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Poprawka 44
Robert Roos, Rob Rooken, Pietro Fiocchi, Margarita de la Pisa Carrión, Jessica Stegrud

Wniosek dotyczący rozporządzenia
–

Wniosek o odrzucenie

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i 
Energii zwraca się do Komisji Ochrony 
Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, 
która jest przedmiotowo właściwa, o 
zaproponowanie odrzucenia wniosku 
Komisji.

Or. en

Uzasadnienie

Przed ustanowieniem zmienionego celu na 2030 r. i obowiązującego celu neutralności 
klimatycznej do 2050 r. UE powinna wziąć w pełni pod uwagę wszystkie kwestie ekonomiczne, 
środowiskowe i społeczne. UE powinna ocenić skutki przymusowych ograniczeń emisji, w 
połączeniu z istniejącymi strategiami politycznymi w dziedzinie klimatu, dla siły nabywczej 
rodzin oraz budżetów inwestycyjnych zarówno dla sektora prywatnego, jak i publicznego. 
Ponadto upoważnienie Komisji (w drodze aktów delegowanych) do określenia drogi do 
neutralności klimatycznej po 2030 r. jest wyraźnym przekroczeniem jej mandatu, natomiast to 
traktaty unijne są zasadniczym elementem aktu podstawowego. Wreszcie, przed dalszymi 
działaniami UE powinna określić, czy właściwsze jest oparcie się na środkach służących 
dostosowaniu się do zmiany klimatu, czy na działaniach łagodzących.

Poprawka 45
Markus Buchheit
w imieniu grupy ID

Wniosek dotyczący rozporządzenia
–

Wniosek o odrzucenie

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i 
Energii zwraca się do Komisji Ochrony 
Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, 
która jest przedmiotowo właściwa, o 
zaproponowanie odrzucenia wniosku 
Komisji.
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Poprawka 46
Markus Buchheit
w imieniu grupy ID

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) W swoim komunikacie z dnia 11 
grudnia 2019 r. zatytułowanym 
„Europejski Zielony Ład”19Komisja 
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 nierealistyczną strategię na 
rzecz wzrostu gospodarczego mającą na 
celu przekształcenie Unii w rzekomo 
sprawiedliwe i dostatnie społeczeństwo w 
drodze poświęcenia całych gałęzi 
gospodarki, a zatem światowej 
konkurencyjności bez stosownej oceny 
skutków.

_________________ _________________
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 47
Nicolás González Casares
w imieniu grupy S&D
Mohammed Chahim, Jens Geier, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, Csaba Molnár, 
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Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, Josianne 
Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) W swoim komunikacie z dnia 11 
grudnia 2019 r. zatytułowanym 
„Europejski Zielony Ład”19Komisja 
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 zrównoważoną strategię 
na rzecz 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 48
Markus Pieper, Marian-Jean Marinescu, Pernille Weiss, Angelika Niebler, Pilar del 
Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-Xavier 
Bellamy, Henna Virkkunen, Tom Berendsen, Massimiliano Salini, Seán Kelly, Sven 
Schulze, Christian Ehler, Tomas Tobé, Ivan Štefanec
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) W swoim komunikacie z dnia 11 
grudnia 2019 r. zatytułowanym 
„Europejski Zielony Ład”19Komisja 
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, konkurencyjna i 
odporna 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 49
Nicolás González Casares
w imieniu grupy S&D
Mohammed Chahim, Miriam Dalli, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert Hajšel, 
Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka



AM\1206925PL.docx 7/190 PE653.722v01-00

PL

(1a) Z zastosowaniem 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 50
Markus Buchheit, Guido Reil

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 
cieplarnianych20stanowi 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 oceny21Międzyrządowej 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

skreśla się
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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.)].
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.).

Or. en

Poprawka 51
Nicolás González Casares
w imieniu grupy S&D
Mohammed Chahim, Jens Geier, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert Hajšel, 
Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

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 
cieplarnianych20stanowi solidną podstawę 

(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 
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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 oceny21Międzyrządowej 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

naukową do przeciwdziałania zmianom 
klimatu i wskazuje, że potrzebna jest 
intensyfikacja działań w dziedzinie 
klimatu. Ocenia się w nim, że działalność 
człowieka spowodowała wzrost globalnego 
ocielenia o ok. 1°C w stosunku do epoki 
preindustrialnej oraz że przy takim tempie 
wzrost o 1,5 °C nastąpi w latach 2030–
2052. 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.

_________________ _________________
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.). 
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Poprawka 52
Nicolás González Casares
w imieniu grupy S&D
Miriam Dalli, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, Csaba Molnár, Robert Hajšel, 
Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

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. 
Przystosowanie się do zmiany klimatu 
zmniejszyłoby niepożądane skutki w 
opłacalny sposób, dając znaczące 
dodatkowe korzyści płynące z rozwiązań 
opartych na przyrodzie.

