedstawi unijny plan 
strategiczny dotyczący metanu zgodnie ze 
spoczywającymi na niej na mocy 
rozporządzenia 2018/1999 obowiązkami 
do znacznego ograniczenia emisji metanu.

Or. en

Uzasadnienie

Art. 16 rozporządzenia 2018/1999 zobowiązuje Komisję do przedstawienia unijnego planu 
strategicznego dotyczącego emisji metanu.

Poprawka 515
Sylwia Spurek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Najpóźniej 18 miesięcy po 
przyjęciu celu klimatycznego na 2040 r. 
Komisja analizuje, w jaki sposób należy 
zmienić wszystkie unijne przepisy istotne 
dla osiągnięcia tego celu, i rozważa 
podjęcie niezbędnych środków, w tym 
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przyjęcie wniosków ustawodawczych, 
zgodnie z Traktatami.

Or. en

Poprawka 516
Christophe Hansen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. W świetle celu neutralności 
klimatycznej określonego w art. 2 ust. 1 i 
po przeprowadzeniu szczegółowej oceny 
skutków Komisja bada do dnia 30 
września 2028 r. możliwości ustalenia 
celu Unii na 2040 r. oraz przedstawia 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
stosowne wnioski.

Or. en

Poprawka 517
Peter Liese

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. W świetle celu neutralności 
klimatycznej określonego w art. 2 ust. 1 i 
po przeprowadzeniu szczegółowej oceny 
skutków Komisja bada do dnia 30 
września 2025 r. możliwości ustalenia 
celu klimatycznego Unii na 2040 r. oraz 
przedstawia Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie stosowne wnioski.

Or. en
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Poprawka 518
Pernille Weiss

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Aby ukierunkować realizację 
unijnego celu neutralności klimatu w 
2050 r. Komisja przedstawi właściwe dla 
odpowiednich sektorów sektorowe plany 
działania. Ponadto Komisja rozważy 
włączenie do sektorowych planów 
działania wiążących celów na lata 2030 i 
2040.

Or. en

Poprawka 519
Nicolás González Casares, César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Javi 
López

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Do 2023 r. Komisja opracowuje 
ramy regulacyjne na potrzeby certyfikacji 
w zakresie usuwania dwutlenku węgla 
oraz szczegółowe zasady obliczania 
ogólnounijnych emisji i zasady rozliczania 
przenoszenia CO2 przez granice i między 
sektorami.

Or. en

Poprawka 520
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 4 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Ocenę, o której mowa w ust. 4, 
należy przeprowadzić w oparciu o 
najlepsze i najnowsze dostępne dowody 
naukowe.

Or. en

Poprawka 521
Mick Wallace, Clare Daly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4b. Komisja regularnie analizuje 
wpływ swoich stosunków handlowych na 
osiągnięcie celów redukcji emisji na lata 
2030 i 2040, a do dnia 30 września 2021 
r., zgodnie z art. 9, przyjmuje akty 
delegowane, aby uzupełnić niniejsze 
rozporządzenie o metodykę ustanowioną 
w oparciu o wnioski niezależnego zespołu 
ds. oceny skutków zmian klimatu, w 
ramach której do wykazu emisji UE 
włącza się pochodzące z jej stosunków 
handlowych emisje pośrednie, a także 
unijny ślad klimatyczny związany z 
importem produktów, zasobów i usług.

Or. en

Poprawka 522
Manuel Bompard, Silvia Modig, Cornelia Ernst, Malin Björk, Leila Chaibi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4b. W ciągu roku od przyjęcia 
obecnego prawodawstwa Komisja oceni 
cel na 2030 r. niezbędny do redukcji 
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emisji podtlenku azotu pochodzących ze 
wszystkich źródeł emisji, aby umożliwić 
osiągnięcie celów neutralności 
klimatycznej określonych w art. 2.
W ciągu roku od przyjęcia obecnego 
prawodawstwa Komisja zaproponuje 
rozwiązania polityczne na potrzeby 
szybkiego rozwiązania problemu emisji 
podtlenku azotu pochodzących ze 
wszystkich źródeł i przedstawi unijny plan 
strategiczny dotyczący podtlenku azotu.

Or. en

Poprawka 523
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Franc Bogovič, Pernille Weiss, Hildegard Bentele, 
Christian Doleschal, Esther de Lange, Dolors Montserrat, Adam Jarubas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4b. W przypadku gdy Komisja uzna za 
stosowne, by określić cele redukcji emisji 
przez pochłaniacze na lata 2040 i 2050 w 
celu osiągnięcia neutralności klimatycznej 
do 2050 r., do 30 września 2028 r. i po 
przeprowadzeniu szczegółowej oceny 
skutków przedkłada ona Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie wnioski 
ustawodawcze w tej sprawie. Szczegółowa 
analiza skutków obejmuje kryteria 
wymienione w art. 3 ust. 3.

Or. en

Poprawka 524
Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Leila Chaibi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 4 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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4c. W ciągu roku od przyjęcia 
obecnego prawodawstwa Komisja oceni 
cel na 2030 r. niezbędny do redukcji 
emisji CO2 we wszystkich kategoriach 
rozliczania gruntów, o których mowa w 
art. 2 rozporządzenia 2018/841, aby 
umożliwić osiągnięcie celu neutralności 
klimatycznej określonego w art. 2.
W ciągu roku od przyjęcia obecnego 
prawodawstwa Komisja zaproponuje 
rozwiązania polityczne na potrzeby 
szybkiego rozwiązania problemu emisji 
CO2 we wszystkich kategoriach 
rozliczania gruntów, o których mowa w 
art. 2 rozporządzenia 2018/841, i 
przedstawi unijny plan strategiczny 
dotyczący tych emisji.

Or. en

Poprawka 525
Mairead McGuinness, Franc Bogovič, Norbert Lins, Roberta Metsola, Pernille Weiss, 
Hildegard Bentele, Christophe Hansen, Christian Doleschal, Michal Wiezik, Esther de 
Lange, Dolors Montserrat, Adam Jarubas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 4 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4c. W przypadku gdy Komisja uzna za 
stosowne, by opracować ramy dla 
certyfikacji pochłaniania gazów 
cieplarnianych w związku z użytkowaniem 
gruntów w celu osiągnięcia neutralności 
klimatycznej do 2050 r., przedkłada ona 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
wniosek ustawodawczy w tej sprawie po 
przeprowadzeniu szczegółowej oceny 
skutków opartej na rzetelnych pod 
względem naukowym metodach 
rachunkowości.

Or. en
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Poprawka 526
Mick Wallace, Clare Daly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 2a 
Niezależny Europejski Panel Naukowy ds. 

Zmian Klimatu
1. Do dnia 30 czerwca 2021 r. Komisja 
ustanawia niezależny Europejski Panel 
Naukowy ds. Zmian Klimatu (EPCC), w 
którego skład wchodzą naukowcy wybrani 
na podstawie wiedzy fachowej w 
dziedzinie zmiany klimatu.
2. Komisja dopilnowuje, aby struktura 
zarządzania EPCC zapewniała jego pełną 
niezależność i autonomię naukową, w tym 
wobec instytucji, organów, urzędów i 
agencji Unii i państw członkowskich, a w 
szczególności wobec przemysłu. Komisja 
zapewnia solidną kontrolę w zakresie 
konfliktu interesów w odniesieniu do 
wszystkich kandydatów, a Parlament 
Europejski sprawuje nadzór nad tym 
procesem.
3. Zadania EPCC są następujące:
a) monitorowanie, razem z Europejską 
Agencją Środowiska, redukcji emisji 
gazów cieplarnianych w Unii i państwach 
członkowskich, z uwzględnieniem 
unijnego budżetu emisji dwutlenku węgla, 
o którym mowa w art. 3a, i zestawianie 
tych danych w ogólnodostępnym wykazie 
publicznym;
b) ocena spójności środków i postępów 
dokonanych w celu osiągnięcia celów tego 
rozporządzenia i wypełnienia zobowiązań 
Unii w ramach Porozumienia Paryskiego;
c) sporządzanie rocznego sprawozdania w 
sprawie postępów i luk w emisji, które 
zawiera szczegółowe informacje na temat 
postępów Unii i państw członkowskich 
odnośnie do osiągnięcia celów niniejszego 
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rozporządzenia oraz spójności z 
trajektorią określoną w art. 3. Co roku 
EPCC przedstawia sprawozdanie Komisji, 
Radzie i Parlamentowi Europejskiemu 
oraz podaje je do wiadomości publicznej;
d) obliczanie, zgodnie z zasadami 
sprawiedliwości przyjętymi w ramach 
UNFCCC, długu klimatycznego Unii na 
rzecz globalnego Południa oraz sposobu, 
w jaki przekłada się on na osiągnięcie 
niezbędnych celów redukcji emisji na lata 
2030 i 2040 i, w razie konieczności w 
innych latach, w celu naukowego 
oszacowania celów w zakresie redukcji 
emisji niezbędnych do zapewnienia 
odpowiedniego wkładu Unii w osiągnięcie 
celu Porozumienia Paryskiego 
dotyczącego ograniczenia wzrostu 
temperatury do 1,5 ºC, z pełnym 
uwzględnieniem równości wobec 
globalnego Południa;
e) do dnia 30 września 2021 r. ocena opcji 
dotyczących użytecznej metodyki 
nadającej się do wykorzystania w 
krajowych i unijnych wykazach emisji 
pośrednich pochodzących z 
międzynarodowego transportu i handlu 
oraz ze śladu klimatycznego produktów, 
zasobów i usług przywożonych do Unii;
f) do dnia 30 września 2021 r. ocena opcji 
dotyczących użytecznej metodyki 
nadającej się do wykorzystania przez 
państwa członkowskie i Komisję do 
oceniania i obliczania ilościowego ujęcia 
zasobów węgla naturalnego na ich 
terytoriach. Metodyka ta w żadnym 
wypadku nie określa wartości 
różnorodności biologicznej i przyrody lecz 
uwzględnia stopniowy rozwój pod 
względem ilościowym i jakościowym 
zasobów węgla naturalnego w każdym 
państwie członkowskim, z poszanowaniem 
naturalnej różnorodności biologicznej;
g) ustanawia unijny budżet emisji 
dwutlenku węgla zgodnie z art. 3a.
5. EPCC dopilnowuje, aby proces ten był 
w pełni przejrzysty oraz aby jego 
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sprawozdania były udostępniane opinii 
publicznej; przejrzystość działania EPCC 
w żaden sposób nie podważa jego 
niezależności i rzetelności naukowej.
6. W EPCC zasiada od 30 do 40 
naukowców. Członkowie EPCC 
mianowani są na odnawialną czteroletnią 
kadencję. Członkowie mogą być powołani 
ponownie jeden raz. Członków wybiera 
Komisja spośród osób o 
niekwestionowanej niezależności i 
uznanych za ekspertów 
międzynarodowych w konkretnej 
dyscyplinie, którzy posiadają kwalifikacje 
wymagane do wykonywania powierzonych 
im zadań.

Or. en

Uzasadnienie

Parlament Europejski powinien mieć możliwość weryfikacji kandydatów w celu uniknięcia 
konfliktu interesów. Biorąc pod uwagę wcześniejsze przypadki, niezwykle istotne jest 
zapewnienie pełnej naukowej niezależności w szczególności od przemysłu.

Poprawka 527
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 2a
Europejski Panel ds. Zmian Klimatu i 

Różnorodności Biologicznej
1 . Do dnia 30 czerwca 2021 r. Komisja 
ustanawia Europejski Panel ds. Zmian 
Klimatu i Różnorodności Biologicznej 
(EPCCB), niezależny naukowy panel 
doradczy ds. zmian klimatu i 
różnorodności biologicznej, w którego 
skład wchodzą naukowcy wybrani na 
podstawie wiedzy fachowej w dziedzinach 
zmiany klimatu i różnorodności 
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biologicznej.
2. Komisja dopilnowuje, aby struktura 
zarządzania EPCCB zapewniała jego 
pełną niezależność i autonomię naukową, 
w tym wobec instytucji, organów, urzędów 
i agencji Unii i państw członkowskich.
3. Podstawę prac EPCCB stanowią 
istniejące międzynarodowe ramy, normy, 
narzędzia, mierniki i wskaźniki, takie jak 
Międzyrządowy Zespół ds. Zmian 
Klimatu, Ramowa konwencja Narodów 
Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, 
Międzyrządowa Platforma Naukowo-
Polityczna w sprawie Różnorodności 
Biologicznej i Funkcjonowania 
Ekosystemów oraz Konwencja o 
różnorodności biologicznej.
4. EPCCB monitoruje redukcje emisji 
gazów cieplarnianych w Unii i państwach 
członkowskich, biorąc pod uwagę unijny 
budżet emisji dwutlenku węgla, o którym 
mowa w art. 3a, oraz ocenia spójność 
środków i postępy na drodze do 
osiągnięcia neutralności klimatycznej 
najpóźniej do 2050 r. oraz w celu 
wywiązania się z zobowiązań Unii 
wynikających z porozumienia paryskiego, 
i w razie potrzeby wydaje zalecenia, a 
także śledzi zmiany klimatu i powiązania 
w zakresie różnorodności biologicznej i 
udziela odnośnych porad.
5. Zgodnie z ust. 3 EPCCB informuje co 
roku Komisję, Parlament Europejski i 
Radę o swoich ustaleniach. EPCCB 
dopilnowuje, aby proces ten był w pełni 
przejrzysty oraz aby jego sprawozdania 
były udostępniane opinii publicznej.

Or. en

Poprawka 528
Pascal Canfin, Véronique Trillet-Lenoir, Chrysoula Zacharopoulou

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 2a
Sektorowe plany działania na rzecz 

neutralności klimatycznej
1. Do dnia 30 czerwca 2021 r. Komisja 
ustala zharmonizowany format i zestaw 
kryteriów, które stanowią dla sektorów 
wysokoemisyjnych podstawę sektorowych 
planów działania na rzecz neutralności 
klimatycznej. Do tego dnia Komisja 
określa w drodze aktu delegowanego te 
sektory oraz próg obrotów dla 
przedsiębiorstw, które zostaną objęte 
niniejszym artykułem.
2. Nie później niż 12 miesięcy po 
opublikowaniu przez Komisję 
zharmonizowanego formatu i kryteriów 
każdy z sektorów objętych niniejszym 
artykułem przedkłada Komisji swój plan 
działania, określając, w jaki sposób sektor 
dostosowuje się do celów neutralności 
klimatycznej i celów pośrednich 
określonych w art. 2.
3. Na podstawie planu działania Komisja, 
nie później niż 12 miesięcy po jego 
przedłożeniu, proponuje sektorowi umowę 
w sprawie zielonej transformacji, w której 
podmioty publiczne i prywatne określają 
swoje zobowiązania do realizacji celów 
określonych w planie działania.
4. Od czerwca 2025 r. przedsiębiorstwa 
objęte niniejszym artykułem, które 
odmówią podpisania umowy w sprawie 
zielonej transformacji, nie kwalifikują się 
do otrzymania finansowania z unijnych 
instrumentów finansowych, w tym 
programów finansowych Europejskiego 
Banku Inwestycyjnego.

Or. en

Poprawka 529
Agnès Evren
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 2a
Sektorowe plany działania

1. Aby umożliwić wszystkim sektorom 
gospodarczym realizację celu związanego 
z klimatem, Komisja, po przeprowadzeniu 
pogłębionego dialogu z każdym sektorem, 
ustala ujednolicony format i zestaw 
kryteriów, które będą wykorzystywane 
jako ramy dla sektorowych planów 
działania w zakresie neutralności 
klimatycznej.
2. Każdy z sektorów może przedłożyć 
Komisji – nie później niż 12 miesięcy po 
opublikowaniu przez Komisję 
zharmonizowanego formatu i kryteriów – 
jeden ze swoich planów działania, w 
którym określi, w jaki sposób i w jakim 
terminie dany sektor może zmniejszyć 
swoje emisje do wartości bliskiej zeru, 
oraz wskaże przeszkody, możliwości oraz 
rozwiązania technologiczne, które 
należałoby opracować, a także inwestycje, 
których należałoby dokonać w tym 
sektorze.
3. Podczas opracowywania przez sektory 
planów działania Komisja udziela im 
wskazówek i koordynuje wsparcie dla 
sektorów. 

Or. fr

Poprawka 530
Jytte Guteland

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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Artykuł 2a
Sektorowe plany działania na rzecz 

neutralności klimatycznej
 1. Do dnia 30 czerwca 2021 r. Komisja 
ustala zharmonizowany format i zestaw 
kryteriów, które stanowią podstawę 
sektorowych planów działania na rzecz 
neutralności klimatycznej. 
2. Nie później niż 12 miesięcy po 
opublikowaniu przez Komisję 
zharmonizowanego formatu i kryteriów 
każde państwo członkowskie może w 
ramach krajowych planów w zakresie 
energii i klimatu przedłożyć Komisji takie 
plany działania dla każdego z sektorów, 
określając, w jaki sposób i w jakim 
terminie dany sektor może zmniejszyć 
swoje emisje do wartości bliskiej zeru, 
oraz wskazując przeszkody i możliwości, a 
także rozwiązania technologiczne, jakie 
należałoby opracować, i inwestycje, jakich 
należałoby dokonać w tym sektorze.
3. Podczas opracowywania planów 
działania Komisja udziela państwom 
członkowskim wskazówek i koordynuje 
wsparcie. 

Or. en

Poprawka 531
Delara Burkhardt, Tiemo Wölken

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 2a
Usuwanie przez pochłaniacze 

Właściwe instytucje Unii i państwa 
członkowskie podejmują niezbędne środki 
na poziomie unijnym i krajowym w celu 
ochrony i odbudowy ekosystemów i 
właściwego zarządzania nimi, aby 
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wzmocnić ich rolę naturalnych 
pochłaniaczy i zmniejszyć ich podatność 
na zmianę klimatu.

Or. en

Poprawka 532
Delara Burkhardt, Tiemo Wölken

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 2b
Europejski Panel ds. Zmian Klimatu

1. Do dnia 30 czerwca 2021 r. Komisja 
ustanawia Europejski Panel ds. Zmian 
Klimatu (EPCC), niezależny, 
interdyscyplinarny naukowy panel 
doradczy ds. zmian klimatu, w którego 
skład wchodzą naukowcy wybrani na 
podstawie wiedzy fachowej w dziedzinie 
zmiany klimatu i w odpowiednich 
dyscyplinach, takich jak nauki społeczne i 
zdrowie.
2. Komisja dopilnowuje, aby struktura 
zarządzania EPCC zapewniała jego pełną 
niezależność i autonomię naukową, w tym 
wobec instytucji, organów, urzędów i 
agencji Unii i państw członkowskich.
3. EPCC monitoruje redukcje emisji 
gazów cieplarnianych w Unii i państwach 
członkowskich, biorąc pod uwagę unijny 
budżet emisji dwutlenku węgla, o którym 
mowa w art. 3a, oraz ocenia spójność 
środków i postępy na drodze do 
osiągnięcia neutralności klimatycznej 
najpóźniej do 2050 r. oraz w celu 
wywiązania się z zobowiązań Unii 
wynikających z porozumienia paryskiego, 
i wydaje zalecenia dotyczące dostosowania 
polityki unijnej oraz wskazuje najlepsze i 
najgorsze praktyki, aby zwiększyć równość 
gospodarczą za pomocą środków na rzecz 
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łagodzenia zmiany klimatu i 
przystosowywania się do niej, a także 
proponuje w tym celu odpowiednie 
kryteria, takie jak wpływ na nierówność 
dochodów, ubóstwo energetyczne lub brak 
równości płci, i powinna je później 
monitorować.
4. Zgodnie z ust. 3 EPCC informuje co 
roku Komisję, Parlament Europejski i 
Radę o swoich ustaleniach. EPCC 
dopilnowuje, aby proces ten był w pełni 
przejrzysty oraz aby jego sprawozdania 
były udostępniane opinii publicznej.

Or. en

Poprawka 533
Jytte Guteland

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 2b
Europejski Panel ds. Zmian Klimatu

1. Do dnia 30 czerwca 2021 r. Komisja 
ustanawia Europejski Panel ds. Zmian 
Klimatu (EPCC), niezależny naukowy 
panel doradczy ds. zmian klimatu, w 
którego skład wchodzą naukowcy wybrani 
na podstawie wiedzy fachowej w 
dziedzinie zmiany klimatu.
2. Komisja dopilnowuje, aby struktura 
zarządzania EPCC zapewniała jego pełną 
niezależność i autonomię naukową, w tym 
wobec instytucji, organów, urzędów i 
agencji Unii i państw członkowskich.
3. EPCC ocenia spójność środków, które 
mają redukować emisje gazów 
cieplarnianych, z unijnym budżetem 
emisji dwutlenku węgla, o którym mowa w 
art. 3a, oraz ocenia postępy na drodze do 
osiągnięcia neutralności klimatycznej 
najpóźniej do 2050 r. oraz w celu 
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wywiązania się z zobowiązań Unii 
wynikających z porozumienia paryskiego. 
W razie konieczności EPCC wydaje 
Komisji zalecenia.
4. Zgodnie z ust. 3 EPCC informuje co 
roku Komisję, Parlament Europejski i 
Radę o swoich ustaleniach. EPCC 
dopilnowuje, aby proces ten był w pełni 
przejrzysty oraz aby jego sprawozdania 
były udostępniane opinii publicznej. 
Komisja analizuje oceny i zawarte w nich 
wszelkie zalecenia i najpóźniej w ciągu 
trzech miesięcy od ich otrzymaniu udziela 
EPCC formalnej odpowiedzi. Odpowiedź 
podaje się do wiadomości publicznej.

Or. en

Poprawka 534
Mick Wallace, Clare Daly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 2b
Sektorowe plany działania

1. Do dnia 30 czerwca 2021 r. Komisja 
ustala zharmonizowany format i zestaw 
kryteriów, które stanowią podstawę 
sektorowych planów działania na rzecz 
celów dekarbonizacji przewidzianych w 
niniejszym rozporządzeniu.
2. Państwa członkowskie załączają 
sektorowe plany działania – określające, 
w jaki sposób i w jakim terminie sektor 
ten może ograniczyć swoje emisje do zera, 
oraz identyfikujące przeszkody i 
możliwości w tym sektorze – do krajowych 
planów w zakresie energii i klimatu, które 
również przedkłada się Komisji nie później 
niż 12 miesięcy po opublikowaniu przez 
Komisję zharmonizowanego formatu i 
kryteriów przewidzianych w ust. 1.
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3. Podczas opracowywania planów 
działania Komisja udziela państwom 
członkowskim wskazówek i koordynuje 
wsparcie. W planach działania zapewnia 
się dekarbonizację każdego sektora w 
każdym państwie członkowskim, zgodnie z 
wymogami porozumienia paryskiego.

Or. en

Uzasadnienie

Krajowe plany w zakresie energii i klimatu już istnieją, ale powinny zawierać o wiele bardziej 
szczegółowe sektorowe plany działania przyjęte przez państwa członkowskie. Same sektory 
nie mogą opracować planów działania, ponieważ żaden sektor nie jest w pełni 
reprezentowany na szczeblu unijnym lub krajowym. Do państw członkowskich należy, zgodnie 
z ich zobowiązaniami wynikającymi z niniejszego rozporządzenia, opracowanie planów 
działania i włączenie ich do krajowych planów w zakresie energii i klimatu. Komisja może 
sprawować nadzór, aby zapewnić dekarbonizację każdego sektora w każdym państwie 
członkowskim, zgodnie z wymogami porozumienia paryskiego.

Poprawka 535
Anna Zalewska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Trajektoria prowadząca do osiągnięcia 
neutralności klimatycznej

Ścieżki prowadzące do osiągnięcia 
neutralności klimatycznej

Or. en

Poprawka 536
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3 Trajektoria prowadząca do 
osiągnięcia neutralności klimatycznej

3 Akty delegowane
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Or. en

Poprawka 537
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Franc Bogovič, Pernille Weiss, Roberta Metsola, 
Jessica Polfjärd, Christian Doleschal, Peter Liese, Esther de Lange, Dolors Montserrat, 
Adam Jarubas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3 Trajektoria prowadząca do 
osiągnięcia neutralności klimatycznej

3 Osiągnięcie neutralności 
klimatycznej

Or. en

Poprawka 538
Alexander Bernhuber, Norbert Lins

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 9 celem uzupełnienia 
niniejszego rozporządzenia poprzez 
wyznaczenie trajektorii na poziomie Unii 
prowadzącej do osiągnięcia celu 
neutralności klimatycznej określonego 
w art. 2 ust. 1 do 2050 r. Najpóźniej 
w terminie sześciu miesięcy od każdego 
globalnego przeglądu, o którym mowa 
w art. 14 porozumienia paryskiego, 
Komisja dokonuje przeglądu tej 
trajektorii.

skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

Akty delegowane nie umożliwiają w wystarczającym stopniu państwom członkowskim 
wspólnego ustalania kursu prawa klimatycznego.
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Poprawka 539
Edina Tóth, András Gyürk

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 9 celem uzupełnienia 
niniejszego rozporządzenia poprzez 
wyznaczenie trajektorii na poziomie Unii 
prowadzącej do osiągnięcia celu 
neutralności klimatycznej określonego 
w art. 2 ust. 1 do 2050 r. Najpóźniej 
w terminie sześciu miesięcy od każdego 
globalnego przeglądu, o którym mowa 
w art. 14 porozumienia paryskiego, 
Komisja dokonuje przeglądu tej 
trajektorii.

skreśla się

Or. en

Poprawka 540
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 9 celem uzupełnienia 
niniejszego rozporządzenia poprzez 
wyznaczenie trajektorii na poziomie Unii 
prowadzącej do osiągnięcia celu 
neutralności klimatycznej określonego 
w art. 2 ust. 1 do 2050 r. Najpóźniej 
w terminie sześciu miesięcy od każdego 
globalnego przeglądu, o którym mowa 
w art. 14 porozumienia paryskiego, 
Komisja dokonuje przeglądu tej 

1. Niezależnie od dziedziny polityki 
należy przyjąć, że wszelkie nieodpowiednie 
wnioski instytucji UE polegające na 
uzurpowaniu sobie kompetencji 
wykraczających poza kompetencje 
określone w Traktatach należy odrzucać z 
całą stanowczością. Dotyczy to w 
szczególności wniosku Komisji o 
przyznanie jej uprawnienia do narzucania 
decyzji o fundamentalnym charakterze w 
drodze aktów delegowanych, wobec 
których Parlament i Rada miałyby jedynie 
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trajektorii. prawo sprzeciwu z mocą wsteczną. Taki 
wniosek organu wykonawczego, który w 
dużej mierze składa się z urzędników 
niewybranych w wyborach i w związku z 
tym nie ma wystarczającej legitymacji 
demokratycznej, jest nie do przyjęcia 
niezależnie od przedmiotu sprawy. Decyzje 
o fundamentalnym charakterze, takie jak 
wyznaczanie celów możliwej redukcji 
emisji na 2030 r. lub później, należą 
raczej do wyłącznych kompetencji państw 
członkowskich UE, a zatem na szczeblu 
UE powinny być podejmowane przez Radę 
Europejską.

Or. en

Poprawka 541
Javi López, César Luena, Nicolás González Casares, Cristina Maestre Martín De 
Almagro

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 9 celem uzupełnienia 
niniejszego rozporządzenia poprzez 
wyznaczenie trajektorii na poziomie Unii 
prowadzącej do osiągnięcia celu 
neutralności klimatycznej określonego 
w art. 2 ust. 1 do 2050 r. Najpóźniej 
w terminie sześciu miesięcy od każdego 
globalnego przeglądu, o którym mowa 
w art. 14 porozumienia paryskiego, 
Komisja dokonuje przeglądu tej 
trajektorii.

1. Do dnia 30 września 2025 r. 
Komisja ocenia na podstawie kryteriów, o 
których mowa w ust. 3, ustalone w 
oparciu o pięcioletnie cele pośrednie 
warianty struktury i kształtu trajektorii na 
poziomie Unii prowadzącej do osiągnięcia 
celu określonego w art. 2 ust. 1 i 
przedstawia odpowiedni wniosek 
ustawodawczy. Po ustaleniu trajektorii 
Komisja dokonuje jej przeglądu najpóźniej 
w terminie sześciu miesięcy od każdego 
globalnego przeglądu, o którym mowa 
w art. 14 porozumienia paryskiego. 
Komisja przedstawia wniosek 
ustawodawczy w celu dostosowania 
trajektorii, jeżeli w wyniku przeglądu uzna 
to za stosowne.

Or. en
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Poprawka 542
Nils Torvalds, Sophia in 't Veld, Ulrike Müller, Irena Joveva, Billy Kelleher, Karin 
Karlsbro

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 9 celem uzupełnienia 
niniejszego rozporządzenia poprzez 
wyznaczenie trajektorii na poziomie Unii 
prowadzącej do osiągnięcia celu 
neutralności klimatycznej określonego 
w art. 2 ust. 1 do 2050 r. Najpóźniej 
w terminie sześciu miesięcy od każdego 
globalnego przeglądu, o którym mowa 
w art. 14 porozumienia paryskiego, 
Komisja dokonuje przeglądu tej 
trajektorii.

1. Do dnia 31 maja 2023 r. Komisja 
ocenia na podstawie unijnego budżetu 
emisji i kryteriów, o których mowa w ust. 
3, strukturę i kształt trajektorii na 
poziomie Unii prowadzącej do osiągnięcia 
celu określonego w art. 2 ust. 1 i 
przedstawia odpowiedni wniosek 
ustawodawczy. Po ustaleniu trajektorii 
Komisja dokonuje jej przeglądu najpóźniej 
w terminie sześciu miesięcy od każdego 
globalnego przeglądu, o którym mowa 
w art. 14 porozumienia paryskiego. 
Komisja przedstawia wniosek 
ustawodawczy w celu dostosowania 
trajektorii, jeżeli w wyniku przeglądu uzna 
to za stosowne.

Or. en

Poprawka 543
Fredrick Federley

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 9 celem uzupełnienia 
niniejszego rozporządzenia poprzez 
wyznaczenie trajektorii na poziomie Unii 
prowadzącej do osiągnięcia celu 
neutralności klimatycznej określonego 
w art. 2 ust. 1 do 2050 r. Najpóźniej 
w terminie sześciu miesięcy od każdego 
globalnego przeglądu, o którym mowa 
w art. 14 porozumienia paryskiego, 

1. Do dnia 31 maja 2023 r. Komisja 
ocenia na podstawie kryteriów, o których 
mowa w ust. 3, strukturę i kształt 
trajektorii na poziomie Unii prowadzącej 
do osiągnięcia celu określonego w art. 2 
ust. 1 i przedstawia odpowiedni wniosek 
ustawodawczy. Po ustaleniu trajektorii 
Komisja dokonuje jej przeglądu najpóźniej 
w terminie sześciu miesięcy od każdego 
globalnego przeglądu, o którym mowa 
w art. 14 porozumienia paryskiego. 
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Komisja dokonuje przeglądu tej 
trajektorii.

Komisja przedstawia wniosek 
ustawodawczy w celu dostosowania 
trajektorii, jeżeli w wyniku przeglądu uzna 
to za stosowne.

Or. en

Poprawka 544
Silvia Sardone, Marco Dreosto, Simona Baldassarre, Danilo Oscar Lancini, Annalisa 
Tardino

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 9 celem uzupełnienia 
niniejszego rozporządzenia poprzez 
wyznaczenie trajektorii na poziomie Unii 
prowadzącej do osiągnięcia celu 
neutralności klimatycznej określonego 
w art. 2 ust. 1 do 2050 r. Najpóźniej 
w terminie sześciu miesięcy od każdego 
globalnego przeglądu, o którym mowa 
w art. 14 porozumienia paryskiego, 
Komisja dokonuje przeglądu tej 
trajektorii.

1. Poszczególne państwa 
członkowskie określają – w ramach 
swoich długoterminowych strategii, o 
których mowa w art. 15 rozporządzenia 
(UE) 2018/1999 – orientacyjną trajektorię 
osiągnięcia celu neutralności klimatycznej 
określonego w art. 2 ust. 1.

Or. it

Poprawka 545
Pascal Canfin, Catherine Chabaud, Véronique Trillet-Lenoir, Chrysoula 
Zacharopoulou

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 9 celem uzupełnienia 
niniejszego rozporządzenia poprzez 

1. Do dnia 30 września 2023 r. 
Komisja ocenia i wyznacza na podstawie 
kryteriów, o których mowa w ust. 3, 
trajektorię na poziomie Unii prowadzącą 
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wyznaczenie trajektorii na poziomie Unii 
prowadzącej do osiągnięcia celu 
neutralności klimatycznej określonego 
w art. 2 ust. 1 do 2050 r. Najpóźniej 
w terminie sześciu miesięcy od każdego 
globalnego przeglądu, o którym mowa 
w art. 14 porozumienia paryskiego, 
Komisja dokonuje przeglądu tej trajektorii.

do osiągnięcia do 2050 r. celu określonego 
w art. 2 ust. 1 i przedstawia odpowiedni 
wniosek ustawodawczy. Najpóźniej 
w terminie sześciu miesięcy od każdego 
globalnego przeglądu, o którym mowa 
w art. 14 porozumienia paryskiego, 
Komisja dokonuje przeglądu tej trajektorii. 
W stosownych przypadkach Komisja 
przedstawia wniosek ustawodawczy w celu 
dostosowania trajektorii.

Or. en

Poprawka 546
Anna Zalewska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 9 celem uzupełnienia 
niniejszego rozporządzenia poprzez 
wyznaczenie trajektorii na poziomie Unii 
prowadzącej do osiągnięcia celu 
neutralności klimatycznej określonego 
w art. 2 ust. 1 do 2050 r. Najpóźniej 
w terminie sześciu miesięcy od każdego 
globalnego przeglądu, o którym mowa 
w art. 14 porozumienia paryskiego, 
Komisja dokonuje przeglądu tej 
trajektorii.

1. Komisja, przy ścisłej współpracy 
państw członkowskich, prowadzi 
regularną ocenę postępów poczynionych 
wspólnie przez państwa członkowskie w 
celu osiągnięcia celu neutralności 
klimatycznej określonego w art. 2 ust. 1 do 
2050 r.

Or. en

Poprawka 547
Andrey Novakov, Andrey Slabakov

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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1. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 9 celem uzupełnienia 
niniejszego rozporządzenia poprzez 
wyznaczenie trajektorii na poziomie Unii 
prowadzącej do osiągnięcia celu 
neutralności klimatycznej określonego 
w art. 2 ust. 1 do 2050 r. Najpóźniej 
w terminie sześciu miesięcy od każdego 
globalnego przeglądu, o którym mowa 
w art. 14 porozumienia paryskiego, 
Komisja dokonuje przeglądu tej trajektorii.

1. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania zgodnie z art. 9 aktów 
wykonawczych. Najpóźniej w terminie 
sześciu miesięcy od każdego globalnego 
przeglądu, o którym mowa w art. 14 
porozumienia paryskiego, Komisja 
proponuje przegląd tej trajektorii.

Or. en

Poprawka 548
Peter Liese

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 9 celem uzupełnienia 
niniejszego rozporządzenia poprzez 
wyznaczenie trajektorii na poziomie Unii 
prowadzącej do osiągnięcia celu 
neutralności klimatycznej określonego 
w art. 2 ust. 1 do 2050 r. Najpóźniej 
w terminie sześciu miesięcy od każdego 
globalnego przeglądu, o którym mowa 
w art. 14 porozumienia paryskiego, 
Komisja dokonuje przeglądu tej 
trajektorii.

1. Do dnia 30 września 2025 r. 
Komisja ocenia na podstawie kryteriów, o 
których mowa w ust. 3, warianty struktury 
i kształtu trajektorii na poziomie Unii 
prowadzącej do osiągnięcia celu 
neutralności klimatycznej określonego w 
art. 2 ust. 1 i przedstawia odpowiedni 
wniosek ustawodawczy. Po ustaleniu 
trajektorii Komisja dokonuje przeglądu 
najpóźniej w terminie sześciu miesięcy od 
każdego globalnego przeglądu, o którym 
mowa w art. 14 porozumienia paryskiego.

Or. en

Poprawka 549
Laura Huhtasaari, Teuvo Hakkarainen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 9 celem uzupełnienia 
niniejszego rozporządzenia poprzez 
wyznaczenie trajektorii na poziomie Unii 
prowadzącej do osiągnięcia celu 
neutralności klimatycznej określonego 
w art. 2 ust. 1 do 2050 r. Najpóźniej 
w terminie sześciu miesięcy od każdego 
globalnego przeglądu, o którym mowa 
w art. 14 porozumienia paryskiego, 
Komisja dokonuje przeglądu tej trajektorii.

1. Celem uzupełnienia niniejszego 
rozporządzenia państwa członkowskie i 
Parlament Europejski, stosując zwykłą 
procedurę ustawodawczą, mogą 
wyznaczyć trajektorię na poziomie Unii 
prowadzącą do osiągnięcia celu 
neutralności klimatycznej określonego 
w art. 2 ust. 1 do 2050 r. Najpóźniej w 
terminie sześciu miesięcy od każdego 
globalnego przeglądu, o którym mowa w 
art. 14 porozumienia paryskiego, Komisja 
dokonuje przeglądu tej trajektorii i może 
przedłożyć nowy wniosek ustawodawczy w 
celu zmiany rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 550
Agnès Evren

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 9 celem uzupełnienia 
niniejszego rozporządzenia poprzez 
wyznaczenie trajektorii na poziomie Unii 
prowadzącej do osiągnięcia celu 
neutralności klimatycznej określonego 
w art. 2 ust. 1 do 2050 r. Najpóźniej 
w terminie sześciu miesięcy od każdego 
globalnego przeglądu, o którym mowa 
w art. 14 porozumienia paryskiego, 
Komisja dokonuje przeglądu tej trajektorii.

1. Komisja określa trajektorię, którą 
należy podążać na poziomie Unii, 
prowadzącą do osiągnięcia celu 
neutralności klimatycznej określonego 
w art. 2 ust. 1 do 2050 r., i przedstawia w 
tym celu Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie odpowiedni wniosek 
ustawodawczy. Najpóźniej w terminie 
sześciu miesięcy od każdego globalnego 
przeglądu, o którym mowa w art. 14 
porozumienia paryskiego, Komisja 
przedstawia w razie potrzeby wniosek 
ustawodawczy w celu dostosowania 
trajektorii.

Or. fr

Poprawka 551
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Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 9 celem uzupełnienia 
niniejszego rozporządzenia poprzez 
wyznaczenie trajektorii na poziomie Unii 
prowadzącej do osiągnięcia celu 
neutralności klimatycznej określonego 
w art. 2 ust. 1 do 2050 r. Najpóźniej 
w terminie sześciu miesięcy od każdego 
globalnego przeglądu, o którym mowa 
w art. 14 porozumienia paryskiego, 
Komisja dokonuje przeglądu tej 
trajektorii.

1. Do dnia 30 czerwca 2021 r., a 
następnie co pięć lat, Komisja 
przygotowuje i przedkłada Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie zgodnie ze zwykłą 
procedurą ustawodawczą trajektorię na 
poziomie Unii prowadzącą do osiągnięcia 
zerowego poziomu netto emisji gazów 
cieplarnianych określonego w art. 2 ust. 1 
oraz celu klimatycznego Unii określonego 
w art. 2 ust. 3.

Or. en

Poprawka 552
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Franc Bogovič, Pernille Weiss, Roberta Metsola, 
Hildegard Bentele, Cindy Franssen, Jessica Polfjärd, Alexander Bernhuber, Christian 
Doleschal, Peter Liese, Esther de Lange, Dolors Montserrat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 9 celem uzupełnienia 
niniejszego rozporządzenia poprzez 
wyznaczenie trajektorii na poziomie Unii 
prowadzącej do osiągnięcia celu 
neutralności klimatycznej określonego 
w art. 2 ust. 1 do 2050 r. Najpóźniej 
w terminie sześciu miesięcy od każdego 
globalnego przeglądu, o którym mowa 
w art. 14 porozumienia paryskiego, 
Komisja dokonuje przeglądu tej 
trajektorii.

1. Komisja ocenia skuteczność 
niniejszego rozporządzenia pod względem 
osiągnięcia celu neutralności klimatycznej 
określonego w art. 2 ust. 1 do 2050 r. 
Najpóźniej w terminie sześciu miesięcy od 
każdego globalnego przeglądu, o którym 
mowa w art. 14 porozumienia paryskiego, 
Komisja ocenia postępy na drodze do 
osiągnięcia celu neutralności 
klimatycznej.
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Or. en

Poprawka 553
Mick Wallace, Clare Daly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 9 celem uzupełnienia 
niniejszego rozporządzenia poprzez 
wyznaczenie trajektorii na poziomie Unii 
prowadzącej do osiągnięcia celu 
neutralności klimatycznej określonego 
w art. 2 ust. 1 do 2050 r. Najpóźniej 
w terminie sześciu miesięcy od każdego 
globalnego przeglądu, o którym mowa 
w art. 14 porozumienia paryskiego, 
Komisja dokonuje przeglądu tej trajektorii.

1. Do dnia 30 września 2021 r. 
Komisja przyjmuje akty delegowane 
zgodnie z art. 9 celem uzupełnienia 
niniejszego rozporządzenia poprzez 
wyznaczenie trajektorii na poziomie Unii 
prowadzącej do osiągnięcia rzeczywiście 
zerowych poziomów emisji określonych w 
art. 2 do 2040 r. Najpóźniej w terminie 
sześciu miesięcy od każdego globalnego 
przeglądu, o którym mowa w art. 14 
porozumienia paryskiego, Komisja 
dokonuje przeglądu tej trajektorii.

Or. en

Poprawka 554
Dan-Ștefan Motreanu, Cristian-Silviu Buşoi, Traian Băsescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 9 celem uzupełnienia 
niniejszego rozporządzenia poprzez 
wyznaczenie trajektorii na poziomie Unii 
prowadzącej do osiągnięcia celu 
neutralności klimatycznej określonego 
w art. 2 ust. 1 do 2050 r. Najpóźniej 
w terminie sześciu miesięcy od każdego 
globalnego przeglądu, o którym mowa 
w art. 14 porozumienia paryskiego, 
Komisja dokonuje przeglądu tej trajektorii.

1. Do dnia 30 września 2025 r. 
Komisja wyznacza na podstawie 
kryteriów, o których mowa w ust. 3, 
trajektorię na poziomie Unii prowadzącą 
do osiągnięcia celu określonego w art. 2 
ust. 1 i przedstawia odpowiedni wniosek 
ustawodawczy. Najpóźniej w terminie 
sześciu miesięcy od każdego globalnego 
przeglądu, o którym mowa w art. 14 
porozumienia paryskiego, Komisja 
dokonuje przeglądu tej trajektorii.
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Or. en

Poprawka 555
Rovana Plumb, Tudor Ciuhodaru

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 9 celem uzupełnienia 
niniejszego rozporządzenia poprzez 
wyznaczenie trajektorii na poziomie Unii 
prowadzącej do osiągnięcia celu 
neutralności klimatycznej określonego 
w art. 2 ust. 1 do 2050 r. Najpóźniej 
w terminie sześciu miesięcy od każdego 
globalnego przeglądu, o którym mowa 
w art. 14 porozumienia paryskiego, 
Komisja dokonuje przeglądu tej trajektorii.

1. Do dnia 30 września 2025 r. 
Komisja wyznacza na podstawie 
kryteriów, o których mowa w ust. 3, 
trajektorię na poziomie Unii prowadzącą 
do osiągnięcia celu określonego w art. 2 
ust. 1 i przedstawia odpowiedni wniosek 
ustawodawczy. Najpóźniej w terminie 
sześciu miesięcy od każdego globalnego 
przeglądu, o którym mowa w art. 14 
porozumienia paryskiego, Komisja 
dokonuje przeglądu tej trajektorii.

Or. en

Poprawka 556
Michael Bloss

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 9 celem uzupełnienia 
niniejszego rozporządzenia poprzez 
wyznaczenie trajektorii na poziomie Unii 
prowadzącej do osiągnięcia celu 
neutralności klimatycznej określonego 
w art. 2 ust. 1 do 2050 r. Najpóźniej 
w terminie sześciu miesięcy od każdego 
globalnego przeglądu, o którym mowa 
w art. 14 porozumienia paryskiego, 
Komisja dokonuje przeglądu tej 

1. Do dnia 31 grudnia 2020 r. 
Komisja przygotowuje i przedkłada 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
zgodnie ze zwykłą procedurą 
ustawodawczą trajektorię na poziomie 
Unii prowadzącą do utrzymania emisji 
Unii w przedziale budżetu emisji gazów 
cieplarnianych określonego w art. 2 ust. -
1, przy jednoczesnym osiągnięciu celu 
klimatycznego Unii na 2030 r. 
określonego w art. 2 ust. 3 oraz 
osiągnięciu zerowego poziomu netto 



PE652.555v01-00 366/635 AM\1206394PL.docx

PL

trajektorii. emisji gazów cieplarnianych określonego 
w art. 2 ust. 1.

Or. en

Poprawka 557
Hermann Tertsch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 9 celem uzupełnienia 
niniejszego rozporządzenia poprzez 
wyznaczenie trajektorii na poziomie Unii 
prowadzącej do osiągnięcia celu 
neutralności klimatycznej określonego 
w art. 2 ust. 1 do 2050 r. Najpóźniej 
w terminie sześciu miesięcy od każdego 
globalnego przeglądu, o którym mowa 
w art. 14 porozumienia paryskiego, 
Komisja dokonuje przeglądu tej trajektorii.

1. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania wniosków ustawodawczych 
celem uzupełnienia niniejszego 
rozporządzenia poprzez wyznaczenie 
trajektorii na poziomie Unii prowadzącej 
do osiągnięcia celu neutralności 
klimatycznej określonego w art. 2 ust. 1 
do 2050 r. Najpóźniej w terminie sześciu 
miesięcy od każdego globalnego 
przeglądu, o którym mowa w art. 14 
porozumienia paryskiego, Komisja 
dokonuje przeglądu tej trajektorii.

Or. es

Poprawka 558
Silvia Modig, Malin Björk, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Nikolaj Villumsen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 9 celem uzupełnienia 
niniejszego rozporządzenia poprzez 
wyznaczenie trajektorii na poziomie Unii 
prowadzącej do osiągnięcia celu 
neutralności klimatycznej określonego 
w art. 2 ust. 1 do 2050 r. Najpóźniej 
w terminie sześciu miesięcy od każdego 

1. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 9 celem uzupełnienia 
niniejszego rozporządzenia poprzez 
wyznaczenie trajektorii na poziomie Unii 
prowadzącej do osiągnięcia celu 
neutralności klimatycznej określonego w 
art. 2 ust. 1 do 2040 r. Najpóźniej 
w terminie sześciu miesięcy od każdego 
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globalnego przeglądu, o którym mowa 
w art. 14 porozumienia paryskiego, 
Komisja dokonuje przeglądu tej trajektorii.

globalnego przeglądu, o którym mowa 
w art. 14 porozumienia paryskiego, 
Komisja dokonuje przeglądu tej trajektorii.

Or. en

Poprawka 559
Pernille Weiss

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. W swoich przyszłych wnioskach 
ustawodawczych Komisja przyjmuje silne, 
oparte na dowodach i racjonalne pod 
względem kosztów podejście, które 
przyczynia się do wypełnienia zobowiązań 
prawnych przewidzianych w prawie o 
klimacie. Komisja bierze w szczególności 
pod uwagę zwiększenie konkurencyjności 
UE oraz sposób, w jaki MŚP mogą 
wykorzystać zieloną transformację jako 
nieprzewidzianą szansę biznesową w 
dążeniu do osiągnięcia przez Unię 
ambitnych celów w zakresie redukcji 
emisji dwutlenku węgla do 2050 r.

Or. en

Poprawka 560
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Franc Bogovič, Pernille Weiss, Jessica Polfjärd, 
Christian Doleschal, Peter Liese, Esther de Lange, Dolors Montserrat, Adam Jarubas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Punktem wyjścia trajektorii jest 
unijny cel klimatyczny na 2030 r. 
określony w art. 2 ust. 3.

skreśla się

Or. en
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Poprawka 561
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Punktem wyjścia trajektorii jest 
unijny cel klimatyczny na 2030 r. 
określony w art. 2 ust. 3.

skreśla się

Or. en

Poprawka 562
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Punktem wyjścia trajektorii jest 
unijny cel klimatyczny na 2030 r. 
określony w art. 2 ust. 3.

2. Punktem wyjścia trajektorii jest 
unijny cel klimatyczny na 2020 r., 
wyznacza się pięcioletnie cele pośrednie i 
dąży do osiągnięcia celu zerowego 
poziomu netto emisji gazów 
cieplarnianych określonego w art. 2 ust. 1 
oraz celu klimatycznego Unii, o którym 
mowa w art. 2 ust. 3. Trajektoria podlega 
przeglądowi po każdym globalnym 
przeglądzie przewidzianym w 
porozumieniu paryskim.

Or. en

Poprawka 563
Michael Bloss

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Punktem wyjścia trajektorii jest 
unijny cel klimatyczny na 2030 r. 
określony w art. 2 ust. 3.

2. Punktem wyjścia trajektorii, o 
której mowa w ust. 1, jest dzień 1 stycznia 
2021 r., obejmuje ona punkty pośrednie w 
2025 i 2035 r. i prowadzi do osiągnięcia 
unijnego budżetu emisji gazów 
cieplarnianych określonego w art. 2 ust. -
1, przy jednoczesnym osiągnięciu celu 
klimatycznego Unii na 2030 r. 
określonego w art. 2 ust. 3 oraz zerowego 
poziomu netto emisji gazów 
cieplarnianych określonego w art. 2 ust. 1.

Or. en

Poprawka 564
Anna Zalewska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Punktem wyjścia trajektorii jest 
unijny cel klimatyczny na 2030 r. 
określony w art. 2 ust. 3.

2. W odniesieniu do oceny, o której 
mowa w ust. 1, Komisja do dnia 30 
września 2025 r. zbada możliwości, w 
jakim najwcześniejszym, realistycznie 
wykonalnym terminie każde państwo 
członkowskie jest w stanie osiągnąć 
neutralność klimatyczną w dążeniu do 
osiągnięcia neutralności klimatycznej w 
całej UE do 2050 r.

Or. en

Poprawka 565
Silvia Sardone, Marco Dreosto, Simona Baldassarre, Danilo Oscar Lancini, Annalisa 
Tardino

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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2. Punktem wyjścia trajektorii jest 
unijny cel klimatyczny na 2030 r. 
określony w art. 2 ust. 3.

2. Punktem wyjścia trajektorii jest 
unijny cel klimatyczny na 2030 r. 
określony w art. 2 ust. 11 rozporządzenia 
(UE) 2018/1999, ewentualnie zmieniony w 
rozumieniu art. 2 ust. 3 niniejszego 
rozporządzenia.

Or. it

Poprawka 566
Mick Wallace, Clare Daly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Punktem wyjścia trajektorii jest 
unijny cel klimatyczny na 2030 r. 
określony w art. 2 ust. 3.

2. Punktem wyjścia trajektorii jest 
dzień 1 stycznia 2022 r.

Or. en

Poprawka 567
Anna Zalewska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Aby wesprzeć realizację celu 
określonego w ust. 2, Komisja zbada 
możliwości osiągnięcia ujemnych emisji w 
państwach członkowskich o wyższym 
poziomie ambicji oraz ich potencjał, jeśli 
chodzi o umożliwienie wspólnego 
osiągnięcia ogólnounijnego celu do 2050 
r. Komisja konsultuje się z państwami 
członkowskimi, aby ocenić różne punkty 
wyjściowe, z których startują.

Or. en
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Poprawka 568
Günther Sidl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W żadnym roku od 2031 do 2049 r. 
łączne emisje Unii nie przekraczają 
pułapu określonego w trajektorii liniowej 
między celem unijnym na 2030 r. a celem 
neutralności klimatycznej na 2050 r.

Or. en

Poprawka 569
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Przy ustalaniu trajektorii zgodnie 
z ust. 1 Komisja bierze pod uwagę 
następujące kwestie:

skreśla się

a) opłacalność i efektywność gospodarczą;
b) konkurencyjność unijnej gospodarki;
c) najlepszą dostępną technologię;
d) efektywność energetyczną, przystępność 
cenową energii i bezpieczeństwo dostaw;
e) uczciwość i solidarność między 
państwami członkowskimi;
f) potrzebę zapewnienia skuteczności 
środowiskowej i rozwoju w czasie;
g) potrzeby i możliwości inwestycyjne;
h) potrzebę zapewnienia, by transformacja 
była sprawiedliwa i uczciwa społecznie;
i) zmiany sytuacji międzynarodowej 
i działania podejmowane na rzecz 
realizacji długoterminowych celów 
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porozumienia paryskiego i ostatecznego 
celu Ramowej konwencji Narodów 
Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu;
j) najlepsze dostępne i najnowsze dowody 
naukowe, w tym najnowsze sprawozdania 
IPCC.

Or. en

Poprawka 570
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Franc Bogovič, Pernille Weiss, Roberta Metsola, 
Jessica Polfjärd, Hildegard Bentele, Alexander Bernhuber, Christophe Hansen, 
Christian Doleschal, Esther de Lange, Dolors Montserrat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Przy ustalaniu trajektorii zgodnie 
z ust. 1 Komisja bierze pod uwagę 
następujące kwestie:

3. Przy ocenie postępów w realizacji 
celu dotyczącego neutralności emisyjnej, 
uwzględniając cel redukcji emisji na 2040 
r. oraz uwzględniając opracowanie ram 
certyfikacji pochłaniania gazów 
cieplarnianych, Komisja bierze pod uwagę 
następujące kwestie:

Or. en

Poprawka 571
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Przy ustalaniu trajektorii zgodnie 
z ust. 1 Komisja bierze pod uwagę 
następujące kwestie:

3. Przy ustalaniu i dokonywaniu 
przeglądu trajektorii zgodnie z ust. 1 
Komisja bierze pod uwagę następujące 
kwestie:

Or. en
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Poprawka 572
Nils Torvalds, Martin Hojsík, Linea Søgaard-Lidell, Asger Christensen, Sophia in 't 
Veld, Catherine Chabaud, Irena Joveva, Fredrick Federley, Billy Kelleher, Karin 
Karlsbro, Pascal Canfin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Przy ustalaniu trajektorii zgodnie 
z ust. 1 Komisja bierze pod uwagę 
następujące kwestie:

3. Przy ustalaniu trajektorii zgodnie z 
ust. 1 Komisja bierze pod uwagę 
następujące kryteria:

Or. en

Poprawka 573
Peter Liese

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Przy ustalaniu trajektorii zgodnie 
z ust. 1 Komisja bierze pod uwagę 
następujące kwestie:

3. Przy ocenie wariantów trajektorii 
zgodnie z ust. 1 Komisja bierze pod uwagę 
następujące kwestie:

Or. en

Poprawka 574
Edina Tóth, András Gyürk

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Przy ustalaniu trajektorii zgodnie 
z ust. 1 Komisja bierze pod uwagę 
następujące kwestie:

3. Przy ustalaniu trajektorii bierze się 
pod uwagę następujące kwestie:

Or. en
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Poprawka 575
Silvia Modig, Malin Björk, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Nikolaj Villumsen, 
Manuel Bompard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Przy ustalaniu trajektorii zgodnie 
z ust. 1 Komisja bierze pod uwagę 
następujące kwestie:

3. Przy ustalaniu trajektorii zgodnie 
z ust. 1 Komisja opiera się na 
następujących kwestiach:

Or. en

Poprawka 576
Laura Huhtasaari, Teuvo Hakkarainen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Przy ustalaniu trajektorii zgodnie 
z ust. 1 Komisja bierze pod uwagę 
następujące kwestie:

3. Przy proponowaniu trajektorii 
zgodnie z ust. 1 Komisja bierze pod uwagę 
następujące kwestie:

Or. en

Poprawka 577
Andrey Slabakov, Andrey Novakov

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Przy ustalaniu trajektorii zgodnie 
z ust. 1 Komisja bierze pod uwagę 
następujące kwestie:

3. Przy proponowaniu trajektorii 
zgodnie z ust. 1 Komisja bierze pod uwagę 
następujące kwestie:

Or. en
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Poprawka 578
Anna Zalewska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Przy ustalaniu trajektorii zgodnie 
z ust. 1 Komisja bierze pod uwagę 
następujące kwestie:

3. Przy badaniu wariantów trajektorii 
zgodnie z ust. 2 Komisja bierze pod uwagę 
następujące kwestie:

Or. en

Poprawka 579
Michael Bloss

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera -a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-a) najlepsze dostępne i najnowsze 
dowody naukowe, w tym przedstawione 
przez IPCC informacje, w szczególności 
dotyczące pozostałego – bez żadnych 
przekroczeń – budżetu emisji dwutlenku 
węgla do ograniczenia wzrostu 
temperatury do 1,5 °C powyżej poziomu 
sprzed epoki przemysłowej, roczne raporty 
UNEP w sprawie rozbieżności między 
potrzebami a perspektywami w zakresie 
redukcji emisji oraz inne odpowiednie 
sprawozdania IPBES;

Or. en

Poprawka 580
Nils Torvalds, Martin Hojsík, Catherine Chabaud, Sophia in 't Veld, Ulrike Müller, 
Irena Joveva, Karin Karlsbro, Billy Kelleher

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera -a (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-a) unijny budżet emisji dwutlenku 
węgla, o którym mowa w art. 3a;

Or. en

Poprawka 581
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) opłacalność i efektywność 
gospodarczą;

skreśla się

Or. en

Poprawka 582
Michal Wiezik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) opłacalność i efektywność 
gospodarczą;

skreśla się

Or. en

Poprawka 583
Silvia Modig, Malin Björk, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Nikolaj Villumsen, 
Mick Wallace, Manuel Bompard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka



AM\1206394PL.docx 377/635 PE652.555v01-00

PL

a) opłacalność i efektywność 
gospodarczą;

skreśla się

Or. en

Poprawka 584
Michael Bloss

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) opłacalność i efektywność 
gospodarczą;

a) opłacalność i efektywność 
gospodarczą, z uwzględnieniem 
gospodarczych, społecznych i 
środowiskowych kosztów wynikających z 
niepodjęcia i opóźnienia działań w 
dziedzinie klimatu;

Or. en

Poprawka 585
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) opłacalność i efektywność 
gospodarczą;

a) opłacalność i efektywność 
gospodarczą, z odzwierciedleniem 
społecznych, gospodarczych i 
środowiskowych kosztów wynikających z 
niepodjęcia działań lub z 
niewystarczających działań;

Or. en

Poprawka 586
Tiemo Wölken, Delara Burkhardt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 3 – ustęp 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) opłacalność i efektywność 
gospodarczą;

a) opłacalność i efektywność 
gospodarczą, w tym społeczne, 
gospodarcze i środowiskowe koszty 
wynikające z niepodjęcia działań lub z 
niewystarczających działań;

Or. en

Poprawka 587
Christophe Hansen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) opłacalność i efektywność 
gospodarczą;

a) opłacalność i efektywność 
gospodarczą, z uwzględnieniem kosztów 
adaptacji i ewentualnych kosztów energii 
dla konsumentów;

Or. en

Poprawka 588
Pascal Canfin, Véronique Trillet-Lenoir, Chrysoula Zacharopoulou

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) opłacalność i efektywność 
gospodarczą;

a) najlepsze dostępne i najnowsze 
dowody naukowe, w tym najnowsze 
sprawozdania IPCC;

Or. en

Poprawka 589
Alexander Bernhuber, Norbert Lins
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) opłacalność i efektywność 
gospodarczą;

a) opłacalność i efektywność 
gospodarczą oraz koszty adaptacji;

Or. en

Uzasadnienie

Cele UE w zakresie redukcji emisji spowodują wyższe koszty dla gospodarki europejskiej. W 
szczególności należy uwzględnić koszty związane z konkurencją międzynarodową, jak również 
negatywne skutki pandemii COVID-19 dla całej gospodarki europejskiej.

Poprawka 590
Mairead McGuinness, Pernille Weiss, Franc Bogovič, Norbert Lins, Roberta Metsola, 
Hildegard Bentele, Inese Vaidere, Edina Tóth, Cindy Franssen, Christian Doleschal, 
Esther de Lange, Dolors Montserrat, Adam Jarubas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) opłacalność i efektywność 
gospodarczą;

a) opłacalność, efektywność 
gospodarczą oraz zatrudnienie;

Or. en

Poprawka 591
Silvia Modig, Malin Björk, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Nikolaj Villumsen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) najlepsze dostępne i najnowsze 
dowody naukowe, w tym najnowsze 
sprawozdania IPCC, EPCC i IPBES.

Or. en
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Poprawka 592
Hermann Tertsch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) potrzeby gospodarki europejskiej w 
opanowywaniu skutków pandemii 
COVID-19 

Or. es

Poprawka 593
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) najlepsze dostępne i najnowsze 
dowody naukowe, w tym najnowsze 
sprawozdania IPCC;

Or. en

Poprawka 594
Michal Wiezik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) koszt nieodwracalnych zmian w 
systemie klimatycznym i ekosystemach;

Or. en
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Poprawka 595
Pascal Canfin, Véronique Trillet-Lenoir, Chrysoula Zacharopoulou

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) potrzebę zapewnienia, by 
transformacja była sprawiedliwa 
i uczciwa społecznie;

Or. en

Poprawka 596
Tiemo Wölken, Delara Burkhardt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) unijny budżet emisji dwutlenku 
węgla, o którym mowa w art. 3a;

Or. en

Poprawka 597
Nicolás González Casares, César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Javi 
López

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) osiągnięcie celów 
zrównoważonego rozwoju ONZ;

Or. en

Poprawka 598
Pascal Canfin, Catherine Chabaud, Nils Torvalds, Chrysoula Zacharopoulou
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera a b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ab) koszty społeczne, gospodarcze i 
środowiskowe wynikające z niepodjęcia 
działań i z niewystarczających działań;

Or. en

Poprawka 599
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera a b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ab) unijny budżet emisji dwutlenku 
węgla, o którym mowa w art. 3a;

Or. en

Poprawka 600
Tiemo Wölken, Delara Burkhardt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera a b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ab) osiągnięcie celów 
zrównoważonego rozwoju ONZ;

Or. en

Poprawka 601
Silvia Modig, Malin Björk, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Nikolaj Villumsen, 
Mick Wallace, Manuel Bompard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 3 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) konkurencyjność unijnej 
gospodarki;

skreśla się

Or. en

Poprawka 602
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) konkurencyjność unijnej 
gospodarki;

skreśla się

Or. en

Poprawka 603
Esther de Lange

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) konkurencyjność unijnej 
gospodarki;

b) konkurencyjność unijnej 
gospodarki, w szczególności MŚP i 
sektorów najbardziej narażonych na 
ryzyko ucieczki emisji i inwestycji, oraz 
uczciwą konkurencję i równe warunki 
działania na szczeblu globalnym;

Or. en

Poprawka 604
Alexander Bernhuber, Norbert Lins
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) konkurencyjność unijnej 
gospodarki;

b) konkurencyjność unijnej 
gospodarki, a w szczególności 
energochłonnych gałęzi przemysłu 
podlegających ogólnoświatowej 
konkurencji;

Or. en

Uzasadnienie

Cele UE w zakresie redukcji emisji spowodują wyższe koszty dla gospodarki europejskiej. W 
szczególności należy uwzględnić koszty związane z konkurencją międzynarodową, jak również 
negatywne skutki pandemii COVID-19 dla całej gospodarki europejskiej.

Poprawka 605
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Roberta Metsola, Pernille Weiss, Franc Bogovič, 
Hildegard Bentele, Edina Tóth, Jessica Polfjärd, Christophe Hansen, Agnès Evren, 
Inese Vaidere, Christian Doleschal, Stanislav Polčák, Adam Jarubas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) konkurencyjność unijnej 
gospodarki;

b) konkurencyjność unijnej 
gospodarki, w szczególności MŚP i 
sektorów najbardziej narażonych na 
ucieczkę emisji;

Or. en

Poprawka 606
Pietro Fiocchi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) konkurencyjność unijnej b) konkurencyjność unijnej 
gospodarki, ze szczególnym 
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gospodarki; uwzględnieniem mikro-, małych i 
średnich przedsiębiorstw;

Or. it

Poprawka 607
Silvia Sardone, Marco Dreosto, Simona Baldassarre, Danilo Oscar Lancini, Annalisa 
Tardino

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) konkurencyjność unijnej 
gospodarki;

b) konkurencyjność unijnej 
gospodarki, ze szczególnym 
uwzględnieniem mikroprzedsiębiorstw 
oraz MŚP;

Or. it

Poprawka 608
Anna Zalewska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) konkurencyjność unijnej 
gospodarki;

b) konkurencyjność unijnej 
gospodarki i ryzyko ucieczki emisji;

Or. en

Poprawka 609
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) konkurencyjność unijnej b) konkurencyjność i dobrobyt unijnej 
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gospodarki; gospodarki;

Or. en

Poprawka 610
Andrey Novakov, Andrey Slabakov

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) trwające i przewidywane 
pogorszenie koniunktury gospodarczej z 
powodu wstrząsów symetrycznych lub 
asymetrycznych, które skutkują utratą 
miejsc pracy i spadkiem znaczenia 
sektorów;

Or. en

Poprawka 611
Edina Tóth, András Gyürk

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) wsparcie gałęzi przemysłu w celu 
wytwarzania ekologicznych i 
konkurencyjnych produktów, a 
jednocześnie unikanie ucieczki emisji;

Or. en

Poprawka 612
Jessica Polfjärd, Alexander Bernhuber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera b a (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) korzyści zrównoważonej 
gospodarki leśnej i zalesiania;

Or. en

Poprawka 613
Nicolás González Casares, César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Javi 
López

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) ślad węglowy produktów 
końcowych i konsumpcji w Unii;

Or. en

Poprawka 614
Tiemo Wölken, Delara Burkhardt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) ślad węglowy produktów 
końcowych i konsumpcji w UE;

Or. en

Poprawka 615
Pascal Canfin, Véronique Trillet-Lenoir, Chrysoula Zacharopoulou

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) opłacalność i efektywność 
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gospodarczą;

Or. en

Poprawka 616
Tiemo Wölken, Delara Burkhardt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera b b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

bb) związek z innymi przepisami 
unijnymi, np. prawem ochrony 
środowiska;

Or. en

Poprawka 617
Tiemo Wölken, Delara Burkhardt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera b c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

bc) sprawiedliwy podział obciążeń oraz 
potencjał wszystkich sektorów gospodarki 
i grup społecznych w zakresie 
ograniczenia emisji;

Or. en

Poprawka 618
Tiemo Wölken, Delara Burkhardt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera b d (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

bd) skuteczną ochronę gospodarki 
europejskiej przed ucieczką emisji;
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Or. en

Poprawka 619
Tiemo Wölken, Delara Burkhardt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera b e (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

be) przewidywalność dla sektorów 
gospodarki europejskiej;

Or. en

Poprawka 620
Mick Wallace, Clare Daly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) najlepszą dostępną technologię; skreśla się

Or. en

Poprawka 621
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) najlepszą dostępną technologię; skreśla się

Or. en

Poprawka 622
Alexander Bernhuber, Norbert Lins
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) najlepszą dostępną technologię; c) dostępne przełomowe technologie i 
całkowite koszty inwestycji; dostępność 
oraz koszty surowców i energii 
neutralnych dla klimatu; rozwój 
infrastruktury wspierającej realizację celu 
neutralności klimatycznej;

Or. en

Uzasadnienie

Należy wziąć pod uwagę, że choć bardziej rygorystyczne unijne cele w zakresie redukcji 
emisji będą wspierać europejski cel klimatyczny, jakim jest neutralność pod względem emisji 
gazów cieplarnianych do 2050 r., w każdym razie spowodują wyższe koszty inwestycyjne dla 
gospodarki europejskiej.

Poprawka 623
Nils Torvalds, Linea Søgaard-Lidell, Catherine Chabaud, Sophia in 't Veld, Ondřej 
Knotek, Ulrike Müller, Irena Joveva, Billy Kelleher, Karin Karlsbro, Susana Solís 
Pérez, Fredrick Federley, Pascal Canfin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) najlepszą dostępną technologię; c) najlepszą dostępną technologię, 
przy czym należy respektować koncepcję 
neutralności technologicznej, a także 
potrzebę badań nad zaawansowaną nową 
i obiecującą technologią we wszystkich 
sektorach i inwestycji w taką technologię;

Or. en

Poprawka 624
Pietro Fiocchi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 3 – ustęp 3 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) najlepszą dostępną technologię; c) najlepsze dostępne technologie, ich 
aktualną penetrację rynku oraz warunki 
niezbędne do ich dalszej komercjalizacji;

Or. en

Poprawka 625
Silvia Sardone, Marco Dreosto, Simona Baldassarre, Danilo Oscar Lancini, Annalisa 
Tardino

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) najlepszą dostępną technologię; c) najlepszą dostępną technologię i jej 
dostępność na rynku w celu jej większego 
wprowadzania do obrotu ;

Or. it

Poprawka 626
Edina Tóth, András Gyürk

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) najlepszą dostępną technologię; c) najlepszą dostępną technologię, z 
poszanowaniem neutralności 
technologicznej i suwerenności krajowego 
koszyka energetycznego;

Or. en

Poprawka 627
Mairead McGuinness, Franc Bogovič, Norbert Lins, Roberta Metsola, Pernille Weiss, 
Christophe Hansen, Edina Tóth, Christian Doleschal, Stanislav Polčák, Peter Liese, 



PE652.555v01-00 392/635 AM\1206394PL.docx

PL

Esther de Lange, Dolors Montserrat, Adam Jarubas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) najlepszą dostępną technologię; c) najlepsze dostępne, opłacalne i 
skalowalne technologie;

Or. en

Poprawka 628
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) konieczność stopniowego 
wycofania wszystkich paliw kopalnych w 
tempie zgodnym z długoterminowymi 
celami dotyczącymi temperatury 
określonymi w art. 2 porozumienia 
paryskiego;

Or. en

Poprawka 629
Jessica Polfjärd, Alexander Bernhuber, Norbert Lins

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) potrzebę zastąpienia produktów 
opartych na paliwach kopalnych 
produktami i materiałami na bazie energii 
ze źródeł odnawialnych;

Or. en
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Poprawka 630
Michael Bloss

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) wpływ rozwiązań w zakresie 
usuwania dwutlenku węgla na 
różnorodność biologiczną, zdrowe 
ekosystemy i bezpieczeństwo żywnościowe;

Or. en

Poprawka 631
Christophe Hansen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) wprowadzanie infrastruktury 
wspierającej realizację celów neutralności 
klimatycznej;

Or. en

Poprawka 632
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) efektywność energetyczną, 
przystępność cenową energii 
i bezpieczeństwo dostaw;

skreśla się

Or. en
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Poprawka 633
Mick Wallace, Clare Daly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) efektywność energetyczną, 
przystępność cenową energii 
i bezpieczeństwo dostaw;

skreśla się

Or. en

Poprawka 634
Delara Burkhardt, Tiemo Wölken

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) efektywność energetyczną, 
przystępność cenową energii 
i bezpieczeństwo dostaw;

d) efektywność energetyczną i zasadę 
„efektywność energetyczna przede 
wszystkim”, przystępność cenową energii, 
ograniczanie ubóstwa energetycznego 
i bezpieczeństwo dostaw;

Or. en

Poprawka 635
Alexander Bernhuber, Norbert Lins

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) efektywność energetyczną, 
przystępność cenową energii 
i bezpieczeństwo dostaw;

d) efektywność energetyczną, 
przystępność cenową energii i 
bezpieczeństwo dostaw oraz promowanie 
opartej na biomasie gospodarki o obiegu 
zamkniętym;

Or. en
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Uzasadnienie

Materiały odnawialne pochodzące z opartej na biomasie gospodarki o obiegu zamkniętym 
mogą zastąpić surowce kopalne.

Poprawka 636
Rovana Plumb, Tudor Ciuhodaru

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) efektywność energetyczną, 
przystępność cenową energii 
i bezpieczeństwo dostaw;

d) efektywność energetyczną, 
przystępność cenową energii, ograniczenie 
ubóstwa energetycznego i narażenia na 
zakłócenia oraz bezpieczeństwo dostaw;

Or. en

Poprawka 637
Edina Tóth, András Gyürk

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) efektywność energetyczną, 
przystępność cenową energii 
i bezpieczeństwo dostaw;

d) efektywność energetyczną, 
przystępność cenową energii i 
bezpieczeństwo dostaw, włącznie z 
wszelkimi technologiami 
niskoemisyjnymi;

Or. en

Poprawka 638
Anna Zalewska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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d) efektywność energetyczną, 
przystępność cenową energii 
i bezpieczeństwo dostaw;

d) efektywność energetyczną, 
przystępność cenową energii, ograniczanie 
ubóstwa energetycznego i bezpieczeństwo 
dostaw;

Or. en

Poprawka 639
Dan-Ștefan Motreanu, Cristian-Silviu Buşoi, Traian Băsescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) efektywność energetyczną, 
przystępność cenową energii 
i bezpieczeństwo dostaw;

d) efektywność energetyczną, 
przystępność cenową energii, ograniczanie 
ubóstwa energetycznego i bezpieczeństwo 
dostaw;

Or. en

Poprawka 640
Mairead McGuinness, Franc Bogovič, Norbert Lins, Roberta Metsola, Pernille Weiss, 
Cindy Franssen, Edina Tóth, Inese Vaidere, Christian Doleschal, Peter Liese, Esther de 
Lange, Dolors Montserrat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) efektywność energetyczną, 
przystępność cenową energii 
i bezpieczeństwo dostaw;

d) efektywność energetyczną, 
przystępność cenową energii, ograniczanie 
ubóstwa energetycznego i bezpieczeństwo 
dostaw;

Or. en

Poprawka 641
Catherine Chabaud, Frédérique Ries, Véronique Trillet-Lenoir, Martin Hojsík

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 3 – ustęp 3 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) efektywność energetyczną, 
przystępność cenową energii 
i bezpieczeństwo dostaw;

d) efektywność energetyczną, umiar 
w zużyciu energii, przystępność cenową 
energii i bezpieczeństwo dostaw;

Or. en

Poprawka 642
Michael Bloss

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) efektywność energetyczną, 
przystępność cenową energii 
i bezpieczeństwo dostaw;

d) zasadę „efektywność energetyczna 
przede wszystkim”, przystępność cenową 
energii i bezpieczeństwo energetyczne;

Or. en

Poprawka 643
Javi López, César Luena, Nicolás González Casares, Cristina Maestre Martín De 
Almagro

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) różne skutki zmiany klimatu w 
regionach europejskich, w tym w 
ekosystemach naturalnych i 
półnaturalnych, mogą doprowadzić do 
dalszych asymetrycznych wysiłków 
związanych z utrzymaniem i poprawą 
naturalnych pochłaniaczy dwutlenku 
węgla;

Or. en
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Poprawka 644
Michael Bloss

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) potrzebę wycofania wszystkich 
paliw kopalnych w ramach czasowych 
zgodnych z celem ograniczenia wzrostu 
temperatury do 1,5 °C powyżej poziomu 
sprzed epoki przemysłowej;

Or. en

Poprawka 645
Edina Tóth, András Gyürk

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) uznanie gazu za ważną 
technologię pomostową, która musi 
odgrywać istotną rolę w przejściu na 
gospodarkę bezemisyjną;

Or. en

Poprawka 646
Simona Bonafè

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) zasobooszczędność, ekonomiczną 
dostępność surowców i bezpieczeństwo 
dostaw surowców krytycznych;

Or. en
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Poprawka 647
Mairead McGuinness, Franc Bogovič, Norbert Lins, Roberta Metsola, Pernille Weiss, 
Hildegard Bentele, Christophe Hansen, Alexander Bernhuber, Christian Doleschal, 
Stanislav Polčák, Dolors Montserrat, Esther de Lange, Adam Jarubas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) potrzebę zmniejszenia zależności 
od paliw kopalnych oraz przejścia na 
zrównoważoną energię pochodzącą w 
większym stopniu ze źródeł odnawialnych;

Or. en

Poprawka 648
Tiemo Wölken, Delara Burkhardt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) dostępność oraz koszt surowców i 
energii neutralnych dla klimatu, a także 
niezbędną infrastrukturę;

Or. en

Poprawka 649
Rovana Plumb, Tudor Ciuhodaru

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) neutralność technologiczną i 
prawo państw członkowskich do 
określania własnego koszyka 
energetycznego;
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Or. en

Poprawka 650
Dan-Ștefan Motreanu, Cristian-Silviu Buşoi, Traian Băsescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) neutralność technologiczną i 
prawo państw członkowskich do 
określania własnego koszyka 
energetycznego;

Or. en

Poprawka 651
Alexander Bernhuber, Norbert Lins

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) produkcję żywności i 
bezpieczeństwo żywnościowe;

Or. en

Uzasadnienie

Należy uwzględnić produkcję żywności w określonej w rozporządzeniu trajektorii, aby 
odzwierciedlić art. 2 ust. 1 lit. b) porozumienia paryskiego – „zwiększenie zdolności do 
adaptacji do negatywnych skutków zmian klimatu oraz wspieranie odporności na zmiany 
klimatu i rozwoju związanego z niską emisją gazów cieplarnianych w sposób niezagrażający 
produkcji żywności”. Ponadto do trajektorii należy włączyć bezpieczeństwo żywnościowe, 
zwłaszcza biorąc pod uwagę pandemię COVID-19.

Poprawka 652
Nicolás González Casares, César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Javi 
López

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 3 – ustęp 3 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) sprawiedliwy podział obciążeń i 
potencjał poszczególnych sektorów 
gospodarki w zakresie ograniczenia emisji 
gazów cieplarnianych;

Or. en

Poprawka 653
Antoni Comín i Oliveres

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) systemy żywnościowe 
charakteryzujące się wysokim spożyciem 
mięsa przeżuwaczy;

Or. en

Poprawka 654
Nicolás González Casares, César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Javi 
López

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera d b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

db) skuteczną ochronę gospodarki 
europejskiej przed ucieczką emisji;

Or. en

Poprawka 655
Tiemo Wölken, Delara Burkhardt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 3 – ustęp 3 – litera d b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

db) inteligentną integrację sektorową;

Or. en

Poprawka 656
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) uczciwość i solidarność między 
państwami członkowskimi;

skreśla się

Or. en

Poprawka 657
Mick Wallace, Clare Daly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) uczciwość i solidarność między 
państwami członkowskimi;

skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

Jest to trajektoria na szczeblu UE, a nie państw członkowskich, co zakłada już solidarność i 
sprawiedliwość między państwami członkowskimi.

Poprawka 658
Agnès Evren

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 3 – ustęp 3 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) uczciwość i solidarność między 
państwami członkowskimi;

e) uczciwość, solidarność i równe 
warunki działania między państwami 
członkowskimi i wewnątrz państw 
członkowskich;

Or. fr

Poprawka 659
Ondřej Knotek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) uczciwość i solidarność między 
państwami członkowskimi;

e) uczciwość, solidarność oraz 
spójność społeczną i gospodarczą między 
państwami członkowskimi oraz w ich 
obrębie;

Or. en

Poprawka 660
Edina Tóth, András Gyürk

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) suwerenność państw 
członkowskich w odniesieniu do 
scenariuszy realizacji celów 
klimatycznych;

Or. en

Poprawka 661
Véronique Trillet-Lenoir, Martin Hojsík, Susana Solís Pérez, Catherine Chabaud, 
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Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) korzyści dla zdrowia i jakości życia 
obywateli europejskich;

Or. en

Poprawka 662
Nicolás González Casares, César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Javi 
López

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) różne uwarunkowania krajowe w 
państwach członkowskich;

Or. en

Poprawka 663
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) potrzebę zapewnienia skuteczności 
środowiskowej i rozwoju w czasie;

skreśla się

Or. en

Poprawka 664
César Luena, Javi López, Cristina Maestre Martín De Almagro
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) potrzebę zapewnienia skuteczności 
środowiskowej i rozwoju w czasie;

f) potrzebę zapewnienia 
zrównoważenia środowiskowego, włącznie 
z odtwarzaniem zdegradowanych 
ekosystemów, potrzebę przeciwdziałania 
kryzysowi różnorodności biologicznej, z 
uwzględnieniem celów dotyczących 
różnorodności biologicznej określonych w 
europejskiej strategii ochrony 
różnorodności biologicznej oraz poprawy 
zdrowia środowiskowego w czasie;

Or. en

Poprawka 665
Delara Burkhardt, Tiemo Wölken

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) potrzebę zapewnienia skuteczności 
środowiskowej i rozwoju w czasie;

f) potrzebę zapewnienia 
zrównoważenia środowiskowego, w tym 
potrzebę zajęcia się kryzysem 
różnorodności biologicznej, a 
jednocześnie odtworzenia 
zdegradowanych ekosystemów i 
osiągnięcia unijnego celu dotyczącego 
różnorodności biologicznej;

Or. en

Poprawka 666
Michael Bloss

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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f) potrzebę zapewnienia skuteczności 
środowiskowej i rozwoju w czasie;

f) potrzebę zapewnienia integralności 
środowiskowej oraz wyrażenia jak 
najwyższego poziomu ambicji i rozwoju 
w czasie zgodnie z art. 4 ust. 3 
porozumienia paryskiego;

Or. en

Poprawka 667
Silvia Modig, Malin Björk, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Nikolaj Villumsen, 
Mick Wallace, Manuel Bompard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) potrzebę zapewnienia skuteczności 
środowiskowej i rozwoju w czasie;

f) potrzebę zapewnienia integralności 
środowiskowej; jak najwyższy poziom 
ambicji i rozwoju w czasie zgodnie z art. 4 
ust. 3 porozumienia paryskiego;

Or. en

Poprawka 668
Catherine Chabaud, Frédérique Ries, Véronique Trillet-Lenoir, Nils Torvalds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) potrzebę zapewnienia skuteczności 
środowiskowej i rozwoju w czasie;

f) potrzebę zarządzania 
ekosystemami morskimi i lądowymi oraz 
różnorodnością biologiczną, a także ich 
ochrony i odtwarzania, potrzebę 
zapewnienia skuteczności środowiskowej 
i rozwoju w czasie;

Or. en

Poprawka 669
Alexander Bernhuber, Norbert Lins
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) potrzebę zapewnienia skuteczności 
środowiskowej i rozwoju w czasie;

f) potrzebę zapewnienia skuteczności 
środowiskowej i rozwoju w czasie oraz 
uwzględnienia ryzyka ucieczki emisji;

Or. en

Uzasadnienie

Im bardziej UE się rozwija, tym ważniejsza jest ochrona przemysłu przed ryzykiem ucieczki 
emisji.

Poprawka 670
Michal Wiezik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) potrzebę zapewnienia skuteczności 
środowiskowej i rozwoju w czasie;

f) potrzebę zapewnienia skuteczności 
środowiskowej i rozwoju w czasie oraz 
zapobiegania nieodwracalnym szkodom w 
ekosystemach;

Or. en

Poprawka 671
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) potrzebę zapewnienia skuteczności 
środowiskowej i rozwoju w czasie;

f) potrzebę zatrzymania i odwrócenia 
utraty różnorodności biologicznej, 
zapewnienia zrównoważenia 
środowiskowego i rozwoju w czasie;
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Or. en

Poprawka 672
Rovana Plumb, Tudor Ciuhodaru

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera f a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) różne uwarunkowania krajowe w 
państwach członkowskich;

Or. en

Poprawka 673
Dan-Ștefan Motreanu, Cristian-Silviu Buşoi, Traian Băsescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera f a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) różne uwarunkowania krajowe w 
państwach członkowskich;

Or. en

Poprawka 674
Nils Torvalds, Martin Hojsík, Linea Søgaard-Lidell, Asger Christensen, Catherine 
Chabaud, Sophia in 't Veld, Andreas Glück, Ulrike Müller, Irena Joveva, Fredrick 
Federley, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos, Billy Kelleher, Karin 
Karlsbro, Pascal Canfin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera f a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) zapobieganie możliwej ucieczce 
emisji;

Or. en
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Poprawka 675
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) potrzeby i możliwości 
inwestycyjne;

skreśla się

Or. en

Poprawka 676
Mick Wallace, Clare Daly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) potrzeby i możliwości 
inwestycyjne;

skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

Inwestycje powinny być zgodne z trajektorią, a nie odwrotnie.

Poprawka 677
Pascal Canfin, Véronique Trillet-Lenoir, Chrysoula Zacharopoulou

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) potrzeby i możliwości 
inwestycyjne;

skreśla się

Or. en
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Poprawka 678
Michael Bloss

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) potrzeby i możliwości 
inwestycyjne;

g) potrzeby i możliwości 
inwestycyjne, z uwzględnieniem ryzyka 
związanego z aktywami osieroconymi;

Or. en

Poprawka 679
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) potrzeby i możliwości 
inwestycyjne;

g) potrzeby i możliwości 
inwestycyjne, aby unikać aktywów 
osieroconych;

Or. en

Poprawka 680
Silvia Sardone, Marco Dreosto, Simona Baldassarre, Danilo Oscar Lancini, Annalisa 
Tardino

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) potrzeby i możliwości 
inwestycyjne;

g) wszystkie potrzeby i możliwości 
inwestycyjne;

Or. it
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Poprawka 681
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Franc Bogovič, Pernille Weiss, Roberta Metsola, 
Edina Tóth, Jessica Polfjärd, Alexander Bernhuber, Christophe Hansen, Christian 
Doleschal, Stanislav Polčák, Peter Liese, Esther de Lange, Dolors Montserrat, Adam 
Jarubas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) potrzeby i możliwości inwestycyjne; g) wspieranie inwestycji i innowacji;

Or. en

Poprawka 682
Tiemo Wölken, Delara Burkhardt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) potrzeby i możliwości 
inwestycyjne;

g) cykle inwestycyjne, potrzeby i 
możliwości;

Or. en

Poprawka 683
Alexander Bernhuber, Norbert Lins, Jessica Polfjärd

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) potrzeby i możliwości 
inwestycyjne;

g) cykle inwestycyjne, potrzeby i 
możliwości;

Or. en

Uzasadnienie

Konieczne jest długofalowe planowanie strategiczne, aby utrzymać konkurencyjność na skalę 
globalną w perspektywie długoterminowej. W wielu branżach cykle inwestycyjne często 
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trwają ponad 20 lat, w związku z czym skutki dzisiejszych decyzji inwestycyjnych będą nadal 
odczuwalne w połowie stulecia. Należy zatem uwzględnić ten fakt.

Poprawka 684
Pietro Fiocchi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) potrzeby i możliwości 
inwestycyjne;

g) łączne potrzeby i możliwości 
inwestycyjne;

Or. en

Poprawka 685
Nils Torvalds, Linea Søgaard-Lidell, Andreas Glück, Sophia in 't Veld, Asger 
Christensen, Ulrike Müller, Irena Joveva, Fredrick Federley, Susana Solís Pérez, María 
Soraya Rodríguez Ramos, Billy Kelleher, Karin Karlsbro, Pascal Canfin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera g a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ga) aktualny stan istotnej 
infrastruktury i ewentualną potrzebę 
modernizacji;

Or. en

Poprawka 686
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) potrzebę zapewnienia, by 
transformacja była sprawiedliwa 

skreśla się
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i uczciwa społecznie;

Or. en

Poprawka 687
Pascal Canfin, Véronique Trillet-Lenoir, Chrysoula Zacharopoulou

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) potrzebę zapewnienia, by 
transformacja była sprawiedliwa 
i uczciwa społecznie;

skreśla się

Or. en

Poprawka 688
Silvia Sardone, Marco Dreosto, Simona Baldassarre, Danilo Oscar Lancini, Annalisa 
Tardino

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) potrzebę zapewnienia, by 
transformacja była sprawiedliwa i uczciwa 
społecznie;

h) potrzebę zapewnienia, by 
transformacja była uczciwa na planie 
społeczno-gospodarczym w 
poszczególnych państwach członkowskich, 
ze szczególnym uwzględnieniem 
wskaźników bezrobocia i wzrostu 
gospodarczego, a także tendencji 
dotyczących płac realnych;

Or. it

Poprawka 689
Silvia Modig, Malin Björk, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Nikolaj Villumsen, 
Manuel Bompard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 3 – ustęp 3 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) potrzebę zapewnienia, by 
transformacja była sprawiedliwa 
i uczciwa społecznie;

h) potrzebę zapewnienia 
sprawiedliwej i uczciwej społecznie 
transformacji dla wszystkich; zapewnienie 
równego i przystępnego cenowo dostępu 
do zrównoważonej energii, żywności, 
mieszkań i mobilności;

Or. en

Poprawka 690
Alexander Bernhuber, Norbert Lins

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) potrzebę zapewnienia, by 
transformacja była sprawiedliwa 
i uczciwa społecznie;

h) potrzebę zapewnienia 
sprawiedliwej i uczciwej społecznie 
transformacji oraz spójności terytorialnej 
obszarów wiejskich i miejskich;

Or. en

Poprawka 691
Michael Bloss

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera h a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ha) zobowiązanie Unii i państw 
członkowskich do zatrzymania 
i odwrócenia utraty różnorodności 
biologicznej oraz do zmniejszenia 
bezpośredniej presji na różnorodność 
biologiczną;

Or. en
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Poprawka 692
Linea Søgaard-Lidell, Nils Torvalds, Andreas Glück, Asger Christensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera h a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ha) potrzebę zapewnienia wzrostu 
gospodarczego i tworzenia nowych 
możliwości zatrudnienia w zielonej 
gospodarce;

Or. en

Poprawka 693
Silvia Sardone, Marco Dreosto, Simona Baldassarre, Danilo Oscar Lancini, Annalisa 
Tardino

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) zmiany sytuacji międzynarodowej 
i działania podejmowane na rzecz 
realizacji długoterminowych celów 
porozumienia paryskiego i ostatecznego 
celu Ramowej konwencji Narodów 
Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu;

skreśla się

Or. it

Poprawka 694
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) zmiany sytuacji międzynarodowej 
i działania podejmowane na rzecz 

skreśla się
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realizacji długoterminowych celów 
porozumienia paryskiego i ostatecznego 
celu Ramowej konwencji Narodów 
Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu;

Or. en

Poprawka 695
Pietro Fiocchi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) zmiany sytuacji międzynarodowej 
i działania podejmowane na rzecz 
realizacji długoterminowych celów 
porozumienia paryskiego i ostatecznego 
celu Ramowej konwencji Narodów 
Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu;

i) zmiany sytuacji międzynarodowej, 
podejmowane działania i ambicje państw 
trzecich w dziedzinie klimatu służące 
realizacji długoterminowych celów 
porozumienia paryskiego i ostatecznego 
celu Ramowej konwencji Narodów 
Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu;

Or. en

Poprawka 696
Christophe Hansen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) zmiany sytuacji międzynarodowej 
i działania podejmowane na rzecz 
realizacji długoterminowych celów 
porozumienia paryskiego i ostatecznego 
celu Ramowej konwencji Narodów 
Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu;

i) zmiany sytuacji międzynarodowej 
w związku z podejmowanymi działaniami i 
postępami w zakresie realizacji 
długoterminowych celów porozumienia 
paryskiego i ostatecznego celu Ramowej 
konwencji Narodów Zjednoczonych 
w sprawie zmian klimatu;

Or. en
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Poprawka 697
Alexander Bernhuber, Norbert Lins

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) zmiany sytuacji międzynarodowej 
i działania podejmowane na rzecz 
realizacji długoterminowych celów 
porozumienia paryskiego i ostatecznego 
celu Ramowej konwencji Narodów 
Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu;

i) zmiany sytuacji międzynarodowej i 
postępy w skali globalnej na rzecz 
realizacji długoterminowych celów 
porozumienia paryskiego i ostatecznego 
celu Ramowej konwencji Narodów 
Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu;

Or. en

Uzasadnienie

Ochrona klimatu będzie sukcesem, jeżeli wszystkie wiodące obszary gospodarcze będą 
współdziałać.

Poprawka 698
Mick Wallace, Clare Daly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera i a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ia) zasady równości UNFCCC, 
włącznie z zasadą wspólnej, lecz 
zróżnicowanej odpowiedzialności i 
możliwości;

Or. en

Uzasadnienie

Należy pokazać, że w trajektorii uwzględniono obowiązki UE wynikające z UNFCCC w 
odniesieniu do sprawiedliwego traktowania globalnego Południa.

Poprawka 699
Michael Bloss

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 3 – ustęp 3 – litera i a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ia) solidarność międzynarodową i 
odpowiedzialność Unii za historyczne 
emisje gazów cieplarnianych.

Or. en

Poprawka 700
Mick Wallace, Clare Daly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera i b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ib) koszty ludzkie, środowiskowe, 
społeczne i gospodarcze wynikające z 
niepodjęcia działań lub z 
niewystarczających działań;

Or. en

Poprawka 701
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera j

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

j) najlepsze dostępne i najnowsze 
dowody naukowe, w tym najnowsze 
sprawozdania IPCC.

skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

Przeniesiono wyżej na liście.

Poprawka 702
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Pascal Canfin, Véronique Trillet-Lenoir, Chrysoula Zacharopoulou

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera j

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

j) najlepsze dostępne i najnowsze 
dowody naukowe, w tym najnowsze 
sprawozdania IPCC.

skreśla się

Or. en

Poprawka 703
Michael Bloss

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera j

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

j) najlepsze dostępne i najnowsze 
dowody naukowe, w tym najnowsze 
sprawozdania IPCC.

skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

Podstawą unijnej polityki klimatycznej powinny być najlepsze dostępne i najnowsze dowody 
naukowe. Powinno to być zasadą przewodnią, dlatego element ten powinien otwierać listę 
czynników, które należy wziąć pod uwagę przy określaniu trajektorii.

Poprawka 704
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera j

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

j) najlepsze dostępne i najnowsze 
dowody naukowe, w tym najnowsze 
sprawozdania IPCC.

skreśla się
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Or. en

Poprawka 705
Silvia Sardone, Marco Dreosto, Simona Baldassarre, Danilo Oscar Lancini, Annalisa 
Tardino

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera j

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

j) najlepsze dostępne i najnowsze 
dowody naukowe, w tym najnowsze 
sprawozdania IPCC.

j) najlepsze dostępne i najnowsze 
dowody naukowe, a także najnowsze 
sprawozdania IPCC, z wyjątkiem modeli 
opartych na scenariuszu RCP8.5 lub na 
scenariuszu gorszym.

Or. it

Poprawka 706
Andrey Novakov, Andrey Slabakov

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera j

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

j) najlepsze dostępne i najnowsze 
dowody naukowe, w tym najnowsze 
sprawozdania IPCC.

j) najlepsze dostępne i najnowsze 
dowody naukowe, w tym najnowsze 
sprawozdania IPCC oraz kompleksową 
ocenę skutków społeczno-gospodarczych i 
sektorowych.

Or. en

Poprawka 707
Alexander Bernhuber, Norbert Lins

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera j

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

j) najlepsze dostępne i najnowsze j) najlepsze dostępne i najnowsze 
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dowody naukowe, w tym najnowsze 
sprawozdania IPCC.

dowody naukowe, w tym najnowsze 
sprawozdania IPCC i potencjał 
poszczególnych sektorów w zakresie 
ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych;

Or. en

Uzasadnienie

W wielu sektorach wyczerpano już potencjał w zakresie redukcji emisji lub ich dalsze 
ograniczenie jest możliwe jedynie przy znacznych nakładach finansowych. Należy to 
uwzględnić, aby nie narazić na szwank międzynarodowej konkurencyjności.

Poprawka 708
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Franc Bogovič, Roberta Metsola, Pernille Weiss, 
Hildegard Bentele, Jessica Polfjärd, Alexander Bernhuber, Christian Doleschal

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera j

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

j) najlepsze dostępne i najnowsze 
dowody naukowe, w tym najnowsze 
sprawozdania IPCC.

j) najlepsze dostępne i najnowsze 
dowody naukowe, w tym najnowsze 
sprawozdania IPCC i organów doradczych 
ds. klimatu państw członkowskich.

Or. en

Poprawka 709
Tiemo Wölken, Delara Burkhardt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera j

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

j) najlepsze dostępne i najnowsze 
dowody naukowe, w tym najnowsze 
sprawozdania IPCC.

j) najlepsze dostępne i najnowsze 
dowody naukowe, w tym najnowsze 
sprawozdania IPCC, EPCC i IPBES.

Or. en
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Poprawka 710
Agnès Evren

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera j

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

j) najlepsze dostępne i najnowsze 
dowody naukowe, w tym najnowsze 
sprawozdania IPCC.

j) najlepsze dostępne i najnowsze 
dowody naukowe, w tym najnowsze 
sprawozdania IPCC i IPBES.

Or. fr

Poprawka 711
Nils Torvalds, Martin Hojsík, Andreas Glück, Linea Søgaard-Lidell, Sophia in 't Veld, 
Catherine Chabaud, Asger Christensen, Ulrike Müller, Irena Joveva, Fredrick Federley, 
María Soraya Rodríguez Ramos, Billy Kelleher, Karin Karlsbro, Pascal Canfin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera j

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

j) najlepsze dostępne i najnowsze 
dowody naukowe, w tym najnowsze 
sprawozdania IPCC.

j) najlepsze dostępne i najnowsze 
dowody naukowe, w tym najnowsze 
sprawozdania IPCC i IPBES.

Or. en

Poprawka 712
César Luena, Javi López, Nicolás González Casares, Cristina Maestre Martín De 
Almagro

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera j

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

j) najlepsze dostępne i najnowsze 
dowody naukowe, w tym najnowsze 
sprawozdania IPCC.

j) najlepsze dostępne i najnowsze 
dowody naukowe, w tym najnowsze 
sprawozdania IPCC i IPBES.

Or. en
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Poprawka 713
João Ferreira, Manuel Bompard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera j a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ja) unijny pułap wysokości krajowych 
pożyczek na poziomie 3 % PKB, określony 
w pakcie stabilności i wzrostu, a także 
zerowy deficyt strukturalny wymagany w 
pakcie fiskalnym; środowiskowe i 
społeczne inwestycje publiczne powinny 
być wyłączone z tej zasady 3 %.

Or. en

Poprawka 714
Silvia Sardone, Marco Dreosto, Simona Baldassarre, Danilo Oscar Lancini, Annalisa 
Tardino

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera j a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ja) zapobieganie ucieczce emisji i 
inwestycji, w szczególności w sektorach 
energochłonnych najbardziej narażonych 
na nieuczciwą konkurencję na rynku 
światowym z powodu przenoszenia 
działalności wytwórczej do krajów trzecich 
o niższych ambicjach w dziedzinie 
ochrony klimatu;

Or. en

Poprawka 715
Cindy Franssen, Kris Peeters, Michal Wiezik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera j a (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ja) potrzebę ochrony zdrowia 
ludzkiego przed niekorzystnymi skutkami 
związanymi ze zmianą klimatu w ujęciu 
ogólnym, a zwłaszcza potrzebę 
zapewnienia w związku z tym 
bezpieczeństwa żywnościowego, w 
nawiązaniu do art. 2 ust. 1 lit. b) 
porozumienia paryskiego;

Or. en

Poprawka 716
Silvia Modig, Malin Björk, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Nikolaj Villumsen, 
Mick Wallace, Manuel Bompard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera j a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ja) potrzebę wycofania wszystkich 
paliw kopalnych w ramach czasowych 
zgodnych z celem ograniczenia wzrostu 
temperatury do 1,5 °C powyżej poziomu 
sprzed epoki przemysłowej;

Or. en

Poprawka 717
Ondřej Knotek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera j a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ja) rozbieżne stanowiska wyjściowe 
państw członkowskich oraz różne skutki i 
koszty, jakie osiągnięcie celu neutralności 
klimatycznej będzie oznaczało dla ich 
gospodarek i społeczeństw;
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Or. en

Poprawka 718
Stanislav Polčák

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera j a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ja) istniejące instrumenty służące 
redukcji emisji i wzmocnieniu 
pochłaniaczy gazów cieplarnianych, a 
także potrzebę zapewnienia ich spójności,

Or. cs

Poprawka 719
Antoni Comín i Oliveres

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera j a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ja) dobre praktyki, przepisy lub 
strategie polityczne wdrożone przez 
państwa członkowskie, regiony lub 
podmioty lokalne przed wejściem w życie 
niniejszego rozporządzenia lub w czasie 
jego wprowadzania w życie;

Or. en

Poprawka 720
Pietro Fiocchi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera j a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ja) zapobieganie ucieczce emisji i 
inwestycji, szczególnie w 
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energochłonnych gałęziach przemysłu 
podlegających ogólnoświatowej 
konkurencji;

Or. en

Poprawka 721
Agnès Evren, Mairead McGuinness

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera j a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ja) zdolność poszczególnych 
podmiotów gospodarczych do 
inwestowania w proces transformacji w 
sposób zrównoważony gospodarczo i 
społecznie

Or. fr

Poprawka 722
Linea Søgaard-Lidell, Nils Torvalds, Asger Christensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera j a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ja) przeszkody biurokratyczne lub 
prawne, które uniemożliwiają podmiotom 
lub sektorom gospodarczym realizację 
zakładanych celów;

Or. en

Poprawka 723
Nils Torvalds, Linea Søgaard-Lidell, Martin Hojsík, Andreas Glück, Asger Christensen, 
Sophia in 't Veld, Catherine Chabaud, Ulrike Müller, Irena Joveva, Fredrick Federley, 
Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos, Billy Kelleher, Karin Karlsbro, 
Pascal Canfin
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera j a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ja) zapewnienie z czasem stabilnych, 
długotrwałych i skutecznych pod 
względem ochrony klimatu naturalnych 
pochłaniaczy dwutlenku węgla;

Or. en

Poprawka 724
Alexander Bernhuber, Norbert Lins

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera j a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ja) ryzyko utraty równych warunków 
działania dla rolnictwa i leśnictwa.

Or. en

Uzasadnienie

Im bardziej UE się rozwija, tym ważniejsza jest ochrona europejskiego rolnictwa i leśnictwa, 
aby utrzymać konkurencyjność na szczeblu globalnym.

Poprawka 725
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera j a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ja) sektorowe plany działania, o 
których mowa w art. 3b;

Or. en

Poprawka 726
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Delara Burkhardt, Tiemo Wölken

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera j a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ja) zasadę ostrożności i zasadę „nie 
szkodzić”;

Or. en

Poprawka 727
João Ferreira, Manuel Bompard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera j a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ja) negatywne i przewrotne skutki 
podejścia bazującego na rynku uprawnień 
do emisji dwutlenku węgla;

Or. en

Poprawka 728
Jessica Polfjärd

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera j a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ja) potrzebę zmniejszenia zależności 
od paliw kopalnych oraz przejścia na 
energię wolną od paliw kopalnych;

Or. en

Poprawka 729
Martin Hojsík, Irena Joveva
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera j a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ja) potrzebę zapewnienia 
zrównoważenia środowiskowego, w tym 
potrzebę zajęcia się kryzysem w zakresie 
różnorodności biologicznej oraz ochrony i 
odtwarzania naturalnych pochłaniaczy 
dwutlenku węgla;

Or. en

Poprawka 730
Pietro Fiocchi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera j b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

jb) ocenę terminowego i 
odpowiedniego spełnienia warunków 
ramowych określonych w planie 
konkurencyjnej transformacji 
energochłonnych sektorów przemysłu.

Or. en

Poprawka 731
Silvia Sardone, Marco Dreosto, Simona Baldassarre, Danilo Oscar Lancini, Annalisa 
Tardino

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera j b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

jb) odblokowanie inwestycji w 
rozwiązania niskoemisyjne, poprawę 
infrastruktury oraz projekty w zakresie 
badań naukowych i innowacji w celu 
ochrony konkurencyjności działalności 
gospodarczej w UE i unijnej gospodarki;
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Or. en

Poprawka 732
Ondřej Knotek, Andreas Glück

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera j b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

jb) prawo każdego państwa 
członkowskiego do określenia własnego 
koszyka energetycznego zgodnie z art. 194 
ust. 2 TFUE.

Or. en

Poprawka 733
Nils Torvalds, Andreas Glück, Martin Hojsík, Catherine Chabaud, Sophia in 't Veld, 
Ulrike Müller, Irena Joveva, Fredrick Federley, María Soraya Rodríguez Ramos, Billy 
Kelleher, Karin Karlsbro

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera j b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

jb) wzajemne powiązania i 
kompromisy między unijnymi środkami 
dotyczącymi przystosowania się do zmiany 
klimatu i jej łagodzenia;

Or. en

Poprawka 734
Silvia Modig, Malin Björk, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Nikolaj Villumsen, 
Mick Wallace, Manuel Bompard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera j b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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jb) międzynarodową solidarność 
i odpowiedzialność ze względu na 
historyczne emisje państw europejskich.

Or. en

Poprawka 735
Agnès Evren

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera j b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

jb) potencjalne ryzyko ucieczki emisji 
i zapobieganie mu w odniesieniu do 
przywozów.

Or. fr

Poprawka 736
Stanislav Polčák

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera j b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

jb) potrzebę sprawiedliwego 
zaangażowania wszystkich sektorów 
gospodarki Unii,

Or. cs

Poprawka 737
Silvia Sardone, Marco Dreosto, Simona Baldassarre, Danilo Oscar Lancini, Annalisa 
Tardino

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera j c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka



PE652.555v01-00 432/635 AM\1206394PL.docx

PL

jc) ocenę terminowego i 
odpowiedniego spełnienia niezbędnych 
warunków ramowych, aby zapewnić 
długoterminowe inwestycje i 
długoterminową stabilność;

Or. en

Poprawka 738
Stanislav Polčák

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera j c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

jc) zasady unijnej polityki w dziedzinie 
środowiska, w tym zasadę wysokiego 
poziomu ochrony oraz zasadę ostrożności,

Or. cs

Poprawka 739
Pietro Fiocchi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera j c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

jc) potrzebę aktywniejszego podejścia 
przemysłu UE do surowców krytycznych;

Or. en

Poprawka 740
Nils Torvalds, Linea Søgaard-Lidell, Martin Hojsík, Sophia in 't Veld, Asger 
Christensen, Catherine Chabaud, Ulrike Müller, Irena Joveva, Susana Solís Pérez, 
María Soraya Rodríguez Ramos, Billy Kelleher, Karin Karlsbro

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera j c (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

jc) postępy osiągane w odpowiednich 
sektorach;

Or. en

Poprawka 741
Silvia Modig, Malin Björk, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Nikolaj Villumsen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera j c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

jc) opłacalność i efektywność 
gospodarczą, z pełnym uwzględnieniem 
kosztu niepodejmowania i opóźnienia 
działań w dziedzinie klimatu;

Or. en

Poprawka 742
Edina Tóth, András Gyürk

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Aby wzmocnić ramy 
wspomagające, wsparcie finansowe UE 
jest współmierne do wyzwań związanych z 
osiągnięciem neutralności klimatycznej. 
W tym kontekście należy wzmocnić 
wsparcie finansowe UE, w tym w drodze 
zwiększenia wielkości funduszu 
modernizacyjnego, aby ułatwić przejście 
na neutralność klimatyczną dzięki 
modernizacji systemów energetycznych i 
poprawie efektywności energetycznej.