Or. en

Poprawka 53
Markus Buchheit, Guido Reil

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 

skreśla się
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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 54
Nicolás González Casares
w imieniu grupy S&D
Mohammed Chahim, Jens Geier, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, Csaba Molnár, 
Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, Josianne 
Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

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 
w szybki, 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.
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Or. en

Poprawka 55
Sira Rego

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 oraz osiągnięcia celów 
zrównoważonego rozwoju Organizacji 
Narodów Zjednoczonych, jak również do 
tego, by w sprawiedliwy sposób i z 
determinacją 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. es

Poprawka 56
Markus Buchheit, Guido Reil

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 

skreśla się
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utrzymania go poniżej 1,5 °C w 
porównaniu z poziomem sprzed epoki 
przemysłowej23, oraz podkreślono 
znaczenie przystosowania się do 
negatywnych skutków zmiany 
klimatu24oraz 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.
24 Art. 2 ust.1 lit. b) porozumienia 
paryskiego.
25 Art. 2 ust.1 lit. c) porozumienia 
paryskiego.

Or. en

Poprawka 57
Markus Buchheit, Guido Reil

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.

skreśla się

Or. en
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Poprawka 58
Sira Rego

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, zdrowia, 
integralności ekosystemów, różnorodności 
biologicznej, dobrobytu i dostatku 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.

Or. es

Poprawka 59
Sandra Pereira

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 
realistycznych środków do osiągnięcia 
tego celu;

Or. en
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Poprawka 60
Markus Buchheit, Guido Reil

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.

skreśla się

Or. en

Poprawka 61
Michael Bloss
w imieniu grupy Verts/ALE

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 

(6) Osiągnięcie celów porozumienia 
paryskiego, zwłaszcza zerowego poziomu 
emisji netto gazów cieplarnianych 
najpóźniej do 2050 r., wymaga od 
wszystkich sektorów gospodarki 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 pod względem 
energetycznym i w pełni oparte na 
źródłach odnawialnych dostawy energii 
oparte na sprawnie i efektywnie 
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technologiczne oraz badania i rozwój. działającym wewnętrznym rynku energii. 
Unia i państwa członkowskie będą 
musiały przyjąć ambitne i spójne ramy 
regulacyjne, również dotyczące innowacji 
technologicznych oraz badań i rozwoju, 
aby zapewnić wkład wszystkich sektorów 
gospodarki w unijne cele klimatyczne.

Or. en

Poprawka 62
Nicolás González Casares
w imieniu grupy S&D
Mohammed Chahim, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana 
Maldonado López, Miapetra Kumpula-Natri, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

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 głębokiej 
transformacji oraz wkładu ze strony 
wszystkich sektorów gospodarki, w tym 
sektora lotniczego i sektora morskiego, 
które będą musiały uczestniczyć w 
transformacji gospodarczej w taki sposób, 
aby ich działania przyczyniły się 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. 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.   W 
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kontekście znaczenia zmniejszenia emisji 
z paliw kopalnych ważne jest zastąpienie 
wysokoemisyjnych surowców i 
promowanie gospodarki o obiegu 
zamkniętym we wszystkich sektorach.

Or. en

Poprawka 63
Markus Pieper, Pernille Weiss, Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, Maria da 
Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-Xavier Bellamy, Henna Virkkunen, Tom 
Berendsen, Seán Kelly, Sven Schulze, Christian Ehler, Tomas Tobé, Ivan Štefanec

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 
naciskiem na odchodzenie od 
wykorzystywania zasobów kopalnych we 
wszystkich sektorach. 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. 
Zasadniczymi czynnikami napędzającymi 
realizację celu neutralności klimatycznej są 
również transformacja cyfrowa, innowacje 
technologiczne oraz badania i rozwój.

Or. en

Poprawka 64
Henna Virkkunen, Pernille Weiss, Sara Skyttedal, Tomas Tobé

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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(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 
naciskiem na odchodzenie od 
wykorzystywania zasobów kopalnych we 
wszystkich sektorach. 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 65
András Gyürk, Edina Tóth

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

Or. en

Poprawka 66
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Sira Rego

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 
sprawiedliwy, zrównoważony, przystępny 
cenowo i bezpieczny system energetyczny 
na wszystkich etapach i we wszystkich 
sektorach. Ważnymi czynnikami 
napędzającymi realizację celu neutralności 
klimatycznej są również uczestnictwo 
obywatelskie, transformacja cyfrowa, 
innowacje technologiczne oraz badania 
i rozwój.

Or. es

Poprawka 67
Nicolás González Casares
w imieniu grupy S&D
Mohammed Chahim, Miriam Dalli, Dan Nica, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert 
Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, Carlos 
Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) Aby ułatwić przejście na 
neutralność klimatyczną we wszystkich 
sektorach gospodarki, każdy sektor 
powinien mieć plan działania opisujący, w 
jaki sposób i do kiedy może ograniczyć 
emisje do wartości bliskiej zeru, przy czym 
rok 2050 stanowi termin ostateczny. Takie 
plany działania należy opracować w 
oparciu o ścisłą współpracę między 
stowarzyszeniami branżowymi, 
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przedsiębiorstwami, związkami 
zawodowymi i środowiskiem 
akademickim, a także należy ocenić w 
nich możliwości, potrzeby i wyzwania, jeśli 
chodzi o osiągnięcie neutralności 
klimatycznej.

Or. en

Poprawka 68
Sandra Pereira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) Energia to strategiczny sektor 
gospodarki, mający podstawowe znaczenie 
dla suwerennego rozwoju państw; musi 
pozostać w sferze kontroli i własności 
państwa, a także rozwijać się zgodnie z 
interesem publicznym, przy wsparciu 
przez wiedzę naukową i postęp techniczny 
oraz zgodnie z zasadami ochrony zasobów 
naturalnych, z zachowaniem ich zdolności 
do odbudowy i w równowadze 
ekologicznej.