Or. en
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Poprawka 743
Hermann Tertsch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Ta trajektoria, zgodnie z ust. 1, 
opierać się będzie na szczegółowej ocenie 
potencjału redukcji gazów cieplarnianych 
w każdym sektorze gospodarki i 
prognozowanego wkładu w osiągnięcie 
ogólnego celu neutralności klimatycznej.  

Or. es

Poprawka 744
Anna Zalewska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. W procesie analizy określonym w 
ust. 3 należy w optymalny sposób 
wykorzystać istniejące zasoby i 
mechanizmy w celu dopilnowania, by 
wszystkie wyniki zostały przedstawione na 
szczeblu państw członkowskich z myślą o 
umożliwieniu dyskusji między państwami 
na bazie faktów i danych oraz o 
zwiększeniu długoterminowej 
przewidywalności i stabilności.

Or. en

Poprawka 745
Alexander Bernhuber, Norbert Lins

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Podstawą trajektorii określonej 
zgodnie z ust. 1 jest szczegółowa ocena 
potencjału poszczególnych sektorów 
gospodarki w zakresie ograniczenia emisji 
gazów cieplarnianych. Przy określaniu 
trajektorii Komisja uwzględnia 
konieczność zapewnienia bezpieczeństwa 
dostaw.

Or. en

Uzasadnienie

W wielu sektorach wyczerpano już potencjał w zakresie redukcji emisji lub ich dalsze 
ograniczenie jest możliwe jedynie przy znacznych nakładach finansowych. Należy to 
uwzględnić, aby nie narazić na szwank międzynarodowej konkurencyjności.

Poprawka 746
Christophe Hansen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Trajektorii określonej zgodnie z 
ust. 1 towarzyszy szczegółowa ocena 
potencjału poszczególnych sektorów i 
podsektorów gospodarki w zakresie 
ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych, z uwzględnieniem 
technicznej i ekonomicznej wykonalności 
ich wkładu w realizację ogólnego celu 
neutralności klimatycznej.

Or. en

Poprawka 747
Michael Bloss

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Najpóźniej w terminie sześciu 
miesięcy od każdego globalnego 
przeglądu, o którym mowa w art. 14 
porozumienia paryskiego, Komisja 
dokonuje przeglądu trajektorii, z 
uwzględnieniem wszystkich elementów, o 
których mowa w ust. 3.

Or. en

Poprawka 748
Nils Torvalds, Martin Hojsík, Catherine Chabaud, Sophia in 't Veld, Ulrike Müller, 
Irena Joveva, Billy Kelleher, Karin Karlsbro

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 3a
Unijny budżet emisji dwutlenku węgla
1. Do dnia 30 czerwca 2021 r. Komisja 
ustanawia na podstawie skumulowanych 
emisji CO2 unijny budżet emisji 
dwutlenku węgla i przedstawia 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
stosowne wnioski ustawodawcze.
2. W budżecie tym określa się ogółem dla 
gospodarki Unii pozostałą ilość gazów 
cieplarnianych, które mogą być 
emitowane bez narażenia na ryzyko 
zobowiązań Unii wynikających z 
porozumienia paryskiego.
3. Komisja stosuje unijny budżet emisji 
dwutlenku węgla jako podstawę podczas 
określania trajektorii zgodnie z art. 3 ust. 
1 oraz podczas dokonywania ocen, o 
których mowa w art. 5 i 6.

Or. en
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Uzasadnienie

Należy wykorzystać unijny budżet emisji dwutlenku węgla jako zestaw instrumentów 
umożliwiających określenie i pomiar trajektorii. Przed dyskusją na temat budżetu emisji 
dwutlenku węgla na szczeblu globalnym ten unijny budżet należy traktować jako wstępny.

Poprawka 749
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 3a
Unijny budżet emisji dwutlenku węgla

1. Do dnia 30 czerwca 2021 r. EPCC 
wydaje sprawozdanie na temat unijnego 
budżetu emisji dwutlenku węgla. Na jego 
podstawie Komisja ustanawia unijny 
budżet emisji dwutlenku węgla oraz w 
stosownych przypadkach przedstawia 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
wnioski ustawodawcze.
2. W budżecie tym, ustanowionym zgodnie 
z ust. 1 jako prawnie wiążący, określa się 
– ogółem dla gospodarki Unii, w podziale 
na poszczególne okresy 5-letnie i dla 
poszczególnych sektorów gospodarki – 
pozostałą ilość gazów cieplarnianych, 
które mogą być emitowane bez narażenia 
na ryzyko zobowiązań Unii wynikających 
z porozumienia paryskiego.
3. Komisja uwzględnia unijny budżet 
emisji dwutlenku węgla podczas analizy 
wariantów trajektorii redukcji emisji 
zgodnie z art. 3 ust. 1 oraz podczas 
dokonywania ocen, o których mowa w art. 
5 i 6.

Or. en

Poprawka 750
Delara Burkhardt, Tiemo Wölken
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 3a
Unijny budżet emisji dwutlenku węgla

1. Do dnia 30 czerwca 2021 r. Komisja 
ustanawia unijny budżet emisji dwutlenku 
węgla i w stosownych przypadkach 
przedstawia Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie wnioski ustawodawcze.
2. W budżecie tym określa się – ogółem 
dla gospodarki Unii, w podziale na 
poszczególne sektory gospodarki – 
pozostałą ilość gazów cieplarnianych, 
które są liczone od momentu przyjęcia 
porozumienia paryskiego, mogą być 
emitowane bez narażenia na ryzyko 
zobowiązań Unii wynikających z tego 
porozumienia i tym samym umożliwiają 
uczciwy udział Unii na mieszkańca w 
globalnych wysiłkach na rzecz łagodzenia 
zmiany klimatu.
3. Komisja uwzględnia unijny budżet 
emisji dwutlenku węgla podczas analizy 
wariantów trajektorii redukcji emisji 
zgodnie z art. 3 ust. 1 oraz podczas 
dokonywania ocen, o których mowa w art. 
5 i 6.

Or. en

Poprawka 751
Mick Wallace, Clare Daly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 3a
Unijny budżet emisji dwutlenku węgla
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1. Do dnia 30 czerwca 2021 r. Komisja 
przyjmuje unijny budżet emisji dwutlenku 
węgla na podstawie naukowej oceny ISAP 
i przedstawia go Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie. 
2. W unijnym budżecie emisji dwutlenku 
węgla określa się – ogółem dla gospodarki 
Unii, w podziale na poszczególne sektory 
gospodarki – pozostałą ilość gazów 
cieplarnianych, które mogą być 
emitowane bez narażenia na ryzyko 
zobowiązań Unii wynikających z 
porozumienia paryskiego, z pełnym 
uwzględnieniem zasad sprawiedliwości 
zapisanych w UNFCCC. 
3. Komisja uwzględnia unijny budżet 
emisji dwutlenku węgla podczas analizy 
wariantów trajektorii redukcji emisji 
zgodnie z art. 3 ust. 1 oraz podczas 
dokonywania ocen, o których mowa w art. 
5 i 6.

Or. en

Uzasadnienie

Budżet emisji dwutlenku węgla nie może zostać zatwierdzony w procedurze współdecyzji, 
ponieważ wynikiem byłby budżet upolityczniony i niezwykle zawyżony.

Poprawka 752
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 3a
Globalny i unijny budżet emisji dwutlenku 

węgla
Do dnia 30 czerwca 2021 r. Komisja 
przedstawi sprawozdanie na temat 
pozostałego światowego budżetu emisji 
dwutlenku węgla, który jest spójny z 
dążeniem do ograniczenia wzrostu 
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temperatury do 1,5 °C powyżej poziomu 
sprzed epoki przemysłowej, oraz 
przedstawi w związku z tym unijny budżet 
emisji dwutlenku węgla i w stosownych 
przypadkach przedłoży Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie wnioski 
ustawodawcze.

Or. en

Poprawka 753
Pascal Canfin, Véronique Trillet-Lenoir, Catherine Chabaud, Chrysoula 
Zacharopoulou

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 3a
Europejski Komitet ds. Zmiany Klimatu

1. Do dnia 30 czerwca 2021 r. Komisja 
ustanawia Europejski Komitet ds. Zmiany 
Klimatu (EKZK) – niezależny naukowy 
organ doradczy ds. zmiany klimatu, który 
obejmuje sieć istniejących krajowych 
niezależnych organów doradczych 
złożonych z ekspertów i w którego skład 
wchodzi po jednym przedstawicielu 
wyższej rangi z każdego organu 
krajowego. Należy zachęcić wszystkie 
państwa członkowskie do ustanowienia 
takich niezależnych organów doradczych 
złożonych z ekspertów. Aby unikać 
powielania pracy, funkcję sekretariatu 
EKZK pełni Europejska Agencja 
Środowiska (EEA).
2. EKZK może inicjować i przedstawiać 
wszelkie sprawozdania, analizy i zalecenia 
istotne dla osiągnięcia celów 
klimatycznych Unii Europejskiej. EKZK 
ocenia wszelkie europejskie strategie 
polityczne pod kątem realizacji unijnych 
celów klimatycznych.
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Or. en

Poprawka 754
Michael Bloss

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 3a
Europejski Komitet ds. Zmiany Klimatu

1. Niniejszym ustanawia się niezależny 
naukowy zespół doradczy ds. zmiany 
klimatu, zwany Europejskim Komitetem 
ds. Zmiany Klimatu (EKZK). Jego prace 
uzupełniają działania Europejskiej 
Agencji Środowiska oraz istniejących 
unijnych instytucji i agencji badawczych.
2. EKZK składa się maksymalnie z 20 
naukowców wybranych na podstawie 
posiadanej wiedzy fachowej i 
doskonałości naukowej w dziedzinach 
istotnych dla osiągnięcia celów 
niniejszego rozporządzenia.
3. Parlament Europejski i Rada powołują 
za obopólną zgodą członków EKZK na 
okres pięciu lat z możliwością 
jednokrotnego odnowienia, na podstawie 
listy ustalonej przez Komisję po 
ogłoszeniu publicznego naboru dla 
kandydatów.
4. Władza budżetowa dopilnowuje, aby 
członkowie EKZK otrzymali zasoby 
ludzkie i finansowe niezbędne do 
wykonywania ich zadań przy zapewnieniu 
pełnej niezależności i autonomii, w tym od 
instytucji, organów, urzędów i agencji 
Unii i państw członkowskich.
5. Członkowie EKZK zapewniają brak 
konfliktu interesów.
6. EKZK monitoruje przy wsparciu EEA 
ograniczanie emisji gazów cieplarnianych 
w Unii i państwach członkowskich oraz 
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ocenia spójność środków i postępów, 
zarówno na poziomie Unii, jak i państw 
członkowskich, z zobowiązaniami Unii 
wynikającymi z porozumienia paryskiego i 
z budżetu związanego z emisjami gazów 
cieplarnianych, określonego w art. 2 ust. -
1. W stosownych przypadkach EKZK 
wydaje zalecenia dla odpowiednich 
instytucji Unii i państw członkowskich, 
aby zapewnić osiągnięcie celów 
określonych w niniejszym rozporządzeniu.
7. Do dnia 30 listopada 2022 r., 
a następnie co rok EKZK przekazuje 
Komisji, Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie sprawozdanie z ustaleń i 
zalecenia zgodnie z ust. 6. EKZK 
dopilnowuje, aby proces ten był w pełni 
przejrzysty oraz aby jego sprawozdania i 
zalecenia były podawane do wiadomości 
publicznej.
8. EKZK może również wydawać 
zalecenia na konkretny wniosek instytucji, 
organów, urzędów oraz agencji Unii i 
państw członkowskich. Zalecenia te są 
podawane do wiadomości publicznej.

Or. en

Poprawka 755
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 3b
Unijne i sektorowe plany działania

1. Aby osiągnąć cele określone w art. 2, do 
dnia 30 czerwca 2021 r., po konsultacji z 
Parlamentem Europejskim, państwami 
członkowskimi oraz z organami 
lokalnymi, społeczeństwem obywatelskim, 
przedsiębiorstwami, inwestorami, innymi 
odpowiednimi zainteresowanymi 
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podmiotami i ogółem społeczeństwa 
Komisja przyjmuje unijny plan działania 
dotyczący redukcji i usuwania emisji 
gazów cieplarnianych przez naturalne 
pochłaniacze w podziale na poszczególne 
sektory ogólnounijnej gospodarki, 
obejmujące między innymi:
a) energię elektryczną;
b) przemysł;
c) transport;
d) ciepłownictwo i chłodnictwo;
e) budownictwo;
f) rolnictwo;
g) odpady;
h) użytkowanie gruntów, zmianę 
użytkowania gruntów i leśnictwo 
(LULUCF).
2. W każdym sektorowym planie działania 
należy podać najwcześniejszą datę i 
sposób obniżenia emisji gazów 
cieplarnianych do poziomu bliskiego zeru 
przez dany sektor, wskazać przeszkody i 
możliwości oraz rozwiązania 
technologiczne i inwestycje niezbędne do 
realizacji tego celu. Należy podać do 
wiadomości publicznej zarówno unijne, 
jak i sektorowe plany działania.
3. Przy opracowywaniu unijnego planu 
działania, o którym mowa w ust. 1, 
Komisja uwzględnia trajektorię i elementy 
określone w art. 3.

Or. en

Poprawka 756
Michael Bloss

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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Artykuł 3b
Unijny plan działania na rzecz obniżenia 

emisyjności
1. Do dnia 30 czerwca 2021 r., a następnie 
co pięć lat Komisja przyjmuje unijny plan 
działania na rzecz ograniczenia emisji 
gazów cieplarnianych we wszystkich 
sektorach i poprawy ich usuwania przez 
naturalne pochłaniacze zgodnie z 
unijnymi celami klimatycznymi 
określonymi w art. 2.
2. Unijny plan działania na rzecz 
obniżenia emisyjności, o którym mowa w 
ust. 1, obejmuje zmniejszenie emisji i 
poprawę ich usuwania w poszczególnych 
sektorach obejmujących: 
a) energetykę; 
b) budownictwo (mieszkalne i usługowe); 
c) transport; 
d) przemysł; 
e) rolnictwo; 
f) odpady; 
g) użytkowanie gruntów, zmianę 
użytkowania gruntów i leśnictwo 
(LULUCF). 
3. Przy opracowywaniu unijnego planu 
działania na rzecz obniżenia emisyjności, 
o którym mowa w ust. 1, Komisja 
uwzględnia trajektorię określoną w art. 3, 
w tym poszczególne elementy określone w 
art. 3 ust. 3. 

Or. en

Poprawka 757
César Luena, Javi López, Nicolás González Casares, Cristina Maestre Martín De 
Almagro

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Odpowiednie instytucje Unii 
i państwa członkowskie zapewniają ciągłe 
postępy w zwiększaniu zdolności 
przystosowawczych, wzmacnianiu 
odporności i zmniejszaniu wrażliwości na 
zmianę klimatu zgodnie z art. 7 
porozumienia paryskiego.

1. Odpowiednie instytucje Unii 
i państwa członkowskie zapewniają ciągłe 
postępy w zwiększaniu zdolności 
przystosowawczych, wzmacnianiu 
odporności i zmniejszaniu wrażliwości na 
zmianę klimatu zgodnie z art. 7 
porozumienia paryskiego. Ponadto 
wzmacniają odporność ekosystemów na 
przystosowanie się do zmiany klimatu 
przez zwiększanie naturalnych 
pochłaniaczy dwutlenku węgla oraz przez 
priorytetowe traktowanie odtwarzania 
ekosystemów i ścisłej ochrony wszystkich 
pozostałych unijnych lasów pierwotnych i 
starodrzewów, zgodnie z unijną strategią 
na rzecz bioróżnorodności 2030.

Or. en

Poprawka 758
Delara Burkhardt, Tiemo Wölken

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Odpowiednie instytucje Unii 
i państwa członkowskie zapewniają ciągłe 
postępy w zwiększaniu zdolności 
przystosowawczych, wzmacnianiu 
odporności i zmniejszaniu wrażliwości na 
zmianę klimatu zgodnie z art. 7 
porozumienia paryskiego.

1. Odpowiednie instytucje Unii 
i państwa członkowskie zapewniają ciągłe 
postępy w zwiększaniu zdolności 
przystosowawczych, wzmacnianiu 
odporności i zmniejszaniu wrażliwości na 
zmianę klimatu, m.in. ekosystemów, 
zgodnie z art. 7 porozumienia paryskiego, 
oraz włączają przystosowanie się do 
zmiany klimatu do odpowiednich strategii 
i działań społeczno-gospodarczych i 
środowiskowych. Koncentrują się przy tym 
na najsłabszych grupach ludności i 
sektorach gospodarki, określają 
niedociągnięcia w tym zakresie we 
współpracy ze społeczeństwem 
obywatelskim oraz wdrażają środki 
zaradcze.
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Or. en

Poprawka 759
Petros Kokkalis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Odpowiednie instytucje Unii 
i państwa członkowskie zapewniają ciągłe 
postępy w zwiększaniu zdolności 
przystosowawczych, wzmacnianiu 
odporności i zmniejszaniu wrażliwości na 
zmianę klimatu zgodnie z art. 7 
porozumienia paryskiego.

1. Odpowiednie instytucje Unii 
i państwa członkowskie zapewniają ciągłe 
postępy w zwiększaniu zdolności 
przystosowawczych, wzmacnianiu 
odporności i zmniejszaniu wrażliwości na 
zmianę klimatu zgodnie z art. 7 
porozumienia paryskiego. Europejski 
Zespół ds. Zmiany Klimatu opracowuje 
wspólny zestaw wskaźników rejestrowania 
danych dotyczących strat i szkód, zgodnie 
z art. 8 porozumienia paryskiego.

Or. en

Poprawka 760
Nils Torvalds, Martin Hojsík, Linea Søgaard-Lidell, Asger Christensen, Catherine 
Chabaud, Sophia in 't Veld, Irena Joveva, Fredrick Federley, Susana Solís Pérez, María 
Soraya Rodríguez Ramos, Billy Kelleher, Karin Karlsbro, Pascal Canfin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Odpowiednie instytucje Unii 
i państwa członkowskie zapewniają ciągłe 
postępy w zwiększaniu zdolności 
przystosowawczych, wzmacnianiu 
odporności i zmniejszaniu wrażliwości na 
zmianę klimatu zgodnie z art. 7 
porozumienia paryskiego.

1. Odpowiednie instytucje Unii i 
państwa członkowskie realizują krajowe i 
unijne cele w zakresie przystosowania się 
do zmiany klimatu oraz zapewniają ciągłe 
postępy w zwiększaniu zdolności 
przystosowawczych, wzmacnianiu 
odporności i zmniejszaniu wrażliwości na 
zmianę klimatu zgodnie z art. 7 
porozumienia paryskiego.

Or. en
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Poprawka 761
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Odpowiednie instytucje Unii 
i państwa członkowskie zapewniają ciągłe 
postępy w zwiększaniu zdolności 
przystosowawczych, wzmacnianiu 
odporności i zmniejszaniu wrażliwości na 
zmianę klimatu zgodnie z art. 7 
porozumienia paryskiego.

1. Państwa członkowskie i 
odpowiednie instytucje Unii zapewniają 
ciągłe postępy w zwiększaniu zdolności 
przystosowawczych, wzmacnianiu 
odporności i zmniejszaniu wrażliwości na 
zmianę klimatu zgodnie z art. 7 
porozumienia paryskiego.

Or. en

Poprawka 762
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Komisja proponuje 
zaktualizowaną Strategię UE w zakresie 
przystosowania się do zmiany klimatu w 
celu dopilnowania, by polityka w zakresie 
przystosowania się do zmiany klimatu była 
traktowana priorytetowo, w spójny sposób 
uwzględniana i stosowana we wszystkich 
krajowych strategiach politycznych UE, 
zobowiązaniach międzynarodowych UE, 
umowach handlowych UE i 
partnerstwach międzynarodowych. Dzięki 
tym strategiom politycznym wszystkie 
organy i inne zainteresowane podmioty 
powinny być odpowiednio przygotowane 
do ograniczenia swojej podatności na 
skutki zmiany klimatu.

Or. en
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Poprawka 763
Javi López, César Luena, Nicolás González Casares, Cristina Maestre Martín De 
Almagro

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Strategie polityczne UE są 
opracowywane z uwzględnieniem potrzeby 
wspierania krajowych strategii 
politycznych i środków wprowadzanych 
przez państwa członkowskie oraz 
zapewnienia spójności z nimi, aby je 
wzmocnić, a zarazem uniknąć osłabiania 
działań adaptacyjnych i opóźniania 
ogólnych postępów w realizacji 
globalnego celu w zakresie adaptacji.

Or. en

Poprawka 764
Michael Bloss

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Do dnia 31 stycznia 2021 r., a 
następnie co 5 lat Komisja przyjmuje 
zaktualizowaną Strategię UE w zakresie 
przystosowania się do zmiany klimatu.

Or. en

Poprawka 765
Catherine Chabaud, Frédérique Ries, Véronique Trillet-Lenoir, Nils Torvalds, Martin 
Hojsík, Pascal Canfin, Fredrick Federley

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie opracowują 
i wdrażają strategie i plany adaptacyjne, 
które obejmują kompleksowe ramy 
zarządzania ryzykiem, w oparciu o solidne 
scenariusze odniesienia dotyczące klimatu 
i wrażliwości oraz oceny postępów.

2. Państwa członkowskie opracowują 
i wdrażają strategie i plany adaptacyjne, 
które obejmują kompleksowe ramy 
zarządzania ryzykiem na szczeblu 
lokalnym, z uwzględnieniem specyfiki 
terytoriów, w oparciu o solidne scenariusze 
odniesienia dotyczące klimatu 
i wrażliwości oraz oceny postępów, a także 
na podstawie zarządzania ekosystemami 
morskimi i lądowymi, ich odtwarzania i 
ochrony w celu zwiększenia ich 
odporności, a także na podstawie 
rozwiązań opartych na zasobach przyrody. 
Te strategie i plany obejmują środki 
zgodne z krajowymi i unijnymi celami w 
zakresie przystosowania się do zmiany 
klimatu.

Or. en

Poprawka 766
Mairead McGuinness, Pernille Weiss, Norbert Lins, Franc Bogovič, Christian Doleschal, 
Roberta Metsola, Christophe Hansen, Agnès Evren, Stanislav Polčák, Alexander 
Bernhuber, Hildegard Bentele, Peter Liese, Esther de Lange, Dolors Montserrat, Adam 
Jarubas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie opracowują 
i wdrażają strategie i plany adaptacyjne, 
które obejmują kompleksowe ramy 
zarządzania ryzykiem, w oparciu o solidne 
scenariusze odniesienia dotyczące klimatu 
i wrażliwości oraz oceny postępów.

2. Państwa członkowskie opracowują 
i wdrażają strategie i plany adaptacyjne, 
które obejmują kompleksowe ramy 
zarządzania ryzykiem, w oparciu o solidne 
scenariusze odniesienia dotyczące klimatu 
i wrażliwości oraz oceny postępów. 
Państwa członkowskie wspierają 
rozwiązania oparte na zasobach przyrody i 
przystosowanie się oparte na 
ekosystemach, które to rozwiązania mają 
istotny potencjał w zakresie sekwestracji 
gazów cieplarnianych i zapobiegają 
utracie różnorodności biologicznej.
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Or. en

Poprawka 767
Petros Kokkalis, Silvia Modig

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie opracowują 
i wdrażają strategie i plany adaptacyjne, 
które obejmują kompleksowe ramy 
zarządzania ryzykiem, w oparciu o solidne 
scenariusze odniesienia dotyczące klimatu 
i wrażliwości oraz oceny postępów.

2. Państwa członkowskie opracowują 
i wdrażają na szczeblu krajowym i 
regionalnym strategie i plany adaptacyjne, 
które obejmują kompleksowe ramy 
zarządzania ryzykiem, w oparciu o solidne 
scenariusze odniesienia dotyczące klimatu 
i wrażliwości oraz oceny postępów, 
bazujące na najlepszych dostępnych i 
aktualnych dowodach naukowych oraz 
uwzględniające grupy, społeczności i 
ekosystemy wrażliwe.

Or. en

Poprawka 768
Michael Bloss

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie opracowują 
i wdrażają strategie i plany adaptacyjne, 
które obejmują kompleksowe ramy 
zarządzania ryzykiem, w oparciu o solidne 
scenariusze odniesienia dotyczące klimatu 
i wrażliwości oraz oceny postępów.

2. Do dnia 31 grudnia 2021 r., a 
następnie co 5 lat państwa członkowskie 
opracowują i wdrażają strategie i plany 
adaptacyjne, które obejmują kompleksowe 
ramy zarządzania ryzykiem, w oparciu 
o solidne scenariusze odniesienia 
dotyczące klimatu i wrażliwości oraz 
oceny postępów, z uwzględnieniem 
lokalnej specyfiki i lokalnych potrzeb.

Or. en
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Poprawka 769
Silvia Modig, Malin Björk, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Nikolaj Villumsen, 
Mick Wallace, Manuel Bompard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie opracowują 
i wdrażają strategie i plany adaptacyjne, 
które obejmują kompleksowe ramy 
zarządzania ryzykiem, w oparciu o solidne 
scenariusze odniesienia dotyczące klimatu 
i wrażliwości oraz oceny postępów.

2. Państwa członkowskie opracowują 
i wdrażają strategie i plany adaptacyjne, 
które obejmują kompleksowe ramy 
zarządzania ryzykiem, w oparciu o solidne 
scenariusze odniesienia dotyczące klimatu 
i wrażliwości oraz oceny postępów, oraz 
wspierają przystosowanie się do zmiany 
klimatu oparte na ekosystemach, które 
przyczynia się do odtwarzania i ochrony 
różnorodności biologicznej.

Or. en

Poprawka 770
Mick Wallace, Clare Daly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie opracowują 
i wdrażają strategie i plany adaptacyjne, 
które obejmują kompleksowe ramy 
zarządzania ryzykiem, w oparciu o solidne 
scenariusze odniesienia dotyczące klimatu 
i wrażliwości oraz oceny postępów.

2. Państwa członkowskie opracowują, 
transponują do prawa krajowego 
i wdrażają strategie i plany adaptacyjne, 
które obejmują kompleksowe ramy 
zarządzania ryzykiem, w oparciu o solidne 
scenariusze odniesienia i wskaźniki 
dotyczące klimatu i wrażliwości oraz 
oceny postępów.

Or. en

Poprawka 771
Radan Kanev

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie opracowują 
i wdrażają strategie i plany adaptacyjne, 
które obejmują kompleksowe ramy 
zarządzania ryzykiem, w oparciu o solidne 
scenariusze odniesienia dotyczące klimatu 
i wrażliwości oraz oceny postępów.

2. Państwa członkowskie i ich 
regiony opracowują i wdrażają strategie 
i plany adaptacyjne, które obejmują 
kompleksowe ramy zarządzania ryzykiem, 
w oparciu o solidne scenariusze 
odniesienia dotyczące klimatu 
i wrażliwości oraz oceny postępów.

Or. en

Poprawka 772
Agnès Evren

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie opracowują 
i wdrażają strategie i plany adaptacyjne, 
które obejmują kompleksowe ramy 
zarządzania ryzykiem, w oparciu o solidne 
scenariusze odniesienia dotyczące klimatu 
i wrażliwości oraz oceny postępów.

2. Państwa członkowskie opracowują 
i wdrażają strategie i plany adaptacyjne, 
które obejmują kompleksowe ramy 
zarządzania ryzykiem, w oparciu o solidne 
scenariusze odniesienia dotyczące klimatu, 
różnorodności biologicznej i wrażliwości 
oraz oceny postępów.

Or. fr

Poprawka 773
Alexander Bernhuber, Norbert Lins

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W strategiach adaptacyjnych 
należy uwzględnić szczególną podatność 
rolnictwa i systemów żywnościowych na 
negatywne skutki zmiany klimatu.
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Or. en

Poprawka 774
Pascal Canfin, Véronique Trillet-Lenoir, Catherine Chabaud, Chrysoula 
Zacharopoulou

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Komisja zwraca się do 
beneficjentów jej instrumentów 
finansowych w sektorach 
wysokoemisyjnych, włącznie z projektami 
wspieranymi przez Europejski Bank 
Inwestycyjny, o przeprowadzenie testu 
warunków skrajnych dotyczącego 
przystosowania się do zmiany klimatu. W 
terminie sześciu miesięcy od daty wejścia 
w życie niniejszego rozporządzenia 
określa się w drodze aktów delegowanych 
wykaz beneficjentów i stosowany próg 
obrotu. Jeżeli beneficjent nie przejdzie 
testu warunków skrajnych dotyczącego 
przystosowania się do zmiany klimatu, nie 
kwalifikuje się do finansowania z 
instrumentu unijnego. Komisja zapewnia 
beneficjentom wytyczne na podstawie 
Strategii UE w zakresie przystosowania 
się do zmiany klimatu oraz danych 
Europejskiej Agencji Środowiska 
dotyczących sposobu dostosowania 
projektu inwestycyjnego do wymogów w 
zakresie przystosowania się do zmiany 
klimatu. W takich wytycznych należy 
odpowiednio zastosować kryteria 
określone w [rozporządzeniu w sprawie 
ustanowienia ram ułatwiających 
zrównoważone inwestycje].

Or. en

Poprawka 775
César Luena, Javi López, Cristina Maestre Martín De Almagro
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W związku z wnioskiem Komisji 
dotyczącym wprowadzenia w 2021 r. 
ogólnounijnych prawnie wiążących celów 
UE dotyczących odbudowy zasobów 
przyrodniczych z myślą o odtworzeniu 
zdegradowanych ekosystemów do 2030 r., 
w szczególności tych o największym 
potencjale w zakresie wychwytywania i 
składowania dwutlenku węgla, państwa 
członkowskie powinny opracować do 
końca 2023 r. plany odtworzenia ich 
siedlisk o znaczeniu priorytetowym, które 
to plany zostaną w pełni wdrożone do 
2030 r.

Or. en

Poprawka 776
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Te strategie i plany wzmacniają 
pozycję obywateli, społeczności i 
przemysłu w zakresie realizowania działań 
adaptacyjnych, które są korzystne dla 
źródeł utrzymania i przynoszą dodatkowe 
korzyści społecznościom i środowisku 
lokalnemu.

Or. en

Poprawka 777
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 4 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Odpowiednie instytucje Unii i 
państwa członkowskie wzmacniają 
odporność dzięki usunięciu wszystkich 
dopłat do paliw kopalnych i dotacji na 
działania, które zmniejszają potencjał 
ekosystemu lub rodzaju użytkowania 
gruntów związany z pochłanianiem 
dwutlenku węgla, oraz włączają 
przystosowanie się do zmiany klimatu do 
odpowiednich strategii i działań 
społeczno-gospodarczych i 
środowiskowych.

Or. en

Poprawka 778
Mick Wallace, Clare Daly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Do dnia 30 września 2021 r. 
Komisja przyjmuje akty delegowane 
zgodnie z art. 9 celem uzupełnienia 
niniejszego rozporządzenia w drodze 
określenia wskaźników przystosowania 
się, o których mowa w ust. 2.

Or. en

Poprawka 779
Pascal Canfin, Véronique Trillet-Lenoir, Catherine Chabaud, Chrysoula 
Zacharopoulou

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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2b. W ramach sprawozdania, o którym 
mowa w art. 14 ust. 2 dyrektywy 
2014/89/UE, Komisja ocenia plany 
zagospodarowania przestrzennego 
obszarów morskich państw członkowskich 
w świetle podejścia opartego na 
ekosystemach i w stosownych 
przypadkach wydaje zalecenia dotyczące 
radzenia sobie z przystosowaniem się do 
zmiany klimatu na obszarach morskich i 
przybrzeżnych.

Or. en

Poprawka 780
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. Państwa członkowskie opracowują 
do końca 2023 r. plany odtwarzania 
siedlisk o znaczeniu priorytetowym i 
kończą ich realizację do 2030 r. Do 2030 
r. państwa członkowskie powinny 
odtworzyć 15 % swoich terytoriów i 
obszarów morskich. Do 2030 r. 30 % 
obszaru morskiego Unii powinno być 
zarządzane głównie z uwzględnieniem 
przyrody i różnorodności biologicznej.

Or. en

Poprawka 781
Michael Bloss

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 4a
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Zgodność przepływów finansowych ze 
ścieżką prowadzącą do neutralnego dla 

klimatu i odpornego społeczeństwa
1. Właściwe instytucje Unii i państwa 
członkowskie zapewniają stałe postępy w 
zakresie zapewnienia zgodności 
publicznych i prywatnych przepływów 
finansowych ze ścieżką prowadzącą do 
neutralnego dla klimatu i odpornego 
społeczeństwa zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. c) 
porozumienia paryskiego, z 
uwzględnieniem celów klimatycznych Unii 
określonych w art. 2 niniejszego 
rozporządzenia.
2. Do dnia 1 stycznia 2021 r. Komisja 
przedstawia Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie sprawozdanie z oceny sposobu, w 
jaki należałoby zmienić wszystkie unijne 
akty prawne, aby zapewnić spójność 
finansowania publicznego i prywatnego z 
celami klimatycznymi Unii określonymi w 
art. 2. Ocenie tej towarzyszą wnioski 
ustawodawcze w celu usunięcia wszelkich 
stwierdzonych niezgodności.
3. Sprawozdaniu, o którym mowa w ust. 2, 
towarzyszy przegląd wszystkich regulacji 
dotyczących funduszy i instrumentów 
unijnych w ramach budżetu Unii w celu 
uwzględnienia wiążących i możliwych do 
wyegzekwowania przepisów oraz 
zapewnienia ich zgodności z celami 
klimatycznymi Unii określonymi w art. 2, 
m.in. wyłączeniem bezpośredniego i 
pośredniego wsparcia dla wszystkich 
paliw kopalnych oraz w stosownych 
przypadkach zgodnością szczegółowych 
kryteriów kwalifikowalności 
odpowiednich funduszy i instrumentów 
unijnych z technicznymi kryteriami 
kwalifikacji przyjętymi zgodnie z 
rozporządzeniem (UE) 2020/... 
[rozporządzenie w sprawie systematyki].
4. Państwa członkowskie zapewniają stały 
postęp w dostosowywaniu swoich 
budżetów do ścieżki prowadzącej do 
ograniczenia wzrostu temperatury do 
1,5 °C w stosunku do poziomu sprzed 
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epoki przemysłowej. W szczególności 
państwa członkowskie stopniowo, a 
najpóźniej do 2025 r. wycofują wszystkie 
bezpośrednie i pośrednie dopłaty do paliw 
kopalnych. Do projektów planów 
budżetowych składanych na podstawie 
rozporządzenia (UE) nr 473/2013 państwa 
członkowskie załączają informacje o 
postępach w realizacji celów określonych 
w niniejszym artykule. Informacje te są 
podawane do wiadomości publicznej.
5. Komisja dokonuje przeglądu 
zarządzania gospodarką UE, aby 
odzwierciedlić cele określone w 
niniejszym rozporządzeniu, i uwzględnia 
przy tym w szczególności potrzebę 
stopniowego wycofania bezpośredniego i 
pośredniego wsparcia dla wszystkich 
paliw kopalnych, aby unikać aktywów 
osieroconych i uruchomić zrównoważone 
inwestycje na rzecz osiągnięcia celów 
klimatycznych Unii określonych w art. 2.
6. Unia i państwa członkowskie 
zapewniają stałe postępy w zwiększaniu 
nowych i dodatkowych środków 
finansowych na pomoc dla krajów 
rozwijających się zarówno w zakresie 
łagodzenia zmiany klimatu, jak i 
przystosowania się do niej, zgodnie z art. 9 
porozumienia paryskiego.

Or. en

Uzasadnienie

Under Article 2.1c, Parties to the Paris Agreement committed to “making finance flows 
consistent with a pathway towards low greenhouse gas emissions and climate-resilient 
development”. As the framework law for the Union’s contribution to the Paris Agreement, the 
European Climate Law should fully integrate that long-term finance objective alongside the 
temperature and adaptation goals. Article 2.1c is intrinsically connected with the objective of 
limiting the temperature increase to 1.5°C above pre-industrial levels (Article 2.1a) and the 
long-term adaptation goal (Article 2.1b): shifting and mobilising finance away from fossil 
fuels and towards a climate-neutral society is a necessary condition for achieving our 
temperature and adaptation goals.

Poprawka 782
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Antoni Comín i Oliveres

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 4a
Środki polityki budżetowej na rzecz 

przystosowania się do zmiany klimatu
Aby zdobyć środki na rzecz 
przystosowania się do zmiany klimatu, o 
których mowa w art. 4, Komisja przyjmie 
do marca 2021 r. wnioski dotyczące 
rozporządzeń w sprawie ustanowienia 
następujących środków budżetowych 
dotyczących unijnego budżetu emisji 
dwutlenku węgla, określonego w art. 3a:
a) podatek od emisji dwutlenku węgla na 
granicach aby cele określone w 
niniejszym rozporządzeniu można było 
pogodzić z konkurencyjnością państw 
członkowskich w odniesieniu do 
przedsiębiorstw z państw trzecich;
b) zasoby własne pochodzące z systemu 
handlu emisjami;
c) podatek od paliw morskich i lotniczych.
(Art. 3a, o którym mowa w niniejszej 
poprawce, odnosi się do poprawki 38 J. 
Guteland, sprawozdawczyni w sprawie 
tego wniosku dotyczącego rozporządzenia).

Or. en

Poprawka 783
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5 Ocena postępów i środków 5 Ocena postępów i środków w 
rozumieniu racjonalnej polityki 
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unijnych środowiskowej

Or. en

Poprawka 784
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do dnia 30 września 2023 r. i od tej daty 
co pięć lat Komisja ocenia, wraz z oceną 
przewidzianą w art. 29 ust. 5 
rozporządzenia (UE) 2018/1999:

W trakcie dostosowywania rozporządzenia 
(UE) 2018/1999, które wymaga 
wcześniejszego dostosowania konkluzji 
Rady Europejskiej, należy też przywrócić 
zawarte w nich mechanizmy oceny i 
sprawozdawczości. Zgodnie z art. 1 i art. 2 
ust. 1 podstawą nowych ram muszą być 
zasady racjonalnej polityki 
środowiskowej.

Or. en

Poprawka 785
Andrey Novakov, Andrey Slabakov

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do dnia 30 września 2023 r. i od tej daty 
co pięć lat Komisja ocenia, wraz z oceną 
przewidzianą w art. 29 ust. 5 
rozporządzenia (UE) 2018/1999:

Po uzyskaniu zgody państw 
członkowskich i wdrożeniu sprawozdania 
Komisji, do dnia 30 września 2024 r. i od 
tej daty co pięć lat Komisja ocenia, wraz 
z oceną przewidzianą w art. 29 ust. 5 
rozporządzenia (UE) 2018/1999:

Or. en

Poprawka 786
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Tiemo Wölken, Delara Burkhardt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do dnia 30 września 2023 r. i od tej daty 
co pięć lat Komisja ocenia, wraz z oceną 
przewidzianą w art. 29 ust. 5 
rozporządzenia (UE) 2018/1999:

Do dnia 30 września 2023 r. i od tej daty 
co pięć lat Komisja ocenia, wraz z oceną 
przewidzianą w art. 29 ust. 5 
rozporządzenia (UE) 2018/1999 oraz po 
konsultacji z właściwymi 
zainteresowanymi stronami i ekspertami 
w dziedzinie klimatu:

Or. en

Poprawka 787
Silvia Sardone, Marco Dreosto, Simona Baldassarre, Danilo Oscar Lancini, Annalisa 
Tardino

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do dnia 30 września 2023 r. i od tej daty 
co pięć lat Komisja ocenia, wraz z oceną 
przewidzianą w art. 29 ust. 5 
rozporządzenia (UE) 2018/1999:

Do dnia 31 października 2031 r. i od tej 
daty co pięć lat Komisja ocenia, wraz 
z oceną przewidzianą w art. 29 ust. 5 
rozporządzenia (UE) 2018/1999:

Or. it

Poprawka 788
Michael Bloss

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do dnia 30 września 2023 r. i od tej daty 
co pięć lat Komisja ocenia, wraz z oceną 
przewidzianą w art. 29 ust. 5 
rozporządzenia (UE) 2018/1999:

Do dnia 30 września 2023 r. i od tej daty 
co dwa lata Komisja ocenia, wraz z oceną 
przewidzianą w art. 29 ust. 5 
rozporządzenia (UE) 2018/1999:
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Or. en

Poprawka 789
Pascal Canfin, Véronique Trillet-Lenoir, Catherine Chabaud, Chrysoula 
Zacharopoulou

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do dnia 30 września 2023 r. i od tej daty 
co pięć lat Komisja ocenia, wraz z oceną 
przewidzianą w art. 29 ust. 5 
rozporządzenia (UE) 2018/1999:

Do dnia 30 czerwca 2021 r. i od tej daty co 
pięć lat Komisja ocenia, wraz z oceną 
przewidzianą w art. 29 ust. 5 
rozporządzenia (UE) 2018/1999:

Or. en

Poprawka 790
Mick Wallace, Clare Daly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do dnia 30 września 2023 r. i od tej daty 
co pięć lat Komisja ocenia, wraz z oceną 
przewidzianą w art. 29 ust. 5 
rozporządzenia (UE) 2018/1999:

Do dnia 30 czerwca 2023 r. i od tej daty co 
pięć lat Komisja ocenia, wraz z oceną 
przewidzianą w art. 29 ust. 5 
rozporządzenia (UE) 2018/1999:

Or. en

Uzasadnienie

Musi być wystarczająco dużo czasu, aby umożliwić przeprowadzenie negocjacji w ramach 
procedury współdecyzji.

Poprawka 791
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit 1 – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do dnia 30 września 2023 r. i od tej daty 
co pięć lat Komisja ocenia, wraz z oceną 
przewidzianą w art. 29 ust. 5 
rozporządzenia (UE) 2018/1999:

Do dnia 30 czerwca 2021 r. i od tej daty co 
pięć lat Komisja ocenia, wraz z oceną 
przewidzianą w art. 29 ust. 5 
rozporządzenia (UE) 2018/1999:

Or. en

Poprawka 792
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) zbiorowe postępy dokonane przez 
wszystkie państwa członkowskie na drodze 
do realizacji celu neutralności 
klimatycznej określonego w art. 2 ust. 1 
wyrażonego w formie trajektorii, o której 
mowa w art. 3 ust. 1;

skreśla się

Or. en

Poprawka 793
Nils Torvalds, Martin Hojsík, Linea Søgaard-Lidell, Catherine Chabaud, Sophia in 't 
Veld, Irena Joveva, Fredrick Federley, Billy Kelleher, Karin Karlsbro, Pascal Canfin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) zbiorowe postępy dokonane przez 
wszystkie państwa członkowskie na drodze 
do realizacji celu neutralności klimatycznej 
określonego w art. 2 ust. 1 wyrażonego 
w formie trajektorii, o której mowa w art. 3 
ust. 1;

a) postępy poszczególnych państw 
członkowskich oraz zbiorowe postępy 
dokonane przez wszystkie państwa 
członkowskie na drodze do realizacji celu 
neutralności klimatycznej określonego w 
art. 2 ust. 1 wyrażonego w formie 
trajektorii, która zostanie ustalona zgodnie 
z art. 3 ust. 1, oraz celu pośredniego 
określonego w art. 2 ust. 3; w przypadku 
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braku trajektorii ocenę przeprowadza się 
na podstawie kryteriów określonych w art. 
3 ust. 3 oraz celu klimatycznego na 2030 
r.;

Or. en

Poprawka 794
Tiemo Wölken, Delara Burkhardt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) zbiorowe postępy dokonane przez 
wszystkie państwa członkowskie na drodze 
do realizacji celu neutralności klimatycznej 
określonego w art. 2 ust. 1 wyrażonego 
w formie trajektorii, o której mowa w art. 3 
ust. 1;

a) zbiorowe i indywidualne postępy 
dokonane przez wszystkie państwa 
członkowskie na drodze do realizacji celu 
neutralności klimatycznej określonego 
w art. 2 ust. 1 wyrażonego w formie 
trajektorii i kryteriów, które zostaną 
ustalone zgodnie z art. 3; w przypadku 
braku trajektorii ocenę przeprowadza się 
na podstawie kryteriów określonych w art. 
3 ust. 3 oraz celu klimatycznego na 2030 
r.;

Or. en

Poprawka 795
Pascal Canfin, Véronique Trillet-Lenoir, Catherine Chabaud, Chrysoula 
Zacharopoulou

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) zbiorowe postępy dokonane przez 
wszystkie państwa członkowskie na drodze 
do realizacji celu neutralności klimatycznej 
określonego w art. 2 ust. 1 wyrażonego 
w formie trajektorii, o której mowa w art. 3 
ust. 1;

a) zbiorowe postępy dokonane przez 
wszystkie państwa członkowskie na drodze 
do realizacji celu neutralności klimatycznej 
określonego w art. 2 ust. 1 wyrażonego 
w formie trajektorii, o której mowa w art. 3 
ust. 1, oraz celów pośrednich określonych 
w art. 2 ust. 3 i art. 2 ust. 3a;
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Or. en

Poprawka 796
Antoni Comín i Oliveres

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) zbiorowe postępy dokonane przez 
wszystkie państwa członkowskie na drodze 
do realizacji celu neutralności klimatycznej 
określonego w art. 2 ust. 1 wyrażonego 
w formie trajektorii, o której mowa w art. 3 
ust. 1;

a) zbiorowe postępy dokonane przez 
wszystkie państwa członkowskie razem, a 
także przez każde państwo członkowskie z 
osobna na drodze do realizacji celu 
neutralności klimatycznej określonego 
w art. 2 ust. 1 wyrażonego w formie 
trajektorii, o której mowa w art. 3 ust. 1;

Or. en

Poprawka 797
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Franc Bogovič, Christian Doleschal, Roberta 
Metsola, Pernille Weiss, Jessica Polfjärd, Alexander Bernhuber, Peter Liese, Esther de 
Lange, Dolors Montserrat, Adam Jarubas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) zbiorowe postępy dokonane przez 
wszystkie państwa członkowskie na drodze 
do realizacji celu neutralności klimatycznej 
określonego w art. 2 ust. 1 wyrażonego 
w formie trajektorii, o której mowa 
w art. 3 ust. 1;

a) zbiorowe postępy dokonane przez 
wszystkie państwa członkowskie na drodze 
do realizacji celu neutralności klimatycznej 
określonego w art. 2 ust. 1;

Or. en

Poprawka 798
Anna Zalewska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) zbiorowe postępy dokonane przez 
wszystkie państwa członkowskie na drodze 
do realizacji celu neutralności klimatycznej 
określonego w art. 2 ust. 1 wyrażonego 
w formie trajektorii, o której mowa 
w art. 3 ust. 1;

a) zbiorowe postępy dokonane przez 
wszystkie państwa członkowskie na drodze 
do realizacji celu neutralności klimatycznej 
określonego w art. 2 ust. 1;

Or. en

Poprawka 799
Silvia Sardone, Marco Dreosto, Simona Baldassarre, Danilo Oscar Lancini, Annalisa 
Tardino

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) zbiorowe postępy dokonane przez 
wszystkie państwa członkowskie na drodze 
do realizacji celu neutralności klimatycznej 
określonego w art. 2 ust. 1 wyrażonego 
w formie trajektorii, o której mowa 
w art. 3 ust. 1;

a) zbiorowe postępy dokonane przez 
wszystkie państwa członkowskie na drodze 
do realizacji celu neutralności klimatycznej 
określonego w art. 2 ust. 1;

Or. it

Poprawka 800
Michael Bloss

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) zbiorowe postępy dokonane przez 
wszystkie państwa członkowskie na drodze 
do realizacji celu neutralności 
klimatycznej określonego w art. 2 ust. 1 
wyrażonego w formie trajektorii, o której 
mowa w art. 3 ust. 1;

a) zbiorowe i indywidualne krajowe 
postępy dokonane przez wszystkie państwa 
członkowskie na drodze do realizacji celów 
klimatycznych Unii określonych w art. 2 
wyrażonych w formie trajektorii, o której 
mowa w art. 3 ust. 1;
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Or. en

Poprawka 801
Mick Wallace, Clare Daly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) zbiorowe postępy dokonane przez 
wszystkie państwa członkowskie na drodze 
do realizacji celu neutralności 
klimatycznej określonego w art. 2 ust. 1 
wyrażonego w formie trajektorii, o której 
mowa w art. 3 ust. 1;

a) postępy dokonane przez wszystkie 
państwa członkowskie na drodze do 
realizacji do 2040 r. celu naprawdę 
zerowych emisji określonego w art. 2 
wyrażonego w formie trajektorii, o której 
mowa w art. 3 ust. 1;

Or. en

Poprawka 802
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) zbiorowe postępy dokonane przez 
wszystkie państwa członkowskie na drodze 
do realizacji celu neutralności 
klimatycznej określonego w art. 2 ust. 1 
wyrażonego w formie trajektorii, o której 
mowa w art. 3 ust. 1;

a) zbiorowe i indywidualne postępy 
dokonane przez wszystkie państwa 
członkowskie na drodze do realizacji celów 
określonych w art. 2 wyrażonych w formie 
trajektorii, o której mowa w art. 3 ust. 1;

Or. en

Poprawka 803
Delara Burkhardt, Tiemo Wölken

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit 1 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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aa) zbiorowe i indywidualne postępy 
dokonane przez wszystkie państwa 
członkowskie w zakresie osiągania celów 
ekosystemu naturalnego, o których mowa 
w art. 2a.

Or. en

Poprawka 804
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zbiorowe postępy dokonane przez 
wszystkie państwa członkowskie 
w zakresie przystosowania się do zmiany 
klimatu, o których mowa w art. 4.

skreśla się

Or. en

Poprawka 805
Antoni Comín i Oliveres

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zbiorowe postępy dokonane przez 
wszystkie państwa członkowskie 
w zakresie przystosowania się do zmiany 
klimatu, o których mowa w art. 4.

b) zbiorowe postępy dokonane przez 
wszystkie państwa członkowskie razem, a 
także przez każde państwo członkowskie z 
osobna w zakresie przystosowania się do 
zmiany klimatu, o których mowa w art. 4.

Or. en

Poprawka 806
Nils Torvalds, Linea Søgaard-Lidell, Martin Hojsík, Asger Christensen, Sophia in 't 
Veld, Catherine Chabaud, Irena Joveva, Fredrick Federley, Susana Solís Pérez, María 
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Soraya Rodríguez Ramos, Billy Kelleher, Karin Karlsbro, Pascal Canfin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zbiorowe postępy dokonane przez 
wszystkie państwa członkowskie 
w zakresie przystosowania się do zmiany 
klimatu, o których mowa w art. 4.

b) postępy poszczególnych państw 
członkowskich oraz zbiorowe postępy 
dokonane przez wszystkie państwa 
członkowskie w zakresie przystosowania 
się do zmiany klimatu, o których mowa w 
art. 4.

Or. en

Poprawka 807
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zbiorowe postępy dokonane przez 
wszystkie państwa członkowskie 
w zakresie przystosowania się do zmiany 
klimatu, o których mowa w art. 4.

b) zbiorowe i indywidualne postępy 
dokonane przez wszystkie państwa 
członkowskie w zakresie przystosowania 
się do zmiany klimatu, o których mowa w 
art. 4.

Or. en

Poprawka 808
Michael Bloss

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zbiorowe postępy dokonane przez 
wszystkie państwa członkowskie 
w zakresie przystosowania się do zmiany 
klimatu, o których mowa w art. 4.

b) zbiorowe i indywidualne postępy 
dokonane przez wszystkie państwa 
członkowskie w zakresie przystosowania 
się do zmiany klimatu, o których mowa w 
art. 4.
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Or. en

Poprawka 809
Mick Wallace, Clare Daly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zbiorowe postępy dokonane przez 
wszystkie państwa członkowskie 
w zakresie przystosowania się do zmiany 
klimatu, o których mowa w art. 4.

b) postępy dokonane przez wszystkie 
państwa członkowskie w zakresie 
przystosowania się do zmiany klimatu, 
o których mowa w art. 4.

Or. en

Poprawka 810
Tiemo Wölken, Delara Burkhardt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) środki przyjęte przez wszystkie 
państwa członkowskie, aby osiągnąć cele 
dotyczące neutralności klimatycznej, 
naturalnych pochłaniaczy dwutlenku 
węgla i przystosowania się do zmiany 
klimatu, również w odniesieniu do ich 
skutków dla społeczeństwa i gospodarki, w 
szczególności jeśli chodzi o równość 
dostępnych dochodów, ubóstwo 
energetyczne, równouprawnienie płci i 
skutki dla zdrowia osób najbardziej 
narażonych oraz jeśli chodzi o kryteria 
określone w art. 3, w celu zapewnienia, by 
nikt nie został pominięty w okresie 
transformacji.

Or. en



AM\1206394PL.docx 471/635 PE652.555v01-00

PL

Poprawka 811
Michael Bloss

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) zbiorowe i indywidualne postępy 
poczynione przez wszystkie państwa 
członkowskie w zakresie spójności 
przepływu środków publicznych i 
prywatnych ze ścieżką prowadzącą do 
neutralnego dla klimatu i odpornego 
społeczeństwa zgodnie z art. 4a.

Or. en

Poprawka 812
Nicolás González Casares, César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Javi 
López

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) zbiorowe i indywidualne postępy 
Unii i wszystkich państw członkowskich w 
realizacji strategii na rzecz sprawiedliwej 
transformacji;

Or. en

Poprawka 813
Nicolás González Casares, César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Javi 
López

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit 1 – litera b b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

bb) zbiorowe i indywidualne postępy 
Unii i wszystkich państw członkowskich w 
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walce z ubóstwem energetycznym;

Or. en

Poprawka 814
Nicolás González Casares, César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Javi 
López

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit 1 – litera b c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

bc) środki wprowadzone przez 
wszystkie państwa członkowskie z myślą o 
osiągnięciu celów neutralności 
klimatycznej i przystosowania się do 
zmiany klimatu, w tym w odniesieniu do 
skutków dla społeczeństwa i gospodarki 
oraz kryteriów określonych w art. 3, aby 
zagwarantować, że żadna grupa społeczna 
ani gałąź gospodarki nie zostanie 
pominięta w okresie transformacji;

Or. en

Poprawka 815
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja przedkłada Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie wnioski z tej 
oceny, wraz ze sprawozdaniem na temat 
stanu unii energetycznej opracowanym 
w danym roku kalendarzowym zgodnie 
z art. 35 rozporządzenia (UE) 2018/1999.

skreśla się

Or. en
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Poprawka 816
Mick Wallace, Clare Daly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja przedkłada Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie wnioski z tej 
oceny, wraz ze sprawozdaniem na temat 
stanu unii energetycznej opracowanym 
w danym roku kalendarzowym zgodnie 
z art. 35 rozporządzenia (UE) 2018/1999.

Komisja przedkłada Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie oceny i wnioski z 
nich, wraz ze sprawozdaniem na temat 
stanu unii energetycznej opracowanym w 
danym roku kalendarzowym zgodnie z art. 
35 rozporządzenia (UE) 2018/1999. 
Komisja przesyła również oceny i wnioski 
państwom członkowskim oraz podaje je do 
publicznej wiadomości, dopilnowując, by 
były łatwo dostępne.

Or. en

Poprawka 817
Anna Zalewska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja przedkłada Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie wnioski z tej 
oceny, wraz ze sprawozdaniem na temat 
stanu unii energetycznej opracowanym 
w danym roku kalendarzowym zgodnie 
z art. 35 rozporządzenia (UE) 2018/1999.

Komisja przedkłada Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie ww. oceny oraz 
wnioski z nich wraz ze sprawozdaniem na 
temat stanu unii energetycznej 
opracowanym w danym roku 
kalendarzowym zgodnie z art. 35 
rozporządzenia (UE) 2018/1999 oraz 
podaje je do wiadomości publicznej.

Or. en

Poprawka 818
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit 2



PE652.555v01-00 474/635 AM\1206394PL.docx

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja przedkłada Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie wnioski z tej 
oceny, wraz ze sprawozdaniem na temat 
stanu unii energetycznej opracowanym 
w danym roku kalendarzowym zgodnie 
z art. 35 rozporządzenia (UE) 2018/1999.

Komisja przedkłada Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie ww. oceny oraz 
wnioski wraz ze sprawozdaniem na temat 
stanu unii energetycznej opracowanym w 
danym roku kalendarzowym zgodnie z art. 
35 rozporządzenia (UE) 2018/1999 oraz 
podaje je do wiadomości publicznej.

Or. en

Poprawka 819
Michael Bloss

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja przedkłada Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie wnioski z tej 
oceny, wraz ze sprawozdaniem na temat 
stanu unii energetycznej opracowanym 
w danym roku kalendarzowym zgodnie 
z art. 35 rozporządzenia (UE) 2018/1999.

Komisja publikuje i przedkłada 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
ocenę i wnioski z niej, wraz ze 
sprawozdaniem na temat stanu unii 
energetycznej opracowanym w danym 
roku kalendarzowym zgodnie z art. 35 
rozporządzenia (UE) 2018/1999.

Or. en

Poprawka 820
Catherine Chabaud, Véronique Trillet-Lenoir

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Na tej podstawie Komisja co 3 lata ocenia, 
czy Unia jest na dobrej drodze do 
osiągnięcia celu na 2030 r., jakim jest 
zmniejszenie emisji o 60 %, czy też 
potrzebne są bardziej zdecydowane 
działania, w tym prawodawstwo UE.
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Or. en

Uzasadnienie

Od czasu kryzysu w Covid-19 żyjemy w niepewnych czasach. Istnieje wiele niewiadomych, 
jeśli chodzi o okres pięciu lat, w związku z czym konieczne jest sporządzenie sprawozdania z 
postępów po 3 latach, w uzupełnieniu do ostatecznych konkluzji z 5-letniej oceny. Powinno 
ono dawać wyobrażenie o tym, gdzie stoi UE na drodze do osiągnięcia jej celów 
klimatycznych, oraz umożliwić w razie potrzeby skorygowanie środków przyjętych zgodnie z 
trajektorią.

Poprawka 821
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Do dnia 30 września 2023 r. i od 
tej daty co pięć lat Komisja dokonuje 
przeglądu:

skreśla się

a) spójności środków unijnych z celem 
neutralności klimatycznej określonym 
w art. 2 ust. 1 wyrażonym w formie 
trajektorii, o której mowa w art. 3 ust. 1;
b) adekwatności środków unijnych w celu 
zapewnienia postępów w zakresie 
przystosowania, o których mowa w art. 4.

Or. en

Poprawka 822
Pascal Canfin, Véronique Trillet-Lenoir, Catherine Chabaud, Chrysoula 
Zacharopoulou

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Do dnia 30 września 2023 r. i od tej 
daty co pięć lat Komisja dokonuje 

2. Do dnia 30 czerwca 2021 r. i od tej 
daty co pięć lat Komisja dokonuje 
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przeglądu: przeglądu:

Or. en

Poprawka 823
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Do dnia 30 września 2023 r. i od 
tej daty co pięć lat Komisja dokonuje 
przeglądu:

2. Do czerwca 2021 r. i od tej daty co 
pięć lat Komisja dokonuje przeglądu:

Or. en

Poprawka 824
Andrey Novakov, Andrey Slabakov

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Do dnia 30 września 2023 r. i od tej 
daty co pięć lat Komisja dokonuje 
przeglądu:

2. Do dnia 30 września 2024 r. i od tej 
daty co pięć lat Komisja dokonuje 
przeglądu:

Or. en

Poprawka 825
Michael Bloss

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Do dnia 30 września 2023 r. i od tej 
daty co pięć lat Komisja dokonuje 
przeglądu:

2. Do dnia 30 września 2023 r. i od tej 
daty co dwa lata Komisja dokonuje 
przeglądu:
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Or. en

Poprawka 826
Silvia Sardone, Marco Dreosto, Simona Baldassarre, Danilo Oscar Lancini, Annalisa 
Tardino

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Do dnia 30 września 2023 r. i od tej 
daty co pięć lat Komisja dokonuje 
przeglądu:

2. Do dnia 31 października 2031 r. i 
od tej daty co pięć lat Komisja dokonuje 
przeglądu:

Or. it

Poprawka 827
Mick Wallace, Clare Daly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Do dnia 30 września 2023 r. i od tej 
daty co pięć lat Komisja dokonuje 
przeglądu:

2. Do dnia 30 czerwca 2023 r. i od tej 
daty co pięć lat Komisja dokonuje 
przeglądu:

Or. en

Poprawka 828
Tiemo Wölken, Delara Burkhardt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) spójności środków unijnych 
z celem neutralności klimatycznej 
określonym w art. 2 ust. 1 wyrażonym 
w formie trajektorii, o której mowa w art. 3 

a) spójności środków unijnych 
z celem neutralności klimatycznej 
określonym w art. 2 ust. 1 wyrażonym 
w formie trajektorii i kryteriów, które 
zostaną ustalone zgodnie z art. 3; w 
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ust. 1; przypadku braku trajektorii ocenę 
przeprowadza się na podstawie kryteriów 
określonych w art. 3 ust. 3 oraz celu 
klimatycznego na 2030 r.;

Or. en

Poprawka 829
Michael Bloss

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) spójności środków unijnych 
z celem neutralności klimatycznej 
określonym w art. 2 ust. 1 wyrażonym 
w formie trajektorii, o której mowa w art. 3 
ust. 1;

a) spójności środków i polityk 
unijnych, w tym przepisów sektorowych, 
działań zewnętrznych i budżetu Unii, z 
celami klimatycznymi Unii określonymi 
w art. 2 wyrażonymi w formie trajektorii, 
o której mowa w art. 3 ust. 1;

Or. en

Poprawka 830
Pascal Canfin, Véronique Trillet-Lenoir, Catherine Chabaud, Chrysoula 
Zacharopoulou

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) spójności środków unijnych 
z celem neutralności klimatycznej 
określonym w art. 2 ust. 1 wyrażonym 
w formie trajektorii, o której mowa w art. 3 
ust. 1;

a) spójności środków unijnych 
z celem neutralności klimatycznej 
określonym w art. 2 ust. 1 wyrażonym 
w formie trajektorii, o której mowa w art. 3 
ust. 1 oraz celami pośrednimi określonymi 
w art. 2 ust. 3 i art. 2 ust. 3a;

Or. en

Poprawka 831
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César Luena, Javi López, Cristina Maestre Martín De Almagro

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) spójności środków unijnych 
z celem neutralności klimatycznej 
określonym w art. 2 ust. 1 wyrażonym 
w formie trajektorii, o której mowa w art. 3 
ust. 1;

a) spójności środków unijnych z 
celem neutralności klimatycznej 
określonym w art. 2 ust. 1 wyrażonym w 
formie trajektorii, o której mowa w art. 3 
ust. 1 i kryteriami, o których mowa w art. 
3 ust. 3;

Or. en

Poprawka 832
Silvia Sardone, Marco Dreosto, Simona Baldassarre, Danilo Oscar Lancini, Annalisa 
Tardino

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) spójności środków unijnych 
z celem neutralności klimatycznej 
określonym w art. 2 ust. 1 wyrażonym 
w formie trajektorii, o której mowa 
w art. 3 ust. 1;

a) spójności środków unijnych 
z celem neutralności klimatycznej 
określonym w art. 2 ust. 1;

Or. it

Poprawka 833
Anna Zalewska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) spójności środków unijnych 
z celem neutralności klimatycznej 
określonym w art. 2 ust. 1 wyrażonym 
w formie trajektorii, o której mowa 

a) spójności środków unijnych 
z celem neutralności klimatycznej 
określonym w art. 2 ust. 1;
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w art. 3 ust. 1;

Or. en

Poprawka 834
Mairead McGuinness, Pernille Weiss, Norbert Lins, Franc Bogovič, Christian Doleschal, 
Roberta Metsola, Alexander Bernhuber, Jessica Polfjärd, Peter Liese, Esther de Lange, 
Dolors Montserrat, Adam Jarubas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) spójności środków unijnych 
z celem neutralności klimatycznej 
określonym w art. 2 ust. 1 wyrażonym 
w formie trajektorii, o której mowa 
w art. 3 ust. 1;

a) spójności środków unijnych 
z celem neutralności klimatycznej 
określonym w art. 2 ust. 1;

Or. en

Poprawka 835
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) spójności środków unijnych 
z celem neutralności klimatycznej 
określonym w art. 2 ust. 1 wyrażonym 
w formie trajektorii, o której mowa w art. 3 
ust. 1;

a) spójności środków unijnych 
z celami  określonymi w art. 2 ust. 1 
wyrażonymi w formie trajektorii, o której 
mowa w art. 3;

Or. en

Poprawka 836
Mick Wallace, Clare Daly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera a
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) spójności środków unijnych 
z celem neutralności klimatycznej 
określonym w art. 2 ust. 1 wyrażonym 
w formie trajektorii, o której mowa w art. 3 
ust. 1;

a) spójności środków unijnych 
z celami osiągnięcia naprawdę zerowych 
emisji określonymi w art. 2 wyrażonymi 
w formie trajektorii, o której mowa w art. 3 
ust. 1;

Or. en

Poprawka 837
Michael Bloss

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) adekwatności środków unijnych 
w celu zapewnienia postępów w zakresie 
przystosowania, o których mowa w art. 4.

b) adekwatności środków i polityk 
unijnych, w tym przepisów sektorowych, 
działań zewnętrznych i budżetu Unii, 
w celu zapewnienia postępów w zakresie 
przystosowania, o których mowa w art. 4;

Or. en

Poprawka 838
Mick Wallace, Clare Daly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) adekwatności środków unijnych 
w celu zapewnienia postępów w zakresie 
przystosowania, o których mowa w art. 4.

b) adekwatności środków unijnych 
w celu zapewnienia znaczących i 
adekwatnych postępów w zakresie 
przystosowania, o których mowa w art. 4.

Or. en

Poprawka 839
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Andrey Novakov, Andrey Slabakov

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) adekwatności środków unijnych 
w celu zapewnienia postępów w zakresie 
przystosowania, o których mowa w art. 4.

b) adekwatności środków unijnych i 
odpowiedniego finansowania w celu 
zapewnienia postępów w zakresie 
przystosowania, o których mowa w art. 4.

Or. en

Poprawka 840
Tiemo Wölken, Delara Burkhardt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) środków przyjętych przez Unię 
Europejską, aby osiągnąć cele dotyczące 
neutralności klimatycznej, naturalnych 
pochłaniaczy dwutlenku węgla i 
przystosowania się do zmiany klimatu, 
również w odniesieniu do ich skutków dla 
społeczeństwa i gospodarki, w 
szczególności jeśli chodzi o równość 
dostępnych dochodów, ubóstwo 
energetyczne, równouprawnienie płci i 
skutki dla zdrowia osób najbardziej 
narażonych oraz jeśli chodzi o kryteria 
określone w art. 3, w celu zapewnienia, by 
nikt nie został pominięty w okresie 
transformacji.

Or. en

Poprawka 841
Michael Bloss

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera b a (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) adekwatności środków i polityk 
unijnych dla osiągnięcia spójności 
przepływu środków publicznych i 
prywatnych ze ścieżką prowadzącą do 
neutralnego dla klimatu i odpornego 
społeczeństwa zgodnie z art. 4a.

Or. en

Poprawka 842
Nicolás González Casares, César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Javi 
López

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) adekwatności środków unijnych w 
celu zapewnienia postępów w zakresie 
sprawiedliwej transformacji;

Or. en

Poprawka 843
Nicolás González Casares, César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Javi 
López

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera b b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

bb) adekwatności środków unijnych w 
celu zapewnienia postępów w walce z 
ubóstwem energetycznym;

Or. en

Poprawka 844
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Nicolás González Casares, César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Javi 
López

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera b c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

bc) środków przyjętych przez Unię 
Europejską z myślą o osiągnięciu celów 
neutralności klimatycznej i 
przystosowania się do zmiany klimatu, w 
tym w odniesieniu do ich skutków dla 
społeczeństwa i gospodarki oraz kryteriów 
określonych w art. 3, aby zagwarantować, 
że żadna grupa społeczna ani gałąź 
gospodarki nie zostanie pominięta w 
okresie transformacji;

Or. en

Poprawka 845
Sylwia Spurek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Komisja przedkłada Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie ww. oceny oraz 
wnioski z nich wraz ze sprawozdaniem na 
temat stanu unii energetycznej 
opracowanym w danym roku 
kalendarzowym zgodnie z art. 35 
rozporządzenia (UE) 2018/1999 oraz 
podaje je do wiadomości publicznej.

Or. en

Poprawka 846
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeżeli na podstawie oceny, o której 
mowa w ust. 1 i 2 Komisja stwierdza, że 
środki unijne są niespójne z celem 
neutralności klimatycznej określonym 
w art. 2 ust. 1 lub nieadekwatne w celu 
zapewnienia postępów w zakresie 
przystosowania, o których mowa w art. 4, 
lub że postępy na drodze do osiągnięcia 
celu neutralności klimatycznej lub 
przystosowania się do zmiany klimatu, 
o których mowa w art. 4, są 
niewystarczające, wprowadza niezbędne 
środki zgodnie z Traktatami w tym samym 
czasie, w którym dokonuje przeglądu 
trajektorii, o której mowa w art. 3 ust. 1.

skreśla się

Or. en

Poprawka 847
Silvia Sardone, Marco Dreosto, Simona Baldassarre, Danilo Oscar Lancini, Annalisa 
Tardino

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeżeli na podstawie oceny, o której 
mowa w ust. 1 i 2 Komisja stwierdza, że 
środki unijne są niespójne z celem 
neutralności klimatycznej określonym 
w art. 2 ust. 1 lub nieadekwatne w celu 
zapewnienia postępów w zakresie 
przystosowania, o których mowa w art. 4, 
lub że postępy na drodze do osiągnięcia 
celu neutralności klimatycznej lub 
przystosowania się do zmiany klimatu, 
o których mowa w art. 4, są 
niewystarczające, wprowadza niezbędne 
środki zgodnie z Traktatami w tym samym 
czasie, w którym dokonuje przeglądu 
trajektorii, o której mowa w art. 3 ust. 1.

3. Jeżeli na podstawie oceny, o której 
mowa w ust. 1 i 2 Komisja stwierdza, że:
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a) środki unijne są niespójne z celem 
neutralności klimatycznej określonym 
w art. 2 ust. 1; lub

b) środki unijne są nieadekwatne w celu 
zapewnienia postępów w zakresie 
przystosowania, o których mowa w art. 4; 
lub

c) środki unijne powodują koszty wyższe 
od korzyści; lub
d) postępy na drodze do osiągnięcia celu 
neutralności klimatycznej lub 
przystosowania się do zmiany klimatu, 
o których mowa w art. 4, są 
niewystarczające,

wprowadza niezbędne środki zgodnie 
z Traktatami.

Or. it

Poprawka 848
Delara Burkhardt, Tiemo Wölken

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeżeli na podstawie oceny, o której 
mowa w ust. 1 i 2 Komisja stwierdza, że 
środki unijne są niespójne z celem 
neutralności klimatycznej określonym 
w art. 2 ust. 1 lub nieadekwatne w celu 
zapewnienia postępów w zakresie 
przystosowania, o których mowa w art. 4, 
lub że postępy na drodze do osiągnięcia 
celu neutralności klimatycznej lub 
przystosowania się do zmiany klimatu, 
o których mowa w art. 4, są 
niewystarczające, wprowadza niezbędne 
środki zgodnie z Traktatami w tym samym 
czasie, w którym dokonuje przeglądu 
trajektorii, o której mowa w art. 3 ust. 1.

3. Jeżeli na podstawie oceny, o której 
mowa w ust. 1 i 2 Komisja stwierdza, że 
środki unijne są niespójne z celem 
neutralności klimatycznej określonym 
w art. 2 ust. 1 lub ochroną i odbudową 
pochłaniaczy naturalnych, o których 
mowa w art. 2a (nowy), oraz 
zarządzaniem nimi, lub nieadekwatne 
w celu zapewnienia postępów w zakresie 
przystosowania, o których mowa w art. 4, 
lub że postępy na drodze do osiągnięcia 
celu neutralności klimatycznej lub 
przystosowania się do zmiany klimatu, 
o których mowa w art. 4, są 
niewystarczające, wprowadza niezbędne 
środki zgodnie z Traktatami w tym samym 
czasie, w którym dokonuje przeglądu 
trajektorii, o której mowa w art. 3 ust. 1.



AM\1206394PL.docx 487/635 PE652.555v01-00

PL

Or. en

Poprawka 849
Andrey Novakov, Andrey Slabakov

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeżeli na podstawie oceny, o której 
mowa w ust. 1 i 2 Komisja stwierdza, że 
środki unijne są niespójne z celem 
neutralności klimatycznej określonym 
w art. 2 ust. 1 lub nieadekwatne w celu 
zapewnienia postępów w zakresie 
przystosowania, o których mowa w art. 4, 
lub że postępy na drodze do osiągnięcia 
celu neutralności klimatycznej lub 
przystosowania się do zmiany klimatu, 
o których mowa w art. 4, są 
niewystarczające, wprowadza niezbędne 
środki zgodnie z Traktatami w tym samym 
czasie, w którym dokonuje przeglądu 
trajektorii, o której mowa w art. 3 ust. 1.

3. Jeżeli na podstawie oceny, o której 
mowa w ust. 1 i 2 Komisja stwierdza, że 
środki unijne są niespójne z celem 
neutralności klimatycznej określonym w 
art. 2 ust. 1 lub nieadekwatne w celu 
zapewnienia postępów w zakresie 
przystosowania, o których mowa w art. 4, 
lub że postępy na drodze do osiągnięcia 
celu neutralności klimatycznej lub 
przystosowania się do zmiany klimatu, o 
których mowa w art. 4, są niewystarczające 
bądź że unijne środki doprowadziły do 
utraty konkurencyjności i miejsc pracy w 
określonych sektorach, wprowadza 
niezbędne środki zgodnie z Traktatami w 
tym samym czasie, w którym dokonuje 
przeglądu trajektorii, o której mowa w art. 
3 ust. 1.

Or. en

Poprawka 850
Pascal Canfin, Véronique Trillet-Lenoir, Nils Torvalds, Catherine Chabaud, Chrysoula 
Zacharopoulou

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeżeli na podstawie oceny, o której 
mowa w ust. 1 i 2 Komisja stwierdza, że 
środki unijne są niespójne z celem 
neutralności klimatycznej określonym 
w art. 2 ust. 1 lub nieadekwatne w celu 

3. Jeżeli na podstawie oceny, o której 
mowa w ust. 1 i 2 Komisja stwierdza, że 
środki unijne są niespójne z celem 
neutralności klimatycznej określonym 
w art. 2 ust. 1 oraz pośrednimi celami 
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zapewnienia postępów w zakresie 
przystosowania, o których mowa w art. 4, 
lub że postępy na drodze do osiągnięcia 
celu neutralności klimatycznej lub 
przystosowania się do zmiany klimatu, 
o których mowa w art. 4, są 
niewystarczające, wprowadza niezbędne 
środki zgodnie z Traktatami w tym samym 
czasie, w którym dokonuje przeglądu 
trajektorii, o której mowa w art. 3 ust. 1.

określonymi w art. 2 ust. 3 i art. 2 ust. 3a, 
lub nieadekwatne w celu zapewnienia 
postępów w zakresie przystosowania, 
o których mowa w art. 4, lub że postępy na 
drodze do osiągnięcia celu neutralności 
klimatycznej lub przystosowania się do 
zmiany klimatu, o których mowa w art. 4, 
są niewystarczające, wprowadza niezbędne 
środki zgodnie z Traktatami w tym samym 
czasie, w którym dokonuje przeglądu 
trajektorii, o której mowa w art. 3 ust. 1.

Or. en

Poprawka 851
Michael Bloss

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeżeli na podstawie oceny, o której 
mowa w ust. 1 i 2 Komisja stwierdza, że 
środki unijne są niespójne z celem 
neutralności klimatycznej określonym 
w art. 2 ust. 1 lub nieadekwatne w celu 
zapewnienia postępów w zakresie 
przystosowania, o których mowa w art. 4, 
lub że postępy na drodze do osiągnięcia 
celu neutralności klimatycznej lub 
przystosowania się do zmiany klimatu, 
o których mowa w art. 4, są 
niewystarczające, wprowadza niezbędne 
środki zgodnie z Traktatami w tym samym 
czasie, w którym dokonuje przeglądu 
trajektorii, o której mowa w art. 3 ust. 1.

3. Jeżeli na podstawie oceny, o której 
mowa w ust. 1 i 2 Komisja stwierdza, że 
środki i polityki unijne są niespójne z 
celami polityki klimatycznej Unii 
określonymi w art. 2 lub nieadekwatne w 
celu zapewnienia postępów w zakresie 
przystosowania, o których mowa w art. 4 
lub przepływów finansowych, o czym 
mowa w art. 4a, lub że postępy na drodze 
do osiągnięcia tych celów są 
niewystarczające, wprowadza niezbędne 
środki zgodnie z Traktatami.

Or. en

Poprawka 852
Mairead McGuinness, Franc Bogovič, Christian Doleschal, Pernille Weiss, Roberta 
Metsola, Norbert Lins, Jessica Polfjärd, Alexander Bernhuber, Peter Liese, Esther de 
Lange, Dolors Montserrat, Adam Jarubas
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeżeli na podstawie oceny, o której 
mowa w ust. 1 i 2 Komisja stwierdza, że 
środki unijne są niespójne z celem 
neutralności klimatycznej określonym 
w art. 2 ust. 1 lub nieadekwatne w celu 
zapewnienia postępów w zakresie 
przystosowania, o których mowa w art. 4, 
lub że postępy na drodze do osiągnięcia 
celu neutralności klimatycznej lub 
przystosowania się do zmiany klimatu, 
o których mowa w art. 4, są 
niewystarczające, wprowadza niezbędne 
środki zgodnie z Traktatami w tym samym 
czasie, w którym dokonuje przeglądu 
trajektorii, o której mowa w art. 3 ust. 1.

3. Jeżeli na podstawie oceny, o której 
mowa w ust. 1 i 2 Komisja stwierdza, że 
środki unijne są niespójne z celem 
neutralności klimatycznej określonym w 
art. 2 ust. 1 lub nieadekwatne w celu 
zapewnienia postępów w zakresie 
przystosowania, o których mowa w art. 4, 
lub że postępy na drodze do osiągnięcia 
celu neutralności klimatycznej lub 
przystosowania się do zmiany klimatu, o 
których mowa w art. 4, są 
niewystarczające, wprowadza niezbędne 
środki zgodnie z Traktatami.

Or. en

Poprawka 853
Anna Zalewska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeżeli na podstawie oceny, o której 
mowa w ust. 1 i 2 Komisja stwierdza, że 
środki unijne są niespójne z celem 
neutralności klimatycznej określonym 
w art. 2 ust. 1 lub nieadekwatne w celu 
zapewnienia postępów w zakresie 
przystosowania, o których mowa w art. 4, 
lub że postępy na drodze do osiągnięcia 
celu neutralności klimatycznej lub 
przystosowania się do zmiany klimatu, 
o których mowa w art. 4, są 
niewystarczające, wprowadza niezbędne 
środki zgodnie z Traktatami w tym samym 
czasie, w którym dokonuje przeglądu 
trajektorii, o której mowa w art. 3 ust. 1.

3. Jeżeli na podstawie oceny, o której 
mowa w ust. 1 i 2 Komisja stwierdza, że 
środki unijne są niespójne z celem 
neutralności klimatycznej określonym w 
art. 2 ust. 1 lub nieadekwatne w celu 
zapewnienia postępów w zakresie 
przystosowania, o których mowa w art. 4, 
lub że postępy na drodze do osiągnięcia 
celu neutralności klimatycznej lub 
przystosowania się do zmiany klimatu, o 
których mowa w art. 4, są 
niewystarczające, wprowadza niezbędne 
środki zgodnie z Traktatami.
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Or. en

Poprawka 854
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeżeli na podstawie oceny, o której 
mowa w ust. 1 i 2 Komisja stwierdza, że 
środki unijne są niespójne z celem 
neutralności klimatycznej określonym 
w art. 2 ust. 1 lub nieadekwatne w celu 
zapewnienia postępów w zakresie 
przystosowania, o których mowa w art. 4, 
lub że postępy na drodze do osiągnięcia 
celu neutralności klimatycznej lub 
przystosowania się do zmiany klimatu, 
o których mowa w art. 4, są 
niewystarczające, wprowadza niezbędne 
środki zgodnie z Traktatami w tym samym 
czasie, w którym dokonuje przeglądu 
trajektorii, o której mowa w art. 3 ust. 1.

3. Jeżeli na podstawie oceny, o której 
mowa w ust. 1 i 2 Komisja stwierdza, że 
środki unijne są niespójne z celem 
neutralności klimatycznej określonym w 
art. 2 lub nieadekwatne w celu zapewnienia 
postępów w zakresie przystosowania, o 
których mowa w art. 4, lub że postępy na 
drodze do osiągnięcia celów, o których 
mowa w art. 2 lub przystosowania się do 
zmiany klimatu, o których mowa w art. 4, 
są niewystarczające, w ciągu sześciu 
miesięcy od przeprowadzenia oceny 
wprowadza niezbędne środki zgodnie z 
Traktatami, aby zaradzić brakowi 
spójności.

Or. en

Poprawka 855
Sylwia Spurek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeżeli na podstawie oceny, o której 
mowa w ust. 1 i 2 Komisja stwierdza, że 
środki unijne są niespójne z celem 
neutralności klimatycznej określonym 
w art. 2 ust. 1 lub nieadekwatne w celu 
zapewnienia postępów w zakresie 
przystosowania, o których mowa w art. 4, 
lub że postępy na drodze do osiągnięcia 
celu neutralności klimatycznej lub 

3. Jeżeli ocena, o której mowa w ust. 
1 i 2 stwierdza, że środki unijne są 
niespójne z celem neutralności 
klimatycznej określonym w art. 2 ust. 1 lub 
nieadekwatne w celu zapewnienia 
postępów w zakresie przystosowania, o 
których mowa w art. 4, lub że postępy na 
drodze do osiągnięcia celu neutralności 
klimatycznej lub przystosowania się do 
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przystosowania się do zmiany klimatu, 
o których mowa w art. 4, są 
niewystarczające, wprowadza niezbędne 
środki zgodnie z Traktatami w tym samym 
czasie, w którym dokonuje przeglądu 
trajektorii, o której mowa w art. 3 ust. 1.

zmiany klimatu, o których mowa w art. 4, 
są niewystarczające, w ciągu sześciu 
miesięcy od przeprowadzenia oceny 
Komisja wprowadza niezbędne środki 
zgodnie z Traktatami, aby zaradzić 
brakowi spójności.

Or. en

Poprawka 856
Mick Wallace, Clare Daly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeżeli na podstawie oceny, o której 
mowa w ust. 1 i 2 Komisja stwierdza, że 
środki unijne są niespójne z celem 
neutralności klimatycznej określonym 
w art. 2 ust. 1 lub nieadekwatne w celu 
zapewnienia postępów w zakresie 
przystosowania, o których mowa w art. 4, 
lub że postępy na drodze do osiągnięcia 
celu neutralności klimatycznej lub 
przystosowania się do zmiany klimatu, 
o których mowa w art. 4, są 
niewystarczające, wprowadza niezbędne 
środki zgodnie z Traktatami w tym samym 
czasie, w którym dokonuje przeglądu 
trajektorii, o której mowa w art. 3 ust. 1.

3. Jeżeli na podstawie oceny, o której 
mowa w ust. 1 i 2 Komisja stwierdza, że 
środki unijne są niespójne z celami 
osiągnięcia naprawdę zerowych emisji 
określonymi w art. 2 ust. 1 lub 
nieadekwatne w celu zapewnienia 
postępów w zakresie przystosowania, 
o których mowa w art. 4, lub że postępy na 
drodze do osiągnięcia celu naprawdę 
zerowych emisji lub przystosowania się do 
zmiany klimatu, o których mowa w art. 4, 
są niewystarczające, wprowadza niezbędne 
środki zgodnie z Traktatami w tym samym 
czasie, w którym dokonuje przeglądu 
trajektorii, o której mowa w art. 3 ust. 1.

Or. en

Poprawka 857
Catherine Chabaud, Véronique Trillet-Lenoir

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Na tej podstawie Komisja co 3 lata 
będzie oceniać, czy UE jest na dobrej 
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drodze do osiągnięcia celu na 2030 r., 
jakim jest zmniejszenie emisji o 60 %, czy 
też potrzebne są bardziej zdecydowane 
działania, w tym prawodawstwo UE.

Or. en

Uzasadnienie

Od czasu kryzysu w Covid-19 żyjemy w niepewnych czasach. Istnieje wiele niewiadomych 
jeśli chodzi o okres pięciu lat, w związku z czym konieczne jest sporządzenie sprawozdania z 
postępów po 3 latach, w uzupełnieniu do ostatecznych konkluzji z 5-letniej oceny. Powinno 
ono dawać wyobrażenie o tym, gdzie stoi UE na drodze do osiągnięcia jej celów 
klimatycznych, oraz umożliwić w razie potrzeby skorygowanie środków przyjętych zgodnie z 
trajektorią.

Poprawka 858
Silvia Sardone, Marco Dreosto, Simona Baldassarre, Danilo Oscar Lancini, Annalisa 
Tardino

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Przed przyjęciem jakichkolwiek 
środków lub wniosków ustawodawczych 
Komisja ocenia je w świetle celu 
neutralności klimatycznej określonego 
w art. 2 ust. 1 wyrażonego w formie 
trajektorii, o której mowa w art. 3 ust. 1, 
oraz włącza tę analizę do wszelkich ocen 
skutków towarzyszących tym środkom lub 
wnioskom ustawodawczym i podaje 
wyniki tej oceny do wiadomości publicznej 
w chwili przyjęcia.

skreśla się

Or. it

Poprawka 859
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Przed przyjęciem jakichkolwiek 
środków lub wniosków ustawodawczych 
Komisja ocenia je w świetle celu 
neutralności klimatycznej określonego 
w art. 2 ust. 1 wyrażonego w formie 
trajektorii, o której mowa w art. 3 ust. 1, 
oraz włącza tę analizę do wszelkich ocen 
skutków towarzyszących tym środkom lub 
wnioskom ustawodawczym i podaje 
wyniki tej oceny do wiadomości publicznej 
w chwili przyjęcia.

skreśla się

Or. en

Poprawka 860
Pascal Canfin, Véronique Trillet-Lenoir, Catherine Chabaud, Chrysoula 
Zacharopoulou

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Przed przyjęciem jakichkolwiek 
środków lub wniosków ustawodawczych 
Komisja ocenia je w świetle celu 
neutralności klimatycznej określonego 
w art. 2 ust. 1 wyrażonego w formie 
trajektorii, o której mowa w art. 3 ust. 1, 
oraz włącza tę analizę do wszelkich ocen 
skutków towarzyszących tym środkom lub 
wnioskom ustawodawczym i podaje 
wyniki tej oceny do wiadomości publicznej 
w chwili przyjęcia.

4. Przed przyjęciem projektów 
środków lub wniosków ustawodawczych 
Komisja ocenia ich zgodność, w tym 
wieloletnich ram finansowych Unii, 
wszelkich wytycznych, w tym wytycznych 
dotyczących pomocy publicznej, z celem 
neutralności klimatycznej określonym 
w art. 2 ust. 1 wyrażonym w formie 
trajektorii, o której mowa w art. 3 ust. 1 
oraz celem pośrednim określonym w art. 2 
ust. 3, oraz włącza tę analizę do wszelkich 
ocen skutków towarzyszących tym 
środkom lub wnioskom ustawodawczym 
i podaje wyniki tej oceny do wiadomości 
publicznej w chwili przyjęcia. Jeżeli 
wytyczne, projekt środka lub wniosek 
ustawodawczy nie są zgodne z celem 
dotyczącym neutralności klimatycznej 
określonym w art. 2 ust. 1 oraz celami 
pośrednimi, o których mowa w art. 2 ust. 3 
i art. 2 ust. 3a, Komisja podejmuje 
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działania naprawcze przed ich przyjęciem.

Or. en

Poprawka 861
Nils Torvalds, Martin Hojsík, Catherine Chabaud, Sophia in 't Veld, Irena Joveva, 
Fredrick Federley, Billy Kelleher, Karin Karlsbro

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Przed przyjęciem jakichkolwiek 
środków lub wniosków ustawodawczych 
Komisja ocenia je w świetle celu 
neutralności klimatycznej określonego 
w art. 2 ust. 1 wyrażonego w formie 
trajektorii, o której mowa w art. 3 ust. 1, 
oraz włącza tę analizę do wszelkich ocen 
skutków towarzyszących tym środkom lub 
wnioskom ustawodawczym i podaje 
wyniki tej oceny do wiadomości publicznej 
w chwili przyjęcia.

4. Przed przyjęciem jakichkolwiek 
projektów środków lub wniosków 
ustawodawczych Unii Komisja ocenia ich 
zgodność z celem neutralności 
klimatycznej określonym w art. 2 ust. 1 
wyrażonym w formie trajektorii, o której 
mowa w art. 3 ust. 1, po ustaleniu tej 
trajektorii, oraz unijnego budżetu emisji 
dwutlenku węgla, o którym mowa w art. 
3a, oraz włącza tę analizę do wszelkich 
ocen skutków towarzyszących tym 
środkom lub wnioskom ustawodawczym 
i podaje wyniki tej oceny do wiadomości 
publicznej w chwili przyjęcia. Badając 
uodpornianie na zmianę klimatu, Komisja 
dopilnowuje, by wszystkie środki i wnioski 
ustawodawcze były dostosowane do celu 
neutralności klimatycznej określonego w 
art. 2 ust. 1 lub by nie były z nim 
sprzeczne.

Or. en

Poprawka 862
Sylwia Spurek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Przed przyjęciem jakichkolwiek 4. Przed przyjęciem jakichkolwiek 
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środków lub wniosków ustawodawczych 
Komisja ocenia je w świetle celu 
neutralności klimatycznej określonego 
w art. 2 ust. 1 wyrażonego w formie 
trajektorii, o której mowa w art. 3 ust. 1, 
oraz włącza tę analizę do wszelkich ocen 
skutków towarzyszących tym środkom lub 
wnioskom ustawodawczym i podaje 
wyniki tej oceny do wiadomości publicznej 
w chwili przyjęcia.

projektów środków lub wniosków 
ustawodawczych Komisja ocenia ich 
spójność z celem neutralności klimatycznej 
określonym w art. 2 ust. 1 wyrażonym 
w formie trajektorii, o której mowa w art. 3 
ust. 1, po ustaleniu tej trajektorii, oraz 
unijnego budżetu emisji dwutlenku węgla, 
o którym mowa w art. 3a, oraz włącza tę 
analizę do wszelkich ocen skutków 
towarzyszących tym środkom lub 
wnioskom ustawodawczym i podaje 
wyniki tej oceny bezpośrednio do 
wiadomości publicznej zaraz po 
przeprowadzeniu oceny, a w każdym razie 
na długo przed przyjęciem powiązanego 
środka lub wniosku.

Or. en

Poprawka 863
Mohammed Chahim, Miriam Dalli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Przed przyjęciem jakichkolwiek 
środków lub wniosków ustawodawczych 
Komisja ocenia je w świetle celu 
neutralności klimatycznej określonego 
w art. 2 ust. 1 wyrażonego w formie 
trajektorii, o której mowa w art. 3 ust. 1, 
oraz włącza tę analizę do wszelkich ocen 
skutków towarzyszących tym środkom lub 
wnioskom ustawodawczym i podaje 
wyniki tej oceny do wiadomości publicznej 
w chwili przyjęcia.

4. Przed przyjęciem jakichkolwiek 
projektów środków lub wniosków 
ustawodawczych Komisja ocenia ich 
spójność z celem neutralności klimatycznej 
określonym w art. 2 ust. 1 wyrażonym 
w formie trajektorii, o której mowa w art. 3 
ust. 1, po ustaleniu tej trajektorii, oraz 
unijnego budżetu emisji dwutlenku węgla, 
o którym mowa w art. 3a, oraz włącza tę 
analizę do wszelkich ocen skutków 
towarzyszących tym środkom lub 
wnioskom ustawodawczym i podaje 
wyniki tej oceny bezpośrednio do 
wiadomości publicznej zaraz po 
przeprowadzeniu oceny, a w każdym 
przypadku z odpowiednim wyprzedzeniem 
przed przyjęciem powiązanego środka lub 
wniosku.

Or. en



PE652.555v01-00 496/635 AM\1206394PL.docx

PL

Poprawka 864
Tiemo Wölken, Delara Burkhardt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Przed przyjęciem jakichkolwiek 
środków lub wniosków ustawodawczych 
Komisja ocenia je w świetle celu 
neutralności klimatycznej określonego 
w art. 2 ust. 1 wyrażonego w formie 
trajektorii, o której mowa w art. 3 ust. 1, 
oraz włącza tę analizę do wszelkich ocen 
skutków towarzyszących tym środkom lub 
wnioskom ustawodawczym i podaje 
wyniki tej oceny do wiadomości publicznej 
w chwili przyjęcia.

4. Przed przyjęciem jakichkolwiek 
środków lub wniosków ustawodawczych 
Komisja ocenia je w świetle celu 
neutralności klimatycznej określonego 
w art. 2 ust. 1 wyrażonego w formie 
trajektorii i kryteriów, o których mowa 
w art. 3, po ustaleniu tej trajektorii, oraz 
unijnego budżetu emisji dwutlenku węgla, 
o którym mowa w art. 3a, oraz w świetle 
celu neutralności klimatycznej 
określonego w art. 2a ust. 1, oraz włącza 
tę analizę do wszelkich ocen skutków 
towarzyszących tym środkom lub 
wnioskom ustawodawczym i podaje 
wyniki tej oceny do wiadomości publicznej 
w chwili przyjęcia.

Or. en

Poprawka 865
Michael Bloss

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Przed przyjęciem jakichkolwiek 
środków lub wniosków ustawodawczych 
Komisja ocenia je w świetle celu 
neutralności klimatycznej określonego 
w art. 2 ust. 1 wyrażonego w formie 
trajektorii, o której mowa w art. 3 ust. 1, 
oraz włącza tę analizę do wszelkich ocen 
skutków towarzyszących tym środkom lub 
wnioskom ustawodawczym i podaje 
wyniki tej oceny do wiadomości publicznej 

4. Przed przyjęciem jakichkolwiek 
projektów środków, w tym między innymi 
wniosków ustawodawczych 
i budżetowych, Komisja ocenia ich 
spójność z unijnymi celami dotyczącymi 
klimatuokreślonymi  w art. 2 i wyrażonymi 
w formie trajektorii, o której mowa w art. 3 
ust. 1, oraz włącza tę analizę do wszelkich 
ocen skutków towarzyszących tym 
środkom lub wnioskom ustawodawczym 
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w chwili przyjęcia. i podaje wyniki tej oceny bezpośrednio do 
wiadomości publicznej niezwłocznie po 
przeprowadzeniu oceny, a w każdym 
przypadku z dużym wyprzedzeniem przed 
przyjęciem powiązanego środka lub 
wniosku.

Or. en

Uzasadnienie

W niedawnym wyroku (sprawa C-57/16 P, ClientEarth przeciwko Komisji Europejskiej, 4 
września 2018 r.) Trybunał wyjaśnił, że oceny skutków i ich wyniki powinny być bezpośrednio 
dostępne przed przyjęciem wniosku ustawodawczego w czasie gdy proces decyzyjny Komisji 
jest nadal w toku. Trybunał podkreślił, że podanie do wiadomości publicznej daje obywatelom 
możliwość skutecznego przedstawienia ich stanowiska w przedmiocie tych wyborów jeszcze 
przed ich ostatecznym dokonaniem.

Poprawka 866
Delara Burkhardt, Tiemo Wölken

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Przed przyjęciem jakichkolwiek 
środków lub wniosków ustawodawczych 
Komisja ocenia je w świetle celu 
neutralności klimatycznej określonego 
w art. 2 ust. 1 wyrażonego w formie 
trajektorii, o której mowa w art. 3 ust. 1, 
oraz włącza tę analizę do wszelkich ocen 
skutków towarzyszących tym środkom lub 
wnioskom ustawodawczym i podaje 
wyniki tej oceny do wiadomości publicznej 
w chwili przyjęcia.

4. Przed przyjęciem jakichkolwiek 
środków lub wniosków ustawodawczych 
Komisja ocenia je w świetle celu 
neutralności klimatycznej określonego 
w art. 2 ust. 1 wyrażonego w formie 
trajektorii, o której mowa w art. 3 ust. 1, po 
ustaleniu tej trajektorii, oraz unijnego 
budżetu emisji dwutlenku węgla, o którym 
mowa w art. 3a, oraz w świetle celu 
neutralności klimatycznej określonego w 
art. 2a, a także włącza tę analizę do 
wszelkich ocen skutków towarzyszących 
tym środkom lub wnioskom 
ustawodawczym i podaje wyniki tej oceny 
do wiadomości publicznej w chwili 
przyjęcia.

Or. en
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Poprawka 867
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Przed przyjęciem jakichkolwiek 
środków lub wniosków ustawodawczych 
Komisja ocenia je w świetle celu 
neutralności klimatycznej określonego 
w art. 2 ust. 1 wyrażonego w formie 
trajektorii, o której mowa w art. 3 ust. 1, 
oraz włącza tę analizę do wszelkich ocen 
skutków towarzyszących tym środkom lub 
wnioskom ustawodawczym i podaje 
wyniki tej oceny do wiadomości publicznej 
w chwili przyjęcia.

4. Przed przyjęciem jakichkolwiek 
projektów środków lub wniosków 
ustawodawczychKomisja ocenia ich 
spójność z celami określonymi w art. 2 
wyrażonymi w formie trajektorii, o której 
mowa w art. 3, oraz włącza tę analizę do 
wszelkich ocen skutków towarzyszących 
tym środkom lub wnioskom 
ustawodawczym i podaje wyniki tej oceny 
bezpośrednio do wiadomości publicznej 
niezwłocznie po przeprowadzeniu oceny, a 
w każdym przypadku z dużym 
wyprzedzeniem przed przyjęciem 
powiązanego środka lub wniosku.

Or. en

Poprawka 868
César Luena, Javi López, Cristina Maestre Martín De Almagro

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Przed przyjęciem jakichkolwiek 
środków lub wniosków ustawodawczych 
Komisja ocenia je w świetle celu 
neutralności klimatycznej określonego 
w art. 2 ust. 1 wyrażonego w formie 
trajektorii, o której mowa w art. 3 ust. 1, 
oraz włącza tę analizę do wszelkich ocen 
skutków towarzyszących tym środkom lub 
wnioskom ustawodawczym i podaje 
wyniki tej oceny do wiadomości publicznej 
w chwili przyjęcia.

4. Przed przyjęciem jakichkolwiek 
środków lub wniosków ustawodawczych 
Komisja ocenia je w świetle celu 
neutralności klimatycznej określonego 
w art. 2 ust. 1 wyrażonego w formie 
trajektorii, o której mowa w art. 3 ust. 1, 
oraz kryteriów, o których mowa w art. 3 
ust. 3, oraz włącza tę analizę do wszelkich 
ocen skutków towarzyszących tym 
środkom lub wnioskom ustawodawczym 
i podaje wyniki tej oceny do wiadomości 
publicznej w chwili przyjęcia.

Or. en
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Poprawka 869
Anna Zalewska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Przed przyjęciem jakichkolwiek 
środków lub wniosków ustawodawczych 
Komisja ocenia je w świetle celu 
neutralności klimatycznej określonego 
w art. 2 ust. 1 wyrażonego w formie 
trajektorii, o której mowa w art. 3 ust. 1, 
oraz włącza tę analizę do wszelkich ocen 
skutków towarzyszących tym środkom lub 
wnioskom ustawodawczym i podaje 
wyniki tej oceny do wiadomości publicznej 
w chwili przyjęcia.

4. Przed przyjęciem jakichkolwiek 
środków lub wniosków ustawodawczych 
Komisja ocenia je w świetle celu 
neutralności klimatycznej określonego 
w art. 2 ust. 1 oraz włącza tę analizę do 
wszelkich ocen skutków towarzyszących 
tym środkom lub wnioskom 
ustawodawczym i podaje wyniki tej oceny 
do wiadomości publicznej w chwili 
przyjęcia.

Or. en

Poprawka 870
Mairead McGuinness, Christian Doleschal, Alexander Bernhuber, Norbert Lins, 
Pernille Weiss, Roberta Metsola, Franc Bogovič, Jessica Polfjärd, Peter Liese, Esther de 
Lange, Dolors Montserrat, Adam Jarubas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Przed przyjęciem jakichkolwiek 
środków lub wniosków ustawodawczych 
Komisja ocenia je w świetle celu 
neutralności klimatycznej określonego 
w art. 2 ust. 1 wyrażonego w formie 
trajektorii, o której mowa w art. 3 ust. 1, 
oraz włącza tę analizę do wszelkich ocen 
skutków towarzyszących tym środkom lub 
wnioskom ustawodawczym i podaje 
wyniki tej oceny do wiadomości publicznej 
w chwili przyjęcia.

4. Przed przyjęciem jakichkolwiek 
środków lub wniosków ustawodawczych 
Komisja ocenia je w świetle celu 
neutralności klimatycznej określonego 
w art. 2 ust. 1 oraz włącza tę analizę do 
wszelkich ocen skutków towarzyszących 
tym środkom lub wnioskom 
ustawodawczym i podaje wyniki tej oceny 
do wiadomości publicznej w chwili 
przyjęcia.

Or. en
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Poprawka 871
Javi López, César Luena, Nicolás González Casares, Cristina Maestre Martín De 
Almagro

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Przed przyjęciem jakichkolwiek 
środków lub wniosków ustawodawczych 
Komisja ocenia je w świetle celu 
neutralności klimatycznej określonego 
w art. 2 ust. 1 wyrażonego w formie 
trajektorii, o której mowa w art. 3 ust. 1, 
oraz włącza tę analizę do wszelkich ocen 
skutków towarzyszących tym środkom lub 
wnioskom ustawodawczym i podaje 
wyniki tej oceny do wiadomości publicznej 
w chwili przyjęcia.

4. Przed przyjęciem wszelkich 
przyszłych projektów środków lub 
wniosków ustawodawczych Komisja 
ocenia je w świetle celu neutralności 
klimatycznej określonego w art. 2 ust. 1 
wyrażonego w formie trajektorii, o której 
mowa w art. 3 ust. 1, oraz włącza tę analizę 
do wszelkich ocen skutków 
towarzyszących tym środkom lub 
wnioskom ustawodawczym i podaje 
wyniki tej oceny do wiadomości publicznej 
w chwili przyjęcia.

Or. en

Poprawka 872
Mick Wallace, Clare Daly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Przed przyjęciem jakichkolwiek 
środków lub wniosków ustawodawczych 
Komisja ocenia je w świetle celu 
neutralności klimatycznej określonego 
w art. 2 ust. 1 wyrażonego w formie 
trajektorii, o której mowa w art. 3 ust. 1, 
oraz włącza tę analizę do wszelkich ocen 
skutków towarzyszących tym środkom lub 
wnioskom ustawodawczym i podaje 
wyniki tej oceny do wiadomości publicznej 
w chwili przyjęcia.

4. Przed przyjęciem jakichkolwiek 
projektów środków lub wniosków 
ustawodawczych Komisja ocenia je 
w świetle celów określonych w art. 2 
wyrażonych w formie trajektorii, o której 
mowa w art. 3 ust. 1, oraz włącza tę analizę 
do wszelkich ocen skutków 
towarzyszących tym środkom lub 
wnioskom ustawodawczym i podaje 
wyniki tej oceny do wiadomości publicznej 
w chwili przyjęcia.

Or. en
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Poprawka 873
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini, Rosa D'Amato, 
Marie Toussaint, Manuel Bompard, Leila Chaibi, Mario Furore, Anne-Sophie Pelletier, 
Tilly Metz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Aby zapewnić stały postęp w 
osiąganiu neutralności klimatycznej, o 
której mowa w art. 1 i 2, Komisja i 
państwa członkowskie w pełni 
uwzględniają zobowiązania określone w 
art. 3 lit. b) dyrektywy 2011/92/UE w 
sprawie oceny skutków wywieranych przez 
niektóre przedsięwzięcia publiczne i 
prywatne na środowisko naturalne oraz w 
art. 3 ust. 1 i art. 4 dyrektywy 2001/42/WE 
w sprawie oceny wpływu niektórych 
planów i programów na środowisko, tak 
aby uwzględnić emisje gazów 
cieplarnianych z projektów prywatnych i 
publicznych w ciągu całego ich cyklu 
życia, takie jak emisje generowane na 
etapie budowy i eksploatacji, w tym emisje 
pośrednie w łańcuchu wartości projektu. 
Ponadto wszelkie projekty dotyczące 
infrastruktury energetycznej i 
transportowej muszą, w oparciu o 
niezależną ocenę, zostać uznane za 
zgodne z celami w zakresie klimatu na 
lata 2030, 2050 i prawdopodobnie 2040 
oraz spójne z celem Unii, jakim jest 
stworzenie gospodarki o obiegu 
zamkniętym , która będzie w pełni oparta 
na odnawialnych źródłach energii, wysoce 
zasobooszczędna, energooszczędna i 
neutralna dla klimatu.

Or. en

Uzasadnienie

Member States and the Commission should make sure that any current and upcoming 
infrastructure project is consistent with the European Green Deal and the climate neutrality 
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objective. They should therefore abandon any project which lead to increasing GHG 
emissions and endanger the achievement of the EU climate objectives, such as the Lyon-Turin 
project. An independent assessment of the carbon footprint of major infrastructures during 
the construction and operational phases should be available before any final and irreversible 
decision to finance the projects is taken. Over a certain amount of emissions (1 million ton of 
CO2/ a year) the project should be examed by the Panel in order to verify its consistency with 
the EU objectives.