Or. en

Poprawka 69
Markus Pieper, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, 
Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-
Xavier Bellamy, Henna Virkkunen, Tom Berendsen, Seán Kelly, Sven Schulze, 
Christian Ehler, Tomas Tobé, Ivan Štefanec

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) Ochrona klimatu stanowi okazję 
dla gospodarki europejskiej i powinna 
pomóc zapewnić jej przemysłowi 
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przywództwo w światowej innowacyjności. 
Innowacje w zrównoważonej produkcji 
mogą promować siłę przemysłu 
europejskiego w kluczowych segmentach 
rynku i w ten sposób chronić i tworzyć 
miejsca pracy.

Or. en

Poprawka 70
Nicolás González Casares
w imieniu grupy S&D
Mohammed Chahim, Dan Nica, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, Csaba Molnár, 
Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Miapetra Kumpula-
Natri, Łukasz Kohut, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Alicia Homs Ginel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6b) Zasadniczymi czynnikami 
napędzającymi realizację neutralności 
klimatycznej są transformacja cyfrowa, 
innowacje technologiczne oraz badania i 
rozwój. Unia musi ulepszyć ekosystemy 
wokół tych kluczowych technologii i 
sektorów, które prowadzą do osiągnięcia 
celów neutralności klimatycznej, aby 
wspierać zajmowaną przez Unię pozycję 
prekursora.

Or. en

Poprawka 71
Markus Buchheit, Guido Reil

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreśla się
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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) 
2018/84128zawierające 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).
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 
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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 72
Michael Bloss
w imieniu grupy Verts/ALE

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) 
2018/84128zawierające 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 
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przepisów w połączeniu z wszystkimi 
odnośnymi przepisami sektorowymi, aby 
uwzględnić zwiększony unijny cel na 2030 
r. oraz cel osiągnięcia zerowego poziomu 
emisji netto gazów cieplarnianych 
określony w tych przepisach.

_________________ _________________
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 73
Nicolás González Casares
w imieniu grupy S&D
Mohammed Chahim, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana 
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Maldonado López, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

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) 
2018/84128zawierające 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 uaktualniła politykę 
w obszarze działań w dziedzinie klimatu 
i dysponuje ramami regulacyjnymi, które 
umożliwiają osiągnięcie unijnego celu 
redukcji emisji gazów cieplarnianych 
do 2030 r. Jednakże polityka ta nie jest już 
zgodna z celami 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.

_________________ _________________
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 

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 
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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).

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 74
Sira Rego

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) Oprócz przepływu energii dążenie 
do neutralności klimatycznej powinno 
obejmować sektory mające nań wyraźny 
wpływ, w szczególności transport, 
turystykę, przemysł i rolnictwo. Unia i jej 
państwa członkowskie powinny 
propagować konkretne działania 
ukierunkowane na każdy z nich, bez 
uszczerbku dla sieci powiązań 
produkcyjnych.

Or. es

Poprawka 75
Markus Buchheit, Guido Reil
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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 76
Lina Gálvez Muñoz, Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Adriana Maldonado 
López, Josianne Cutajar

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) Cel neutralności klimatycznej 
stanowi ogromną okazję do sprostania 
wyzwaniom XXI w. w strategiczny sposób.  
Stanowi dla UE okazję od nasilenia 
działań i czerpania korzyści z racji 
pełnienia pionierskiej roli dzięki czołowej 
pozycji w czystych technologiach i 
tworzeniu nowych miejsc pracy z 
uwzględnieniem równowagi płci. 
Możliwości wynikają też z zamiany w 
odpowiednim czasie starzejącej się 
infrastruktury i mienia na inne, zgodne z 
celem dogłębnej dekarbonizacji.

Or. en
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Poprawka 77
Nicolás González Casares
w imieniu grupy S&D
Mohammed Chahim, Miriam Dalli, Dan Nica, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, 
Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Miapetra Kumpula-Natri, 
Łukasz Kohut, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Alicia Homs Ginel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) Cel neutralności klimatycznej 
stanowi ogromną okazję do sprostania 
wyzwaniom XXI w. w strategiczny sposób.  
Stanowi dla UE okazję do nasilenia 
działań i czerpania korzyści z racji 
pełnienia pionierskiej roli dzięki czołowej 
pozycji w czystych technologiach i 
tworzeniu nowych miejsc pracy. 
Możliwości wynikają też z zamiany w 
odpowiednim czasie starzejącej się 
infrastruktury i mienia na inne, zgodne z 
celem dogłębnej dekarbonizacji.

Or. en

Poprawka 78
Nicolás González Casares
w imieniu grupy S&D
Miriam Dalli, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado 
López, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs 
Ginel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8b) 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 zatrudnienie krajowe.
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Or. en

Poprawka 79
Markus Buchheit, Guido Reil

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Za pośrednictwem pakietu „Czysta 
energia dla wszystkich 
Europejczyków”29Unia 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/UE30i 
2018/2001/UE31, oraz poprzez 
wzmocnienie odpowiednich środków 
ustawodawczych, w tym dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2010/31/UE32.

skreśla się

_________________
29 COM(2016) 860 final z dnia środa, 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).
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. 
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13).