Poprawka 874
Pascal Canfin, Catherine Chabaud, Véronique Trillet-Lenoir, Chrysoula 
Zacharopoulou

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Jeżeli Komisja zatwierdza wniosek 
państwa członkowskiego o pomoc państwa 
zgodnie z art. 108 TFUE, włącza do swojej 
decyzji przepisy, zgodnie z którymi 
beneficjenci składają co roku 
sprawozdanie dotyczące sposobów 
dostosowania swojej działalności do do 
celów określonych w art. 2 ust. 1, art. 2 
ust. 3 i art. 2 ust. 3a.

Or. en

Poprawka 875
Catherine Chabaud, Véronique Trillet-Lenoir, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Pascal 
Canfin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Komisja wykorzystuje tę ocenę do 
promowania wymiany najlepszych praktyk 
i określania działań przyczyniających się 
do osiągnięcia celów niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en
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Poprawka 876
Pascal Canfin, Catherine Chabaud, Véronique Trillet-Lenoir, Chrysoula 
Zacharopoulou

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4b. Jeżeli Komisja przedstawia Radzie 
zalecenia dotyczące upoważnienia do 
rozpoczęcia negocjacji handlowych 
zgodnie z art. 207 TFUE, włącza przepisy, 
dzięki którym porozumienie paryskie 
stanie się zasadniczym elementem 
wszystkich przyszłych umów handlowych i 
inwestycyjnych. Komisja wykazuje, że 
umowa o handlu lub inwestycjach nie 
narusza celów określonych w art. 2 ust. 1, 
2 ust. 3 i 2 ust. 3a przed zawarciem 
porozumienia politycznego z państwem 
trzecim.

Or. en

Poprawka 877
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4b. Do 30 czerwca 2021 r. Komisja 
przedstawi Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie wniosek ustawodawczy dotyczący 
stopniowego wycofania do 2025 r. 
wszelkiego bezpośredniego i pośredniego 
wsparcia dla paliw kopalnych zarówno na 
szczeblu UE, jak i na szczeblu państw 
członkowskich.

Or. en
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Poprawka 878
Pascal Canfin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 4 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4c. Komisja ujawnia, która część 
wydatków Unii jest zgodna z kategoriami 
taksonomii określonymi w rozporządzeniu 
(UE) 2020/[rozporządzenie w sprawie 
taksonomii].

Or. en

Poprawka 879
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6 Ocena środków krajowych 6 Sprawozdanie ze środków 
krajowych

Or. en

Poprawka 880
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do dnia 30 września 2023 r. i od tej daty 
co pięć lat Komisja ocenia:

Począwszy od dnia 31 października 2031 r. 
i w odstępach czasu ustalonych w razie 
potrzeby, Komisja gromadzi:

Or. en
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Poprawka 881
Michael Bloss

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do dnia 30 września 2023 r. i od tej daty 
co pięć lat Komisja ocenia:

Do dnia 30 września 2023 r., a następnie 
co dwa lata od tej daty Komisja ocenia:

Or. en

Poprawka 882
Silvia Sardone, Marco Dreosto, Simona Baldassarre, Danilo Oscar Lancini, Annalisa 
Tardino

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do dnia 30 września 2023 r. i od tej daty 
co pięć lat Komisja ocenia:

Do dnia 31 października 2031 r. i od tej 
daty co pięć lat Komisja ocenia:

Or. it

Poprawka 883
Andrey Novakov, Andrey Slabakov

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do dnia 30 września 2023 r. i od tej daty 
co pięć lat Komisja ocenia:

Do dnia 30 września 2024 r., a następnie 
co pięć lat od tej daty Komisja ocenia:

Or. en

Poprawka 884
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Mohammed Chahim, Miriam Dalli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) spójność zidentyfikowanych 
środków krajowych, na podstawie 
krajowych planów w zakresie energii 
i klimatu lub dwuletnich sprawozdań 
z postępów przedłożonych zgodnie 
z rozporządzeniem (UE) 2018/1999, 
odpowiednich do osiągnięcia celu 
neutralności klimatycznej określonego 
w art. 2 ust. 1 wyrażonego w formie 
trajektorii, o której mowa w art. 3 ust. 1;

a) spójność zidentyfikowanych 
środków krajowych, na podstawie 
krajowych planów w zakresie energii 
i klimatu lub dwuletnich sprawozdań 
z postępów przedłożonych zgodnie 
z rozporządzeniem (UE) 2018/1999, oraz 
planów strategicznych WPR 
przedłożonych zgodnie z rozporządzeniem 
(UE) nr 1305/2013 ustanawiającym 
zasady wsparcia planów strategicznych 
sporządzanych przez państwa 
członkowskie w ramach WPR, 
odpowiednich do osiągnięcia celu 
neutralności klimatycznej określonego 
w art. 2 ust. 1 wyrażonego w formie 
trajektorii, która zostanie ustalona zgodnie 
z art. 3 ust. 1; w przypadku braku 
trajektorii ocenę przeprowadza się na 
podstawie kryteriów określonych w art. 3 
ust. 3 oraz celów klimatycznych na 2030 
r.;

Or. en

Poprawka 885
Tiemo Wölken, Delara Burkhardt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) spójność zidentyfikowanych 
środków krajowych, na podstawie 
krajowych planów w zakresie energii 
i klimatu lub dwuletnich sprawozdań 
z postępów przedłożonych zgodnie 
z rozporządzeniem (UE) 2018/1999, 
odpowiednich do osiągnięcia celu 
neutralności klimatycznej określonego 

a) spójność i skuteczność 
zidentyfikowanych środków krajowych, na 
podstawie krajowych planów w zakresie 
energii i klimatu lub dwuletnich 
sprawozdań z postępów przedłożonych 
zgodnie z rozporządzeniem (UE) 
2018/1999, odpowiednich do poprawy 
pochłaniania za pomocą pochłaniaczy 
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w art. 2 ust. 1 wyrażonego w formie 
trajektorii, o której mowa w art. 3 ust. 1;

naturalnych oraz doosiągnięcia celu 
neutralności klimatycznej określonego 
w art. 2 ust. 1 wyrażonego w formie 
trajektorii, która zostanie ustalona zgodnie 
z art. 3 ust. 1; w przypadku gdy trajektoria 
nie jest dostępna, ocenę przeprowadza się 
na podstawie kryteriów określonych w art. 
3 ust. 3 i celu w zakresie klimatu na 2030 
r., a także na podstawie oceny wpływu na 
równość dostępnych dochodów, ubóstwa 
energetycznego, równouprawnienia płci i 
wpływu na zdrowie osób znajdujących się 
w najtrudniejszej sytuacji;

Or. en

Poprawka 886
Sylwia Spurek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) spójność zidentyfikowanych 
środków krajowych, na podstawie 
krajowych planów w zakresie energii 
i klimatu lub dwuletnich sprawozdań 
z postępów przedłożonych zgodnie 
z rozporządzeniem (UE) 2018/1999, 
odpowiednich do osiągnięcia celu 
neutralności klimatycznej określonego 
w art. 2 ust. 1 wyrażonego w formie 
trajektorii, o której mowa w art. 3 ust. 1;

a) spójność zidentyfikowanych 
środków krajowych, na podstawie 
krajowych planów w zakresie energii 
i klimatu lub dwuletnich sprawozdań 
z postępów przedłożonych zgodnie 
z rozporządzeniem (UE) 2018/1999, oraz 
planów strategicznych WPR 
przedłożonych zgodnie z rozporządzeniem 
(UE) [XX] ustanawiającym zasady 
wspierania planów strategicznych 
sporządzanych przez państwa 
członkowskie w ramach WPR, 
odpowiednich do osiągnięcia celu 
neutralności klimatycznej określonego 
w art. 2 ust. 1 wyrażonego w formie 
trajektorii, która zostanie ustalona zgodnie 
z art. 3 ust. 1; w przypadku braku 
trajektorii ocenę przeprowadza się na 
podstawie kryteriów określonych w art. 3 
ust. 3 oraz celu klimatycznego na 2030 r.;

Or. en
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Poprawka 887
Pascal Canfin, Catherine Chabaud, Véronique Trillet-Lenoir, Chrysoula 
Zacharopoulou

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) spójność zidentyfikowanych 
środków krajowych, na podstawie 
krajowych planów w zakresie energii 
i klimatu lub dwuletnich sprawozdań 
z postępów przedłożonych zgodnie 
z rozporządzeniem (UE) 2018/1999, 
odpowiednich do osiągnięcia celu 
neutralności klimatycznej określonego 
w art. 2 ust. 1 wyrażonego w formie 
trajektorii, o której mowa w art. 3 ust. 1;

a) spójność zidentyfikowanych 
środków krajowych, na podstawie 
krajowych planów w zakresie energii 
i klimatu, krajowych strategii 
długoterminowych lub sprawozdań 
z postępów przedłożonych zgodnie 
z rozporządzeniem (UE) 2018/1999, oraz 
planów strategicznych WPR 
przedłożonych zgodnie z rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
XXXX/XXXX [2018/0216(COD)], 
odpowiednich do osiągnięcia celu na 2030 
r. określonego w art. 2 ust. 3, art. 2 ust. 3a 
oraz celuneutralności klimatycznej 
określonego w art. 2 ust. 1 wyrażonego 
w formie trajektorii, o której mowa w art. 3 
ust. 1;

Or. en

Poprawka 888
Radan Kanev

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) spójność zidentyfikowanych 
środków krajowych, na podstawie 
krajowych planów w zakresie energii 
i klimatu lub dwuletnich sprawozdań 
z postępów przedłożonych zgodnie 
z rozporządzeniem (UE) 2018/1999, 
odpowiednich do osiągnięcia celu 
neutralności klimatycznej określonego 

a) spójność zidentyfikowanych 
środków krajowych, na podstawie 
krajowych planów w zakresie energii 
i klimatu lub dwuletnich sprawozdań 
z postępów przedłożonych zgodnie 
z rozporządzeniem (UE) 2018/1999, oraz 
regionalnych planów sprawiedliwej 
transformacji opracowanych zgodnie 
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w art. 2 ust. 1 wyrażonego w formie 
trajektorii, o której mowa w art. 3 ust. 1;

z rozporządzeniem …/…1a 
[rozporządzenie ustanawiające fundusz 
sprawiedliwej transformacji, 2020/0006 
(COD)], odpowiednich do osiągnięcia celu 
neutralności klimatycznej określonego 
w art. 2 ust. 1 wyrażonego w formie 
trajektorii, o której mowa w art. 3 ust. 1;

_________________
1a Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) .../... z dnia 
[…] […] r. ustanawiające Fundusz na 
rzecz Sprawiedliwej Transformacji (Dz.U. 
L ...)

Or. en

Poprawka 889
Mick Wallace, Clare Daly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) spójność zidentyfikowanych 
środków krajowych, na podstawie 
krajowych planów w zakresie energii 
i klimatu lub dwuletnich sprawozdań 
z postępów przedłożonych zgodnie 
z rozporządzeniem (UE) 2018/1999, 
odpowiednich do osiągnięcia celu 
neutralności klimatycznej określonego 
w art. 2 ust. 1 wyrażonego w formie 
trajektorii, o której mowa w art. 3 ust. 1;

a) spójność zidentyfikowanych 
środków krajowych, na podstawie 
krajowych planów w zakresie energii 
i klimatu lub dwuletnich sprawozdań 
z postępów przedłożonych zgodnie 
z rozporządzeniem (UE) 2018/1999, oraz 
planów strategicznych WPR 
przedłożonych zgodnie z rozporządzeniem 
(UE) [XX] ustanawiającym zasady 
wspierania planów strategicznych 
sporządzanych przez państwa 
członkowskie w ramach 
WPR,odpowiednich do osiągnięcia celów 
określonych w art. 2 ust. 1 oraz zgodnie z 
trajektorią, o której mowa w art. 3 ust. 1;

Or. en

Poprawka 890
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
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Laura Huhtasaari

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) spójność zidentyfikowanych 
środków krajowych, na podstawie 
krajowych planów w zakresie energii 
i klimatu lub dwuletnich sprawozdań 
z postępów przedłożonych zgodnie 
z rozporządzeniem (UE) 2018/1999, 
odpowiednich do osiągnięcia celu 
neutralności klimatycznej określonego 
w art. 2 ust. 1 wyrażonego w formie 
trajektorii, o której mowa w art. 3 ust. 1;

a) zidentyfikowane środki krajowe, na 
podstawie krajowych planów w zakresie 
energii i klimatu lub dwuletnich 
sprawozdań z postępów przedłożonych 
zgodnie z rozporządzeniem (UE) 
2018/1999, odpowiednie do osiągnięcia 
celu przystosowania się do zmiany klimatu 
lub nowego mechanizmu oceny środków 
krajowych, przyjętego w trakcie 
dostosowywania rozporządzenia (UE) 
2018/1999. Wobec braku nowych 
wytycznych Rady Europejskiej 
rozporządzenie (UE) 2018/1999 
pozostanie w mocy bez zmian;

Or. en

Poprawka 891
Michal Wiezik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) spójność zidentyfikowanych 
środków krajowych, na podstawie 
krajowych planów w zakresie energii 
i klimatu lub dwuletnich sprawozdań 
z postępów przedłożonych zgodnie 
z rozporządzeniem (UE) 2018/1999, 
odpowiednich do osiągnięcia celu 
neutralności klimatycznej określonego 
w art. 2 ust. 1 wyrażonego w formie 
trajektorii, o której mowa w art. 3 ust. 1;

a) spójność zidentyfikowanych 
środków krajowych, na podstawie 
krajowych planów w zakresie energii 
i klimatu lub dwuletnich sprawozdań 
z postępów przedłożonych zgodnie 
z rozporządzeniem (UE) 2018/1999, 
odpowiednich do osiągnięcia celu redukcji 
emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia 
skuteczności pochłaniaczy naturalnych do 
2030 r. oraz celu neutralności klimatycznej 
określonego w art. 2 ust. 1 wyrażonego 
w formie trajektorii, o której mowa w art. 3 
ust. 1;

Or. en
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Poprawka 892
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Franc Bogovič, Pernille Weiss, Roberta Metsola, 
Christian Doleschal, Alexander Bernhuber, Peter Liese, Esther de Lange, Dolors 
Montserrat, Adam Jarubas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) spójność zidentyfikowanych 
środków krajowych, na podstawie 
krajowych planów w zakresie energii 
i klimatu lub dwuletnich sprawozdań 
z postępów przedłożonych zgodnie 
z rozporządzeniem (UE) 2018/1999, 
odpowiednich do osiągnięcia celu 
neutralności klimatycznej określonego 
w art. 2 ust. 1 wyrażonego w formie 
trajektorii, o której mowa w art. 3 ust. 1;

a) spójność zidentyfikowanych 
środków krajowych, na podstawie 
krajowych planów w zakresie energii i 
klimatu lub dwuletnich sprawozdań z 
postępów przedłożonych zgodnie z 
rozporządzeniem (UE) 2018/1999, 
odpowiednich do osiągnięcia celu 
neutralności klimatycznej określonego w 
art. 2 ust. 1;

Or. en

Poprawka 893
Anna Zalewska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) spójność zidentyfikowanych 
środków krajowych, na podstawie 
krajowych planów w zakresie energii 
i klimatu lub dwuletnich sprawozdań 
z postępów przedłożonych zgodnie 
z rozporządzeniem (UE) 2018/1999, 
odpowiednich do osiągnięcia celu 
neutralności klimatycznej określonego 
w art. 2 ust. 1 wyrażonego w formie 
trajektorii, o której mowa w art. 3 ust. 1;

a) spójność zidentyfikowanych 
środków krajowych, na podstawie 
krajowych planów w zakresie energii i 
klimatu lub dwuletnich sprawozdań z 
postępów przedłożonych zgodnie z 
rozporządzeniem (UE) 2018/1999, 
odpowiednich do osiągnięcia celu 
neutralności klimatycznej określonego w 
art. 2 ust. 1;

Or. en
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Poprawka 894
Delara Burkhardt, Tiemo Wölken

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) spójność zidentyfikowanych 
środków krajowych, na podstawie 
krajowych planów w zakresie energii 
i klimatu lub dwuletnich sprawozdań 
z postępów przedłożonych zgodnie 
z rozporządzeniem (UE) 2018/1999, 
odpowiednich do osiągnięcia celu 
neutralności klimatycznej określonego 
w art. 2 ust. 1 wyrażonego w formie 
trajektorii, o której mowa w art. 3 ust. 1;

a) spójność zidentyfikowanych 
środków krajowych, na podstawie 
krajowych planów w zakresie energii 
i klimatu lub dwuletnich sprawozdań 
z postępów przedłożonych zgodnie 
z rozporządzeniem (UE) 2018/1999, 
odpowiednich do poprawy pochłaniania 
za pomocą pochłaniaczy naturalnych oraz 
do osiągnięcia celu neutralności 
klimatycznej określonego w art. 2 ust. 1 
wyrażonego w formie trajektorii, o której 
mowa w art. 3 ust. 1;

Or. en

Poprawka 895
Antoni Comín i Oliveres

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) spójność zidentyfikowanych 
środków krajowych, na podstawie 
krajowych planów w zakresie energii 
i klimatu lub dwuletnich sprawozdań 
z postępów przedłożonych zgodnie 
z rozporządzeniem (UE) 2018/1999, 
odpowiednich do osiągnięcia celu 
neutralności klimatycznej określonego 
w art. 2 ust. 1 wyrażonego w formie 
trajektorii, o której mowa w art. 3 ust. 1;

a) spójność zidentyfikowanych 
środków krajowych i regionalnych, na 
podstawie krajowych planów w zakresie 
energii i klimatu lub dwuletnich 
sprawozdań z postępów przedłożonych 
zgodnie z rozporządzeniem (UE) 
2018/1999, odpowiednich do osiągnięcia 
celu neutralności klimatycznej określonego 
w art. 2 ust. 1 wyrażonego w formie 
trajektorii, o której mowa w art. 3 ust. 1;

Or. en

Poprawka 896
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Silvia Sardone, Marco Dreosto, Simona Baldassarre, Danilo Oscar Lancini, Annalisa 
Tardino

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) spójność zidentyfikowanych 
środków krajowych, na podstawie 
krajowych planów w zakresie energii 
i klimatu lub dwuletnich sprawozdań 
z postępów przedłożonych zgodnie 
z rozporządzeniem (UE) 2018/1999, 
odpowiednich do osiągnięcia celu 
neutralności klimatycznej określonego 
w art. 2 ust. 1 wyrażonego w formie 
trajektorii, o której mowa w art. 3 ust. 1;

a) spójność zidentyfikowanych 
środków krajowych, na podstawie 
krajowych planów w zakresie energii 
i klimatu lub dwuletnich sprawozdań 
z postępów przedłożonych zgodnie 
z rozporządzeniem (UE) 2018/1999, 
odpowiednich do osiągnięcia celu 
neutralności klimatycznej określonego 
w art. 2 ust. 1 wyrażonego w formie 
odnośnej trajektorii, o której mowa w art. 3 
ust. 1;

Or. it

Poprawka 897
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) spójność zidentyfikowanych 
środków krajowych, na podstawie 
krajowych planów w zakresie energii 
i klimatu lub dwuletnich sprawozdań 
z postępów przedłożonych zgodnie 
z rozporządzeniem (UE) 2018/1999, 
odpowiednich do osiągnięcia celu 
neutralności klimatycznej określonego 
w art. 2 ust. 1 wyrażonego w formie 
trajektorii, o której mowa w art. 3 ust. 1;

a) spójność zidentyfikowanych 
środków krajowych, na podstawie 
krajowych planów w zakresie energii 
i klimatu, krajowych planów 
długoterminowych lub dwuletnich 
sprawozdań z postępów przedłożonych 
zgodnie z rozporządzeniem (UE) 
2018/1999, odpowiednich do osiągnięcia 
celów określonych w art. 2 wyrażonych 
w formie trajektorii, o której mowa w art. 3 
ust. 1;

Or. en

Poprawka 898
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Michael Bloss

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) spójność zidentyfikowanych 
środków krajowych, na podstawie 
krajowych planów w zakresie energii 
i klimatu lub dwuletnich sprawozdań 
z postępów przedłożonych zgodnie 
z rozporządzeniem (UE) 2018/1999, 
odpowiednich do osiągnięcia celu 
neutralności klimatycznej określonego 
w art. 2 ust. 1 wyrażonego w formie 
trajektorii, o której mowa w art. 3 ust. 1;

a) spójność zidentyfikowanych 
środków krajowych, na podstawie 
krajowych planów w zakresie energii 
i klimatu lub dwuletnich sprawozdań 
z postępów przedłożonych zgodnie 
z rozporządzeniem (UE) 2018/1999, 
odpowiednich do osiągnięcia unijnych 
celów klimatycznych określonych w art. 2 
i wyrażonych w formie trajektorii, o której 
mowa w art. 3 ust. 1;

Or. en

Poprawka 899
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) adekwatność odpowiednich 
środków krajowych w celu zapewnienia 
postępów w zakresie przystosowania, 
o których mowa w art. 4.

skreśla się

Or. en

Poprawka 900
Andrey Novakov, Andrey Slabakov

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) adekwatność odpowiednich b) adekwatność odpowiednich 
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środków krajowych w celu zapewnienia 
postępów w zakresie przystosowania, 
o których mowa w art. 4.

środków krajowych w celu zapewnienia 
postępów w zakresie przystosowania, o 
których mowa w art. 4, oraz różne 
niezależne od państw członkowskich 
czynniki mające wpływ na postępy, w tym 
działanie siły wyższej.

Or. en

Poprawka 901
Mick Wallace, Clare Daly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) adekwatność odpowiednich 
środków krajowych w celu zapewnienia 
postępów w zakresie przystosowania, 
o których mowa w art. 4.

b) adekwatność odpowiednich 
środków krajowych w celu zapewnienia 
istotnych i adekwatnych postępów 
w zakresie przystosowania, o których 
mowa w art. 4.

Or. en

Poprawka 902
Nils Torvalds, Martin Hojsík, Linea Søgaard-Lidell, Catherine Chabaud, Sophia in 't 
Veld, Asger Christensen, Ulrike Müller, Irena Joveva, Fredrick Federley, Susana Solís 
Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos, Billy Kelleher, Karin Karlsbro, Pascal Canfin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) adekwatność odpowiednich 
środków krajowych w celu zapewnienia 
postępów w zakresie przystosowania, 
o których mowa w art. 4.

b) adekwatność i skuteczność 
odpowiednich środków krajowych w celu 
zapewnienia postępów w zakresie 
przystosowania, o których mowa w art. 4.

Or. en

Poprawka 903
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Antoni Comín i Oliveres

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) adekwatność odpowiednich 
środków krajowych w celu zapewnienia 
postępów w zakresie przystosowania, 
o których mowa w art. 4.

b) adekwatność odpowiednich 
środków krajowych i regionalnych w celu 
zapewnienia postępów w zakresie 
przystosowania, o których mowa w art. 4.

Or. en

Poprawka 904
Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Leila Chaibi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) spójność krajowych środków 
redukcji emisji gazów cieplarnianych w 
rolnictwie i sekwestracji dwutlenku węgla 
na gruntach rolnych wdrażanych w 
wykonaniu krajowych planów 
strategicznych WPR przedłożonych 
zgodnie z rozporządzeniem (UE) [XX] 
ustanawiającym zasady wspierania 
planów strategicznych sporządzanych 
przez państwa członkowskie w ramach 
WPR (plany strategiczne WPR), 
odpowiednich do osiągnięcia celu 
neutralności klimatycznej określonego 
w art. 2 wyrażonego w formie trajektorii, o 
której mowa w art. 3 ust. 1;

Or. en

Poprawka 905
Michael Bloss

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit 1 – litera b a (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) adekwatności odpowiednich 
środków krajowych dla osiągnięcia 
spójności przepływu środków publicznych 
i prywatnych ze ścieżką prowadzącą do 
neutralnego dla klimatu i odpornego 
społeczeństwa zgodnie z art. 4a.

Or. en

Poprawka 906
Nicolás González Casares, César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Javi 
López

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) adekwatność środków krajowych w 
celu zapewnienia postępów w zakresie 
sprawiedliwej transformacji;

Or. en

Poprawka 907
Nicolás González Casares, César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Javi 
López

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit 1 – litera b b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

bb) adekwatność środków krajowych w 
celu zapewnienia postępów w walce z 
ubóstwem energetycznym;

Or. en

Poprawka 908
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Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja przedkłada Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie wnioski z tej 
oceny, wraz ze sprawozdaniem na temat 
stanu unii energetycznej opracowanym 
w danym roku kalendarzowym zgodnie 
z art. 35 rozporządzenia (UE) 2018/1999.

skreśla się

Or. en

Poprawka 909
Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Leila Chaibi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja przedkłada Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie wnioski z tej 
oceny, wraz ze sprawozdaniem na temat 
stanu unii energetycznej opracowanym 
w danym roku kalendarzowym zgodnie 
z art. 35 rozporządzenia (UE) 2018/1999.

Komisja przedkłada Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie wnioski z tej 
oceny, wraz ze sprawozdaniem na temat 
stanu unii energetycznej opracowanym 
w danym roku kalendarzowym zgodnie 
z art. 35 rozporządzenia (UE) 2018/1999, a 
także w danym roku wraz z oceną 
funkcjonowania wymaganą zgodnie z art. 
128 rozporządzenia (UE) [XX] 
ustanawiającego zasady wspierania 
planów strategicznych sporządzanych 
przez państwa członkowskie w ramach 
WPR (plany strategiczne WPR).

Or. en

Poprawka 910
Andrey Novakov, Andrey Slabakov

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja przedkłada Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie wnioski z tej 
oceny, wraz ze sprawozdaniem na temat 
stanu unii energetycznej opracowanym 
w danym roku kalendarzowym zgodnie 
z art. 35 rozporządzenia (UE) 2018/1999.

Komisja przedkłada Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie wnioski z tej 
oceny oraz odnośne uwagi państw 
członkowskich, wraz ze sprawozdaniem na 
temat stanu unii energetycznej 
opracowanym w danym roku 
kalendarzowym zgodnie z art. 35 
rozporządzenia (UE) 2018/1999.

Or. en

Poprawka 911
Michael Bloss

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja przedkłada Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie wnioski z tej 
oceny, wraz ze sprawozdaniem na temat 
stanu unii energetycznej opracowanym 
w danym roku kalendarzowym zgodnie 
z art. 35 rozporządzenia (UE) 2018/1999.

Komisja publikuje i przedkłada 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
ocenę i wnioski z niej, wraz ze 
sprawozdaniem na temat stanu unii 
energetycznej opracowanym w danym 
roku kalendarzowym zgodnie z art. 35 
rozporządzenia (UE) 2018/1999.

Or. en

Poprawka 912
Catherine Chabaud, Véronique Trillet-Lenoir

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Na tej podstawie Komisja co 3 lata ocenia, 
czy Unia jest na dobrej drodze do 
osiągnięcia celów na 2030 r. dotyczących 
redukcji emisji o 60 %, czy też potrzebne 



PE652.555v01-00 520/635 AM\1206394PL.docx

PL

są bardziej zdecydowane działania, w tym 
prawodawstwo UE.

Or. en

Uzasadnienie

Od czasu kryzysu w Covid-19 żyjemy w niepewnych czasach. Istnieje wiele niewiadomych, 
jeśli chodzi o okres pięciu lat, w związku z czym konieczne jest sporządzenie sprawozdania z 
postępów po 3 latach, w uzupełnieniu do ostatecznych konkluzji z 5-letniej oceny. Powinno 
ono dawać wyobrażenie o tym, gdzie stoi UE na drodze do osiągnięcia jej celów 
klimatycznych, oraz umożliwić w razie potrzeby skorygowanie środków przyjętych zgodnie z 
trajektorią.

Poprawka 913
Martin Hojsík, Sophia in 't Veld, Irena Joveva

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Do dnia 30 czerwca 2021 r. 
państwa członkowskie przygotują krajowe 
strategie stopniowego wycofywania 
wsparcia dla paliw kopalnych, w tym 
dotacji pośrednich, zapewniając 
mechanizm zdolności wytwórczych oraz 
oddzielenie walki z ubóstwem 
energetycznym od dopłat do paliw 
kopalnych;

Or. en

Uzasadnienie

Jeśli mamy stopniowo wycofywać paliwa kopalne, należy przeanalizować wszystkie formy 
dopłat i mechanizmów wsparcia dla kopalnych źródeł energii, w tym dotacje pośrednie, i 
zaproponować strategię na rzecz ich wycofania. Tak złożona kwestia musi opierać się na 
analizie, danych i wytycznych.

Poprawka 914
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeżeli Komisja stwierdza, 
z należytym uwzględnieniem zbiorowych 
postępów ocenionych zgodnie z art. 5 
ust. 1, że środki podjęte przez państwo 
członkowskie są niespójne z celem 
wyrażonym w formie trajektorii, o której 
mowa w art. 3 ust. 1, lub nieadekwatne 
w celu zapewnienia postępów w zakresie 
przystosowania, o których mowa w art. 4, 
może wydać zalecenia dla tego państwa 
członkowskiego. Komisja podaje te 
zalecenia do wiadomości publicznej.

skreśla się

Or. en

Poprawka 915
Nils Torvalds, Linea Søgaard-Lidell, Martin Hojsík, Sophia in 't Veld, Asger 
Christensen, Catherine Chabaud, Irena Joveva, Fredrick Federley, Susana Solís Pérez, 
María Soraya Rodríguez Ramos, Billy Kelleher, Karin Karlsbro

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeżeli Komisja stwierdza, 
z należytym uwzględnieniem zbiorowych 
postępów ocenionych zgodnie z art. 5 
ust. 1, że środki podjęte przez państwo 
członkowskie są niespójne z celem 
wyrażonym w formie trajektorii, o której 
mowa w art. 3 ust. 1, lub nieadekwatne 
w celu zapewnienia postępów w zakresie 
przystosowania, o których mowa w art. 4, 
może wydać zalecenia dla tego państwa 
członkowskiego. Komisja podaje te 
zalecenia do wiadomości publicznej.

2. Jeżeli Komisja stwierdza, z 
należytym uwzględnieniem postępów 
poszczególnych państw członkowskich i 
zbiorowych postępów ocenionych zgodnie 
z art. 5 ust. 1, że środki podjęte przez 
państwo członkowskie są niespójne z 
unijnym celem neutralności klimatycznej 
wyrażonym w formie trajektorii, o której 
mowa w art. 3 ust. 1 po jej ustaleniu, lub 
nieadekwatne w celu zapewnienia 
postępów w zakresie przystosowania, o 
których mowa w art. 4, wydaje zalecenia 
dla tego państwa członkowskiego. Komisja 
podaje takie zalecenia do wiadomości 
publicznej z chwilą ich wydania.

Or. en
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Poprawka 916
Antoni Comín i Oliveres

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeżeli Komisja stwierdza, 
z należytym uwzględnieniem zbiorowych 
postępów ocenionych zgodnie z art. 5 
ust. 1, że środki podjęte przez państwo 
członkowskie są niespójne z celem 
wyrażonym w formie trajektorii, o której 
mowa w art. 3 ust. 1, lub nieadekwatne 
w celu zapewnienia postępów w zakresie 
przystosowania, o których mowa w art. 4, 
może wydać zalecenia dla tego państwa 
członkowskiego. Komisja podaje te 
zalecenia do wiadomości publicznej.

2. Jeżeli Komisja stwierdza, z 
należytym uwzględnieniem zbiorowych 
postępów ocenionych zgodnie z art. 5 ust. 
1, że środki przyjęte przez państwa 
członkowskie lub regiony posiadające 
uprawnienia ustawodawcze w dziedzinie 
zmiany klimatu i polityki ochrony 
środowiskasą niespójne z celem 
wyrażonym w formie trajektorii, o której 
mowa w art. 3 ust. 1, lub nieadekwatne w 
celu zapewnienia postępów w zakresie 
przystosowania, o których mowa w art. 4, 
może wydać zalecenia dla tego państwa 
członkowskiego. Komisja podaje te 
zalecenia do wiadomości publicznej.

Or. en

Poprawka 917
Tiemo Wölken, Delara Burkhardt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeżeli Komisja stwierdza, 
z należytym uwzględnieniem zbiorowych 
postępów ocenionych zgodnie z art. 5 
ust. 1, że środki podjęte przez państwo 
członkowskie są niespójne z celem 
wyrażonym w formie trajektorii, o której 
mowa w art. 3 ust. 1, lub nieadekwatne 
w celu zapewnienia postępów w zakresie 
przystosowania, o których mowa w art. 4, 
może wydać zalecenia dla tego państwa 
członkowskiego. Komisja podaje te 

2. Jeżeli Komisja stwierdza, 
z należytym uwzględnieniem zbiorowych i 
indywidualnych postępów ocenionych 
zgodnie z art. 5 ust. 1, że środki podjęte 
przez państwo członkowskie są niespójne 
z unijnym celem neutralności 
klimatycznej wyrażonym w formie 
trajektorii i kryteriów, o których mowa 
w art. 3, po ustaleniu tej trajektorii, lub 
nieadekwatne do zapewnienia postępów 
w zakresie przystosowania, o których 



AM\1206394PL.docx 523/635 PE652.555v01-00

PL

zalecenia do wiadomości publicznej. mowa w art. 4, wydaje zalecenia dla tego 
państwa członkowskiego. Komisja podaje 
te zalecenia do wiadomości publicznej.

Or. en

Poprawka 918
Andrey Novakov, Andrey Slabakov

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeżeli Komisja stwierdza, 
z należytym uwzględnieniem zbiorowych 
postępów ocenionych zgodnie z art. 5 
ust. 1, że środki podjęte przez państwo 
członkowskie są niespójne z celem 
wyrażonym w formie trajektorii, o której 
mowa w art. 3 ust. 1, lub nieadekwatne 
w celu zapewnienia postępów w zakresie 
przystosowania, o których mowa w art. 4, 
może wydać zalecenia dla tego państwa 
członkowskiego. Komisja podaje te 
zalecenia do wiadomości publicznej.

2. Jeżeli Komisja stwierdza, z 
należytym uwzględnieniem zbiorowych 
postępów ocenionych zgodnie z art. 5 ust. 
1, że środki podjęte przez państwo 
członkowskie są niespójne z celem 
wyrażonym w formie trajektorii, o której 
mowa w art. 3 ust. 1, lub nieadekwatne w 
celu zapewnienia postępów w zakresie 
przystosowania, o których mowa w art. 4, 
bądź że unijne środki doprowadziły do 
utraty konkurencyjności i miejsc pracy w 
niektórych sektorach, może wydać 
zalecenia dla tego państwa 
członkowskiego. Komisja podaje te 
zalecenia do wiadomości publicznej.

Or. en

Poprawka 919
Pascal Canfin, Catherine Chabaud, Véronique Trillet-Lenoir, Chrysoula 
Zacharopoulou

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeżeli Komisja stwierdza, 
z należytym uwzględnieniem zbiorowych 
postępów ocenionych zgodnie z art. 5 
ust. 1, że środki podjęte przez państwo 

2. Jeżeli Komisja stwierdza, 
z należytym uwzględnieniem zbiorowych 
postępów ocenionych zgodnie z art. 5 
ust. 1, że środki podjęte przez państwo 
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członkowskie są niespójne z celem 
wyrażonym w formie trajektorii, o której 
mowa w art. 3 ust. 1, lub nieadekwatne 
w celu zapewnienia postępów w zakresie 
przystosowania, o których mowa w art. 4, 
może wydać zalecenia dla tego państwa 
członkowskiego. Komisja podaje te 
zalecenia do wiadomości publicznej.

członkowskie są niespójne z celem 
wyrażonym w formie trajektorii, o której 
mowa w art. 3 ust. 1, lub nieadekwatne 
w celu zapewnienia postępów w zakresie 
przystosowania, o których mowa w art. 4, 
wydaje zalecenia dla tego państwa 
członkowskiego. Komisja podaje takie 
zalecenia do wiadomości publicznej z 
chwilą ich wydania.

Or. en

Poprawka 920
Silvia Sardone, Marco Dreosto, Simona Baldassarre, Danilo Oscar Lancini, Annalisa 
Tardino

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeżeli Komisja stwierdza, 
z należytym uwzględnieniem zbiorowych 
postępów ocenionych zgodnie z art. 5 
ust. 1, że środki podjęte przez państwo 
członkowskie są niespójne z celem 
wyrażonym w formie trajektorii, o której 
mowa w art. 3 ust. 1, lub nieadekwatne 
w celu zapewnienia postępów w zakresie 
przystosowania, o których mowa w art. 4, 
może wydać zalecenia dla tego państwa 
członkowskiego. Komisja podaje te 
zalecenia do wiadomości publicznej.

2. Jeżeli Komisja stwierdza, 
z należytym uwzględnieniem zbiorowych 
postępów ocenionych zgodnie z art. 5 
ust. 1, że środki podjęte przez państwo 
członkowskie są niespójne z celem 
wyrażonym w formie trajektorii, o której 
mowa w art. 3 ust. 1, lub nieadekwatne 
w celu zapewnienia postępów w zakresie 
przystosowania, o których mowa w art. 4, 
może wydać zalecenia dla tego państwa 
członkowskiego w ramach europejskiego 
semestru. Komisja podaje te zalecenia 
do wiadomości publicznej.

Or. it

Poprawka 921
Michael Bloss

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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2. Jeżeli Komisja stwierdza, 
z należytym uwzględnieniem zbiorowych 
postępów ocenionych zgodnie z art. 5 
ust. 1, że środki podjęte przez państwo 
członkowskie są niespójne z celem 
wyrażonym w formie trajektorii, o której 
mowa w art. 3 ust. 1, lub nieadekwatne 
w celu zapewnienia postępów w zakresie 
przystosowania, o których mowa w art. 4, 
może wydać zalecenia dla tego państwa 
członkowskiego. Komisja podaje te 
zalecenia do wiadomości publicznej.

2. Jeżeli Komisja stwierdza, z 
należytym uwzględnieniem zbiorowych i 
indywidualnych postępów ocenionych 
zgodnie z art. 5 ust. 1, że środki przyjęte 
przez państwo członkowskie są niespójne z 
unijnymi celami klimatycznymi 
określonym w art. 2 lub nieadekwatne do 
zapewnienia postępów w zakresie 
przystosowania, o których mowa w art. 4, 
lub w zakresie przepływów finansowych, o 
których mowa w art. 4a, wydaje zalecenia 
dla tego państwa członkowskiego. Komisja 
podaje te zalecenia do wiadomości 
publicznej.

Or. en

Poprawka 922
Radan Kanev

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeżeli Komisja stwierdza, 
z należytym uwzględnieniem zbiorowych 
postępów ocenionych zgodnie z art. 5 
ust. 1, że środki podjęte przez państwo 
członkowskie są niespójne z celem 
wyrażonym w formie trajektorii, o której 
mowa w art. 3 ust. 1, lub nieadekwatne 
w celu zapewnienia postępów w zakresie 
przystosowania, o których mowa w art. 4, 
może wydać zalecenia dla tego państwa 
członkowskiego. Komisja podaje te 
zalecenia do wiadomości publicznej.

2. Jeżeli Komisja stwierdza, 
z należytym uwzględnieniem zbiorowych 
postępów ocenionych zgodnie z art. 5 
ust. 1, że środki podjęte przez państwo 
członkowskie są nieistotne lub niespójne 
z celem wyrażonym w formie trajektorii, 
o której mowa w art. 3 ust. 1, lub 
nieadekwatne do celu zapewnienia 
postępów w zakresie przystosowania, 
o których mowa w art. 4, może wydać 
zalecenia dla danego państwa 
członkowskiego. Komisja podaje te 
zalecenia do wiadomości publicznej.

Or. en

Poprawka 923
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeżeli Komisja stwierdza, 
z należytym uwzględnieniem zbiorowych 
postępów ocenionych zgodnie z art. 5 
ust. 1, że środki podjęte przez państwo 
członkowskie są niespójne z celem 
wyrażonym w formie trajektorii, o której 
mowa w art. 3 ust. 1, lub nieadekwatne 
w celu zapewnienia postępów w zakresie 
przystosowania, o których mowa w art. 4, 
może wydać zalecenia dla tego państwa 
członkowskiego. Komisja podaje te 
zalecenia do wiadomości publicznej.

2. Jeżeli Komisja stwierdza, 
z należytym uwzględnieniem 
indywidualnych i zbiorowych postępów 
ocenionych zgodnie z art. 5 ust. 1, że 
środki podjęte przez państwo członkowskie 
są niespójne z celem wyrażonym w formie 
trajektorii, o której mowa w art. 3 ust. 1, 
lub nieadekwatne w celu zapewnienia 
postępów w zakresie przystosowania, 
o których mowa w art. 4, wydaje zalecenia 
dla tego państwa członkowskiego. Komisja 
podaje te zalecenia do wiadomości 
publicznej.

Or. en

Poprawka 924
Mick Wallace, Clare Daly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeżeli Komisja stwierdza, 
z należytym uwzględnieniem zbiorowych 
postępów ocenionych zgodnie z art. 5 
ust. 1, że środki podjęte przez państwo 
członkowskie są niespójne z celem 
wyrażonym w formie trajektorii, o której 
mowa w art. 3 ust. 1, lub nieadekwatne 
w celu zapewnienia postępów w zakresie 
przystosowania, o których mowa w art. 4, 
może wydać zalecenia dla tego państwa 
członkowskiego. Komisja podaje te 
zalecenia do wiadomości publicznej.

2. Jeżeli Komisja stwierdza, 
z należytym uwzględnieniem zbiorowych 
postępów ocenionych zgodnie z art. 5 
ust. 1, że środki przyjęte przez państwo 
członkowskie są niespójne z tymi celami 
wyrażonymi w formie trajektorii, o której 
mowa w art. 3 ust. 1, lub nieadekwatne 
w celu zapewnienia istotnych i 
odpowiednich postępów w zakresie 
przystosowania, o których mowa w art. 4, 
wydaje wiążącą decyzję skierowaną do 
tego państwa członkowskiego. Komisja 
podaje te decyzje do wiadomości 
publicznej.

Or. en
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Poprawka 925
Michal Wiezik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeżeli Komisja stwierdza, 
z należytym uwzględnieniem zbiorowych 
postępów ocenionych zgodnie z art. 5 
ust. 1, że środki podjęte przez państwo 
członkowskie są niespójne z celem 
wyrażonym w formie trajektorii, o której 
mowa w art. 3 ust. 1, lub nieadekwatne 
w celu zapewnienia postępów w zakresie 
przystosowania, o których mowa w art. 4, 
może wydać zalecenia dla tego państwa 
członkowskiego. Komisja podaje te 
zalecenia do wiadomości publicznej.

2. Jeżeli Komisja stwierdza, 
z należytym uwzględnieniem zbiorowych 
postępów ocenionych zgodnie z art. 5 
ust. 1, że środki przyjęte przez państwo 
członkowskie są niespójne z celem 
wyrażonym w formie trajektorii, o której 
mowa w art. 3 ust. 1, lub nieadekwatne 
w celu zapewnienia postępów w zakresie 
przystosowania, o których mowa w art. 4, 
wydaje zalecenia dla tego państwa 
członkowskiego. Komisja podaje te 
zalecenia do wiadomości publicznej.

Or. en

Poprawka 926
Mairead McGuinness, Christian Doleschal, Franc Bogovič, Norbert Lins, Pernille Weiss, 
Jessica Polfjärd, Roberta Metsola, Christophe Hansen, Edina Tóth, Alexander 
Bernhuber, Peter Liese, Esther de Lange, Dolors Montserrat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeżeli Komisja stwierdza, 
z należytym uwzględnieniem zbiorowych 
postępów ocenionych zgodnie z art. 5 
ust. 1, że środki podjęte przez państwo 
członkowskie są niespójne z celem 
wyrażonym w formie trajektorii, o której 
mowa w art. 3 ust. 1, lub nieadekwatne 
w celu zapewnienia postępów w zakresie 
przystosowania, o których mowa w art. 4, 
może wydać zalecenia dla tego państwa 
członkowskiego. Komisja podaje te 
zalecenia do wiadomości publicznej.

2. Jeżeli Komisja stwierdza, z 
należytym uwzględnieniem postępów 
zbiorowych i postępów na szczeblu 
państwa członkowskiego, ocenionych 
zgodnie z art. 5 ust. 1, że środki przyjęte 
przez państwo członkowskie są niespójne z 
celem neutralności klimatycznej 
określonym w art. 2 ust. 1 lub 
nieadekwatne w celu zapewnienia 
postępów w zakresie przystosowania, o 
których mowa w art. 4, może wydać 
zalecenia dla tego państwa 
członkowskiego. Komisja podaje te 
zalecenia do wiadomości publicznej.
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Or. en

Poprawka 927
Anna Zalewska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeżeli Komisja stwierdza, 
z należytym uwzględnieniem zbiorowych 
postępów ocenionych zgodnie z art. 5 
ust. 1, że środki podjęte przez państwo 
członkowskie są niespójne z celem 
wyrażonym w formie trajektorii, o której 
mowa w art. 3 ust. 1, lub nieadekwatne 
w celu zapewnienia postępów w zakresie 
przystosowania, o których mowa w art. 4, 
może wydać zalecenia dla tego państwa 
członkowskiego. Komisja podaje te 
zalecenia do wiadomości publicznej.

2. Jeżeli Komisja stwierdza, z 
należytym uwzględnieniem zbiorowych 
postępów ocenionych zgodnie z art. 5 ust. 
1, że środki przyjęte przez państwo 
członkowskie są niespójne z celem 
neutralności klimatycznej określonym w 
art. 2 ust. 1 lub nieadekwatne w celu 
zapewnienia postępów w zakresie 
przystosowania, o których mowa w art. 4, 
może wydać zalecenia dla tego państwa 
członkowskiego. Komisja podaje te 
zalecenia do wiadomości publicznej.

Or. en

Poprawka 928
Catherine Chabaud, Véronique Trillet-Lenoir, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Pascal 
Canfin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Komisja wykorzystuje tę ocenę do 
promowania wymiany najlepszych praktyk 
i określania działań przyczyniających się 
do osiągnięcia celów niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 929
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Silvia Sardone, Marco Dreosto, Simona Baldassarre, Danilo Oscar Lancini, Annalisa 
Tardino

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeżeli zgodnie z ust. 2 wydane 
zostanie zalecenie, zastosowanie mają 
następujące zasady:

skreśla się

a) dane państwo członkowskie należycie 
uwzględnia zalecenie, w duchu 
solidarności między państwami 
członkowskimi a Unią oraz między 
samymi państwami członkowskimi;
b) zainteresowane państwo członkowskie 
w swoim pierwszym sprawozdaniu 
z postępu przedłożonym zgodnie z art. 17 
rozporządzenia (UE) 2018/1999 w roku 
następującym po roku wydania zalecenia 
podaje, w jaki sposób należycie 
uwzględniło to zalecenie. Jeżeli dane 
państwo członkowskie postanowi nie brać 
pod uwagę zalecenia w całości lub 
w znacznej mierze, przedstawia Komisji 
uzasadnienie tej decyzji;
c) zalecenia powinny uzupełniać się 
z najbardziej aktualnymi zaleceniami dla 
poszczególnych państw wydawanymi 
w ramach europejskiego semestru.

Or. it

Poprawka 930
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeżeli zgodnie z ust. 2 wydane 
zostanie zalecenie, zastosowanie mają 

skreśla się
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następujące zasady:
a) dane państwo członkowskie należycie 
uwzględnia zalecenie, w duchu 
solidarności między państwami 
członkowskimi a Unią oraz między 
samymi państwami członkowskimi;
b) zainteresowane państwo członkowskie 
w swoim pierwszym sprawozdaniu 
z postępu przedłożonym zgodnie z art. 17 
rozporządzenia (UE) 2018/1999 w roku 
następującym po roku wydania zalecenia 
podaje, w jaki sposób należycie 
uwzględniło to zalecenie. Jeżeli dane 
państwo członkowskie postanowi nie brać 
pod uwagę zalecenia w całości lub 
w znacznej mierze, przedstawia Komisji 
uzasadnienie tej decyzji;
c) zalecenia powinny uzupełniać się 
z najbardziej aktualnymi zaleceniami dla 
poszczególnych państw wydawanymi 
w ramach europejskiego semestru.

Or. en

Poprawka 931
Michael Bloss

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) dane państwo członkowskie 
należycie uwzględnia zalecenie, w duchu 
solidarności między państwami 
członkowskimi a Unią oraz między 
samymi państwami członkowskimi;

a) w ciągu sześciu miesięcy od 
przyjęcia zalecenia dane państwo 
członkowskie powiadamia Komisję o 
środkach, jakie zamierza przyjąć, aby 
należycie uwzględnić zalecenie, w duchu 
solidarności między państwami 
członkowskimi a Unią oraz między 
samymi państwami członkowskimi, a także 
zgodnie z zasadą lojalnej współpracy;

Or. en
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Poprawka 932
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) dane państwo członkowskie 
należycie uwzględnia zalecenie, w duchu 
solidarności między państwami 
członkowskimi a Unią oraz między 
samymi państwami członkowskimi;

a) w ciągu sześciu miesięcy od 
przyjęcia zalecenia dane państwo 
członkowskie powiadamia Komisję o 
środkach, jakie zamierza przyjąć, aby 
należycie uwzględnić zalecenie, w duchu 
solidarności między państwami 
członkowskimi a Unią oraz między 
samymi państwami członkowskimi;

Or. en

Poprawka 933
Antoni Comín i Oliveres

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) dane państwo członkowskie 
należycie uwzględnia zalecenie, w duchu 
solidarności między państwami 
członkowskimi a Unią oraz między 
samymi państwami członkowskimi;

a) dane państwo członkowskie, a 
także regiony o kompetencjach 
ustawodawczych w odniesieniu do zmiany 
klimatu i do polityki środowiskowej 
uwzględniają zalecenie, w duchu 
solidarności między państwami 
członkowskimi a Unią oraz między 
samymi państwami członkowskimi;

Or. en

Poprawka 934
Andrey Novakov, Andrey Slabakov

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3 – litera a
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) dane państwo członkowskie 
należycie uwzględnia zalecenie, w duchu 
solidarności między państwami 
członkowskimi a Unią oraz między 
samymi państwami członkowskimi;

a) dane państwo członkowskie 
należycie uwzględnia zalecenie, w duchu 
solidarności między państwami 
członkowskimi a Unią oraz między 
samymi państwami członkowskimi, chyba 
że te ostatnie mają należycie uzasadnione 
zastrzeżenia co do projektu zalecenia;

Or. en

Poprawka 935
Mick Wallace, Clare Daly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) dane państwo członkowskie 
należycie uwzględnia zalecenie, w duchu 
solidarności między państwami 
członkowskimi a Unią oraz między 
samymi państwami członkowskimi;

a) w terminie sześciu miesięcy od daty 
otrzymania decyzji dane państwo 
członkowskie powiadamia Komisję o 
środkach, które zamierza przyjąć w celu 
wdrożenia decyzji;

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie są zobowiązane do osiągnięcia celów na poziomie krajowym, a zatem 
muszą wdrożyć te decyzje, nie tylko w odniesieniu do celu na poziomie UE.