Or. en

Poprawka 80
Michael Bloss
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Za pośrednictwem pakietu „Czysta 
energia dla wszystkich 
Europejczyków”29Unia 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/UE30i 
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 tym 
rozporządzeniu.

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

29 COM(2016) 860 final z dnia środa, 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 

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

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 81
Nicolás González Casares
w imieniu grupy S&D
Dan Nica, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana 
Maldonado López, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Alicia Homs Ginel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Za pośrednictwem pakietu „Czysta 
energia dla wszystkich 
Europejczyków”29Unia 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/UE30i 
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 przyspieszyła plan działań, który 
zmierza w kierunku koniecznej 
dekarbonizacji gospodarki, 
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 środa, 30 
listopada 2016 r.

29 COM(2016) 860 final z dnia środa, 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 

30 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 
2012 r. w sprawie efektywności 
energetycznej, zmiany dyrektyw 
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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).

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 82
Nicolás González Casares
w imieniu grupy S&D
Alicia Homs Ginel, Mohammed Chahim, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, Csaba 
Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Josianne 
Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9a) Unia promuje cele związane z 
przyspieszeniem dekarbonizacji za 
pomocą projektów pilotażowych w 
regionach o szczególnych warunkach 
geograficznych i demograficznych, takich 
jak wyspy objęte programem „Czysta 
energia dla unijnych wysp”. W procesie 
przechodzenia na gospodarkę neutralną 
klimatycznie Unia powinna nadal zwracać 
szczególną uwagę na potrzeby obszarów 
wyspiarskich i obszarów najbardziej 
oddalonych.

Or. en

Poprawka 83
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Andrius Kubilius, Liudas Mažylis, Rasa Juknevičienė, Maria da Graça Carvalho

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9a) O ile cele dotyczące ograniczenia 
emisji zostały określone w odniesieniu do 
roku 2030 i 2050, o tyle Unia dotychczas 
nie określiła swoich szczególnych 
ogólnounijnych celów dotyczących 
usuwania; cele takie są konieczne, biorąc 
pod uwagę, że unijny cel neutralności 
klimatycznej nie może zostać osiągnięty 
bez stopniowego zwiększania usuwania 
dwutlenku węgla.

Or. en

Poprawka 84
Markus Buchheit, Guido Reil

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.

skreśla się

Or. en

Poprawka 85
András Gyürk, Edina Tóth

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10
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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 86
Markus Pieper, Edina Tóth, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, 
Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens 
Gieseke, François-Xavier Bellamy, Tom Berendsen, Massimiliano Salini, Seán Kelly, 
Sven Schulze, Christian Ehler, Ivan Štefanec

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 jest zdeterminowana osiągnąć to w 
sposób odpowiedni, sprawiedliwy i 
sprzyjający włączeniu społecznemu, a 
także dążyć 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.

Or. en
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Poprawka 87
Nicolás González Casares
w imieniu grupy S&D
Mohammed Chahim, Miriam Dalli, Dan Nica, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, 
Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Miapetra Kumpula-Natri, 
Łukasz Kohut, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Alicia Homs Ginel

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 powinna nadal być 
światowym liderem w przechodzeniu na 
neutralność klimatyczną i jest 
zdeterminowana osiągnąć to w sposób 
sprawiedliwy, sprawiedliwy społecznie i 
sprzyjający włączeniu społecznemu, 
wyznaczać ambitniejsze cele w skali 
światowej oraz wzmacniać globalną 
reakcję na zmiany klimatu, wykorzystując 
do tego celu wszelkie narzędzia, jakimi 
dysponuje, w tym dyplomację klimatyczną 
i narzędzia polityki handlowej. Unia ma 
obowiązek pokazać, że ta transformacja 
jest możliwa i wskazana.

Or. en

Poprawka 88
Sira Rego

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 
i zmianę priorytetów jej polityki 
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handlowej.

Or. es

Poprawka 89
Sandra Pereira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10a) Unia powinna być odpowiedzialna 
za deregulację i liberalizację handlu 
międzynarodowego, który sprzyja 
zwiększeniu przepływu materii i energii na 
świecie, co ma ogromny wpływ na 
środowisko naturalne, gospodarkę i 
społeczeństwo. Zamiast tego Unia 
powinna promować rozwój wzajemnie 
korzystnych międzynarodowych 
stosunków gospodarczych, opartych na 
komplementarności, a nie na konkurencji, 
odrzucając wszelkie formy 
neokolonializmu i zaprzestając zawierania 
wszelkich umów o wolnym handlu.

Or. en

Poprawka 90
Lina Gálvez Muñoz, Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Adriana Maldonado 
López, Josianne Cutajar

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10a) Niewielki odsetek kobiet 
uczestniczy w planowaniu i 
podejmowaniu decyzji w zakresie polityki 
łagodzenia zmian klimatu. Dlatego w 
polityce w dziedzinie klimatu należy 
uwzględnić kwestie płci, aby zapewnić 
równy i znaczący udział kobiet i mężczyzn 
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w planowaniu oraz podejmowaniu decyzji. 
Jeżeli polityka w zakresie zmian klimatu 
nie jest skierowana do wszystkich 
obywateli, prawdopodobnie będzie mniej 
skuteczna.

Or. en

Poprawka 91
Markus Buchheit, Guido Reil

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.35Rada 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.

skreśla się

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

Or. en

Poprawka 92
Nicolás González Casares
w imieniu grupy S&D
Mohammed Chahim, Miriam Dalli, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert Hajšel, 
Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

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.35Rada 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 

(11) Parlament Europejski ogłosił kryzys 
klimatyczny i środowiskowy oraz 
wielokrotnie wzywał Komisję i państwa 
członkowskie do wzmożenia wysiłków w 
celu ułatwienia koniecznego 
przekształcenia społeczeństwa 
europejskiego w społeczeństwo neutralne 
dla klimatu najpóźniej do 2050 r., tak by 
stało się ono przykładem europejskiego 
sukcesu, apelując jednocześnie o 
opracowanie ambitnego prawa o klimacie 
zawierającego prawnie wiążący cel 
krajowy i odnoszący się do całej 
gospodarki w zakresie osiągnięcia zerowej 
emisji gazów cieplarnianych netto 
najpóźniej do 2050 r. oraz pośrednie cele 
UE na lata 2030 i 2040. 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, które 
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konwencji Narodów Zjednoczonych w 
sprawie zmian klimatu.

przysłużą się wszystkim państwom 
członkowskim i obejmą odpowiednie 
instrumenty, zachęty, wsparcie i 
inwestycje w celu zapewnienia, by 
transformacja była racjonalna pod 
względem kosztów, przebiegała w sposób 
sprawiedliwy, a także społecznie 
zrównoważony i uczciwy, z 
uwzględnieniem różnych sytuacji 
wyjściowych poszczególnych krajów, 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)).
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 93
Michael Bloss
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Parlament Europejski wezwał do (11) Parlament Europejski ogłosił kryzys 



PE653.722v01-00 40/190 AM\1206925PL.docx

PL

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.35Rada 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.

klimatyczny i środowiskowy1a oraz wezwał 
w związku z tym do jak najszybszego i 
koniecznego przekształcenia w 
społeczeństwo o zerowych emisjach gazów 
cieplarnianych, a najpóźniej do 2050 r., 
tak by stało się ono przykładem 
europejskiego sukcesu33. 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.

_________________ _________________
1a Rezolucja Parlamentu Europejskiego 
z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie 
alarmującej sytuacji klimatycznej 
i środowiskowej (2019/2930(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
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Poprawka 94
Markus Pieper, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, 
Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-
Xavier Bellamy, Massimiliano Salini, Seán Kelly, Sven Schulze, Christian Ehler, Ivan 
Štefanec

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.35Rada 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 
zbiorczym 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)).

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 

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

grudnia 2019 r., EUCO 29/19, CO EUR 
31, CONCL 9.

Or. en

Poprawka 95
Markus Pieper, Edina Tóth, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, 
Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens 
Gieseke, François-Xavier Bellamy, Tom Berendsen, Massimiliano Salini, Seán Kelly, 
Sven Schulze, Christian Ehler, Ivan Štefanec

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) Niemniej jednak Covid-19 wywołał 
bezprecedensowy kryzys historyczny, 
humanitarny i gospodarczy. Dlatego też 
polityka Unii Europejskiej musi opierać 
się na nowej, dogłębnej ocenie skutków 
uwzględniającej nowe realia gospodarcze.

Or. en

Poprawka 96
Markus Pieper, Eva Maydell, Pernille Weiss, Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, 
Jens Gieseke, François-Xavier Bellamy, Henna Virkkunen, Tom Berendsen, Sven 
Schulze, Christian Ehler, Ivan Štefanec

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11b) W celu przezwyciężenia kryzysu 
wywołanego Covid-19 i w oparciu o plan 
odbudowy dla Europy opracowany przez 
Komisję, Europa potrzebuje jasnych ram 
politycznych dla rozwoju infrastruktury i 
badań naukowych w połączeniu z 
zasadami gospodarki rynkowej, w tym 
rozszerzonego handlu emisjami i 
strategicznej polityki zagranicznej. 
Polityka handlowa musi być spójna z 
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rygorystycznymi zasadami stosowanymi 
wobec sektorów przemysłu działających 
na rynku wewnętrznym, tak aby uniknąć 
tworzenia nieuczciwej konkurencji dla 
przemysłu europejskiego. Zasady 
gospodarki rynkowej są najbardziej 
odpowiednie dla połączenia ochrony 
klimatu z ożywieniem gospodarczym. 
Skuteczne narzędzia gospodarki rynkowej 
w sektorze przemysłu mogą być 
wykorzystane jako wzór dla sektora 
budowlanego i transportowego.

Or. en

Poprawka 97
Markus Buchheit, Guido Reil

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.

skreśla się

Or. en

Poprawka 98
Michael Bloss
w imieniu grupy Verts/ALE
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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) Aby spełnić swoje zobowiązanie do 
osiągnięcia długoterminowego celu 
dotyczącego temperatury zawartego w 
porozumieniu paryskim, Unia powinna 
dążyć do jak najszybszego osiągnięcia 
równowagi między antropogenicznymi 
emisjami gazów cieplarnianych a 
pochłanianiem, stosując naturalne 
pochłaniacze, gazów cieplarnianych na 
poziomie Unii, a a następnie 
do osiągnięcia ujemnego bilansu emisji. 
Do osiągnięcia celu, jakim jest zerowy 
poziom netto emisji gazów cieplarnianych 
powinny wspólnie dążyć wszystkie 
państwa członkowskie i wraz z 
Parlamentem Europejskim, Radą i 
Komisją wprowadzić środki niezbędne do 
realizacji tego celu. Działania na poziomie 
Unii będą stanowić istotną część działań 
potrzebnych do osiągnięcia tego celu.