Poprawka 936
Anna Zalewska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) Komisja uzupełnia zalecenie 
koncepcjami rozwiązań obejmujących, w 
stosownych przypadkach, potencjalne 
dodatkowe wsparcie techniczne, związane 
z innowacjami bądź know-how, wsparcie 
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finansowe lub inne wymagane wsparcie, 
w tym przez ściślejszą współpracę z innymi 
państwami członkowskimi, odpowiednio 
do stwierdzonych braków;

Or. en

Poprawka 937
Antoni Comín i Oliveres

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zainteresowane państwo 
członkowskie w swoim pierwszym 
sprawozdaniu z postępu przedłożonym 
zgodnie z art. 17 rozporządzenia (UE) 
2018/1999 w roku następującym po roku 
wydania zalecenia podaje, w jaki sposób 
należycie uwzględniło to zalecenie. Jeżeli 
dane państwo członkowskie postanowi nie 
brać pod uwagę zalecenia w całości lub 
w znacznej mierze, przedstawia Komisji 
uzasadnienie tej decyzji;

b) zainteresowane państwo 
członkowskie, a także regiony o 
kompetencjach ustawodawczych w 
odniesieniu do zmiany klimatu i do 
polityki środowiskowej w swoim 
pierwszym sprawozdaniu z postępu 
przedłożonym zgodnie z art. 17 
rozporządzenia (UE) 2018/1999 w roku 
następującym po roku wydania zalecenia 
podają, w jaki sposób należycie 
uwzględniły to zalecenie. Jeżeli dane 
państwo członkowskie lub regiony o 
kompetencjach odnoszących się do 
zmiany klimatu postanowią nie brać pod 
uwagę zalecenia w całości lub w znacznej 
mierze, przedstawiają Komisji 
uzasadnienie tej decyzji;

Or. en

Poprawka 938
Linea Søgaard-Lidell, Asger Christensen, Martin Hojsík

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zainteresowane państwo 
członkowskie w swoim pierwszym 

b) zainteresowane państwo 
członkowskie w swoim pierwszym 
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sprawozdaniu z postępu przedłożonym 
zgodnie z art. 17 rozporządzenia (UE) 
2018/1999 w roku następującym po roku 
wydania zalecenia podaje, w jaki sposób 
należycie uwzględniło to zalecenie. Jeżeli 
dane państwo członkowskie postanowi nie 
brać pod uwagę zalecenia w całości lub 
w znacznej mierze, przedstawia Komisji 
uzasadnienie tej decyzji;

sprawozdaniu z postępu przedłożonym 
zgodnie z art. 17 rozporządzenia (UE) 
2018/1999 w roku następującym po roku 
wydania zalecenia podaje, w jaki sposób 
należycie uwzględniło to zalecenie, oraz 
informuje, jakie środki podjęło w 
odpowiedzi na zalecenie;

Or. en

Poprawka 939
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zainteresowane państwo 
członkowskie w swoim pierwszym 
sprawozdaniu z postępu przedłożonym 
zgodnie z art. 17 rozporządzenia (UE) 
2018/1999 w roku następującym po roku 
wydania zalecenia podaje, w jaki sposób 
należycie uwzględniło to zalecenie. Jeżeli 
dane państwo członkowskie postanowi nie 
brać pod uwagę zalecenia w całości lub 
w znacznej mierze, przedstawia Komisji 
uzasadnienie tej decyzji;

b) zainteresowane państwo 
członkowskie w swoim pierwszym 
sprawozdaniu z postępu przedłożonym 
zgodnie z art. 17 rozporządzenia (UE) 
2018/1999 w roku następującym po roku 
wydania zalecenia podaje, w jaki sposób 
należycie uwzględniło to zalecenie, oraz 
informuje, jakie środki podjęło w 
odpowiedzi na zalecenie;

Or. en

Poprawka 940
Mick Wallace, Clare Daly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zainteresowane państwo 
członkowskie w swoim pierwszym 
sprawozdaniu z postępu przedłożonym 

b) zainteresowane państwo 
członkowskie w swoim pierwszym 
sprawozdaniu z postępu przedłożonym 
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zgodnie z art. 17 rozporządzenia (UE) 
2018/1999 w roku następującym po roku 
wydania zalecenia podaje, w jaki sposób 
należycie uwzględniło to zalecenie. Jeżeli 
dane państwo członkowskie postanowi nie 
brać pod uwagę zalecenia w całości lub 
w znacznej mierze, przedstawia Komisji 
uzasadnienie tej decyzji;

zgodnie z art. 17 rozporządzenia (UE) 
2018/1999 w roku następującym po roku 
wydania zalecenia podaje, w jaki sposób 
należycie uwzględniło to zalecenie, oraz 
informuje o przyjętych środkach i o 
przeprowadzonej ocenie wdrożenia 
decyzji;

Or. en

Poprawka 941
Petros Kokkalis, Silvia Modig

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zainteresowane państwo 
członkowskie w swoim pierwszym 
sprawozdaniu z postępu przedłożonym 
zgodnie z art. 17 rozporządzenia (UE) 
2018/1999 w roku następującym po roku 
wydania zalecenia podaje, w jaki sposób 
należycie uwzględniło to zalecenie. Jeżeli 
dane państwo członkowskie postanowi nie 
brać pod uwagę zalecenia w całości lub 
w znacznej mierze, przedstawia Komisji 
uzasadnienie tej decyzji;

b) zainteresowane państwo 
członkowskie w swoim pierwszym 
sprawozdaniu z postępu przedłożonym 
zgodnie z art. 17 rozporządzenia (UE) 
2018/1999 w roku następującym po roku 
wydania zalecenia podaje, w jaki sposób 
należycie uwzględniło to zalecenie, oraz 
informuje o odnośnych zmianach, jakie 
wprowadziło w związku z tym w prawie 
krajowym;

Or. en

Poprawka 942
Michael Bloss

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zainteresowane państwo 
członkowskie w swoim pierwszym 
sprawozdaniu z postępu przedłożonym 
zgodnie z art. 17 rozporządzenia (UE) 

b) zainteresowane państwo 
członkowskie w swoim pierwszym 
sprawozdaniu z postępu przedłożonym 
zgodnie z art. 17 rozporządzenia (UE) 
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2018/1999 w roku następującym po roku 
wydania zalecenia podaje, w jaki sposób 
należycie uwzględniło to zalecenie. Jeżeli 
dane państwo członkowskie postanowi nie 
brać pod uwagę zalecenia w całości lub 
w znacznej mierze, przedstawia Komisji 
uzasadnienie tej decyzji;

2018/1999 w roku następującym po roku 
wydania zalecenia podaje, w jaki sposób 
należycie uwzględniło to zalecenie i w jaki 
sposób środki, które w konsekwencji 
przyjęło, zapewniają spójność z celami 
klimatycznymi Unii określonymi w art. 2;

Or. en

Poprawka 943
Mick Wallace, Clare Daly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) zalecenia powinny uzupełniać się 
z najbardziej aktualnymi zaleceniami dla 
poszczególnych państw wydawanymi 
w ramach europejskiego semestru.

skreśla się

Or. en

Poprawka 944
Pascal Canfin, Catherine Chabaud, Véronique Trillet-Lenoir, Nils Torvalds, Chrysoula 
Zacharopoulou

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) jeżeli państwo członkowskie nie 
wypełnia zobowiązań wynikających z lit. 
a), nie uwzględnia należycie zaleceń, o 
których mowa w lit. c), lub nie wdraża 
strategii i środków przyjętych w 
odpowiedzi na zalecenie, Komisja 
przyjmuje właściwe środki zgodnie z 
Traktatami.

Or. en
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Poprawka 945
Linea Søgaard-Lidell, Asger Christensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) jeżeli państwo członkowskie nie 
osiągnie celów określonych w art. 2 ust. 1 
i nie zastosuje się do zaleceń Komisji 
określonych w art. 6 ust. 3, Komisja 
przyjmie niezbędne i właściwe środki 
zgodnie z Traktatami.

Or. en

Poprawka 946
Nils Torvalds, Martin Hojsík, Catherine Chabaud, Sophia in 't Veld, Irena Joveva, 
Fredrick Federley, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos, Billy Kelleher, 
Karin Karlsbro, Pascal Canfin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) Komisja przyjmuje niezbędne 
środki, w tym wprowadzając sankcje lub 
zawieszenie unijnego wsparcia 
finansowego, w przypadku nieosiągnięcia 
celu neutralności klimatycznej, o którym 
mowa w art. 2 ust. 1, zgodnie z 
Traktatami.

Or. en

Poprawka 947
Pascal Canfin, Véronique Trillet-Lenoir, Catherine Chabaud, Chrysoula 
Zacharopoulou

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3 a (nowy)



PE652.555v01-00 538/635 AM\1206394PL.docx

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Do 2021 r. Komisja opracuje 
wskaźnik klimatyczny służący ocenie 
spójności struktury planu gospodarczego i 
budżetowego państw członkowskich z 
celami określonymi w art. 2 ust. 1, art. 2 
ust. 3 i art. 2 ust. 3a. Komisja 
wykorzystuje europejski semestr, aby 
przekazywać państwom członkowskim 
coroczne komunikaty służące 
dostosowaniu struktury ich planów 
gospodarczych i budżetowych do celów 
określonych w art. 2 ust. 1, art. 2 ust. 3 i 
art. 2 ust. 3a. Komisja stosuje kryteria 
określone w [rozporządzeniu w sprawie 
ustanowienia ram ułatwiających 
zrównoważone inwestycje] w celu 
przeprowadzenia oceny, o której mowa w 
niniejszym ustępie. W swoim komunikacie 
Komisja informuje w odniesieniu do 
każdego państwa członkowskiego, która 
część planu gospodarczego i budżetowego 
jest zgodna z systematyką i w której 
kategorii.

Or. en

Poprawka 948
Michael Bloss

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. W ciągu trzech miesięcy od 
przedłożenia pierwszego sprawozdania z 
postępu, o którym mowa w ust. 3 lit. b), 
Komisja ocenia, czy środki przyjęte przez 
dane państwo członkowskie stanowią 
właściwą odpowiedź na problemy 
poruszone w zaleceniu. Ocena ta i jej 
wyniki są podawane do wiadomości 
publicznej z chwilą przyjęcia. Jeżeli na 
podstawie tej oceny Komisja stwierdzi, że 
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dane państwo członkowskie nie wypełniło 
swoich obowiązków, wówczas przyjmuje 
niezbędne środki zgodnie z Traktatami.

Or. en

Poprawka 949
Petros Kokkalis, Silvia Modig

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Jeżeli zalecenie zostało skierowane 
do państwa członkowskiego zgodnie z ust. 
2 oraz jeżeli państwo to nie wypełniło 
swoich obowiązków wynikających z ust. 3, 
w tym jeżeli nie wprowadziło zmian w 
odnośnych przepisach prawa krajowego w 
celu należytego uwzględnienia zalecenia, 
Komisja przyjmuje niezbędne środki 
zgodnie z Traktatami.

Or. en

Poprawka 950
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Jeżeli państwo członkowskie nie 
wypełnia zobowiązań wynikających z ust. 
3 lub nie wdroży środków w odpowiedzi na 
zalecenie Komisji, Komisja przyjmuje 
niezbędne środki zgodnie z Traktatami.

Or. en

Poprawka 951
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Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3b. Do dnia 30 czerwca 2021 r. 
państwa członkowskie przygotują krajowe 
strategie mające na celu stopniowe 
wycofywanie do 2025 r. wszelkiego 
wsparcia bezpośredniego i pośredniego na 
rzecz paliw kopalnych.

Or. en

Poprawka 952
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Oprócz środków krajowych, 
o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. a), 
Komisja opiera swoją ocenę, o której 
mowa w art. 5 i 6, na co najmniej:

1. Oprócz środków krajowych, o 
których mowa w art. 6, i do czasu 
dostosowania rozporządzenia (UE) 
2018/1999, o którym mowa powyżej, 
Komisja opiera swoją ocenę, o której 
mowa w art. 5 i 6, na co najmniej:

Or. en

Poprawka 953
Hermann Tertsch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) sprawozdaniach Europejskiej 
Agencji Środowiska (EEA);

b) sprawozdaniach Europejskiej 
Agencji Środowiska (EEA), Wspólnego 
Centrum Badawczego i grupy doradców 
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naukowych wysokiego szczebla 
mechanizmu doradztwa naukowego.

Or. es

Poprawka 954
Javi López, César Luena, Nicolás González Casares, Cristina Maestre Martín De 
Almagro

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) sprawozdaniach Europejskiej 
Agencji Środowiska (EEA);

b) sprawozdaniach Europejskiej 
Agencji Środowiska (EEA) i Wspólnego 
Centrum Badawczego (JRC);

Or. en

Poprawka 955
Michael Bloss

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) statystykach i danych europejskich, 
w tym danych na temat strat wynikających 
z niekorzystnych skutków klimatycznych, 
o ile dane te są dostępne; oraz

c) statystykach i danych europejskich, 
w tym danych na temat strat wynikających 
z niekorzystnych skutków klimatycznych 
oraz szacunkach kosztów 
niepodejmowania lub opóźnienia działań, 
o ile dane te są dostępne; oraz

Or. en

Poprawka 956
Anna Zalewska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera c
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) statystykach i danych europejskich, 
w tym danych na temat strat wynikających 
z niekorzystnych skutków klimatycznych, 
o ile dane te są dostępne; oraz

c) statystykach i danych europejskich 
i światowych, w tym danych dotyczących 
wyników osiąganych przez głównych 
emitentów, a także danych na temat strat 
wynikających z niekorzystnych skutków 
klimatycznych, o ile dane te są dostępne;

Or. en

Poprawka 957
Véronique Trillet-Lenoir, Martin Hojsík, Susana Solís Pérez, Catherine Chabaud, 
Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) statystykach i danych europejskich, 
w tym danych na temat strat wynikających 
z niekorzystnych skutków klimatycznych, 
o ile dane te są dostępne; oraz

c) statystykach i danych europejskich, 
w tym danych na temat strat 
środowiskowych i przedwczesnych zgonów 
wynikających z niekorzystnych skutków 
klimatycznych, o ile dane te są dostępne; 
oraz

Or. en

Poprawka 958
Javi López, César Luena, Nicolás González Casares, Cristina Maestre Martín De 
Almagro

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) statystykach i danych europejskich, 
w tym danych na temat strat wynikających 
z niekorzystnych skutków klimatycznych, 
o ile dane te są dostępne; oraz

c) statystykach i danych europejskich, 
w tym danych na temat obserwowanych i 
prognozowanych strat wynikających 
z niekorzystnych skutków klimatycznych, 
o ile dane te są dostępne; oraz

Or. en
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Poprawka 959
Silvia Sardone, Marco Dreosto, Simona Baldassarre, Danilo Oscar Lancini, Annalisa 
Tardino

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) najlepszych dostępnych dowodach 
naukowych, w tym najnowszych 
sprawozdaniach IPCC; oraz

d) najlepszych dostępnych dowodach 
naukowych, w tym najnowszych 
sprawozdaniach IPCC, z wyjątkiem modeli 
opartych na scenariuszu RCP8.5 lub na 
scenariuszu gorszym; oraz

Or. it

Poprawka 960
Andrey Novakov, Andrey Slabakov

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) najlepszych dostępnych dowodach 
naukowych, w tym najnowszych 
sprawozdaniach IPCC; oraz

d) najlepszych dostępnych dowodach 
naukowych, w tym najnowszych 
sprawozdaniach IPCC, oraz kompleksowej 
ocenie skutków społeczno-gospodarczych i 
sektorowych; oraz

Or. en

Poprawka 961
Mairead McGuinness, Christian Doleschal, Norbert Lins, Pernille Weiss, Franc Bogovič, 
Roberta Metsola, Jessica Polfjärd, Hildegard Bentele, Dolors Montserrat, Esther de 
Lange

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) najlepszych dostępnych dowodach d) najlepszych dostępnych dowodach 
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naukowych, w tym najnowszych 
sprawozdaniach IPCC; oraz

naukowych, w tym najnowszych 
sprawozdaniach IPCC i krajowych 
organów doradczych ds. klimatu; oraz

Or. en

Poprawka 962
Michael Bloss

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) najlepszych dostępnych dowodach 
naukowych, w tym najnowszych 
sprawozdaniach IPCC; oraz

d) najlepszych dostępnych dowodach 
naukowych, w tym najnowszych 
sprawozdaniach IPCC, UNEP, IPBES 
i ECCC; oraz

Or. en

Poprawka 963
Petros Kokkalis, Silvia Modig

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) najlepszych dostępnych dowodach 
naukowych, w tym najnowszych 
sprawozdaniach IPCC; oraz

d) najlepszych dostępnych i 
aktualnych dowodach naukowych, w tym 
najnowszych sprawozdaniach IPCC; oraz

Or. en

Poprawka 964
Agnès Evren

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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d) najlepszych dostępnych dowodach 
naukowych, w tym najnowszych 
sprawozdaniach IPCC; oraz

d) najlepszych dostępnych dowodach 
naukowych, w tym najnowszych 
sprawozdaniach IPCC i IPBES; oraz

Or. fr

Poprawka 965
César Luena, Javi López, Nicolás González Casares, Cristina Maestre Martín De 
Almagro

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) najlepszych dostępnych dowodach 
naukowych, w tym najnowszych 
sprawozdaniach IPCC; oraz

d) najlepszych dostępnych dowodach 
naukowych, w tym najnowszych 
sprawozdaniach IPCC i IPBES; oraz

Or. en

Poprawka 966
Nils Torvalds, Linea Søgaard-Lidell, Martin Hojsík, Catherine Chabaud, Sophia in 't 
Veld, Asger Christensen, Ulrike Müller, Irena Joveva, Fredrick Federley, María Soraya 
Rodríguez Ramos, Billy Kelleher, Karin Karlsbro, Pascal Canfin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) najlepszych dostępnych dowodach 
naukowych, w tym najnowszych 
sprawozdaniach IPCC; oraz

d) najlepszych dostępnych dowodach 
naukowych, w tym najnowszych 
sprawozdaniach IPCC i IPBES; oraz

Or. en

Poprawka 967
Pascal Canfin, Véronique Trillet-Lenoir, Chrysoula Zacharopoulou

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera d
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) najlepszych dostępnych dowodach 
naukowych, w tym najnowszych 
sprawozdaniach IPCC; oraz

d) najlepszych dostępnych dowodach 
naukowych, w tym najnowszych 
sprawozdaniach IPCC i IPBES; oraz

Or. en

Poprawka 968
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) najlepszych dostępnych dowodach 
naukowych, w tym najnowszych 
sprawozdaniach IPCC; oraz

d) najlepszych dostępnych dowodach 
naukowych; oraz

Or. en

Poprawka 969
Rob Rooken

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) najlepszych dostępnych dowodach 
naukowych, w tym najnowszych 
sprawozdaniach IPCC; oraz

d) najnowszych, aktualnych i 
niezależnych dowodach naukowych;

Or. en

Poprawka 970
Silvia Sardone, Marco Dreosto, Simona Baldassarre, Danilo Oscar Lancini, Annalisa 
Tardino

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera e
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) wszelkich dodatkowych 
informacjach na temat zrównoważonych 
środowiskowo inwestycji Unii i państw 
członkowskich, w tym w miarę możliwości, 
inwestycji spójnych z rozporządzeniem 
(UE) 2020/... [rozporządzenie w sprawie 
systematyki].

skreśla się

Or. it

Poprawka 971
Antoni Comín i Oliveres

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) wszelkich dodatkowych 
informacjach na temat zrównoważonych 
środowiskowo inwestycji Unii i państw 
członkowskich, w tym w miarę 
możliwości, inwestycji spójnych 
z rozporządzeniem (UE) 2020/… 
[rozporządzenie w sprawie systematyki].

e) wszelkich dodatkowych 
informacjach na temat zrównoważonych 
środowiskowo inwestycji Unii, państw 
członkowskich i regionów o 
kompetencjach ustawodawczych w 
odniesieniu do zmiany klimatu i do 
polityki środowiskowej, w tym w miarę 
możliwości, inwestycji spójnych 
z rozporządzeniem (UE) 2020/… 
[rozporządzenie w sprawie systematyki].

Or. en

Poprawka 972
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) wszelkich dodatkowych 
informacjach na temat zrównoważonych 

e) wszelkich dodatkowych 
informacjach na temat zrównoważonych 
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środowiskowo inwestycji Unii i państw 
członkowskich, w tym w miarę możliwości, 
inwestycji spójnych z rozporządzeniem 
(UE) 2020/… [rozporządzenie w sprawie 
systematyki].

środowiskowo inwestycji Unii i państw 
członkowskich.

Or. en

Poprawka 973
Anna Zalewska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) ścisłej współpracy z państwami 
członkowskimi;

Or. en

Poprawka 974
Pernille Weiss

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Komisja wspiera wysiłki państw 
członkowskich w krajowych organach 
doradczych ds. klimatu oraz ułatwia 
funkcjonowanie Europejskiego Forum 
Doradczego ds. Klimatu na szczeblu UE. 
Komisja proponuje ramy ułatwiające 
funkcjonowanie takiej struktury i nalega 
na konieczność stosowania silnego 
podejścia międzyrządowego powiązanego 
z Radą Unii Europejskiej. Komisja 
zapewnia, aby Europejskie Forum 
Doradcze ds. Klimatu ułatwiało 
specjalistyczny wkład w procesy decyzyjne 
w Unii, co obejmuje nie tylko zalecenia 
dotyczące redukcji emisji dwutlenku 
węgla, lecz także zalecenia gospodarcze w 
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celu zapewnienia konkurencyjności Unii 
oraz zalecenia dotyczące tego, w jaki 
sposób Unia może nakłaniać państwa 
trzecie do redukcji emisji dwutlenku węgla 
na poziomie światowym.

Or. en

Poprawka 975
Hermann Tertsch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. EEA pomaga Komisji 
w przygotowaniu oceny, o której mowa 
w art. 5 i 6, zgodnie ze swoim rocznym 
programem prac.

2. EEA, Wspólne Centrum Badawcze 
i grupa doradców naukowych wysokiego 
szczebla mechanizmu doradztwa 
naukowego pomagają Komisji 
w przygotowaniu oceny, o której mowa 
w art. 5 i 6, zgodnie ze swoim rocznym 
programem prac.

Or. es

Poprawka 976
Michael Bloss

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. EEA pomaga Komisji 
w przygotowaniu oceny, o której mowa 
w art. 5 i 6, zgodnie ze swoim rocznym 
programem prac.

2. EEA pomaga Komisji 
w przygotowaniu oceny, o której mowa 
w art. 5 i 6, zgodnie ze swoim rocznym 
programem prac. Budżet i personel EEA 
zostają stosownie zwiększone.

Or. en

Poprawka 977
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Pascal Canfin, Véronique Trillet-Lenoir, Catherine Chabaud, Chrysoula 
Zacharopoulou

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Do czerwca 2021 r. Komisja 
przyjmuje zaktualizowaną metodę 
śledzenia w celu monitorowania i 
raportowania tendencji w zakresie 
przepływów kapitału w kierunku 
zrównoważonych inwestycji zgodnie z 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2020/… 
[rozporządzenie w sprawie systematyki]1a.
_________________
1a Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2020/… z dnia 
… w sprawie ustanowienia ram 
ułatwiających zrównoważone inwestycje, 
zmieniające rozporządzenie (UE) 
2019/2088 (Dz.U. L …). 

Or. en

Poprawka 978
Antoni Comín i Oliveres

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 7a
Sieć Unii Europejskiej ds. Zmiany 

Klimatu
1. Do dnia 31 grudnia 2021 r. Komisja 
ustanawia Sieć Unii Europejskiej ds. 
Zmiany Klimatu (EUnCC), niezależny 
naukowy panel doradczy ds. zmiany 
klimatu, składający się z naukowców 
wybranych ze względu na wiedzę fachową 
w dziedzinie zmiany klimatu, 
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zaproponowanych przez regiony, koalicję 
regionów lub jednostki lokalne.
2. Komisja zapewnia, aby struktura 
zarządzania EUnCC gwarantowała jej 
autonomię naukową, w tym wobec 
instytucji unijnych i regionalnych.
3. Właściwa komisja Parlamentu 
Europejskiego wydaje opinię w sprawie 
wszelkich mianowań do EUnCC, opartych 
wyłącznie na autonomii naukowej 
członków EUnCC.
4. EUnCC monitoruje redukcję emisji 
gazów cieplarnianych w Unii, państwach 
członkowskich i regionach, uwzględniając 
unijny budżet emisji dwutlenku węgla 
przewidziany w art. 3.
5. EUnCC ocenia spójność środków i 
postępy poczynione w celu osiągnięcia 
neutralności klimatycznej najpóźniej do 
2050 r.
6. EUnCC co roku informuje Komisję i 
właściwą komisję Parlamentu 
Europejskiego o swoich ustaleniach 
zgodnie z ust. 3. EUnCC gwarantuje 
pełną przejrzystość wobec opinii 
publicznej i udostępnia swoje informacje 
we wszystkich językach urzędowych 
państw członkowskich.

Or. en

Poprawka 979
Radan Kanev

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 7a
Wsparcie unijne

1. Unia zapewnia wsparcie finansowe na 
rzecz osiągnięcia neutralności 
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klimatycznej w Unii do 2050 r.
2. Wsparcie unijne jest przyznawane za 
pośrednictwem wieloletnich ram 
finansowych Unii i wdrażane na 
podstawie rozporządzenia (UE) …/…1a 
[rozporządzenie w sprawie wspólnych 
przepisów, 2018/0196 (COD)], 
rozporządzenia (UE) …/…1b 
[rozporządzenie ustanawiające fundusz 
sprawiedliwej transformacji, 2020/0006 
(COD)] i innych aktów prawnych 
wdrażających budżet Unii. 
3. W ramach oceny zbiorowych postępów 
dokonanych przez wszystkie państwa 
członkowskie określonej w art. 5 ust. 1 
oraz oceny środków krajowych określonej 
w art. 6 Komisja ocenia skuteczność 
wdrażania wsparcia unijnego na rzecz 
osiągnięcia celu neutralności klimatycznej 
określonego w art. 2 ust. 1.
4. Podział unijnych środków finansowych, 
o których mowa w ust. 2, między państwa 
członkowskie w celu uwzględnienia 
społecznych, gospodarczych i 
środowiskowych skutków transformacji 
ku neutralności klimatycznej opiera się na 
zdolności danego państwa członkowskiego 
do efektywnego wykorzystania tych 
środków i może być od niej uzależniony.
_________________
1a Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) …/… 
ustanawiające wspólne przepisy dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego Plus, Funduszu Spójności i 
Europejskiego Funduszu Morskiego i 
Rybackiego, a także przepisy finansowe 
na potrzeby tych funduszy oraz na 
potrzeby Funduszu Azylu i Migracji, 
Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
i Instrumentu na rzecz Zarządzania 
Granicami i Wiz (Dz.U. L …).
1b Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) …/… 
ustanawiające Fundusz na rzecz 
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Sprawiedliwej Transformacji (Dz.U. L 
…).

Or. en

Poprawka 980
Mairead McGuinness, Roberta Metsola, Jessica Polfjärd, Norbert Lins, Pernille Weiss, 
Franc Bogovič, Christian Doleschal, Hildegard Bentele, Esther de Lange, Dolors 
Montserrat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 7a
Organy doradcze państw członkowskich 

ds. klimatu oraz Europejskie Forum 
Doradcze ds. Klimatu

1. Do dnia 1 stycznia 2022 r. państwa 
członkowskie ustanawiają na swoich 
terytoriach krajowe organy doradcze ds. 
klimatu.
2. Do dnia 1 stycznia 2025 r. Komisja, we 
współpracy z krajowymi organami 
doradczymi ds. klimatu, ustanawia 
Europejskie Forum Doradcze ds. Klimatu 
(„forum”), które będzie świadczyć 
niezależne doradztwo naukowe na rzecz 
Unii i EEA.
3. W forum uczestniczy jeden członek z 
każdego krajowego organu doradczego ds. 
zmiany klimatu, stosownie do tematyki.
4. Forum co roku składa sprawozdanie 
odnoszące się do redukcji i pochłaniania 
emisji gazów cieplarnianych oraz do 
ogólnounijnych postępów w realizacji celu 
neutralności emisyjnej. Określa również 
działania i możliwości związane z 
redukcją emisji i zwiększaniem 
pochłaniania.
5. Wszystkie sprawozdania forum są 
udostępniane publicznie.
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Or. en

Poprawka 981
Silvia Modig

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Udział społeczeństwa Udział społeczeństwa, dostęp do wymiaru 
sprawiedliwości i przejrzystość

Or. en

Poprawka 982
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Udział społeczeństwa Udział społeczeństwa, dostęp do wymiaru 
sprawiedliwości i przejrzystość

Or. en

Poprawka 983
Mick Wallace, Clare Daly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Udział społeczeństwa Udział społeczeństwa i dostęp do wymiaru 
sprawiedliwości

Or. en

Poprawka 984
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Michael Bloss

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Udział społeczeństwa Udział społeczeństwa i przejrzystość

Or. en

Poprawka 985
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja współpracuje ze wszystkimi 
grupami społeczeństwa, aby umożliwić im 
podejmowanie działań na rzecz 
neutralności klimatycznej i budowania 
odpornego na zmianę klimatu 
społeczeństwa oraz wzmocnić ich pozycję. 
Komisja ułatwia sprzyjający włączeniu 
społecznemu i dostępny dla wszystkich 
proces na wszystkich poziomach, w tym na 
poziomie krajowym, regionalnym 
i lokalnym, oraz z udziałem partnerów 
społecznych, obywateli i społeczeństwa 
obywatelskiego, zmierzający do wymiany 
najlepszych praktyk i określenia działań 
oraz wkładu na rzecz osiągnięcia celów 
niniejszego rozporządzenia. Poza tym 
Komisja może również korzystać 
z wielopoziomowych dialogów 
w dziedzinie klimatu i energii 
ustanowionych przez państwa 
członkowskie zgodnie z art. 11 
rozporządzenia (UE) 2018/1999.

Państwa członkowskie mogą 
współpracować ze wszystkimi grupami 
społeczeństwa, aby umożliwić im 
podejmowanie działań na rzecz budowania 
odpornego na zmianę klimatu 
społeczeństwa oraz wzmocnić ich pozycję.

Or. en
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Poprawka 986
Javi López, César Luena, Nicolás González Casares, Cristina Maestre Martín De 
Almagro

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja współpracuje ze wszystkimi 
grupami społeczeństwa, aby umożliwić im 
podejmowanie działań na rzecz 
neutralności klimatycznej i budowania 
odpornego na zmianę klimatu 
społeczeństwa oraz wzmocnić ich pozycję. 
Komisja ułatwia sprzyjający włączeniu 
społecznemu i dostępny dla wszystkich 
proces na wszystkich poziomach, w tym na 
poziomie krajowym, regionalnym 
i lokalnym, oraz z udziałem partnerów 
społecznych, obywateli i społeczeństwa 
obywatelskiego, zmierzający do wymiany 
najlepszych praktyk i określenia działań 
oraz wkładu na rzecz osiągnięcia celów 
niniejszego rozporządzenia. Poza tym 
Komisja może również korzystać 
z wielopoziomowych dialogów 
w dziedzinie klimatu i energii 
ustanowionych przez państwa 
członkowskie zgodnie z art. 11 
rozporządzenia (UE) 2018/1999.

Komisja współpracuje ze wszystkimi 
grupami społeczeństwa, w tym z władzami 
lokalnymi i regionalnymi, aby umożliwić 
im podejmowanie działań na rzecz 
społeczeństwa cechującego się 
sprawiedliwością społeczną, neutralnością 
klimatyczną i odpornością na zmianę 
klimatu oraz wzmocnić ich pozycję. 
Należy zachęcać na szczeblu unijnym [i 
krajowym] do postępów na rzecz 
przyjmowania ilościowych celów 
klimatycznych przez wszystkie grupy 
społeczne, stosując odpowiednie aktywne 
środki, które zachęcą je do pomiaru 
wyników ich działań w zakresie redukcji 
emisji gazów cieplarnianych. Komisja 
ułatwia sprzyjający włączeniu 
społecznemu i dostępny dla wszystkich 
proces na wszystkich poziomach, w tym na 
poziomie krajowym, regionalnym 
i lokalnym, oraz z udziałem partnerów 
społecznych, obywateli i społeczeństwa 
obywatelskiego, zmierzający do wymiany 
najlepszych praktyk i określenia działań 
przyczyniających się do osiągnięcia celów 
niniejszego rozporządzenia. Poza tym 
Komisja może również korzystać 
z wielopoziomowych dialogów 
w dziedzinie klimatu i energii 
ustanowionych przez państwa 
członkowskie zgodnie z art. 11 
rozporządzenia (UE) 2018/1999.

Or. en

Poprawka 987
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja współpracuje ze wszystkimi 
grupami społeczeństwa, aby umożliwić im 
podejmowanie działań na rzecz 
neutralności klimatycznej i budowania 
odpornego na zmianę klimatu 
społeczeństwa oraz wzmocnić ich pozycję. 
Komisja ułatwia sprzyjający włączeniu 
społecznemu i dostępny dla wszystkich 
proces na wszystkich poziomach, w tym na 
poziomie krajowym, regionalnym 
i lokalnym, oraz z udziałem partnerów 
społecznych, obywateli i społeczeństwa 
obywatelskiego, zmierzający do wymiany 
najlepszych praktyk i określenia działań 
oraz wkładu na rzecz osiągnięcia celów 
niniejszego rozporządzenia. Poza tym 
Komisja może również korzystać 
z wielopoziomowych dialogów 
w dziedzinie klimatu i energii 
ustanowionych przez państwa 
członkowskie zgodnie z art. 11 
rozporządzenia (UE) 2018/1999.

Z myślą o wymianie najlepszych praktyk i 
określeniu działań przyczyniających się do 
osiągnięcia celów niniejszego 
rozporządzenia Komisja korzysta z 
wielopoziomowych dialogów na rzecz 
społeczeństwa przyjaznego dla środowiska 
i odpornego na zmianę klimatu, 
zorganizowanych przez państwa 
członkowskie zgodnie z art. 11 
rozporządzenia (UE) 2018/1999.

Or. en

Poprawka 988
Rob Rooken

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja współpracuje ze wszystkimi 
grupami społeczeństwa, aby umożliwić im 
podejmowanie działań na rzecz 
neutralności klimatycznej i budowania 
odpornego na zmianę klimatu 
społeczeństwa oraz wzmocnić ich pozycję. 
Komisja ułatwia sprzyjający włączeniu 
społecznemu i dostępny dla wszystkich 

Państwa członkowskie zachęca się do 
współpracy ze wszystkimi grupami 
społeczeństwa, aby umożliwić im 
podejmowanie działań na rzecz budowania 
odpornego na zmianę klimatu 
społeczeństwa oraz wzmocnić ich pozycję. 
Państwa członkowskie mogą ułatwiać 
sprzyjający włączeniu społecznemu i 
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proces na wszystkich poziomach, w tym na 
poziomie krajowym, regionalnym 
i lokalnym, oraz z udziałem partnerów 
społecznych, obywateli i społeczeństwa 
obywatelskiego, zmierzający do wymiany 
najlepszych praktyk i określenia działań 
oraz wkładu na rzecz osiągnięcia celów 
niniejszego rozporządzenia. Poza tym 
Komisja może również korzystać 
z wielopoziomowych dialogów 
w dziedzinie klimatu i energii 
ustanowionych przez państwa 
członkowskie zgodnie z art. 11 
rozporządzenia (UE) 2018/1999.

dostępny dla wszystkich proces na 
wszystkich poziomach, w tym na poziomie 
krajowym, regionalnym i lokalnym, oraz z 
udziałem partnerów społecznych, 
niezależnych ekspertów, obywateli i 
społeczeństwa obywatelskiego, 
zmierzający do wymiany najlepszych 
praktyk i określenia środków służących 
przystosowaniu się do zmiany klimatu.

Or. en

Poprawka 989
Anna Zalewska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja współpracuje ze wszystkimi 
grupami społeczeństwa, aby umożliwić im 
podejmowanie działań na rzecz 
neutralności klimatycznej i budowania 
odpornego na zmianę klimatu 
społeczeństwa oraz wzmocnić ich pozycję. 
Komisja ułatwia sprzyjający włączeniu 
społecznemu i dostępny dla wszystkich 
proces na wszystkich poziomach, w tym na 
poziomie krajowym, regionalnym 
i lokalnym, oraz z udziałem partnerów 
społecznych, obywateli i społeczeństwa 
obywatelskiego, zmierzający do wymiany 
najlepszych praktyk i określenia działań 
oraz wkładu na rzecz osiągnięcia celów 
niniejszego rozporządzenia. Poza tym 
Komisja może również korzystać 
z wielopoziomowych dialogów 
w dziedzinie klimatu i energii 
ustanowionych przez państwa 
członkowskie zgodnie z art. 11 

Komisja współpracuje ze wszystkimi 
grupami społeczeństwa, aby umożliwić im 
podejmowanie działań na rzecz 
społeczeństwa cechującego się 
sprawiedliwością społeczną, neutralnością 
klimatyczną i odpornością na zmianę 
klimatu oraz wzmocnić ich pozycję, w tym 
przez wprowadzenie Europejskiego Paktu 
na rzecz Klimatu ustanowionego w ust. 2. 
Komisja ułatwia sprzyjający włączeniu 
społecznemu i dostępny dla wszystkich 
proces na wszystkich poziomach, w tym na 
poziomie krajowym, regionalnym 
i lokalnym, oraz z udziałem partnerów 
społecznych, obywateli i społeczeństwa 
obywatelskiego, zmierzający do wymiany 
najlepszych praktyk i określenia działań 
przyczyniających się do osiągnięcia celów 
niniejszego rozporządzenia. Poza tym 
Komisja może również korzystać 
z wielopoziomowych dialogów 
w dziedzinie klimatu i energii 
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rozporządzenia (UE) 2018/1999. ustanowionych przez państwa 
członkowskie zgodnie z art. 11 
rozporządzenia (UE) 2018/1999.

Or. en

Poprawka 990
Linea Søgaard-Lidell, Nils Torvalds, Jan Huitema, Andreas Glück, Asger Christensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja współpracuje ze wszystkimi 
grupami społeczeństwa, aby umożliwić im 
podejmowanie działań na rzecz 
neutralności klimatycznej i budowania 
odpornego na zmianę klimatu 
społeczeństwa oraz wzmocnić ich pozycję. 
Komisja ułatwia sprzyjający włączeniu 
społecznemu i dostępny dla wszystkich 
proces na wszystkich poziomach, w tym na 
poziomie krajowym, regionalnym 
i lokalnym, oraz z udziałem partnerów 
społecznych, obywateli i społeczeństwa 
obywatelskiego, zmierzający do wymiany 
najlepszych praktyk i określenia działań 
oraz wkładu na rzecz osiągnięcia celów 
niniejszego rozporządzenia. Poza tym 
Komisja może również korzystać 
z wielopoziomowych dialogów 
w dziedzinie klimatu i energii 
ustanowionych przez państwa 
członkowskie zgodnie z art. 11 
rozporządzenia (UE) 2018/1999.

Komisja współpracuje ze wszystkimi 
grupami społeczeństwa, aby umożliwić im 
podejmowanie działań na rzecz 
społeczeństwa neutralnego klimatycznie 
i odpornego na zmianę klimatu oraz 
wzmocnić ich pozycję. Komisja ułatwia 
sprzyjający włączeniu społecznemu 
i dostępny dla wszystkich proces na 
wszystkich poziomach, w tym na poziomie 
krajowym, regionalnym i lokalnym, oraz 
z udziałem partnerów społecznych i 
gospodarczych, obywateli, społeczeństwa 
obywatelskiego oraz reprezentacji sektora 
i przemysłu, zmierzający do wymiany 
najlepszych praktyk i określenia działań 
przyczyniających się do osiągnięcia celów 
niniejszego rozporządzenia. Poza tym 
Komisja może również korzystać 
z wielopoziomowych dialogów 
w dziedzinie klimatu i energii 
ustanowionych przez państwa 
członkowskie zgodnie z art. 11 
rozporządzenia (UE) 2018/1999.

Or. en

Poprawka 991
Petros Kokkalis, Silvia Modig

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – akapit 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja współpracuje ze wszystkimi 
grupami społeczeństwa, aby umożliwić im 
podejmowanie działań na rzecz 
neutralności klimatycznej i budowania 
odpornego na zmianę klimatu 
społeczeństwa oraz wzmocnić ich pozycję. 
Komisja ułatwia sprzyjający włączeniu 
społecznemu i dostępny dla wszystkich 
proces na wszystkich poziomach, w tym na 
poziomie krajowym, regionalnym 
i lokalnym, oraz z udziałem partnerów 
społecznych, obywateli i społeczeństwa 
obywatelskiego, zmierzający do wymiany 
najlepszych praktyk i określenia działań 
oraz wkładu na rzecz osiągnięcia celów 
niniejszego rozporządzenia. Poza tym 
Komisja może również korzystać 
z wielopoziomowych dialogów 
w dziedzinie klimatu i energii 
ustanowionych przez państwa 
członkowskie zgodnie z art. 11 
rozporządzenia (UE) 2018/1999.

Komisja i państwa członkowskie 
współpracują ze wszystkimi grupami 
społeczeństwa, aby umożliwić im 
podejmowanie działań na rzecz 
społeczeństwa neutralnego klimatycznie i 
odpornego na zmianę klimatu oraz 
wzmocnić ich pozycję. Komisja i państwa 
członkowskie ułatwiają sprzyjający 
włączeniu społecznemu, dostępny i 
przejrzysty dla wszystkich proces na 
wszystkich poziomach, w tym na poziomie 
krajowym, regionalnym i lokalnym, oraz 
z udziałem partnerów społecznych, 
obywateli i społeczeństwa obywatelskiego, 
zmierzający do wymiany najlepszych 
praktyk i określenia działań 
przyczyniających się do osiągnięcia celów 
niniejszego rozporządzenia. Poza tym 
Komisja może również korzystać 
z wielopoziomowych dialogów 
w dziedzinie klimatu i energii 
ustanowionych przez państwa 
członkowskie zgodnie z art. 11 
rozporządzenia (UE) 2018/1999.

Or. en

Poprawka 992
Agnès Evren

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja współpracuje ze wszystkimi 
grupami społeczeństwa, aby umożliwić im 
podejmowanie działań na rzecz 
neutralności klimatycznej i budowania 
odpornego na zmianę klimatu 
społeczeństwa oraz wzmocnić ich pozycję. 
Komisja ułatwia sprzyjający włączeniu 
społecznemu i dostępny dla wszystkich 
proces na wszystkich poziomach, w tym na 

Komisja współpracuje ze wszystkimi 
grupami społeczeństwa, aby umożliwić im 
podejmowanie działań na rzecz 
neutralności klimatycznej i budowania 
odpornego na zmianę klimatu 
społeczeństwa oraz wzmocnić ich pozycję. 
Komisja ułatwia sprzyjający włączeniu 
społecznemu i dostępny dla wszystkich 
proces na wszystkich poziomach, w tym na 
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poziomie krajowym, regionalnym 
i lokalnym, oraz z udziałem partnerów 
społecznych, obywateli i społeczeństwa 
obywatelskiego, zmierzający do wymiany 
najlepszych praktyk i określenia działań 
oraz wkładu na rzecz osiągnięcia celów 
niniejszego rozporządzenia. Poza tym 
Komisja może również korzystać 
z wielopoziomowych dialogów 
w dziedzinie klimatu i energii 
ustanowionych przez państwa 
członkowskie zgodnie z art. 11 
rozporządzenia (UE) 2018/1999.

poziomie krajowym, regionalnym 
i lokalnym, oraz z udziałem partnerów 
społecznych, obywateli, przedstawicieli 
społeczności lokalnych i społeczeństwa 
obywatelskiego, zmierzający do wymiany 
najlepszych praktyk i określenia działań 
oraz wkładu na rzecz osiągnięcia celów 
niniejszego rozporządzenia. Poza tym 
Komisja może również korzystać 
z wielopoziomowych dialogów 
w dziedzinie klimatu i energii 
ustanowionych przez państwa 
członkowskie zgodnie z art. 11 
rozporządzenia (UE) 2018/1999.

Or. fr

Poprawka 993
Tiemo Wölken, Delara Burkhardt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja współpracuje ze wszystkimi 
grupami społeczeństwa, aby umożliwić im 
podejmowanie działań na rzecz 
neutralności klimatycznej i budowania 
odpornego na zmianę klimatu 
społeczeństwa oraz wzmocnić ich pozycję. 
Komisja ułatwia sprzyjający włączeniu 
społecznemu i dostępny dla wszystkich 
proces na wszystkich poziomach, w tym na 
poziomie krajowym, regionalnym 
i lokalnym, oraz z udziałem partnerów 
społecznych, obywateli i społeczeństwa 
obywatelskiego, zmierzający do wymiany 
najlepszych praktyk i określenia działań 
oraz wkładu na rzecz osiągnięcia celów 
niniejszego rozporządzenia. Poza tym 
Komisja może również korzystać 
z wielopoziomowych dialogów 
w dziedzinie klimatu i energii 
ustanowionych przez państwa 
członkowskie zgodnie z art. 11 

Komisja współpracuje ze wszystkimi 
grupami społeczeństwa, aby umożliwić im 
podejmowanie działań na rzecz 
społeczeństwa neutralnego klimatycznie 
i odpornego na zmianę klimatu oraz 
wzmocnić ich pozycję. Komisja ułatwia 
sprzyjający włączeniu społecznemu i 
dostępny dla wszystkich proces na 
wszystkich poziomach, w tym na poziomie 
krajowym, regionalnym i lokalnym, oraz z 
udziałem partnerów społecznych, 
środowiska akademickiego, przemysłu, 
obywateli i społeczeństwa obywatelskiego, 
zmierzający do wymiany najlepszych 
praktyk i określenia działań 
przyczyniających się do osiągnięcia celów 
niniejszego rozporządzenia oraz potrzeb w 
tym zakresie. Poza tym Komisja może 
również korzystać z wielopoziomowych 
dialogów w dziedzinie klimatu i energii 
ustanowionych przez państwa 
członkowskie zgodnie z art. 11 
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rozporządzenia (UE) 2018/1999. rozporządzenia (UE) 2018/1999.

Or. en

Poprawka 994
Alexander Bernhuber, Norbert Lins

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja współpracuje ze wszystkimi 
grupami społeczeństwa, aby umożliwić im 
podejmowanie działań na rzecz 
neutralności klimatycznej i budowania 
odpornego na zmianę klimatu 
społeczeństwa oraz wzmocnić ich pozycję. 
Komisja ułatwia sprzyjający włączeniu 
społecznemu i dostępny dla wszystkich 
proces na wszystkich poziomach, w tym na 
poziomie krajowym, regionalnym 
i lokalnym, oraz z udziałem partnerów 
społecznych, obywateli i społeczeństwa 
obywatelskiego, zmierzający do wymiany 
najlepszych praktyk i określenia działań 
oraz wkładu na rzecz osiągnięcia celów 
niniejszego rozporządzenia. Poza tym 
Komisja może również korzystać 
z wielopoziomowych dialogów 
w dziedzinie klimatu i energii 
ustanowionych przez państwa 
członkowskie zgodnie z art. 11 
rozporządzenia (UE) 2018/1999.

Komisja współpracuje ze wszystkimi 
grupami społeczeństwa, aby umożliwić im 
podejmowanie działań na rzecz 
społeczeństwa stabilnego gospodarczo, 
neutralnego klimatycznie i odpornego na 
zmianę klimatu oraz wzmocnić ich 
pozycję. Komisja ułatwia sprzyjający 
włączeniu społecznemu i dostępny dla 
wszystkich proces na wszystkich 
poziomach, w tym na poziomie krajowym, 
regionalnym i lokalnym, oraz z udziałem 
partnerów społecznych, obywateli 
i społeczeństwa obywatelskiego, 
zmierzający do wymiany najlepszych 
praktyk i określenia działań 
przyczyniających się do osiągnięcia celów 
niniejszego rozporządzenia. Poza tym 
Komisja może również korzystać 
z wielopoziomowych dialogów 
w dziedzinie klimatu i energii 
ustanowionych przez państwa 
członkowskie zgodnie z art. 11 
rozporządzenia (UE) 2018/1999.

Or. en

Uzasadnienie

Zważywszy na ogromny negatywny wpływ obecnej pandemii COVID-19 na ludność, 
gospodarkę i przemysł Europy, wszystkie istotne czynniki, środki i instrumenty powinny mieć 
na celu zapewnienie jak najlepszego wsparcia dla gospodarki i ludności Europy w celu 
doprowadzenia do niezbędnej odbudowy i przejścia na gospodarkę niskoemisyjną.
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Poprawka 995
Silvia Sardone, Marco Dreosto, Simona Baldassarre, Danilo Oscar Lancini, Annalisa 
Tardino

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit 1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ponadto Komisja zachęca państwa 
członkowskie do uprzedniego zasięgnięcia 
opinii społeczeństwa – za pośrednictwem 
referendum lub podobnych instytucji 
prawnych zależnie od odnośnych 
porządków konstytucyjnych – na temat 
środków i terminów zaproponowanych do 
osiągnięcia celu neutralności 
klimatycznej, aby uzyskać możliwie 
najwyższy poziom kontroli 
demokratycznej.

Or. it

Poprawka 996
Delara Burkhardt, Tiemo Wölken

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja ustanawia Europejski Pakt na 
rzecz Klimatu, aby w sposób otwarty i 
deliberatywny angażować obywateli, 
partnerów społecznych i zainteresowane 
podmioty w kształtowanie polityki 
klimatycznej na szczeblu unijnym oraz 
wspierać dialog i rozpowszechniać 
informacje naukowe na temat zmiany 
klimatu, a także dzielić się najlepszymi 
praktykami związanych ze 
zrównoważonymi stylami życia i 
inicjatywami w dziedzinie klimatu. Aby 
zwiększyć udział społeczeństwa, Komisja 
zapewnia pełne wdrożenie konwencji z 
Aarhus, w szczególności jej postanowień 
dotyczących przejrzystości, obejmujących 
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udział społeczeństwa, rozpowszechnianie 
informacji i dostęp do wymiaru 
sprawiedliwości. W związku z tym Komisja 
publikuje wszystkie oceny zawierające 
informacje o środowisku w sposób 
odpowiedni, terminowy i skuteczny, 
dopuszczając w stosownych przypadkach 
wkład społeczeństwa.

Or. en

Poprawka 997
Michael Bloss

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przyjmując i wdrażając strategie 
polityczne mające znaczenie dla 
osiągnięcia celów niniejszego 
rozporządzenia, właściwe instytucje Unii i 
państwa członkowskie działają w celu ich 
ochrony przed handlowymi i innymi 
partykularnymi interesami przemysłu 
paliw kopalnych. W szczególności 
właściwe instytucje Unii i państwa 
członkowskie ograniczają interakcje z 
przemysłem paliw kopalnych lub 
podmiotami działającymi w jego interesie 
oraz zapewniają przejrzystość i 
rozliczalność tych interakcji, które mają 
miejsce. Wszelkie informacje, którymi 
instytucje Unii i państwa członkowskie 
wymieniają się z przemysłem paliw 
kopalnych lub podmiotami działającymi w 
jego interesie, uznaje się za informacje 
dotyczące emisji do środowiska do celów 
art. 6 rozporządzenia (WE) nr 1367/2006.

Or. en

Uzasadnienie

Parlament Europejski zwrócił uwagę na alarmującą sytuację klimatyczną i środowiskową. 
Musimy zadbać o opracowanie i wdrożenie strategii politycznych w odpowiedzi na tę 
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nadzwyczajną sytuację, kierując się wyłącznie interesem publicznym. Dlatego należy 
wprowadzić ograniczenia dotyczące reprezentowania interesów przemysłu paliw kopalnych, 
podobnie jak w przypadku przemysłu tytoniowego. Powyższa poprawka opiera się na 
przepisach przyjętych przez wszystkie państwa członkowskie w kontekście Ramowej konwencji 
Światowej Organizacji Zdrowia o ograniczeniu użycia tytoniu.

Poprawka 998
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do celów skarg o stwierdzenie 
nieważności wniesionych na podstawie 
art. 263 Traktatu uznaje się, że osób 
fizycznych bezpośrednio i indywidualnie 
dotyczy:
a) trajektoria prowadząca do osiągnięcia 
neutralności emisyjnej przyjęta na 
podstawie art. 3, a zatem mają one 
legitymację procesową do kwestionowania 
przed Trybunałem Sprawiedliwości UE 
legalności wszelkich aktów prawnych;
b) wszelkie akty przyjęte przez UE 
w wyniku przeglądu przeprowadzonego 
przez Komisję na podstawie art. 3 ust. 1 
lub w odpowiedzi na wnioski 
przedstawione przez Komisję na podstawie 
art. 5 ust. 4;

Or. en

Poprawka 999
Mick Wallace, Clare Daly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Unia zobowiązała się do realizacji celów 
określonych w art. 2 w sposób w pełni 
zgodny z rozporządzeniem (WE) nr 
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1367/2006 Parlamentu Europejskiego i 
Rady1a i w związku z tym zobowiązuje się 
do pełnego wdrożenia konwencji z Aarhus 
w całości. Zgodnie z rozporządzeniem 
(WE) nr 1367/2006 Komisja publikuje 
wszystkie oceny zawierające informacje o 
środowisku w sposób odpowiedni, 
terminowy i skuteczny, dopuszczając w 
stosownych przypadkach wkład 
społeczeństwa.
_________________
1a Rozporządzenie (WE) nr 1367/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 
września 2006 r. w sprawie zastosowania 
postanowień Konwencji z Aarhus o 
dostępie do informacji, udziale 
społeczeństwa w podejmowaniu decyzji 
oraz dostępie do sprawiedliwości w 
sprawach dotyczących środowiska do 
instytucji i organów Wspólnoty (Dz.U. L 
264 z 25.9.2006, s. 13).

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsze rozporządzenie należy interpretować w świetle konwencji z Aarhus i utrzymać 
dostęp do wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska.

Poprawka 1000
Silvia Modig

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja ustanawia Europejski Pakt na 
rzecz Klimatu w celu zaangażowania 
obywateli, partnerów społecznych i 
zainteresowanych podmiotów w 
opracowanie polityki klimatycznej na 
szczeblu Unii w procesie demokracji 
deliberatywnej. Pakt na rzecz Klimatu 
służy również jako narzędzie pozwalające 
dzielić się informacjami naukowymi na 
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temat zmiany klimatu i przykładami 
najlepszych praktyk związanych ze 
zrównoważonymi stylami życia i 
inicjatywami w dziedzinie klimatu.

Or. en

Poprawka 1001
Jytte Guteland

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja ustanawia Europejski Pakt na 
rzecz Klimatu, aby angażować obywateli, 
partnerów społecznych i zainteresowane 
podmioty w kształtowanie polityki 
klimatycznej na szczeblu unijnym oraz 
wspierać dialog i rozpowszechniać 
informacje naukowe na temat zmiany 
klimatu oraz jej aspektów społecznych i 
dotyczących równouprawnienia płci, a 
także dzielić się najlepszymi praktykami 
związanymi ze zrównoważonymi stylami 
życia i inicjatywami w dziedzinie klimatu.

Or. en

Poprawka 1002
Anna Zalewska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja ustanawia Europejski Pakt na 
rzecz Klimatu, aby angażować obywateli, 
partnerów społecznych i zainteresowane 
podmioty w kształtowanie polityki 
klimatycznej na szczeblu unijnym oraz 
wspierać dialog i rozpowszechniać 
informacje naukowe na temat zmiany 
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klimatu, a także dzielić się najlepszymi 
praktykami związanymi ze 
zrównoważonymi stylami życia i 
inicjatywami w dziedzinie klimatu.