Or. en

Poprawka 99
Sira Rego

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 

(12) Unia powinna dążyć w drodze 
głębokiej przemiany swojego modelu 
produkcyjnego do osiągnięcia równowagi 
między antropogenicznymi emisjami 
gazów cieplarnianych a pochłanianiem 
gazów cieplarnianych na poziomie Unii 
do 2050 r., za preferowaną uznając 
redukcję emisji u źródła. Do osiągnięcia 
ogólnounijnego celu neutralności 
klimatycznej do 2050 r. powinny wspólnie 
dążyć wszystkie państwa członkowskie, 
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wprowadzić środki niezbędne do realizacji 
tego celu. Działania na poziomie Unii będą 
stanowić istotną część działań potrzebnych 
do osiągnięcia tego celu.

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. es

Poprawka 100
Lina Gálvez Muñoz, Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Adriana Maldonado 
López, Josianne Cutajar

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 wspólnie dążyć wszystkie 
państwa członkowskie, angażując również 
szczebel polityki regionalnej i lokalnej, a 
państwa 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 również na 
poziomie państw członkowskich w sposób 
opłacalny, sprawiedliwy i społecznie 
zrównoważony, zwiększając 
konkurencyjność gospodarczą i tworząc 
miejsca pracy, uwzględniając równowagę 
płci i nie pozostawiając nikogo samemu 
sobie. Po 2050 r. Unia i wszystkie państwa 
członkowskie powinny kontynuować 
wysiłki na rzecz dalszego ograniczania 
emisji, tak aby pochłanianie gazów 
cieplarnianych przewyższało emisje.
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Or. en

Poprawka 101
Nicolás González Casares
w imieniu grupy S&D
Mohammed Chahim, Jens Geier, Dan Nica, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana 
Maldonado López, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques

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 wspólnie dążyć wszystkie 
państwa członkowskie, angażując również 
szczebel polityki regionalnej i lokalnej, a 
państwa 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 również na 
poziomie państw członkowskich w sposób 
opłacalny, sprawiedliwy i społecznie 
zrównoważony, zwiększając 
konkurencyjność gospodarczą i tworząc 
miejsca pracy oraz nie pozostawiając 
nikogo samemu sobie. Po 2050 r. Unia i 
wszystkie państwa członkowskie powinny 
kontynuować wysiłki na rzecz dalszego 
ograniczania emisji, tak aby pochłanianie 
gazów cieplarnianych przewyższało 
emisje.

Or. en
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Poprawka 102
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius

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 wraz z 
Parlamentem Europejskim, Radą i 
Komisją wprowadzić środki niezbędne do 
realizacji tego celu. Działania na poziomie 
Unii będą stanowić istotną część działań 
potrzebnych do osiągnięcia tego celu. 
Komisja Europejska powinna ustanowić 
ramy regulacyjne i inwestycyjne dla 
wdrażania technologii usuwania 
dwutlenku węgla, w tym określić cele w 
zakresie usuwania, a także powinna 
opracować metodologię umożliwiającą 
obliczenie potencjału łagodzenia skutków 
zmian klimatu wynikających z 
zastosowania tych technologii, takich jak 
wychwytywanie i utylizacja dwutlenku 
węgla (CCU), które są również wdrażane 
poza UE.

Or. en

Poprawka 103
Markus Pieper, Edina Tóth, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, 
Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens 
Gieseke, François-Xavier Bellamy, Seán Kelly, Sven Schulze, Christian Ehler, Ivan 
Štefanec

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 metody naturalne 
i technologiczne, na poziomie Unii i za 
pośrednictwem międzynarodowych 
środków łagodzących. Do osiągnięcia 
ogólnounijnego celu neutralności 
klimatycznej do 2050 r. powinny wspólnie 
dążyć wszystkie państwa członkowskie i 
wraz z Parlamentem Europejskim, Radą i 
Komisją wprowadzić środki niezbędne do 
realizacji tego celu. Działania na poziomie 
Unii będą stanowić istotną część działań 
potrzebnych do osiągnięcia tego celu.

Or. en

Poprawka 104
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Martin 
Hojsík, Ivars Ijabs, Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nils 
Torvalds

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, stosując metody 
naturalne i technologiczne, na poziomie 
Unii do 2050 r. Do osiągnięcia celu 
neutralności klimatycznej do 2050 r. 
powinny dążyć wszystkie państwa 
członkowskie i wraz z Parlamentem 
Europejskim, Radą i Komisją wprowadzić 
środki niezbędne do realizacji tego celu. 
Działania na poziomie Unii będą stanowić 
istotną część działań potrzebnych do 
osiągnięcia tego celu.
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Or. en

Poprawka 105
Nicolás González Casares
w imieniu grupy S&D
Mohammed Chahim, Miriam Dalli, Dan Nica, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, 
Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz 
Kohut, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs 
Ginel