Or. en

Poprawka 1003
Petros Kokkalis, Silvia Modig

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przyjmując środki służące osiągnięciu 
celu neutralności klimatycznej 
określonego w art. 2 ust. 1, państwa 
członkowskie zapewniają informowanie 
obywateli, społeczeństwa obywatelskiego i 
partnerów społecznych oraz 
konsultowanie się z nimi w trakcie całego 
procesu legislacyjnego. Państwa 
członkowskie działają w tym względzie w 
sposób przejrzysty.

Or. en

Poprawka 1004
Idoia Villanueva Ruiz, Silvia Modig, Manuel Bompard, Malin Björk

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Instytucje UE i państwa członkowskie są 
niezależne od wszelkich nacisków 
lobbystycznych i potępiają wszelkie formy 
„pseudoekologicznego marketingu”. Nie 
powinny one popierać ani wspierać 
przemysłu paliw kopalnych określanego 
jako środowiskowo odpowiedzialny, 
tworzyć z nim partnerstw ani w żaden 
sposób uczestniczyć w jego działalności;
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Or. en

Poprawka 1005
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – akapit 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy państwo członkowskie 
nie zastosuje się do warunków zalecenia 
wydanego przez Komisję na mocy art. 6 
ust. 2, państwa członkowskie dopilnowują, 
aby osoby fizyczne miały dostęp do 
wymiaru sprawiedliwości na poziomie 
krajowym w celu wystąpienia o kontrolę 
sądową tego zaniechania zgodnie z 
wymogami konwencji z Aarhus 
dotyczącymi dostępu do wymiaru 
sprawiedliwości.

Or. en

Poprawka 1006
Mick Wallace, Clare Daly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – akapit 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają osobom 
fizycznym dostęp do wymiaru 
sprawiedliwości na poziomie krajowym w 
celu wystąpienia o kontrolę sądową 
bezczynności państwa członkowskiego lub 
braku postępów w realizacji celów 
niniejszego rozporządzenia, zgodnie z 
wymogami dotyczącymi dostępu do 
wymiaru sprawiedliwości zawartymi w 
konwencji z Aarhus.

Or. en
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Uzasadnienie

Jedynym sposobem zapewnienia przestrzegania praw człowieka i odpowiedniej 
odpowiedzialności państw członkowskich za osiągnięcie celów niniejszego rozporządzenia 
jest zadbanie, aby osoby fizyczne były uznawane przez sądy jako posiadające legitymację 
procesową i bezpośrednio związane z niniejszym rozporządzeniem oraz środkami służącymi 
osiągnięciu jego celów.

Poprawka 1007
Idoia Villanueva Ruiz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – akapit 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja i państwa członkowskie chronią 
swoje strategie ochrony środowiska 
mające na celu zmniejszenie emisji w 
kierunku neutralności emisyjnej przed 
interesem handlowym przemysłu paliw 
kopalnych. Współpraca z tymi branżami 
przemysłu, tylko w razie konieczności, jest 
przejrzysta i odpowiedzialna;

Or. en

Poprawka 1008
Idoia Villanueva Ruiz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – akapit 1 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja i państwa członkowskie zakazują 
wszelkich form reklamy, promocji i 
sponsorowania paliw kopalnych, które 
promowałyby te produkty w jakikolwiek 
sposób, który jest fałszywy, 
wprowadzający w błąd lub zwodniczy albo 
może stwarzać błędne wrażenie co do ich 
właściwości, wpływu na środowisko, 
skutków, zagrożeń lub emisji. Wymagają 
one również ujawnienia właściwym 
organom rządowym wydatków 
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ponoszonych przez przemysł paliw 
kopalnych oraz podmioty, które działają 
na rzecz jego interesów, na reklamę, 
promocję i sponsorowanie, które nie są 
jeszcze zakazane. Dane te podawane są do 
wiadomości publicznej.

Or. en

Poprawka 1009
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – akapit 1 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Instytucje UE i państwa członkowskie 
współdziałają z przedstawicielami 
przedsiębiorstw działających w sektorze 
paliw kopalnych tylko w takim zakresie, w 
jakim jest to niezbędne do umożliwienia 
im skutecznego regulowania sektora paliw 
kopalnych i jego działalności. Komisja i 
państwa członkowskie publikują rejestr 
wszystkich pisemnych interakcji z 
przedstawicielami sektora paliw 
kopalnych, a także dopilnowują, aby takie 
interakcje były prowadzone z 
zachowaniem pełnej przejrzystości, np. 
poprzez wysłuchania publiczne, publiczne 
ogłoszenie o kontaktach i podanie pełnych 
rejestrów takich interakcji do wiadomości 
publicznej.

Or. en

Poprawka 1010
Mick Wallace, Clare Daly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – akapit 1 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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Do celów skarg o stwierdzenie 
nieważności wniesionych na podstawie 
art. 263 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej osoby fizyczne uznaje się za 
bezpośrednio i indywidualnie 
zainteresowane:
a) trajektorią przyjętą na podstawie art. 3, 
a zatem mające legitymację procesową do 
kwestionowania przed Trybunałem 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej 
legalności wszelkich aktów delegowanych 
przyjętych na podstawie art. 9;
b) wszelkimi aktami przyjętymi przez Unię 
w wyniku przeglądu przeprowadzonego 
przez Komisję na podstawie art. 3 ust. 1 
lub w odpowiedzi na wnioski 
przedstawione przez Komisję na podstawie 
art. 5 ust. 4.

Or. en

Uzasadnienie

Nie jest to związane z jakąkolwiek zmianą traktatów, ale ze sposobem, w jaki sądy obecnie 
interpretują legitymację procesową osób fizycznych, których przepisy te oczywiście 
bezpośrednio dotyczą.

Poprawka 1011
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – akapit 1 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Aby przeciwdziałać zjawisku 
„pseudoekologicznego marketingu” i 
ostatecznie wesprzeć osiągnięcie celów 
określonych w niniejszym rozporządzeniu, 
Komisja przedstawia Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie do czerwca 2021 
r. wniosek ustawodawczy ustanawiający 
ogólnounijny zakaz reklamy, 
sponsorowania i wszelkich innych działań 
promocyjnych finansowanych przez 
przedsiębiorstwa czerpiące większość 
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swoich dochodów z wydobycia i dostaw 
paliw kopalnych.

Or. en

Poprawka 1012
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – akapit 1 e (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
działalność wszystkich banków 
prywatnych i publicznych, jak również 
zakładów ubezpieczeń, była zgodna z art. 
2 i 3. Państwa członkowskie gwarantują 
również pełną przejrzystość tej 
działalności i podają do wiadomości 
publicznej wszystkie informacje.

Or. en

Poprawka 1013
Mick Wallace, Clare Daly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 8a
Ochrona przed interesami przemysłu 

paliw kopalnych
1. We wszystkich fazach 
przygotowawczych opracowywania i 
podczas wdrażania celów i środków 
służących osiągnięciu celów niniejszego 
rozporządzenia instytucje Unii i państwa 
członkowskie działają w celu ich ochrony 
przed handlowymi i innymi 
partykularnymi interesami, w 
szczególności interesami przemysłu paliw 
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kopalnych.
2. Instytucje Unii, państwa członkowskie i 
wszystkie organy publiczne, mając do 
czynienia z przemysłem paliw kopalnych 
lub podmiotami działającymi na rzecz jego 
interesów, zachowują możliwie największą 
przejrzystość i współdziałają z przemysłem 
paliw kopalnych tylko wtedy i w takim 
zakresie, w jakim uznają to za absolutnie 
konieczne w celu umożliwienia im 
skutecznego uregulowania tego przemysłu 
i jego działalności.
3. W przypadku gdy instytucja Unii, 
państwo członkowskie lub organ 
publiczny uznają interakcje z przemysłem 
paliw kopalnych za bezwzględnie 
konieczne, dbają o to, aby były one 
prowadzone w sposób jak najbardziej 
przejrzysty, oraz z wyprzedzeniem podają 
do wiadomości publicznej i udostępniają 
w łatwy sposób pisemne uzasadnienie 
takich interakcji. 
4. Instytucje Unii, państwa członkowskie i 
organy publiczne nie popierają ani nie 
wspierają przemysłu paliw kopalnych, nie 
tworzą z nim partnerstw ani nie 
uczestniczą w żadnej jego działalności ani 
w działalności z nim związanej.
5. Do dnia 30 września 2021 r. państwa 
członkowskie zakazują wszelkich form 
reklamy, promocji i sponsorowania, które 
promowałyby przemysł paliw kopalnych, 
jego produkty i związaną z nim 
działalność.
6. Do dnia 30 czerwca 2021 r. państwa 
członkowskie przygotują krajowe strategie 
stopniowego wycofania, najpóźniej do 
2025 r., wsparcia dla paliw kopalnych, w 
tym pośrednich dotacji i mechanizmów 
zdolności wytwórczych.

Or. en

Uzasadnienie

Musimy zająć się przemilczanym problemem przemysłu paliw kopalnych. Musimy nalegać na 
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jak największą integralność tego prawa i jego wdrożenie. Proponujemy stopniowe 
wycofywanie wsparcia publicznego dla przemysłu i jego działalności, zapewnienie 
przejrzystości i świadomości społecznej w zakresie niezbędnych interakcji pomiędzy władzami 
publicznymi a przemysłem oraz zaprzestanie reklamy przemysłu paliw kopalnych.

Poprawka 1014
Petar Vitanov

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 8a
Sieć Krajowych Urzędników 

Łącznikowych
1. Komisja ustanawia Sieć Krajowych 
Urzędników Łącznikowych złożoną z 
przedstawicieli wszystkich państw 
członkowskich (krajowi urzędnicy 
łącznikowi). Państwa członkowskie 
powołują do Sieci Krajowych Urzędników 
Łącznikowych po jednym przedstawicielu. 
Posiedzenia Sieci Krajowych Urzędników 
Łącznikowych mogą odbywać się w 
różnych konfiguracjach eksperckich. 
2. Sieć Krajowych Urzędników 
Łącznikowych ma w szczególności 
ułatwiać wymianę informacji pomiędzy 
Komisją a państwami członkowskimi i 
wspierać Komisję w rozpowszechnianiu 
jej działalności, ustaleń i zaleceń wśród 
odpowiednich interesariuszy w całej Unii. 
3. Sieć Krajowych Urzędników 
Łącznikowych pełni funkcję punktu 
kontaktowego na poziomie krajowym, by 
ułatwiać współpracę Komisji i ekspertów 
krajowych w kontekście realizacji 
wszystkich środków na rzecz neutralności 
klimatycznej. 
4. O ile krajowi urzędnicy łącznikowi 
muszą ściśle współpracować z 
przedstawicielami platformy sprawiedliwej 
transformacji pochodzącymi z ich państw 
członkowskich, to sama Sieć Krajowych 
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Urzędników Łącznikowych nie może 
powielać działań platformy sprawiedliwej 
transformacji ani działań prowadzonych 
na innych forach Unii.

Or. en

Poprawka 1015
Michael Bloss

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 8a
Dostęp do wymiaru sprawiedliwości

1. W przypadku gdy państwo członkowskie 
nie zastosuje się do warunków zalecenia 
wydanego przez Komisję na mocy art. 6 
ust. 2 niniejszego rozporządzenia, osoby 
fizyczne mają dostęp do wymiaru 
sprawiedliwości na poziomie krajowym w 
celu wystąpienia o kontrolę sądową tego 
zaniechania zgodnie z wymogami 
konwencji z Aarhus dotyczącymi dostępu 
do wymiaru sprawiedliwości.
2. Do celów skarg o stwierdzenie 
nieważności wniesionych na podstawie 
art. 263 TFUE osoby fizyczne uznaje się 
za bezpośrednio i indywidualnie 
zainteresowane jakimkolwiek aktem Unii 
lub państw członkowskich służącym 
realizacji unijnych celów w zakresie 
klimatu, określonych w art. 2 niniejszego 
rozporządzenia, lub jakimkolwiek 
kolejnym przeglądem tych celów zgodnie z 
art. 9a, jeżeli są one osobiście i poważnie 
dotknięte niekorzystnymi skutkami zmiany 
klimatu wynikającymi z tych aktów lub 
zaniechań. Mają one legitymację do 
zakwestionowania legalności tych działań 
lub zaniechań przed Trybunałem 
Sprawiedliwości UE.
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Or. en

Poprawka 1016
Pascal Canfin, Véronique Trillet-Lenoir, Catherine Chabaud, Chrysoula 
Zacharopoulou

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 8a
Dostęp do wymiaru sprawiedliwości

1. Do celów skarg o stwierdzenie 
nieważności wniesionych na podstawie 
art. 263 traktatu osoby fizyczne uznaje się 
za bezpośrednio i indywidualnie 
zainteresowane:
a) trajektorią prowadzącą do osiągnięcia 
neutralności emisyjnej przyjętą na 
podstawie art. 3 i przed Trybunałem 
Sprawiedliwości UE;
b) wszelkimi aktami przyjętymi przez UE 
w wyniku przeglądu przeprowadzonego 
przez Komisję na podstawie art. 3 ust. 1 
lub w odpowiedzi na wnioski 
przedstawione przez Komisję na podstawie 
art. 5 ust. 4.
2. W przypadku gdy państwo członkowskie 
nie zastosuje się do warunków zalecenia 
wydanego przez Komisję na mocy art. 6 
ust. 2, państwa członkowskie dopilnowują, 
aby osoby fizyczne miały dostęp do 
wymiaru sprawiedliwości na poziomie 
krajowym w celu wystąpienia o kontrolę 
sądową tego zaniechania zgodnie z 
wymogami konwencji z Aarhus 
dotyczącymi dostępu do wymiaru 
sprawiedliwości.

Or. en

Poprawka 1017
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Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 9 skreśla się
Wykonywanie przekazanych uprawnień

1. Powierzenie Komisji uprawnień do 
przyjmowania aktów delegowanych, 
o których mowa w art. 3 ust. 1, podlega 
warunkom określonym w niniejszym 
artykule.
2. Uprawnienia do przyjmowania aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 3 
ust. 1, powierza się Komisji na czas 
nieokreślony od dnia ... [OP: [data wejścia 
w niniejszego rozporządzenia] r.
3. Przekazanie uprawnień, o którym 
mowa w art. 3. ust. 1, może zostać 
w dowolnym momencie odwołane przez 
Parlament Europejski lub przez Radę. 
Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie 
określonych w niej uprawnień. Decyzja 
o odwołaniu staje się skuteczna od 
następnego dnia po jej opublikowaniu 
w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej lub w określonym w tej 
decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa 
ona na ważność jakichkolwiek już 
obowiązujących aktów delegowanych.
4. Przed przyjęciem aktu delegowanego 
Komisja konsultuje się z ekspertami 
wyznaczonymi przez każde państwo 
członkowskie zgodnie z zasadami 
ustanowionymi w Porozumieniu 
międzyinstytucjonalnym z dnia 13 
kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego 
stanowienia prawa.
5. Niezwłocznie po przyjęciu aktu 
delegowanego Komisja przekazuje go 
równocześnie Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.
6. Akt delegowany przyjęty na podstawie 
art. 3 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy 
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ani Parlament Europejski, ani Rada nie 
wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch 
miesięcy od przekazania tego aktu 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, 
lub gdy, przed upływem tego terminu, 
zarówno Parlament Europejski, jak 
i Rada poinformowały Komisję, że nie 
wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża 
się o dwa miesiące z inicjatywy 
Parlamentu Europejskiego lub Rady.

Or. en

Poprawka 1018
Michael Bloss

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 9 skreśla się
Wykonywanie przekazanych uprawnień

1. Powierzenie Komisji uprawnień do 
przyjmowania aktów delegowanych, 
o których mowa w art. 3 ust. 1, podlega 
warunkom określonym w niniejszym 
artykule.
2. Uprawnienia do przyjmowania aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 3 
ust. 1, powierza się Komisji na czas 
nieokreślony od dnia ... [OP: [data wejścia 
w niniejszego rozporządzenia] r.
3. Przekazanie uprawnień, o którym 
mowa w art. 3. ust. 1, może zostać 
w dowolnym momencie odwołane przez 
Parlament Europejski lub przez Radę. 
Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie 
określonych w niej uprawnień. Decyzja 
o odwołaniu staje się skuteczna od 
następnego dnia po jej opublikowaniu 
w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej lub w określonym w tej 
decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa 
ona na ważność jakichkolwiek już 
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obowiązujących aktów delegowanych.
4. Przed przyjęciem aktu delegowanego 
Komisja konsultuje się z ekspertami 
wyznaczonymi przez każde państwo 
członkowskie zgodnie z zasadami 
ustanowionymi w Porozumieniu 
międzyinstytucjonalnym z dnia 13 
kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego 
stanowienia prawa.
5. Niezwłocznie po przyjęciu aktu 
delegowanego Komisja przekazuje go 
równocześnie Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.
6. Akt delegowany przyjęty na podstawie 
art. 3 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy 
ani Parlament Europejski, ani Rada nie 
wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch 
miesięcy od przekazania tego aktu 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, 
lub gdy, przed upływem tego terminu, 
zarówno Parlament Europejski, jak 
i Rada poinformowały Komisję, że nie 
wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża 
się o dwa miesiące z inicjatywy 
Parlamentu Europejskiego lub Rady.

Or. en

Poprawka 1019
Pascal Canfin, Catherine Chabaud, Véronique Trillet-Lenoir, Chrysoula 
Zacharopoulou

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 9 skreśla się
Wykonywanie przekazanych uprawnień

1. Powierzenie Komisji uprawnień do 
przyjmowania aktów delegowanych, 
o których mowa w art. 3 ust. 1, podlega 
warunkom określonym w niniejszym 
artykule.
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2. Uprawnienia do przyjmowania aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 3 
ust. 1, powierza się Komisji na czas 
nieokreślony od dnia ... [OP: [data wejścia 
w niniejszego rozporządzenia] r.
3. Przekazanie uprawnień, o którym 
mowa w art. 3. ust. 1, może zostać 
w dowolnym momencie odwołane przez 
Parlament Europejski lub przez Radę. 
Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie 
określonych w niej uprawnień. Decyzja 
o odwołaniu staje się skuteczna od 
następnego dnia po jej opublikowaniu 
w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej lub w określonym w tej 
decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa 
ona na ważność jakichkolwiek już 
obowiązujących aktów delegowanych.
4. Przed przyjęciem aktu delegowanego 
Komisja konsultuje się z ekspertami 
wyznaczonymi przez każde państwo 
członkowskie zgodnie z zasadami 
ustanowionymi w Porozumieniu 
międzyinstytucjonalnym z dnia 13 
kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego 
stanowienia prawa.
5. Niezwłocznie po przyjęciu aktu 
delegowanego Komisja przekazuje go 
równocześnie Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.
6. Akt delegowany przyjęty na podstawie 
art. 3 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy 
ani Parlament Europejski, ani Rada nie 
wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch 
miesięcy od przekazania tego aktu 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, 
lub gdy, przed upływem tego terminu, 
zarówno Parlament Europejski, jak 
i Rada poinformowały Komisję, że nie 
wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża 
się o dwa miesiące z inicjatywy 
Parlamentu Europejskiego lub Rady.

Or. en
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Poprawka 1020
Laura Huhtasaari, Teuvo Hakkarainen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 9 skreśla się
Wykonywanie przekazanych uprawnień

1. Powierzenie Komisji uprawnień do 
przyjmowania aktów delegowanych, 
o których mowa w art. 3 ust. 1, podlega 
warunkom określonym w niniejszym 
artykule.
2. Uprawnienia do przyjmowania aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 3 
ust. 1, powierza się Komisji na czas 
nieokreślony od dnia ... [OP: [data wejścia 
w niniejszego rozporządzenia] r.
3. Przekazanie uprawnień, o którym 
mowa w art. 3. ust. 1, może zostać 
w dowolnym momencie odwołane przez 
Parlament Europejski lub przez Radę. 
Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie 
określonych w niej uprawnień. Decyzja 
o odwołaniu staje się skuteczna od 
następnego dnia po jej opublikowaniu 
w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej lub w określonym w tej 
decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa 
ona na ważność jakichkolwiek już 
obowiązujących aktów delegowanych.
4. Przed przyjęciem aktu delegowanego 
Komisja konsultuje się z ekspertami 
wyznaczonymi przez każde państwo 
członkowskie zgodnie z zasadami 
ustanowionymi w Porozumieniu 
międzyinstytucjonalnym z dnia 13 
kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego 
stanowienia prawa.
5. Niezwłocznie po przyjęciu aktu 
delegowanego Komisja przekazuje go 
równocześnie Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.
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6. Akt delegowany przyjęty na podstawie 
art. 3 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy 
ani Parlament Europejski, ani Rada nie 
wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch 
miesięcy od przekazania tego aktu 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, 
lub gdy, przed upływem tego terminu, 
zarówno Parlament Europejski, jak 
i Rada poinformowały Komisję, że nie 
wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża 
się o dwa miesiące z inicjatywy 
Parlamentu Europejskiego lub Rady.

Or. en

Poprawka 1021
Dan-Ștefan Motreanu, Cristian-Silviu Buşoi, Traian Băsescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 9 skreśla się
Wykonywanie przekazanych uprawnień

1. Powierzenie Komisji uprawnień do 
przyjmowania aktów delegowanych, 
o których mowa w art. 3 ust. 1, podlega 
warunkom określonym w niniejszym 
artykule.
2. Uprawnienia do przyjmowania aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 3 
ust. 1, powierza się Komisji na czas 
nieokreślony od dnia ... [OP: [data wejścia 
w niniejszego rozporządzenia] r.
3. Przekazanie uprawnień, o którym 
mowa w art. 3. ust. 1, może zostać 
w dowolnym momencie odwołane przez 
Parlament Europejski lub przez Radę. 
Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie 
określonych w niej uprawnień. Decyzja 
o odwołaniu staje się skuteczna od 
następnego dnia po jej opublikowaniu 
w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej lub w określonym w tej 
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decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa 
ona na ważność jakichkolwiek już 
obowiązujących aktów delegowanych.
4. Przed przyjęciem aktu delegowanego 
Komisja konsultuje się z ekspertami 
wyznaczonymi przez każde państwo 
członkowskie zgodnie z zasadami 
ustanowionymi w Porozumieniu 
międzyinstytucjonalnym z dnia 13 
kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego 
stanowienia prawa.
5. Niezwłocznie po przyjęciu aktu 
delegowanego Komisja przekazuje go 
równocześnie Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.
6. Akt delegowany przyjęty na podstawie 
art. 3 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy 
ani Parlament Europejski, ani Rada nie 
wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch 
miesięcy od przekazania tego aktu 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, 
lub gdy, przed upływem tego terminu, 
zarówno Parlament Europejski, jak 
i Rada poinformowały Komisję, że nie 
wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża 
się o dwa miesiące z inicjatywy 
Parlamentu Europejskiego lub Rady.

Or. en

Poprawka 1022
Peter Liese

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 9 skreśla się
Wykonywanie przekazanych uprawnień

1. Powierzenie Komisji uprawnień do 
przyjmowania aktów delegowanych, 
o których mowa w art. 3 ust. 1, podlega 
warunkom określonym w niniejszym 
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artykule.
2. Uprawnienia do przyjmowania aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 3 
ust. 1, powierza się Komisji na czas 
nieokreślony od dnia ... [OP: [data wejścia 
w niniejszego rozporządzenia] r.
3. Przekazanie uprawnień, o którym 
mowa w art. 3. ust. 1, może zostać 
w dowolnym momencie odwołane przez 
Parlament Europejski lub przez Radę. 
Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie 
określonych w niej uprawnień. Decyzja 
o odwołaniu staje się skuteczna od 
następnego dnia po jej opublikowaniu 
w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej lub w określonym w tej 
decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa 
ona na ważność jakichkolwiek już 
obowiązujących aktów delegowanych.
4. Przed przyjęciem aktu delegowanego 
Komisja konsultuje się z ekspertami 
wyznaczonymi przez każde państwo 
członkowskie zgodnie z zasadami 
ustanowionymi w Porozumieniu 
międzyinstytucjonalnym z dnia 13 
kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego 
stanowienia prawa.
5. Niezwłocznie po przyjęciu aktu 
delegowanego Komisja przekazuje go 
równocześnie Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.
6. Akt delegowany przyjęty na podstawie 
art. 3 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy 
ani Parlament Europejski, ani Rada nie 
wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch 
miesięcy od przekazania tego aktu 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, 
lub gdy, przed upływem tego terminu, 
zarówno Parlament Europejski, jak 
i Rada poinformowały Komisję, że nie 
wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża 
się o dwa miesiące z inicjatywy 
Parlamentu Europejskiego lub Rady.

Or. en
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Poprawka 1023
Anna Zalewska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 9 skreśla się
Wykonywanie przekazanych uprawnień

1. Powierzenie Komisji uprawnień do 
przyjmowania aktów delegowanych, 
o których mowa w art. 3 ust. 1, podlega 
warunkom określonym w niniejszym 
artykule.
2. Uprawnienia do przyjmowania aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 3 
ust. 1, powierza się Komisji na czas 
nieokreślony od dnia ... [OP: [data wejścia 
w niniejszego rozporządzenia] r.
3. Przekazanie uprawnień, o którym 
mowa w art. 3. ust. 1, może zostać 
w dowolnym momencie odwołane przez 
Parlament Europejski lub przez Radę. 
Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie 
określonych w niej uprawnień. Decyzja 
o odwołaniu staje się skuteczna od 
następnego dnia po jej opublikowaniu 
w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej lub w określonym w tej 
decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa 
ona na ważność jakichkolwiek już 
obowiązujących aktów delegowanych.
4. Przed przyjęciem aktu delegowanego 
Komisja konsultuje się z ekspertami 
wyznaczonymi przez każde państwo 
członkowskie zgodnie z zasadami 
ustanowionymi w Porozumieniu 
międzyinstytucjonalnym z dnia 13 
kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego 
stanowienia prawa.
5. Niezwłocznie po przyjęciu aktu 
delegowanego Komisja przekazuje go 
równocześnie Parlamentowi 
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Europejskiemu i Radzie.
6. Akt delegowany przyjęty na podstawie 
art. 3 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy 
ani Parlament Europejski, ani Rada nie 
wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch 
miesięcy od przekazania tego aktu 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, 
lub gdy, przed upływem tego terminu, 
zarówno Parlament Europejski, jak 
i Rada poinformowały Komisję, że nie 
wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża 
się o dwa miesiące z inicjatywy 
Parlamentu Europejskiego lub Rady.

Or. en

Poprawka 1024
Edina Tóth, András Gyürk

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 9 skreśla się
Wykonywanie przekazanych uprawnień

1. Powierzenie Komisji uprawnień do 
przyjmowania aktów delegowanych, 
o których mowa w art. 3 ust. 1, podlega 
warunkom określonym w niniejszym 
artykule.
2. Uprawnienia do przyjmowania aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 3 
ust. 1, powierza się Komisji na czas 
nieokreślony od dnia ... [OP: [data wejścia 
w niniejszego rozporządzenia] r.
3. Przekazanie uprawnień, o którym 
mowa w art. 3. ust. 1, może zostać 
w dowolnym momencie odwołane przez 
Parlament Europejski lub przez Radę. 
Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie 
określonych w niej uprawnień. Decyzja 
o odwołaniu staje się skuteczna od 
następnego dnia po jej opublikowaniu 
w Dzienniku Urzędowym Unii 
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Europejskiej lub w określonym w tej 
decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa 
ona na ważność jakichkolwiek już 
obowiązujących aktów delegowanych.
4. Przed przyjęciem aktu delegowanego 
Komisja konsultuje się z ekspertami 
wyznaczonymi przez każde państwo 
członkowskie zgodnie z zasadami 
ustanowionymi w Porozumieniu 
międzyinstytucjonalnym z dnia 13 
kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego 
stanowienia prawa.
5. Niezwłocznie po przyjęciu aktu 
delegowanego Komisja przekazuje go 
równocześnie Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.
6. Akt delegowany przyjęty na podstawie 
art. 3 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy 
ani Parlament Europejski, ani Rada nie 
wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch 
miesięcy od przekazania tego aktu 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, 
lub gdy, przed upływem tego terminu, 
zarówno Parlament Europejski, jak 
i Rada poinformowały Komisję, że nie 
wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża 
się o dwa miesiące z inicjatywy 
Parlamentu Europejskiego lub Rady.

Or. en

Poprawka 1025
Mairead McGuinness, Christian Doleschal, Franc Bogovič, Alexander Bernhuber, 
Norbert Lins, Pernille Weiss, Jessica Polfjärd, Edina Tóth, Hildegard Bentele, Peter 
Liese, Esther de Lange, Dolors Montserrat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 9 skreśla się
Wykonywanie przekazanych uprawnień

1. Powierzenie Komisji uprawnień do 
przyjmowania aktów delegowanych, 
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o których mowa w art. 3 ust. 1, podlega 
warunkom określonym w niniejszym 
artykule.
2. Uprawnienia do przyjmowania aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 3 
ust. 1, powierza się Komisji na czas 
nieokreślony od dnia ... [OP: [data wejścia 
w niniejszego rozporządzenia] r.
3. Przekazanie uprawnień, o którym 
mowa w art. 3. ust. 1, może zostać 
w dowolnym momencie odwołane przez 
Parlament Europejski lub przez Radę. 
Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie 
określonych w niej uprawnień. Decyzja 
o odwołaniu staje się skuteczna od 
następnego dnia po jej opublikowaniu 
w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej lub w określonym w tej 
decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa 
ona na ważność jakichkolwiek już 
obowiązujących aktów delegowanych.
4. Przed przyjęciem aktu delegowanego 
Komisja konsultuje się z ekspertami 
wyznaczonymi przez każde państwo 
członkowskie zgodnie z zasadami 
ustanowionymi w Porozumieniu 
międzyinstytucjonalnym z dnia 13 
kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego 
stanowienia prawa.
5. Niezwłocznie po przyjęciu aktu 
delegowanego Komisja przekazuje go 
równocześnie Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.
6. Akt delegowany przyjęty na podstawie 
art. 3 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy 
ani Parlament Europejski, ani Rada nie 
wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch 
miesięcy od przekazania tego aktu 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, 
lub gdy, przed upływem tego terminu, 
zarówno Parlament Europejski, jak 
i Rada poinformowały Komisję, że nie 
wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża 
się o dwa miesiące z inicjatywy 
Parlamentu Europejskiego lub Rady.
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Or. en

Poprawka 1026
Agnès Evren

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 9 skreśla się
Wykonywanie przekazanych uprawnień

1. Powierzenie Komisji uprawnień do 
przyjmowania aktów delegowanych, 
o których mowa w art. 3 ust. 1, podlega 
warunkom określonym w niniejszym 
artykule.
2. Uprawnienia do przyjmowania aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 3 
ust. 1, powierza się Komisji na czas 
nieokreślony od dnia ... [OP: [data wejścia 
w niniejszego rozporządzenia] r.
3. Przekazanie uprawnień, o którym 
mowa w art. 3. ust. 1, może zostać 
w dowolnym momencie odwołane przez 
Parlament Europejski lub przez Radę. 
Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie 
określonych w niej uprawnień. Decyzja 
o odwołaniu staje się skuteczna od 
następnego dnia po jej opublikowaniu 
w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej lub w określonym w tej 
decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa 
ona na ważność jakichkolwiek już 
obowiązujących aktów delegowanych.
4. Przed przyjęciem aktu delegowanego 
Komisja konsultuje się z ekspertami 
wyznaczonymi przez każde państwo 
członkowskie zgodnie z zasadami 
ustanowionymi w Porozumieniu 
międzyinstytucjonalnym z dnia 13 
kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego 
stanowienia prawa.
5. Niezwłocznie po przyjęciu aktu 
delegowanego Komisja przekazuje go 
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równocześnie Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.
6. Akt delegowany przyjęty na podstawie 
art. 3 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy 
ani Parlament Europejski, ani Rada nie 
wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch 
miesięcy od przekazania tego aktu 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, 
lub gdy, przed upływem tego terminu, 
zarówno Parlament Europejski, jak i 
Rada poinformowały Komisję, że nie 
wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża 
się o dwa miesiące z inicjatywy 
Parlamentu Europejskiego lub Rady.

Or. fr

Poprawka 1027
Hermann Tertsch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 9 skreśla się
Wykonywanie przekazanych uprawnień

1. Powierzenie Komisji uprawnień do 
przyjmowania aktów delegowanych, 
o których mowa w art. 3 ust. 1, podlega 
warunkom określonym w niniejszym 
artykule.
2. Uprawnienia do przyjmowania aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 3 
ust. 1, powierza się Komisji na czas 
nieokreślony od dnia ... [OP: [data wejścia 
w niniejszego rozporządzenia] r.
3. Przekazanie uprawnień, o którym 
mowa w art. 3. ust. 1, może zostać 
w dowolnym momencie odwołane przez 
Parlament Europejski lub przez Radę. 
Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie 
określonych w niej uprawnień. Decyzja 
o odwołaniu staje się skuteczna od 
następnego dnia po jej opublikowaniu 
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w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej lub w określonym w tej 
decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa 
ona na ważność jakichkolwiek już 
obowiązujących aktów delegowanych.
4. Przed przyjęciem aktu delegowanego 
Komisja konsultuje się z ekspertami 
wyznaczonymi przez każde państwo 
członkowskie zgodnie z zasadami 
ustanowionymi w Porozumieniu 
międzyinstytucjonalnym z dnia 13 
kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego 
stanowienia prawa.
5. Niezwłocznie po przyjęciu aktu 
delegowanego Komisja przekazuje go 
równocześnie Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.
6. Akt delegowany przyjęty na podstawie 
art. 3 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy 
ani Parlament Europejski, ani Rada nie 
wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch 
miesięcy od przekazania tego aktu 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, 
lub gdy, przed upływem tego terminu, 
zarówno Parlament Europejski, jak 
i Rada poinformowały Komisję, że nie 
wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża 
się o dwa miesiące z inicjatywy 
Parlamentu Europejskiego lub Rady.

Or. es

Poprawka 1028
Silvia Sardone, Marco Dreosto, Simona Baldassarre, Danilo Oscar Lancini, Annalisa 
Tardino

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 9 skreśla się
Wykonywanie przekazanych uprawnień

1. Powierzenie Komisji uprawnień do 
przyjmowania aktów delegowanych, 
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o których mowa w art. 3 ust. 1, podlega 
warunkom określonym w niniejszym 
artykule.
2. Uprawnienia do przyjmowania aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 3 
ust. 1, powierza się Komisji na czas 
nieokreślony od dnia ... [OP: [data wejścia 
w niniejszego rozporządzenia] r.
3. Przekazanie uprawnień, o którym 
mowa w art. 3. ust. 1, może zostać 
w dowolnym momencie odwołane przez 
Parlament Europejski lub przez Radę. 
Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie 
określonych w niej uprawnień. Decyzja 
o odwołaniu staje się skuteczna od 
następnego dnia po jej opublikowaniu 
w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej lub w określonym w tej 
decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa 
ona na ważność jakichkolwiek już 
obowiązujących aktów delegowanych.
4. Przed przyjęciem aktu delegowanego 
Komisja konsultuje się z ekspertami 
wyznaczonymi przez każde państwo 
członkowskie zgodnie z zasadami 
ustanowionymi w Porozumieniu 
międzyinstytucjonalnym z dnia 13 
kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego 
stanowienia prawa.
5. Niezwłocznie po przyjęciu aktu 
delegowanego Komisja przekazuje go 
równocześnie Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.
6. Akt delegowany przyjęty na podstawie 
art. 3 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy 
ani Parlament Europejski, ani Rada nie 
wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch 
miesięcy od przekazania tego aktu 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, 
lub gdy, przed upływem tego terminu, 
zarówno Parlament Europejski, jak 
i Rada poinformowały Komisję, że nie 
wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża 
się o dwa miesiące z inicjatywy 
Parlamentu Europejskiego lub Rady.
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Or. it

Poprawka 1029
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9 Wykonywanie przekazanych 
uprawnień

9 Zasady przekazywania uprawnień

Or. en

Poprawka 1030
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Powierzenie Komisji uprawnień do 
przyjmowania aktów delegowanych, 
o których mowa w art. 3 ust. 1, podlega 
warunkom określonym w niniejszym 
artykule.

1. Powierzenie uprawnień do 
przyjmowania aktów delegowanych nie 
ma tutaj zastosowania, ponieważ zgodnie 
z art. 290 ust. 1 TFUE decyzje o 
fundamentalnym charakterze nie mogą 
być podejmowane w drodze aktu 
delegowanego.

Or. en

Poprawka 1031
Andrey Slabakov, Andrey Novakov

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Powierzenie Komisji uprawnień do 1. Powierzenie Komisji uprawnień do 



AM\1206394PL.docx 595/635 PE652.555v01-00

PL

przyjmowania aktów delegowanych, 
o których mowa w art. 3 ust. 1, podlega 
warunkom określonym w niniejszym 
artykule.

przyjmowania środków wykonawczych, 
o których mowa w art. 3 ust. 1, podlega 
warunkom określonym w niniejszym 
artykule.

Or. en

Poprawka 1032
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Uprawnienia do przyjmowania 
aktów delegowanych, o których mowa 
w art. 3 ust. 1, powierza się Komisji na 
czas nieokreślony od dnia ... [OP: [data 
wejścia w niniejszego rozporządzenia] r.

skreśla się

Or. en

Poprawka 1033
Andrey Slabakov, Andrey Novakov

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Uprawnienia do przyjmowania 
aktów delegowanych, o których mowa 
w art. 3 ust. 1, powierza się Komisji na 
czas nieokreślony od dnia ... [OP: [data 
wejścia w niniejszego rozporządzenia] r.

2. Uprawnienia do przyjmowania 
środków wykonawczych, o których mowa 
w art. 3 ust. 1, powierza się Komisji na 
czas nieokreślony od dnia ... [OP: [data 
wejścia w niniejszego rozporządzenia] r.

Or. en

Poprawka 1034
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Przekazanie uprawnień, o którym 
mowa w art. 3. ust. 1, może zostać 
w dowolnym momencie odwołane przez 
Parlament Europejski lub przez Radę. 
Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie 
określonych w niej uprawnień. Decyzja 
o odwołaniu staje się skuteczna od 
następnego dnia po jej opublikowaniu 
w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej lub w określonym w tej 
decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa 
ona na ważność jakichkolwiek już 
obowiązujących aktów delegowanych.

skreśla się

Or. en

Poprawka 1035
Andrey Slabakov, Andrey Novakov

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Przekazanie uprawnień, o którym 
mowa w art. 3. ust. 1, może zostać 
w dowolnym momencie odwołane przez 
Parlament Europejski lub przez Radę. 
Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie 
określonych w niej uprawnień. Decyzja 
o odwołaniu staje się skuteczna od 
następnego dnia po jej opublikowaniu 
w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej lub w określonym w tej 
decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa 
ona na ważność jakichkolwiek już 
obowiązujących aktów delegowanych.

3. Przekazanie uprawnień, o którym 
mowa w art. 3. ust. 1, może zostać 
w dowolnym momencie odwołane przez 
Parlament Europejski lub przez Radę. 
Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie 
określonych w niej pewnych środków 
wykonawczych. Decyzja o odwołaniu staje 
się skuteczna od następnego dnia po jej 
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej lub w określonym w tej 
decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa 
ona na ważność jakichkolwiek już 
obowiązujących aktów delegowanych.

Or. en
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Poprawka 1036
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Przed przyjęciem aktu 
delegowanego Komisja konsultuje się 
z ekspertami wyznaczonymi przez każde 
państwo członkowskie zgodnie z zasadami 
ustanowionymi w Porozumieniu 
międzyinstytucjonalnym z dnia 13 
kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego 
stanowienia prawa.

skreśla się

Or. en

Poprawka 1037
Mick Wallace, Clare Daly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Przed przyjęciem aktu 
delegowanego Komisja konsultuje się 
z ekspertami wyznaczonymi przez każde 
państwo członkowskie zgodnie z zasadami 
ustanowionymi w Porozumieniu 
międzyinstytucjonalnym z dnia 13 
kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego 
stanowienia prawa.

4. Przed przyjęciem aktu 
delegowanego Komisja konsultuje się 
z ekspertami w dziedzinie nauk 
dotyczących klimatu wyznaczonymi przez 
każde państwo członkowskie, zgodnie 
z zasadami ustanowionymi 
w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym 
z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie 
lepszego stanowienia prawa.

Or. en

Uzasadnienie

Pojęcie „eksperci” jest szerokie. Potrzebujemy naukowców, których wiedza stanowi podstawę 
tej trajektorii.
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Poprawka 1038
Andrey Slabakov, Andrey Novakov

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Przed przyjęciem aktu 
delegowanego Komisja konsultuje się 
z ekspertami wyznaczonymi przez każde 
państwo członkowskie zgodnie z zasadami 
ustanowionymi w Porozumieniu 
międzyinstytucjonalnym z dnia 13 
kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego 
stanowienia prawa.

4. Przed przyjęciem środków 
wykonawczych Komisja konsultuje się 
z Parlamentem Europejskim i ekspertami 
wyznaczonymi przez każde państwo 
członkowskie, zgodnie z zasadami 
ustanowionymi w Porozumieniu 
międzyinstytucjonalnym z dnia 13 
kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego 
stanowienia prawa.

Or. en

Poprawka 1039
Andrey Novakov

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Przed przyjęciem aktu 
delegowanego Komisja konsultuje się 
z ekspertami wyznaczonymi przez każde 
państwo członkowskie zgodnie z zasadami 
ustanowionymi w Porozumieniu 
międzyinstytucjonalnym z dnia 13 
kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego 
stanowienia prawa.

4. Przed przyjęciem aktu 
delegowanego Komisja konsultuje się 
z Parlamentem Europejskim i ekspertami 
wyznaczonymi przez każde państwo 
członkowskie, zgodnie z zasadami 
ustanowionymi w Porozumieniu 
międzyinstytucjonalnym z dnia 13 
kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego 
stanowienia prawa.

Or. en

Poprawka 1040
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 9 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Niezwłocznie po przyjęciu aktu 
delegowanego Komisja przekazuje go 
równocześnie Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.

skreśla się

Or. en

Poprawka 1041
Andrey Slabakov, Andrey Novakov

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Niezwłocznie po przyjęciu aktu 
delegowanego Komisja przekazuje go 
równocześnie Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.

5. Niezwłocznie po przyjęciu środków 
wykonawczych Komisja przekazuje je 
równocześnie Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.

Or. en

Poprawka 1042
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Akt delegowany przyjęty na 
podstawie art. 3 wchodzi w życie tylko 
wówczas, gdy ani Parlament Europejski, 
ani Rada nie wyraziły sprzeciwu 
w terminie dwóch miesięcy od przekazania 
tego aktu Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie, lub gdy, przed upływem tego 
terminu, zarówno Parlament Europejski, 
jak i Rada poinformowały Komisję, że nie 
wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża 

skreśla się
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się o dwa miesiące z inicjatywy 
Parlamentu Europejskiego lub Rady.

Or. en

Poprawka 1043
Andrey Slabakov, Andrey Novakov

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Akt delegowany przyjęty na 
podstawie art. 3 wchodzi w życie tylko 
wówczas, gdy ani Parlament Europejski, 
ani Rada nie wyraziły sprzeciwu 
w terminie dwóch miesięcy od przekazania 
tego aktu Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie, lub gdy, przed upływem tego 
terminu, zarówno Parlament Europejski, 
jak i Rada poinformowały Komisję, że nie 
wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża 
się o dwa miesiące z inicjatywy 
Parlamentu Europejskiego lub Rady.

6. Środki wykonawcze przyjęte na 
podstawie art. 3 wchodzą w życie tylko 
wówczas, gdy ani Parlament Europejski, 
ani Rada nie wyraziły sprzeciwu 
w terminie dwóch miesięcy od przekazania 
tego aktu Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie, lub gdy, przed upływem tego 
terminu, zarówno Parlament Europejski, 
jak i Rada poinformowały Komisję, że nie 
wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża 
się o dwa miesiące z inicjatywy 
Parlamentu Europejskiego lub Rady.

Or. en

Poprawka 1044
Michael Bloss

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 9a
Przegląd

Po upływie sześciu miesięcy od każdego 
globalnego przeglądu, o którym mowa w 
art. 14 porozumienia paryskiego, Komisja 
przeprowadza przegląd wszystkich 
elementów niniejszego rozporządzenia w 
świetle najlepszych dostępnych i 
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najnowszych dowodów naukowych, w tym 
najnowszych ustaleń i zaleceń IPCC i 
EKZK, rozwoju sytuacji międzynarodowej 
i wysiłków podjętych w celu osiągnięcia 
długoterminowych celów porozumienia 
paryskiego i zapewnienia możliwości 
osiągnięcia celu ograniczenia wzrostu 
temperatury do 1,5 °C powyżej poziomu 
sprzed epoki przemysłowej, oraz 
przedkłada sprawozdanie Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie, w stosownych 
przypadkach wraz z wnioskami 
ustawodawczymi.

Or. en

Poprawka 1045
Peter Liese

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 9a
Przegląd

Po upływie sześciu miesięcy od każdego 
globalnego przeglądu, o którym mowa w 
art. 14 porozumienia paryskiego, Komisja 
przeprowadza przegląd wszystkich 
elementów niniejszego rozporządzenia w 
świetle najlepszych dostępnych i 
najnowszych dowodów naukowych, 
rozwoju sytuacji międzynarodowej i 
wysiłków podjętych w celu osiągnięcia 
długoterminowych celów porozumienia 
paryskiego i zapewnienia możliwości 
osiągnięcia docelowych poziomów 
temperatury przewidzianych w tym 
porozumieniu, w szczególności celu 
polegającego na ograniczeniu wzrostu 
temperatury do 2 °C powyżej poziomu 
sprzed epoki przemysłowej, wraz z 
dążeniem do ograniczenia wzrostu 
temperatury do 1,5 °C, oraz przedkłada 
sprawozdanie Parlamentowi 
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Europejskiemu i Radzie, w stosownych 
przypadkach wraz z wnioskami 
ustawodawczymi.

Or. en

Poprawka 1046
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 9a
Przegląd

Po upływie sześciu miesięcy od każdego 
globalnego przeglądu, o którym mowa w 
art. 14 porozumienia paryskiego, Komisja 
przeprowadza przegląd wszystkich 
elementów niniejszego rozporządzenia w 
świetle najlepszych dostępnych i 
najnowszych dowodów naukowych, 
rozwoju sytuacji międzynarodowej i 
wysiłków podjętych w celu osiągnięcia 
długoterminowych celów porozumienia 
paryskiego i zapewnienia możliwości 
osiągnięcia docelowych poziomów 
temperatury przewidzianych w tym 
porozumieniu, w szczególności celu 
polegającego na ograniczeniu wzrostu 
temperatury do 1,5 °C powyżej poziomu 
sprzed epoki przemysłowej, oraz 
przedkłada sprawozdanie Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie, w stosownych 
przypadkach wraz z wnioskami 
ustawodawczymi.

Or. en

Poprawka 1047
Mairead McGuinness, Christian Doleschal, Norbert Lins, Franc Bogovič, Roberta 
Metsola, Pernille Weiss, Jessica Polfjärd, Cindy Franssen, Christophe Hansen, Stanislav 
Polčák, Esther de Lange, Dolors Montserrat
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 9a
Klauzula przeglądowa

Po upływie sześciu miesięcy od każdego 
globalnego przeglądu, o którym mowa w 
art. 14 porozumienia paryskiego, Komisja 
przeprowadza przegląd wszystkich 
elementów niniejszego rozporządzenia w 
świetle kryteriów określonych w art. 3 ust. 
3, aby zagwarantować cel porozumienia 
paryskiego polegający na ograniczeniu 
wzrostu temperatury na świecie znacznie 
poniżej 2 °C powyżej poziomu sprzed 
epoki przemysłowej i dążyć do 
ograniczenia wzrostu temperatury do 
1,5 °C powyżej poziomu sprzed epoki 
przemysłowej, oraz przedkłada w 
stosownych przypadkach wnioski 
ustawodawcze Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.

Or. en

Poprawka 1048
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10
Rozporządzenie (UE) 2018/1999
Artykuły 1, 2, 3, 8, 11 i 15 Załącznik I i VI

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[...] skreśla się

Or. en

Poprawka 1049
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Michael Bloss

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – akapit 1 – punkt 1
Rozporządzenie (UE) 2018/1999
Artykuł 1 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wdrożenie strategii i środków 
służących realizacji unijnego celu 
neutralności klimatycznej określonego 
w art. 2 rozporządzenia …/… [Prawo 
o klimacie], służących realizacji założeń 
i osiągnięciu celów unii energetycznej, 
a w pierwszym okresie dziesięcioletnim 
od 2021 r. do 2030 r. – zwłaszcza 
osiągnięciu celów Unii na 2030 r. 
w dziedzinie energii i klimatu;”;

a) wdrożenie strategii i środków 
służących realizacji założeń i osiągnięciu 
celów unii energetycznej oraz wywiązaniu 
się z długoterminowych zobowiązań Unii 
do redukcji emisji gazów cieplarnianych 
zgodnie z porozumieniem paryskim, 
zwłaszcza unijnych celów klimatycznych, 
określonych w art. 2 rozporządzenia .../... 
[Prawo o klimacie], a w pierwszym okresie 
dziesięcioletnim od 2021 r. do 2030 r. – 
zwłaszcza osiągnięciu celów Unii na 2030 
r. w dziedzinie energii i klimatu;”;

Or. en

Uzasadnienie

W poprawce przywraca się pierwotne brzmienie art. 1 ust. 1 lit. a) rozporządzenia w sprawie 
zarządzania unią energetyczną i dodaje się po prostu nowe odniesienie do celów 
klimatycznych Unii określonych w art. 2 Prawa o klimacie.

Poprawka 1050
Mick Wallace, Clare Daly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – akapit 1 – punkt 1
Rozporządzenie (UE) 2018/1999
Artykuł 1 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wdrożenie strategii i środków 
służących realizacji unijnego celu 
neutralności klimatycznej określonego 
w art. 2 rozporządzenia …/… [Prawo 
o klimacie], służących realizacji założeń 
i osiągnięciu celów unii energetycznej, 
a w pierwszym okresie dziesięcioletnim 

a) wdrożenie strategii i środków 
służących wypełnieniu unijnych 
zobowiązań w zakresie przyczyniania się 
do realizacji celów porozumienia 
paryskiego dotyczących temperatury 
poprzez cele określone w art. 2 
rozporządzenia …/… [Prawo o klimacie], 
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od 2021 r. do 2030 r. – zwłaszcza 
osiągnięciu celów Unii na 2030 r. 
w dziedzinie energii i klimatu;”;

służących realizacji założeń i osiągnięciu 
celów unii energetycznej, a w pierwszym 
okresie dziesięcioletnim od 2021 r. 
do 2030 r. – zwłaszcza osiągnięciu celów 
Unii na 2030 r. w dziedzinie energii 
i klimatu;”;

Or. en

Uzasadnienie

Tekst zastępuje porozumienie paryskie; musimy go zachować, jeśli chcemy, aby Prawo o 
klimacie było w pełni zgodne z porozumieniem paryskim.

Poprawka 1051
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – akapit 1 – punkt 1
Rozporządzenie (UE) 2018/1999
Artykuł 1 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wdrożenie strategii i środków 
służących realizacji unijnego celu 
neutralności klimatycznej określonego 
w art. 2 rozporządzenia …/… [Prawo 
o klimacie], służących realizacji założeń 
i osiągnięciu celów unii energetycznej, 
a w pierwszym okresie dziesięcioletnim 
od 2021 r. do 2030 r. – zwłaszcza 
osiągnięciu celów Unii na 2030 r. 
w dziedzinie energii i klimatu;”;

a) wdrożenie strategii i środków 
służących realizacji unijnych celów 
neutralności klimatycznej określonych 
w art. 2 rozporządzenia …/… [Prawo 
o klimacie], służących realizacji założeń 
i osiągnięciu celów unii energetycznej, 
a w pierwszym okresie dziesięcioletnim 
od 2021 r. do 2030 r. – zwłaszcza 
osiągnięciu celów Unii na 2030 r. 
w dziedzinie energii i klimatu;”;

Or. en

Poprawka 1052
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – akapit 1 – punkt 2
Rozporządzenie (UE) 2018/1999
Artykuł 2 – punkt 7
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7) „prognozy” oznaczają 
przewidywania dotyczące 
antropogenicznych emisji gazów 
cieplarnianych z różnych źródeł oraz 
pochłaniania emisji przez pochłaniacze lub 
zmian w systemie energetycznym, w tym 
co najmniej oszacowania ilościowe dla 
następujących bezpośrednio po roku 
sprawozdawczym kolejnych sześciu lat 
kończących się cyfrą 0 lub 5;”;

7) „prognozy” oznaczają 
przewidywania dotyczące 
antropogenicznych emisji gazów 
cieplarnianych z różnych źródeł oraz 
pochłaniania emisji przez naturalne 
pochłaniacze lub zmian w systemie 
energetycznym, w tym co najmniej 
oszacowania ilościowe dla następujących 
bezpośrednio po roku sprawozdawczym 
kolejnych czterech lat kończących się cyfrą 
0 lub 5;”;

Or. en

Poprawka 1053
Michael Bloss

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – akapit 1 – punkt 2
Rozporządzenie (UE) 2018/1999
Artykuł 2 – punkt 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7) „prognozy” oznaczają 
przewidywania dotyczące 
antropogenicznych emisji gazów 
cieplarnianych z różnych źródeł oraz 
pochłaniania emisji przez pochłaniacze lub 
zmian w systemie energetycznym, w tym 
co najmniej oszacowania ilościowe dla 
następujących bezpośrednio po roku 
sprawozdawczym kolejnych sześciu lat 
kończących się cyfrą 0 lub 5;”;

7) „prognozy” oznaczają 
przewidywania dotyczące 
antropogenicznych emisji gazów 
cieplarnianych z różnych źródeł oraz 
pochłaniania emisji przez pochłaniacze lub 
zmian w systemie energetycznym, w tym 
co najmniej oszacowania ilościowe dla 
następujących bezpośrednio po roku 
sprawozdawczym kolejnych czterech lat 
kończących się cyfrą 0 lub 5;”;

Or. en

Uzasadnienie

W niniejszej poprawce przywraca się definicję „prognoz” uzgodnioną już przez 
współustawodawców w rozporządzeniu w sprawie zarządzania unią energetyczną.

Poprawka 1054
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Michael Bloss

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – akapit 1 – punkt 2 a (nowy)
Rozporządzenie (UE) 2018/1999
Artykuł 2 – punkt 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a) art. 2 pkt 11 otrzymuje brzmienie:
„(11) „cele Unii na rok 2030 w dziedzinie 
energii i klimatu” oznaczają ogólnounijny 
wiążący cel zmniejszenia do 2030 r. 
wewnątrzunijnego poziomu emisji gazów 
cieplarnianych w całej gospodarce 
zgodnie z art. 2 ust. 3 rozporządzenia .../... 
[Prawo o klimacie], ogólnounijny wiążący 
cel osiągnięcia udziału energii ze źródeł 
odnawialnych w zużyciu energii w Unii w 
roku 2030 zgodnie z art. 3 ust. 1 
dyrektywy (UE) 2018/2001, ogólnounijny 
główny cel poprawy efektywności 
energetycznej do 2030 r. zgodnie z art. 1 
ust. 1 dyrektywy 2012/27/UE oraz cel 15 
% elektroenergetycznych połączeń 
międzysystemowych na rok 2030;”; 

Or. en

Poprawka 1055
Sylwia Spurek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – akapit 1 – punkt 2 a (nowy)
Rozporządzenie (UE) 2018/1999
Artykuł 2 – punkt 63 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a) w art. 2 (Definicje) dodaje się pkt 
63 w brzmieniu:
„zainteresowana społeczność" oznacza 
społeczność, która jest lub może być 
dotknięta skutkami lub ma interes w 
procedurach podejmowania decyzji 
dotyczących środowiska, o których mowa 
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w rozdziałach 2 i 3; do celów tej definicji 
organizacje pozarządowe działające na 
rzecz ochrony środowiska i spełniające 
wymagania przewidziane w prawie 
krajowym uważa się za mające interes w 
tym zakresie.”;

Or. en

Poprawka 1056
Nicolás González Casares, César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Javi 
López

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – akapit 1 – punkt 3
Rozporządzenie (UE) 2018/1999
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) ocena wpływu planowanych polityk 
i środków na realizację założeń, o których 
mowa w lit. b), w tym ich spójności 
z unijnym celem neutralności klimatycznej 
określonym w art. 2 rozporządzenia …/… 
[Prawo o klimacie], z określonymi 
w Porozumieniu paryskim 
długoterminowymi założeniami 
dotyczącymi redukcji emisji gazów 
cieplarnianych i z długoterminowymi 
strategiami, o których mowa w art. 15;”;

f) ocena wpływu planowanych polityk 
i środków oraz ich skutków dla 
społeczeństwa i gospodarki, zwłaszcza dla 
walki z ubóstwem energetycznym, na 
realizację założeń, o których mowa w lit. 
b), w tym ich spójności z unijnym celem 
neutralności klimatycznej określonym w 
art. 2 rozporządzenia …/… [Prawo o 
klimacie], z określonymi w Porozumieniu 
paryskim długoterminowymi założeniami 
dotyczącymi redukcji emisji gazów 
cieplarnianych i z długoterminowymi 
strategiami, o których mowa w art. 15;”;

Or. en

Poprawka 1057
Tiemo Wölken, Delara Burkhardt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – akapit 1 – punkt 3
Rozporządzenie (UE) 2018/1999
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera f
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) ocena wpływu planowanych polityk 
i środków na realizację założeń, o których 
mowa w lit. b), w tym ich spójności 
z unijnym celem neutralności klimatycznej 
określonym w art. 2 rozporządzenia …/… 
[Prawo o klimacie], z określonymi 
w Porozumieniu paryskim 
długoterminowymi założeniami 
dotyczącymi redukcji emisji gazów 
cieplarnianych i z długoterminowymi 
strategiami, o których mowa w art. 15;”;

f) ocena wpływu planowanych polityk 
i środków oraz ich skutków dla 
społeczeństwa i gospodarki na realizację 
założeń, o których mowa w lit. b), w tym 
ich spójności z unijnym celem neutralności 
klimatycznej określonym w art. 2 
rozporządzenia …/… [Prawo o klimacie], 
z określonymi w Porozumieniu paryskim 
długoterminowymi założeniami 
dotyczącymi redukcji emisji gazów 
cieplarnianych i z długoterminowymi 
strategiami, o których mowa w art. 15;”;

Or. en

Poprawka 1058
Michael Bloss

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – akapit 1 – punkt 3
Rozporządzenie (UE) 2018/1999
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) ocena wpływu planowanych polityk 
i środków na realizację założeń, o których 
mowa w lit. b), w tym ich spójności 
z unijnym celem neutralności 
klimatycznej określonym w art. 2 
rozporządzenia …/… [Prawo o klimacie], 
z określonymi w Porozumieniu paryskim 
długoterminowymi założeniami 
dotyczącymi redukcji emisji gazów 
cieplarnianych i z długoterminowymi 
strategiami, o których mowa w art. 15;”;

f) ocena wpływu planowanych polityk 
i środków na realizację założeń, o których 
mowa w lit. b), w tym ich spójności 
z unijnymi celami klimatycznymi 
określonymi w art. 2 rozporządzenia …/… 
[Prawo o klimacie], z określonymi 
w Porozumieniu paryskim 
długoterminowymi założeniami 
dotyczącymi redukcji emisji gazów 
cieplarnianych i z długoterminowymi 
strategiami, o których mowa w art. 15;”;

Or. en

Poprawka 1059
Mick Wallace, Clare Daly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 10 – akapit 1 – punkt 3
Rozporządzenie (UE) 2018/1999
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) ocena wpływu planowanych polityk 
i środków na realizację założeń, o których 
mowa w lit. b), w tym ich spójności 
z unijnym celem neutralności 
klimatycznej określonym w art. 2 
rozporządzenia …/… [Prawo o klimacie], 
z określonymi w Porozumieniu paryskim 
długoterminowymi założeniami 
dotyczącymi redukcji emisji gazów 
cieplarnianych i z długoterminowymi 
strategiami, o których mowa w art. 15;”;

f) ocena wpływu planowanych polityk 
i środków na realizację założeń, o których 
mowa w lit. b), w tym ich spójności 
z unijnymi celami określonymi w art. 2 
rozporządzenia …/… [Prawo o klimacie], 
z określonymi w Porozumieniu paryskim 
długoterminowymi założeniami 
dotyczącymi redukcji emisji gazów 
cieplarnianych i z długoterminowymi 
strategiami, o których mowa w art. 15;”;

Or. en

Uzasadnienie

Wprowadzamy do Prawa o klimacie szereg celów i wykraczamy poza neutralność 
klimatyczną.

Poprawka 1060
Michael Bloss

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – akapit 1 – punkt 3 a (nowy)
Rozporządzenie (UE) 2018/1999
Artykuł 4 – litera a – podpunkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a) art. 4 lit. a) pkt 1 otrzymuje 
brzmienie:
„(1) w odniesieniu do emisji i 
pochłaniania gazów cieplarnianych oraz 
w celu przyczynienia się do osiągnięcia 
unijnych celów klimatycznych 
określonych w art. 2 rozporządzenia …/… 
[Prawo o klimacie];”;

Or. en
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Poprawka 1061
Michael Bloss

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – akapit 1 – punkt 4
Rozporządzenie (UE) 2018/1999
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) sposobu, w jaki istniejące polityki 
i środki oraz planowane polityki i środki 
przyczyniają się do osiągnięcia unijnego 
celu neutralności klimatycznej 
określonego w art. 2 rozporządzenia …/… 
[Prawo o klimacie].”;

e) sposobu, w jaki istniejące polityki 
i środki oraz planowane polityki i środki 
przyczyniają się do osiągnięcia unijnych 
celów klimatycznych określonych w art. 2 
rozporządzenia …/… [Prawo 
o klimacie].”;

Or. en

Poprawka 1062
Mick Wallace, Clare Daly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – akapit 1 – punkt 4
Rozporządzenie (UE) 2018/1999
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) sposobu, w jaki istniejące polityki 
i środki oraz planowane polityki i środki 
przyczyniają się do osiągnięcia unijnego 
celu neutralności klimatycznej 
określonego w art. 2 rozporządzenia …/… 
[Prawo o klimacie].”;

e) sposobu, w jaki istniejące polityki 
i środki oraz planowane polityki i środki 
przyczyniają się do osiągnięcia unijnych 
celów określonych w art. 2 rozporządzenia 
…/… [Prawo o klimacie].”;

Or. en

Uzasadnienie

Nasza zmiana w Prawie o klimacie polega na wprowadzeniu kilku celów i wykracza poza 
neutralność klimatyczną.

Poprawka 1063
Michael Bloss



PE652.555v01-00 612/635 AM\1206394PL.docx

PL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – akapit 1 – punkt 5
Rozporządzenie (UE) 2018/1999
Artykuł 11 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wielopoziomowy dialog w dziedzinie 
klimatu i energii

Wielopoziomowy i międzysektorowy 
dialog w dziedzinie zmiany klimatu

Or. en

Poprawka 1064
Nicolás González Casares, César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Javi 
López

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – akapit 1 – punkt 5
Rozporządzenie (UE) 2018/1999
Artykuł 11 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Każde państwo członkowskie zgodnie 
z przepisami krajowymi organizuje 
wielopoziomowy dialog dotyczący klimatu 
i energii, w którym mogą aktywnie 
uczestniczyć samorządy lokalne, 
organizacje społeczne, przedsiębiorcy, 
inwestorzy i inne odpowiednie 
zainteresowane strony oraz ogół 
społeczeństwa, by omawiać osiągnięcie 
unijnego celu neutralności klimatycznej 
określonego w art. 2 rozporządzenia …/… 
[Prawo o klimacie] oraz poszczególne 
scenariusze polityki energetyczno-
klimatycznej, w tym w perspektywie 
długoterminowej, oraz dokonywać 
przeglądu postępów, chyba że to państwo 
członkowskie ma już strukturę służącą 
temu samemu celowi. Taki dialog może 
służyć omówieniu zintegrowanych 
krajowych planów w dziedzinie energii 
i klimatu.”;

Każde państwo członkowskie zgodnie z 
przepisami krajowymi organizuje 
wielopoziomowy dialog dotyczący klimatu 
i energii, w którym mogą aktywnie 
uczestniczyć samorządy lokalne, 
środowisko akademickie, organizacje 
społeczne, w tym partnerzy społeczni, 
przedsiębiorcy, inwestorzy i inne 
odpowiednie zainteresowane strony oraz 
ogół społeczeństwa, by omawiać 
osiągnięcie unijnego celu neutralności 
klimatycznej określonego w art. 2 
rozporządzenia …/… [Prawo o klimacie] 
oraz poszczególne scenariusze polityki 
energetyczno-klimatycznej, w tym w 
perspektywie długoterminowej, oraz 
dokonywać przeglądu postępów, chyba że 
to państwo członkowskie ma już strukturę 
służącą temu samemu celowi. Taki dialog 
może służyć omówieniu zintegrowanych 
krajowych planów w dziedzinie energii i 
klimatu, strategii na rzecz sprawiedliwej 
transformacji oraz sektorowych planów 
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działania i strategii.”;

Or. en

Poprawka 1065
Tiemo Wölken, Delara Burkhardt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – akapit 1 – punkt 5
Rozporządzenie (UE) 2018/1999
Artykuł 11 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Każde państwo członkowskie zgodnie 
z przepisami krajowymi organizuje 
wielopoziomowy dialog dotyczący klimatu 
i energii, w którym mogą aktywnie 
uczestniczyć samorządy lokalne, 
organizacje społeczne, przedsiębiorcy, 
inwestorzy i inne odpowiednie 
zainteresowane strony oraz ogół 
społeczeństwa, by omawiać osiągnięcie 
unijnego celu neutralności klimatycznej 
określonego w art. 2 rozporządzenia …/… 
[Prawo o klimacie] oraz poszczególne 
scenariusze polityki energetyczno-
klimatycznej, w tym w perspektywie 
długoterminowej, oraz dokonywać 
przeglądu postępów, chyba że to państwo 
członkowskie ma już strukturę służącą 
temu samemu celowi. Taki dialog może 
służyć omówieniu zintegrowanych 
krajowych planów w dziedzinie energii 
i klimatu.”;

Każde państwo członkowskie zgodnie z 
przepisami krajowymi organizuje 
wielopoziomowy dialog dotyczący klimatu 
i energii, w którym mogą aktywnie 
uczestniczyć samorządy lokalne, 
środowisko akademickie, organizacje 
organizacje społeczne, w tym partnerzy 
społeczni, przedsiębiorcy, w tym MŚP, 
inwestorzy i inne odpowiednie 
zainteresowane strony oraz ogół 
społeczeństwa, by omawiać osiągnięcie 
unijnego celu neutralności klimatycznej 
określonego w art. 2 rozporządzenia …/… 
[Prawo o klimacie] oraz poszczególne 
scenariusze polityki energetyczno-
klimatycznej, w tym w perspektywie 
długoterminowej, oraz dokonywać 
przeglądu postępów, chyba że to państwo 
członkowskie ma już strukturę służącą 
temu samemu celowi. Taki dialog 
powinien służyć omówieniu 
zintegrowanych krajowych planów 
w dziedzinie energii i klimatu.”;

Or. en

Poprawka 1066
Mick Wallace, Clare Daly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – akapit 1 – punkt 5
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Rozporządzenie (UE) 2018/1999
Artykuł 11 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Każde państwo członkowskie zgodnie 
z przepisami krajowymi organizuje 
wielopoziomowy dialog dotyczący klimatu 
i energii, w którym mogą aktywnie 
uczestniczyć samorządy lokalne, 
organizacje społeczne, przedsiębiorcy, 
inwestorzy i inne odpowiednie 
zainteresowane strony oraz ogół 
społeczeństwa, by omawiać osiągnięcie 
unijnego celu neutralności klimatycznej 
określonego w art. 2 rozporządzenia …/… 
[Prawo o klimacie] oraz poszczególne 
scenariusze polityki energetyczno-
klimatycznej, w tym w perspektywie 
długoterminowej, oraz dokonywać 
przeglądu postępów, chyba że to państwo 
członkowskie ma już strukturę służącą 
temu samemu celowi. Taki dialog może 
służyć omówieniu zintegrowanych 
krajowych planów w dziedzinie energii 
i klimatu.”;

Każde państwo członkowskie zgodnie 
z przepisami krajowymi organizuje 
wielopoziomowy dialog dotyczący klimatu 
i energii, w którym mogą aktywnie 
uczestniczyć samorządy lokalne, 
organizacje organizacje społeczne oraz 
ogół społeczeństwa, by omawiać 
osiągnięcie unijnych celów określonych 
w art. 2 rozporządzenia …/… [Prawo 
o klimacie] oraz poszczególne scenariusze 
polityki energetyczno-klimatycznej, w tym 
w perspektywie długoterminowej, oraz 
dokonywać przeglądu postępów, chyba że 
to państwo członkowskie ma już strukturę 
służącą temu samemu celowi. Taki dialog 
może służyć omówieniu zintegrowanych 
krajowych planów w dziedzinie energii 
i klimatu.”;

Or. en

Uzasadnienie

Nie możemy pozwolić, aby przemysł miał uprzywilejowany dostęp i mógł próbować osłabiać 
zintegrowane krajowe plany w zakresie energii i klimatu.

Poprawka 1067
Silvia Sardone, Marco Dreosto, Simona Baldassarre, Danilo Oscar Lancini, Annalisa 
Tardino

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – akapit 1 – punkt 5
Rozporządzenie (UE) 2018/1999
Artykuł 11 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Każde państwo członkowskie zgodnie 
z przepisami krajowymi organizuje 

Każde państwo członkowskie zgodnie 
z przepisami krajowymi organizuje 
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wielopoziomowy dialog dotyczący klimatu 
i energii, w którym mogą aktywnie 
uczestniczyć samorządy lokalne, 
organizacje społeczne, przedsiębiorcy, 
inwestorzy i inne odpowiednie 
zainteresowane strony oraz ogół 
społeczeństwa, by omawiać osiągnięcie 
unijnego celu neutralności klimatycznej 
określonego w art. 2 rozporządzenia …/… 
[Prawo o klimacie] oraz poszczególne 
scenariusze polityki energetyczno-
klimatycznej, w tym w perspektywie 
długoterminowej, oraz dokonywać 
przeglądu postępów, chyba że to państwo 
członkowskie ma już strukturę służącą 
temu samemu celowi. Taki dialog może 
służyć omówieniu zintegrowanych 
krajowych planów w dziedzinie energii 
i klimatu.”;

wielopoziomowy dialog dotyczący klimatu 
i energii, w którym mogą aktywnie 
uczestniczyć samorządy lokalne, 
inwestorzy i inne odpowiednie 
zainteresowane strony oraz ogół 
społeczeństwa, by omawiać osiągnięcie 
unijnego celu neutralności klimatycznej 
określonego w art. 2 rozporządzenia …/… 
[Prawo o klimacie] oraz poszczególne 
scenariusze polityki energetyczno-
klimatycznej, w tym w perspektywie 
długoterminowej, oraz dokonywać 
przeglądu postępów, chyba że to państwo 
członkowskie ma już strukturę służącą 
temu samemu celowi. Taki dialog może 
służyć omówieniu zintegrowanych 
krajowych planów w dziedzinie energii 
i klimatu.”;

Or. it

Poprawka 1068
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – akapit 1 – punkt 5
Rozporządzenie (UE) 2018/1999
Artykuł 11 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Każde państwo członkowskie zgodnie 
z przepisami krajowymi organizuje 
wielopoziomowy dialog dotyczący klimatu 
i energii, w którym mogą aktywnie 
uczestniczyć samorządy lokalne, 
organizacje społeczne, przedsiębiorcy, 
inwestorzy i inne odpowiednie 
zainteresowane strony oraz ogół 
społeczeństwa, by omawiać osiągnięcie 
unijnego celu neutralności klimatycznej 
określonego w art. 2 rozporządzenia …/… 
[Prawo o klimacie] oraz poszczególne 
scenariusze polityki energetyczno-
klimatycznej, w tym w perspektywie 
długoterminowej, oraz dokonywać 

Każde państwo członkowskie zgodnie z 
przepisami krajowymi organizuje 
wielopoziomowy dialog dotyczący klimatu 
i energii, w którym mogą aktywnie 
uczestniczyć samorządy lokalne, 
organizacje społeczne, przedsiębiorcy, 
inwestorzy i inne odpowiednie 
zainteresowane strony oraz ogół 
społeczeństwa, by omawiać poszczególne 
scenariusze polityki energetyczno-
klimatycznej, w tym w perspektywie 
długoterminowej, oraz dokonywać 
przeglądu postępów, w tym w osiąganiu 
unijnego celu neutralności klimatycznej 
określonego w art. 2 rozporządzenia …/… 
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przeglądu postępów, chyba że to państwo 
członkowskie ma już strukturę służącą 
temu samemu celowi. Taki dialog może 
służyć omówieniu zintegrowanych 
krajowych planów w dziedzinie energii 
i klimatu.”;

[Prawo o klimacie], chyba że to państwo 
członkowskie ma już strukturę służącą 
temu samemu celowi. Taki dialog może 
służyć omówieniu zintegrowanych 
krajowych planów w dziedzinie energii 
i klimatu.”;

Or. en

Poprawka 1069
Michael Bloss

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – akapit 1 – punkt 5
Rozporządzenie (UE) 2018/1999
Artykuł 11 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Każde państwo członkowskie zgodnie 
z przepisami krajowymi organizuje 
wielopoziomowy dialog dotyczący klimatu 
i energii, w którym mogą aktywnie 
uczestniczyć samorządy lokalne, 
organizacje społeczne, przedsiębiorcy, 
inwestorzy i inne odpowiednie 
zainteresowane strony oraz ogół 
społeczeństwa, by omawiać osiągnięcie 
unijnego celu neutralności klimatycznej 
określonego w art. 2 rozporządzenia …/… 
[Prawo o klimacie] oraz poszczególne 
scenariusze polityki energetyczno-
klimatycznej, w tym w perspektywie 
długoterminowej, oraz dokonywać 
przeglądu postępów, chyba że to państwo 
członkowskie ma już strukturę służącą 
temu samemu celowi. Taki dialog może 
służyć omówieniu zintegrowanych 
krajowych planów w dziedzinie energii 
i klimatu.”;

Każde państwo członkowskie zgodnie z 
przepisami krajowymi organizuje 
wielopoziomowy i międzysektorowy dialog 
dotyczący zmiany klimatu, w którym mogą 
aktywnie uczestniczyć samorządy lokalne, 
organizacje społeczne, przedsiębiorcy, 
inwestorzy i inne odpowiednie 
zainteresowane strony oraz ogół 
społeczeństwa, by omawiać poszczególne 
scenariusze przewidziane w 
poszczególnych sektorach na rok 2030, 
2040, 2050 oraz na późniejsze lata, z 
myślą o osiągnięciu unijnych celów 
klimatycznych określonych w art. 2 
rozporządzenia …/… [Prawo o klimacie] 
oraz dokonywać przeglądu postępów, 
chyba że to państwo członkowskie ma już 
strukturę służącą temu samemu celowi. 
Taki dialog może służyć omówieniu 
zintegrowanych krajowych planów 
w dziedzinie energii i klimatu.”;

Or. en

Poprawka 1070
Sylwia Spurek
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – akapit 1 – punkt 5 a (nowy)
Rozporządzenie (UE) 2018/1999
Artykuł 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a) dodaje się art. 11(a) w brzmieniu:
„Artykuł 11a
1. Państwa członkowskie zapewniają, by 
zgodnie z odnośnym krajowym systemem 
prawnym, członkowie zainteresowanej 
społeczności: a) mający wystarczający 
interes lub ewentualnie; b ) podnoszący 
naruszenie prawa, gdy administracyjne 
procedury prawne państwa 
członkowskiego wymagają tego jako 
warunku koniecznego, mieli dostęp do 
procedury odwoławczej przed sądem lub 
innym niezależnym i bezstronnym 
organem upoważnionym z mocy prawa do 
kwestionowania zgodności z prawem 
materialnym lub formalnym decyzji, 
działań lub zaniechań, z zastrzeżeniem 
art. 10.
2. Państwa członkowskie ustalają, na 
jakim etapie mogą być kwestionowane 
decyzje, działania lub zaniechania.
3. Państwa członkowskie ustalają, co 
stanowi wystarczający interes lub 
naruszenie prawa, zgodnie z celem 
udzielenia zainteresowanej społeczności 
szerokiego dostępu do wymiaru 
sprawiedliwości. W tym celu interes 
wszelkich organizacji pozarządowych 
spełniających wymogi, o których mowa w 
art. 2 pkt 63, uważa się za wystarczający 
do celów ust. 1 lit. a) niniejszego artykułu. 
Takie organizacje uważa się również za 
mające prawa, które mogą zostać 
naruszone, do celów ust. 1 lit. b) 
niniejszego artykułu.
4. Przepisy niniejszego artykułu nie 
wykluczają możliwości przeprowadzenia 
wstępnej procedury odwoławczej przed 
organem administracyjnym oraz nie mają 
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wpływu na wymóg wyczerpania 
administracyjnych procedur 
odwoławczych przed zastosowaniem 
sądowych procedur odwoławczych, jeżeli 
taki wymóg istnieje w prawie krajowym. 
Każda taka procedura musi być uczciwa, 
sprawiedliwa, przeprowadzana bez 
zbędnej zwłoki i niezbyt droga.
5. W celu zwiększenia skuteczności 
przepisów niniejszego artykułu państwa 
członkowskie dopilnowują, by praktyczne 
informacje dotyczące dostępu do 
administracyjnych i sądowych procedur 
odwoławczych były podawane do 
wiadomości publicznej.”;

Or. en

Poprawka 1071
Michael Bloss

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – akapit 1 – punkt 6
Rozporządzenie (UE) 2018/1999
Artykuł 15 – ustęp 3 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) osiągania długoterminowej redukcji 
emisji gazów cieplarnianych oraz poprawy 
pochłaniania emisji przez pochłaniacze we 
wszystkich sektorach zgodnie z unijnym 
celem neutralności klimatycznej 
określonym w art. 2 rozporządzenia …/… 
[Prawo o klimacie];”

c) osiągania długoterminowej redukcji 
emisji gazów cieplarnianych we wszystkich 
sektorach oraz poprawy pochłaniania 
emisji przez pochłaniacze zgodnie z celem 
Unii, by w świetle ustaleń 
Międzynarodowego Panelu dotyczącego 
Zmian Klimatu (IPCC) dotyczących 
niezbędnych redukcji w sposób racjonalny 
pod względem kosztów zmniejszyć emisję 
gazów cieplarnianych w Unii i poprawić 
pochłanianie emisji przez pochłaniacze w 
dążeniu do osiągnięcia celów 
porozumienia paryskiego dotyczących 
temperatury, tak aby najpóźniej do 2040 r. 
osiągnąć równowagę między 
antropogenicznymi emisjami z różnych 
źródeł a pochłanianiem emisji przez 
pochłaniacze gazów cieplarnianych i 
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osiągnąć następnie ujemny bilans emisji 
zgodnie z art. 2 rozporządzenia …/… 
[Prawo o klimacie];”;

Or. en

Uzasadnienie

W poprawce przywraca się pierwotne brzmienie art. 15 ust. 3 lit. c) rozporządzenia w sprawie 
zarządzania unią energetyczną i dodaje się po prostu nowe odniesienie do celów 
klimatycznych Unii określonych w art. 2 Prawa o klimacie.

Poprawka 1072
Anna Zalewska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – akapit 1 – punkt 6
Rozporządzenie (UE) 2018/1999
Artykuł 15 – ustęp 3 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) osiągania długoterminowej redukcji 
emisji gazów cieplarnianych oraz poprawy 
pochłaniania emisji przez pochłaniacze we 
wszystkich sektorach zgodnie z unijnym 
celem neutralności klimatycznej 
określonym w art. 2 rozporządzenia …/… 
[Prawo o klimacie];”

c) osiągania długoterminowej redukcji 
emisji gazów cieplarnianych oraz poprawy 
pochłaniania emisji przez pochłaniacze we 
wszystkich sektorach zgodnie z unijnym 
celem neutralności klimatycznej 
określonym w art. 2 rozporządzenia …/… 
[Prawo o klimacie], by w świetle ustaleń 
Międzynarodowego Panelu dotyczącego 
Zmian Klimatu (IPCC) dotyczących 
niezbędnych redukcji w sposób racjonalny 
pod względem kosztów zmniejszyć emisję 
gazów cieplarnianych w Unii i poprawić 
pochłanianie emisji przez pochłaniacze 
w dążeniu do osiągnięcia celu 
porozumienia paryskiego dotyczącego 
temperatury, tak aby jak najszybciej 
osiągnąć równowagę między 
antropogenicznymi emisjami z różnych 
źródeł a pochłanianiem emisji przez 
pochłaniacze gazów cieplarnianych;”;

Or. en
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Poprawka 1073
Mick Wallace, Clare Daly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – akapit 1 – punkt 6
Rozporządzenie (UE) 2018/1999
Artykuł 15 – ustęp 3 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) osiągania długoterminowej redukcji 
emisji gazów cieplarnianych oraz poprawy 
pochłaniania emisji przez pochłaniacze we 
wszystkich sektorach zgodnie z unijnym 
celem neutralności klimatycznej 
określonym w art. 2 rozporządzenia …/… 
[Prawo o klimacie];”

c) osiągania długoterminowej i 
pośredniej redukcji emisji gazów 
cieplarnianych oraz poprawy pochłaniania 
emisji przez pochłaniacze we wszystkich 
sektorach zgodnie z unijnym celem 
neutralności klimatycznej określonym 
w art. 2 rozporządzenia …/… [Prawo 
o klimacie];”

Or. en

Uzasadnienie

Długoterminowe strategie muszą uwzględniać też realizację pośrednich celów redukcji. Nie 
są one tylko jakimś odległym celem. Kluczowe znaczenie ma rozliczalność postępów w 
realizacji celów.

Poprawka 1074
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – akapit 1 – punkt 6
Rozporządzenie (UE) 2018/1999
Artykuł 15 – ustęp 3 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) osiągania długoterminowej redukcji 
emisji gazów cieplarnianych oraz poprawy 
pochłaniania emisji przez pochłaniacze we 
wszystkich sektorach zgodnie z unijnym 
celem neutralności klimatycznej 
określonym w art. 2 rozporządzenia …/… 
[Prawo o klimacie];”

c) osiągania długoterminowej redukcji 
emisji gazów cieplarnianych oraz poprawy 
pochłaniania emisji przez naturalne 
pochłaniacze we wszystkich sektorach 
zgodnie z unijnymi celami neutralności 
klimatycznej określonymi w art. 2 
rozporządzenia …/… [Prawo o klimacie];”

Or. en
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Poprawka 1075
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – akapit 1 – punkt 7 – litera a
Rozporządzenie (UE) 2018/1999
Załącznik I – część 1 – sekcja A – punkt 3.1.1. – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) Polityki i środki służące do 
osiągnięcia celu określonego zgodnie 
z rozporządzeniem (UE) 2018/842, jak 
wskazano w pkt 2.1.1, oraz polityki 
i środki mające na celu spełnienie 
wymogów określonych w rozporządzeniu 
(UE) 2018/841, obejmujące wszystkie 
najważniejsze sektory wysokoemisyjne 
oraz sektory związane ze zwiększaniem 
pochłaniania, z perspektywą osiągnięcia 
celu neutralności klimatycznej 
określonego w art. 2 rozporządzenia …/… 
[Prawo o klimacie]”;

(i) Polityki i środki służące do 
osiągnięcia celu określonego zgodnie 
z rozporządzeniem (UE) 2018/842, jak 
wskazano w pkt 2.1.1, oraz polityki 
i środki mające na celu spełnienie 
wymogów określonych w rozporządzeniu 
(UE) 2018/841, obejmujące wszystkie 
najważniejsze sektory wysokoemisyjne 
oraz sektory związane ze zwiększaniem 
pochłaniania, z perspektywą osiągnięcia 
celów neutralności klimatycznej 
określonych w art. 2 rozporządzenia …/… 
[Prawo o klimacie]”;

Or. en

Poprawka 1076
Michael Bloss

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – akapit 1 – punkt 7 – litera a
Rozporządzenie (UE) 2018/1999
Załącznik I – część 1 – sekcja A – punkt 3.1.1. – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) Polityki i środki służące do 
osiągnięcia celu określonego zgodnie 
z rozporządzeniem (UE) 2018/842, jak 
wskazano w pkt 2.1.1, oraz polityki 
i środki mające na celu spełnienie 
wymogów określonych w rozporządzeniu 
(UE) 2018/841, obejmujące wszystkie 
najważniejsze sektory wysokoemisyjne 
oraz sektory związane ze zwiększaniem 

(i) Polityki i środki służące do 
osiągnięcia celu określonego zgodnie 
z rozporządzeniem (UE) 2018/842, jak 
wskazano w pkt 2.1.1, oraz polityki 
i środki mające na celu spełnienie 
wymogów określonych w rozporządzeniu 
(UE) 2018/841, obejmujące wszystkie 
najważniejsze sektory wysokoemisyjne 
oraz sektory związane ze zwiększaniem 
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pochłaniania, z perspektywą osiągnięcia 
celu neutralności klimatycznej 
określonego w art. 2 rozporządzenia …/… 
[Prawo o klimacie]”;

pochłaniania, z perspektywą osiągnięcia 
celów klimatycznych Unii określonych 
w art. 2 rozporządzenia …/… [Prawo 
o klimacie]”;

Or. en

Poprawka 1077
Clare Daly, Mick Wallace

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – akapit 1 – punkt 7 – litera a
Rozporządzenie (UE) 2019/1999
Załącznik I – część 1 – sekcja A – punkt 3.1.1. – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) Polityki i środki służące do 
osiągnięcia celu określonego zgodnie 
z rozporządzeniem (UE) 2018/842, jak 
wskazano w pkt 2.1.1, oraz polityki 
i środki mające na celu spełnienie 
wymogów określonych w rozporządzeniu 
(UE) 2018/841, obejmujące wszystkie 
najważniejsze sektory wysokoemisyjne 
oraz sektory związane ze zwiększaniem 
pochłaniania, z perspektywą osiągnięcia 
celu neutralności klimatycznej 
określonego w art. 2 rozporządzenia …/… 
[Prawo o klimacie]”;

(i) Polityki i środki służące do 
osiągnięcia celu określonego zgodnie 
z rozporządzeniem (UE) 2018/842, jak 
wskazano w pkt 2.1.1, oraz polityki 
i środki mające na celu spełnienie 
wymogów określonych w rozporządzeniu 
(UE) 2018/841, obejmujące wszystkie 
najważniejsze sektory wysokoemisyjne 
oraz sektory związane ze zwiększaniem 
pochłaniania, z perspektywą osiągnięcia 
celów określonych w art. 2 rozporządzenia 
…/… [Prawo o klimacie]”;

Or. en

Uzasadnienie

Wprowadzamy do Prawa o klimacie więcej niż jeden cel.

Poprawka 1078
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – akapit 1 – punkt 7 – litera b
Rozporządzenie (UE) 2018/1999
Załącznik I – część 1 – sekcja B – punkt 5.5.
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5.5. Wkład planowanych polityk 
i środków na rzecz osiągnięcia unijnego 
celu neutralności klimatycznej 
określonego w art. 2 rozporządzenia …/… 
[Prawo o klimacie].”;

5.5. Wkład planowanych polityk 
i środków na rzecz osiągnięcia unijnych 
celów neutralności klimatycznej 
określonych w art. 2 rozporządzenia …/… 
[Prawo o klimacie].”;

Or. en

Poprawka 1079
Michael Bloss

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – akapit 1 – punkt 7 – litera b
Rozporządzenie (UE) 2018/1999
Załącznik I – część 1 – sekcja B – punkt 5.5.

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5.5. Wkład planowanych polityk 
i środków na rzecz osiągnięcia unijnego 
celu neutralności klimatycznej 
określonego w art. 2 rozporządzenia …/… 
[Prawo o klimacie].”;

5.5. Wkład planowanych polityk 
i środków na rzecz osiągnięcia unijnych 
celów klimatycznych określonych w art. 2 
rozporządzenia …/… [Prawo 
o klimacie].”;

Or. en

Poprawka 1080
Mick Wallace, Clare Daly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – akapit 1 – punkt 7 – litera b
Rozporządzenie (UE) 2019/1999
Załącznik I – część 1 – sekcja B – punkt 5.5.

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5.5. Wkład planowanych polityk 
i środków na rzecz osiągnięcia unijnego 
celu neutralności klimatycznej 
określonego w art. 2 rozporządzenia …/… 
[Prawo o klimacie].”;

5.5. Wkład planowanych polityk 
i środków na rzecz osiągnięcia unijnych 
celów określonych w art. 2 rozporządzenia 
…/… [Prawo o klimacie].”;

Or. en
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Uzasadnienie

Wprowadzamy do Prawa o klimacie więcej niż jeden cel.

Poprawka 1081
Michael Bloss

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – akapit 1 – punkt 7 a (nowy)
Rozporządzenie (UE) 2018/1999
Załącznik IV – punkt 2.1.1.

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7a) w załączniku IV pkt 2.1.1. 
otrzymuje brzmienie:
„2.1.1. „(1) Przewidywane emisje ogółem 
w latach 2021–2050 z myślą o 
przyczynieniu się do osiągnięcia unijnego 
budżetu emisji gazów cieplarnianych, 
określonego w art. 2 ust. -1 
rozporządzenia …/… [Prawo 
o klimacie]:”; 

Or. en

Uzasadnienie

Aby emisje Unii zmieściły się w budżecie emisji gazów cieplarnianych, określonym w art. 2 
ust. -1, państwa członkowskie powinny udzielić informacji o swoich przewidywanych emisjach  
gazów cieplarnianych ogółem w latach 2021–2050.

Poprawka 1082
Michael Bloss

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – akapit 1 – punkt 7 b (nowy)
Rozporządzenie (UE) 2018/1999
Załącznik IV – punkt 2.1.2.

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7b) w załączniku IV pkt 2.1.2. 
otrzymuje brzmienie:
„2.1.2. Krajowy cel redukcji emisji we 
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wszystkich sektorach gospodarki do 2030 
r. i na kolejne lata, jeżeli takie informacje 
są dostępne, z uwzględnieniem 
zobowiązań państw członkowskich na 
mocy art. 2 rozporządzenia .../... [Prawo o 
klimacie]”;

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny przedstawić informacje o tym, jak zamierzają osiągnąć 
zerowy poziom emisji gazów cieplarnianych netto najpóźniej do 2040 r.

Poprawka 1083
Michael Bloss

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – akapit 1 – punkt 7 c (nowy)
Rozporządzenie (UE) 2018/1999
Załącznik IV – punkt 2.1.4. (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7c) w załączniku IV pkt 2.1.4. 
otrzymuje brzmienie:
„2.1.4. Przewidywana poprawa 
pochłaniania przez naturalne 
pochłaniacze do roku 2030, 2035, 2040 i 
na późniejsze lata, przy uwzględnieniu 
zobowiązań państw członkowskich 
wynikających z art. 2 rozporządzenia .../... 
[Prawo o klimacie]”;

Or. en

Poprawka 1084
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – akapit 1 – punkt 8
Rozporządzenie (UE) 2018/1999
Załącznik VI – litera c – podpunkt viii
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(viii) ocenę wkładu polityki lub środka 
w realizację unijnego celu neutralności 
klimatycznej określonego w art. 2 
rozporządzenia …/… [Prawo o klimacie] 
oraz w realizację strategii 
długoterminowej, o której mowa 
w art. 15;”.

(viii) ocenę wkładu polityki lub środka 
w realizację unijnych celów neutralności 
klimatycznej określonych w art. 2 
rozporządzenia …/… [Prawo o klimacie] 
oraz w realizację strategii 
długoterminowej, o której mowa 
w art. 15;”.

Or. en

Poprawka 1085
Michael Bloss

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – akapit 1 – punkt 8
Rozporządzenie (UE) 2018/1999
Załącznik VI – litera c – podpunkt viii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(viii) ocenę wkładu polityki lub środka 
w realizację unijnego celu neutralności 
klimatycznej określonego w art. 2 
rozporządzenia …/… [Prawo o klimacie] 
oraz w realizację strategii 
długoterminowej, o której mowa 
w art. 15;”.

(viii) ocenę wkładu polityki lub środka 
w realizację unijnych celów klimatycznych 
określonych w art. 2 rozporządzenia …/… 
[Prawo o klimacie] oraz w realizację 
strategii długoterminowej, o której mowa 
w art. 15;”.

Or. en

Poprawka 1086
Mick Wallace, Clare Daly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – akapit 1 – punkt 8
Rozporządzenie (UE) 2018/1999
Załącznik VI – litera c – podpunkt viii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(viii) ocenę wkładu polityki lub środka 
w realizację unijnego celu neutralności 
klimatycznej określonego w art. 2 

(viii) ocenę wkładu polityki lub środka 
w realizację unijnych celów określonych 
w art. 2 rozporządzenia …/… [Prawo 
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rozporządzenia …/… [Prawo o klimacie] 
oraz w realizację strategii 
długoterminowej, o której mowa 
w art. 15;”.

o klimacie] oraz w realizację strategii 
długoterminowej, o której mowa 
w art. 15;”.

Or. en

Uzasadnienie

Wprowadzamy do Prawa o klimacie szereg celów, wykraczając poza neutralność.

Poprawka 1087
Michal Wiezik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 10a
Zmiany w rozporządzeniu (UE) 2018/841

W rozporządzeniu (UE) 2018/841 
wprowadza się następujące zmiany:
„1) Artykuł 4 otrzymuje brzmienie:
Zobowiązania:
W latach 2021–2025 i 2026–2030, z 
uwzględnieniem mechanizmów 
elastyczności przewidzianych w art. 12 i 
13, każde państwo członkowskie 
dopilnowuje, aby emisje nie przewyższały 
pochłaniania, co oblicza się jako sumę 
całkowitych emisji i całkowitego 
pochłaniania na jego terytorium łącznie 
we wszystkich kategoriach rozliczania 
gruntów, o których mowa w art. 2, oraz 
aby bilans w latach 2026–2030 stanowił 
wartość netto obliczaną jako sumę 
całkowitych emisji i całkowitego 
pochłaniania na terytorium UE we 
wszystkich kategoriach rozliczania 
gruntów, rozliczanych zgodnie z 
niniejszym rozporządzeniem. Do grudnia 
2021 r. Komisja proponuje ambitny cel 
dotyczący pochłaniania netto na szczeblu 
unijnym i krajowym na lata 2026–2030, 
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oparty w szczególności na 
niewykorzystanym potencjale w zakresie 
składowania dwutlenku węgla, na 
proponowanych unijnych programach w 
zakresie upraw sprzyjających 
pochłanianiu dwutlenku węgla przez 
glebę, na celach Unii w zakresie odnowy i 
ścisłej ochrony, określonych w strategii 
ochrony różnorodności biologicznej do 
2030 r., oraz wprowadza zmiany do 
niniejszego rozporządzenia.
2) art. 5 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
4. Państwa członkowskie uwzględniają 
w swoich rozliczeniach dla każdej 
kategorii rozliczania gruntów wszelkie 
zmiany w zasobach węgla w rezerwuarach 
węgla wymienionych w załączniku 
I sekcja B . Państwa członkowskie mogą 
zdecydować o nieuwzględnianiu w swoich 
rozliczeniach zmian zasobów węgla dla 
rezerwuarów węgla, w przypadku gdy 
dany rezerwuar nie jest źródłem. Decyzja 
o takim nieuwzględnianiu zmian zasobów 
węgla w rozliczeniach nie ma 
zastosowania do będących rezerwuarem 
węgla: nadziemnej biomasy, węgla 
organicznego w glebie, martwego drewna 
i produktów z pozyskanego drewna w 
kategorii rozliczania gruntów obejmującej 
zarządzane grunty leśne.
3) art. 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2. Jeżeli wynik obliczenia, o którym mowa 
w ust. 1 niniejszego artykułu, jest ujemny 
w odniesieniu do poziomu referencyjnego 
dotyczącego lasów dla danego państwa 
członkowskiego, państwo to włącza do 
swoich rozliczeń dotyczących 
zarządzanych gruntów leśnych całkowite 
pochłanianie netto w wysokości nie więcej 
niż pięciokrotność równowartości 3,5 % 
emisji tego państwa członkowskiego w 
roku lub okresie bazowym, jak określono 
w załączniku III. Ograniczenie to nie 
obejmuje pochłaniania netto z 
rezerwuarów węgla, jakie stanowią 
martwe drewno oraz produkty z 
pozyskanego drewna, z wyjątkiem 
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kategorii papieru, o której mowa w art. 9 
ust. 1 lit. a), ani pochłaniania przez 
wszystkie istotne rezerwuary węgla, w tym 
węgiel organiczny w glebie, na obszarach 
wyznaczonych do realizacji unijnego celu 
odnowy i ścisłej ochrony w kategorii 
rozliczania gruntów obejmującej 
zarządzane grunty leśne.”;

Or. en

Uzasadnienie

Rozporządzenie LULUCF i dyrektywa RED II powinny dać pierwszeństwo zwiększeniu 
poziomu ambicji, aktualnej wiedzy naukowej i przyjętym ostatnio elementom Zielonego Ładu 
(strategia w zakresie różnorodności biologicznej). Nasz sektor użytkowania gruntów nie może 
po prostu służyć realizacji celu „braku obciążenia netto”, a systemy wsparcia w ramach 
dyrektywy RED II nie powinny sprzyjać szkodliwym praktykom.  

Poprawka 1088
Michal Wiezik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 10b
Zmiany w dyrektywie (UE) 2018/2001

W dyrektywie (UE) 2018/2001 wprowadza 
się następujące zmiany:
1) art. 29 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„Biopaliwa, biopłyny i paliwa z biomasy 
produkowane z biomasy leśnej 
uwzględnione do celów, o których mowa 
w ust. 1 akapit pierwszy lit. a), b) i c), 
spełniają następujące kryteria w celu 
zminimalizowania ryzyka użycia paliwa 
produkowanego z biomasy leśnej 
pochodzącej z produkcji niespełniającej 
kryteriów zrównoważonego rozwoju:
a) wykorzystanie biomasy jest zgodne z 
zasadą wykorzystania kaskadowego i z 
hierarchią odpadów;
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b) biomasa nie stanowi drewna z pni i 
całych drzew, w tym w postaci granulatu i 
zrębków;
c) okres kompensacji emisji dla paliwa 
jest krótszy niż 20 lat.
Jeżeli nie są spełnione kryteria, o których 
mowa w lit. a), b) i c) niniejszego ustępu, 
biopaliwa, biopłyny i paliwa z biomasy 
produkowane z biomasy leśnej nie są 
uwzględniane w celach, o których mowa w 
ust. 1 akapit pierwszy lit. a), b) i c).
Biomasa z zagajnika o krótkiej rotacji nie 
podlega kryterium b) określonemu w 
akapicie pierwszym.
Państwa członkowskie o powierzchni 
terenów leśnych przekraczającej 65 % 
mogą w ograniczonym zakresie 
wykorzystywać do celów, o których mowa 
w ust. 1 akapit pierwszy lit. a) i b), 
biopaliwa, biopłyny i paliwa z biomasy 
niespełniające kryteriów, o których mowa 
w lit. a), b) i c), pod warunkiem że 
biomasa leśna została wyprodukowana na 
ich terytorium.”;

Or. en

Uzasadnienie

Rozporządzenie LULUCF i dyrektywa RED II powinny dać pierwszeństwo zwiększeniu 
poziomu ambicji, aktualnej wiedzy naukowej i przyjętym ostatnio elementom Zielonego Ładu 
(strategia w zakresie różnorodności biologicznej). Nasz sektor użytkowania gruntów nie może 
po prostu służyć realizacji celu „braku obciążenia netto”, a systemy wsparcia w ramach 
dyrektywy RED II nie powinny sprzyjać szkodliwym praktykom.

Poprawka 1089
Pascal Canfin, Véronique Trillet-Lenoir, Chrysoula Zacharopoulou

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 10 a
Zmiany w rozporządzeniu (UE) 2018/842
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W rozporządzeniu (UE) 2018/842 
wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 5 dodaje się ustępy w brzmieniu:
„5a. We wszelkich transakcjach 
dokonywanych na podstawie przepisu, o 
którym mowa w art. 5 ust. 5, minimalną 
cenę rocznego limitu emisji ustala się na 
poziomie 100 EUR za każdą tonę 
ekwiwalentu dwutlenku węgla.
5b. Państwa członkowskie informują 
Komisję o wszelkich działaniach 
podjętych na podstawie niniejszego 
ustępu, a do marca 2025 r. powiadamiają 
ją o zamiarze stosowania postanowień art. 
5 ust. 5.
5c. Najpóźniej do czerwca 2025 r. Komisja 
ocenia, czy wszystkie państwa członkowski 
zamierzają stosować postanowienia art. 5 
ust. 5, oraz podaje do wiadomości 
publicznej wpływ stosowania tych 
przepisów na budżet.”;

Or. en

Uzasadnienie

W celu zapewnienia osiągania przez państwa członkowskie celów krajowych oraz pełnej 
przejrzystości środków i elastyczności w tym zakresie wprowadza się stałą opłatę w wysokości 
100 EUR za przekazanie części limitu przez jedno państwo członkowskie drugiemu. Komisja 
analizuje i podaje do wiadomości publicznej takie transakcje i ich ewentualny wpływ – 
pozytywny i negatywny – na budżet państw członkowskich oraz uwzględnia to w semestrze 
UE.

Poprawka 1090
Mick Wallace, Clare Daly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 10a
Przegląd

Po upływie sześciu miesięcy od każdego 
globalnego przeglądu, o którym mowa w 
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art. 14 porozumienia paryskiego, Komisja 
przeprowadza przegląd wszystkich 
elementów niniejszego rozporządzenia w 
świetle najnowszych i najlepszych 
dostępnych dowodów naukowych, rozwoju 
sytuacji międzynarodowej i wysiłków 
podjętych w celu osiągnięcia 
długoterminowych celów porozumienia 
paryskiego i zapewnienia możliwości 
osiągnięcia docelowych poziomów 
temperatury przewidzianych w tym 
porozumieniu bez ich przekraczania, w 
szczególności celu polegającego na 
ograniczeniu wzrostu temperatury do 
1,5°C powyżej poziomu 
przedindustrialnego, oraz przedkłada 
sprawozdanie Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie, w stosownych 
przypadkach wraz z wnioskami 
ustawodawczymi. 
W sprawozdaniu tym ocenia się:
a) spójność niniejszego rozporządzenia z 
zobowiązaniami wynikającymi z 
porozumienia paryskiego, sprawiedliwe 
przyczynianie się do osiągnięcia celu 
porozumienia paryskiego w zakresie 
wzrostu temperatury na poziomie 1,5°C, 
potrzebę aktualizacji niniejszego 
rozporządzenia w świetle rozwoju sytuacji 
międzynarodowej i najlepszej dostępnej 
wiedzy naukowej w tym zakresie oraz 
spójność w odniesieniu do celu w zakresie 
adaptacji ustanowionego w porozumieniu 
paryskim;
b) postępy we wdrażaniu rozporządzenia, 
w tym tabelę postępów państw 
członkowskich;
c) potencjalny wkład niniejszego 
rozporządzenia w przejście na gospodarkę 
o obiegu zamkniętym, w tym krótsze i 
zrównoważone tendencje w zakresie 
konsumpcji i zmniejszenie ilości zasobów 
wykorzystywanych przez Unię, a także 
ewentualną potrzebę zmiany niniejszego 
rozporządzenia w celu uwzględnienia w 
nim celów;
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d) równy wkład niniejszego 
rozporządzenia po wdrożeniu na rzecz 
globalnego Południa zgodnie z zasadami 
równości określonymi w UNFCCC.

Or. en

Uzasadnienie

Popieramy pomysł sprawozdawcy dotyczący dodania artykułu przeglądowego i uważamy, że 
dość ważne jest dostosowanie niniejszego rozporządzenia w razie potrzeby do rozwoju 
sytuacji międzynarodowej. Porozumienie paryskie przewiduje cele dotyczące temperatury 
(ograniczenie ocieplenia do 1,5°C ), a nie planowany poziom (jak w przypadku redukcji 
emisji UE do 2030 r.). Nie wolno nam też zapominać o celu w zakresie adaptacji 
ustanowionym w porozumieniu paryskim, a na mocy niniejszego rozporządzenia mają 
również powstać stosowne ramy.

Poprawka 1091
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 10a
Wzywa się państwa członkowskie UE i 
Radę Europejską, by ponownie oceniły 
swoje poprzednie zobowiązania i 
konkluzje Rady Europejskiej w 
odniesieniu do tzw. celów klimatycznych 
na 2030 r. i celu neutralności 
klimatycznej na 2050 r. oraz, w razie 
konieczności, by dostosowały je w 
rozsądnym terminie, tak by można je było 
wdrożyć z korzyścią dla obywateli, 
przedsiębiorstw i środowiska bez 
narażania na szwank lub nawet niszczenia 
całych gałęzi przemysłu i milionów miejsc 
pracy poprzez nierealistyczne redukcje 
emisji w oparciu o modele oparte na 
ideologiach. Na podstawie wszelkich 
nowych konkluzji Rady Europejskiej w 
rozumieniu racjonalnej polityki ochrony 
środowiska wzywa się Komisję – jako 
organ niższego szczebla – do przedłożenia 
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w późniejszym terminie wniosku w 
sprawie zmiany rozporządzenia (UE) 
2018/1999.

Or. en

Poprawka 1092
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie 
dwudziestego dnia po jego opublikowaniu 
w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej.

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie 
dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Or. en

Poprawka 1093
Silvia Sardone, Marco Dreosto, Simona Baldassarre, Danilo Oscar Lancini, Annalisa 
Tardino

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1 – akapit 1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Z wyjątkiem art. 2 ust. 3 i 4 niniejsze 
rozporządzenie ma zastosowanie od dnia 1 
stycznia 2031 r.

Or. it

Poprawka 1094
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – akapit 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości 
i jest bezpośrednio stosowane we 
wszystkich państwach członkowskich.

Niniejsza dyrektywa jest skierowana do 
państw członkowskich. .

Or. en