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 prężniejszej i 
bardziej konkurencyjnej gospodarki na 
poziomie Unii i państw członkowskich, 
która jest zaawansowana technologicznie, 
generuje wzrost gospodarczy oraz nowe 
możliwości w zakresie przedsiębiorczości i 
zatrudnienia. Powinno to również służyć 
osiągnięciu spójniejszej Unii, pomagając 
obywatelom i terytoriom najbardziej 
dotkniętym transformacją energetyczną 
czerpać z niej korzyści. W tym celu Unia 
musi zapewnić mechanizmy i fundusze, 
które sprostają temu 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 106
Sandra Pereira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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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 wysokości 
krajowych pożyczek na poziomie 3 % 
PKB, określony w pakcie stabilności i 
wzrostu, a także zerowy deficyt 
strukturalny wymagany w pakcie 
fiskalnym, które poważnie hamują 
transformację ekologiczną, zakazując 
państwom członkowskim uruchamiania 
na szeroką skalę inwestycji publicznych w 
celu osiągnięcia gospodarki bezemisyjnej. 
Środowiskowe i społeczne inwestycje 
publiczne powinny być wyłączone z tej 
zasady 3 %.

Or. en

Poprawka 107
Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) Wiele technologii, których 
potrzebujemy, aby przyspieszyć proces 
dekarbonizacji i cyfryzacji, nie zostało 
jeszcze opracowanych. Jeżeli istnieją cele 
w zakresie redukcji emisji CO2 do 
2030/2050 r., muszą one znaleźć 
odzwierciedlenie w programie „Horyzont 
Europa” i związanych z nim wspólnych 
przedsięwzięciach. Istnieje również 
potrzeba wyznaczenia celów w zakresie 
stworzenia niezbędnej infrastruktury 
energetycznej, jak również zapewnienia 
odpowiedniego budowania potencjału, 
aby w wystarczającym stopniu zapewnić 
dostępność wodoru jako ważnej 
technologii pomostowej umożliwiającej 
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dekarbonizację energochłonnych 
sektorów energetycznych.

Or. en

Poprawka 108
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, 
Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nils Torvalds

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 przekraczać emisje, aby osiągnąć 
cel określony w porozumieniu paryskim 
na poziomie 1,5 °C powyżej poziomów 
sprzed epoki przemysłowej; do tego czasu 
szczególny nacisk kładzie się na 
udoskonalenie badań, rozwój 
pochłaniaczy i technologii wychwytywania 
dwutlenku węgla.

Or. en

Poprawka 109
Markus Pieper, Edina Tóth, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, 
Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens 
Gieseke, François-Xavier Bellamy, Henna Virkkunen, Massimiliano Salini, Sven 
Schulze, Christian Ehler, Tomas Tobé, Ivan Štefanec

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) Cele klimatyczne określone w 
porozumieniu paryskim muszą być 
realizowane w sposób zapewniający 
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neutralność technologiczną, efektywność 
gospodarczą i równowagę społeczną. 
Tylko wtedy, gdy UE pozostanie silna 
gospodarczo, atrakcyjna dla inwestycji i 
konkurencyjna w skali międzynarodowej 
oraz zapewni szeroką akceptację 
społeczną, może ona działać jako globalny 
przykład w zakresie ochrony klimatu.

Or. en

Poprawka 110
Tomas Tobé, Henna Virkkunen, Sara Skyttedal

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) Aby osiągnąć neutralność 
klimatyczną i uzupełnić rolę lasów jako 
pochłaniaczy, ważne jest dalsze 
promowanie wykorzystania materiałów, 
paliw i produktów pochodzenia 
biologicznego jako alternatywy dla paliw 
kopalnych w celu ograniczenia emisji.

Or. en

Poprawka 111
Michael Bloss
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) Aby uniknąć najgorszych skutków 
zmiany klimatu i osiągnąć zerowy poziom 
netto emisji gazów cieplarnianych, Unia 
powinna dążyć do stworzenia gospodarki 
w pełni opartej na odnawialnych źródłach 
energii, wysoce efektywnej pod względem 
wykorzystania zasobów i energii.
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Or. en

Poprawka 112
Nicolás González Casares
w imieniu grupy S&D
Mohammed Chahim, Jens Geier, Dan Nica, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, Csaba 
Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Miapetra 
Kumpula-Natri, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia 
Homs Ginel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12b) W procesie przejścia do 
neutralności klimatycznej Unia musi 
zachować konkurencyjność swojego 
przemysłu, a zwłaszcza przemysłu 
energochłonnego, w tym poprzez 
opracowanie skutecznych środków 
przeciwdziałania ucieczce emisji oraz 
wyrównywanie szans między Unią a 
państwami trzecimi, aby uniknąć 
nieuczciwej konkurencji wynikającej z 
niewdrożenia polityki klimatycznej 
zgodnej z porozumieniem paryskim. 
Ważną rolę może tu odegrać mechanizm 
dostosowywania cen na granicach z 
uwzględnieniem emisji CO2 oraz 
narzędzia polityki handlowej.

Or. en

Poprawka 113
Markus Pieper, Edina Tóth, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, 
Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens 
Gieseke, François-Xavier Bellamy, Henna Virkkunen, Tom Berendsen, Sven Schulze, 
Ivan Štefanec

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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(12b) Wiele technologii, których 
potrzebujemy, aby przyspieszyć proces 
dekarbonizacji i cyfryzacji, nie zostało 
jeszcze opracowanych. Jeżeli istnieją cele 
w zakresie redukcji emisji CO2 do 
2030/2050 r., to istnieje również potrzeba 
wyznaczenia celów w zakresie stworzenia 
niezbędnej infrastruktury, aby zapewnić 
dostępność wodoru w stopniu 
wystarczającym do dekarbonizacji 
energochłonnych sektorów 
energetycznych.

Or. en

Poprawka 114
Nicolás González Casares
w imieniu grupy S&D
Mohammed Chahim, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana 
Maldonado López, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Alicia Homs Ginel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12c) 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 przyniesie korzyści dla bilansu 
handlowego, ale także wzmocni 
bezpieczeństwo energetyczne i walkę z 
ubóstwem energetycznym.

Or. en

Poprawka 115
Nicolás González Casares
w imieniu grupy S&D
Mohammed Chahim, Dan Nica, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana 
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Maldonado López, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12d) Aby zachęcić do 
powszechniejszego usuwania dwutlenku 
węgla, przy pełnym poszanowaniu celów 
w zakresie różnorodności biologicznej, do 
2023 r. Komisja powinna zbadać 
opracowanie 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 szczegółowo określić zasady 
obliczania ogólnounijnych emisji i zasad 
ponadgranicznego i międzysektorowego 
rozliczania transferów CO2;

Or. en

Poprawka 116
Markus Buchheit, Guido Reil

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.

skreśla się

Or. en
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Poprawka 117
Michael Bloss
w imieniu grupy Verts/ALE

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 zintensyfikować 
swoje działania w dziedzinie klimatu 
i utrzymać wiodącą pozycję w tej 
dziedzinie, aby chronić ludzi i planetę 
przed zagrożeniami związanymi ze zmianą 
klimatu, dążąc do długofalowego celu, 
jakim jest ograniczenie wzrostu 
temperatury do 1,5 °C powyżej poziomów 
sprzed epoki przemysłowej przewidzianych 
w art. 2 porozumienia paryskiego 
i zgodnie z zaleceniami IPCC.

Or. en

Poprawka 118
Nicolás González Casares
w imieniu grupy S&D
Mohammed Chahim, Jens Geier, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, Csaba Molnár, 
Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

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 je 
wspierać, oraz 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 EPCC oraz IPCC.

Or. en
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Poprawka 119
Tomas Tobé, Henna Virkkunen, Sara Skyttedal

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13a) Cel Unii na 2030 r. w zakresie 
redukcji emisji gazów cieplarnianych 
należy ustalić na poziomie w pełni 
dostosowanym do zobowiązań podjętych w 
ramach porozumienia paryskiego i do 
celów określonych w niniejszym 
rozporządzeniu. Należy w odpowiedni 
sposób uwzględnić potencjał przemysłowy, 
technologiczny i innowacyjny Unii. W 
celu stymulowania międzynarodowej 
koordynacji i wspólnych działań w tym 
zakresie konieczne jest utrzymanie i 
rozwijanie konkurencyjności 
przemysłowej Unii, wzrostu 
gospodarczego i standardów społecznych.

Or. en

Poprawka 120
Markus Pieper, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, Pilar del 
Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-Xavier 
Bellamy, Henna Virkkunen, Tom Berendsen, Massimiliano Salini, Sven Schulze, 
Christian Ehler, Hildegard Bentele, Ivan Štefanec

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13a) Unia powinna kontynuować 
wysiłki na rzecz promowania gospodarki o 
obiegu zamkniętym i nadal wspierać 
rozwiązania związane z energią ze źródeł 
odnawialnych, które mogą zastąpić 
produkty i materiały oparte na paliwach 
kopalnych.
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Or. en

Poprawka 121
Henna Virkkunen, Pernille Weiss, Sara Skyttedal, Tomas Tobé

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13a) Unia powinna kontynuować 
wysiłki na rzecz promowania gospodarki o 
obiegu zamkniętym i nadal wspierać 
rozwiązania związane z energią ze źródeł 
odnawialnych, które mogą zastąpić 
produkty i materiały oparte na paliwach 
kopalnych.

Or. en

Poprawka 122
Markus Buchheit, Guido Reil

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.

skreśla się

Or. en
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Poprawka 123
Sira Rego

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 każdym przypadku wysiłki 
dostosowawcze powinny być 
podporządkowane preferowanej redukcji 
emisji u źródła i nie powinny oznaczać jej 
odraczania.

Or. es

Poprawka 124
Andrius Kubilius, Liudas Mažylis, Rasa Juknevičienė

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 

(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 
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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.

zgodnie z art. 7 porozumienia paryskiego, 
jak również zmaksymalizować korzyści 
płynące z innych polityk i prawodawstwa 
dotyczących środowiska. Komisja 
powinna opracować szczegółowe 
wskaźniki służące mierzeniu postępów w 
przystosowaniu, natomiast państwa 
członkowskie powinny przyjąć 
kompleksowe krajowe strategie i plany w 
zakresie przystosowania się do zmiany 
klimatu.

Or. en

Uzasadnienie

Przystosowanie się do zmiany klimatu jest jednym z istotnych „filarów” polityki 
przeciwdziałania zmianie klimatu, ale niemożliwe jest porównywanie postępów w tej 
dziedzinie w różnych państwach członkowskich UE ze względu na brak jednolitych norm lub 
wskaźników, które można by wykorzystać do pomiaru. W związku z tym pomiar postępów w 
przystosowaniu może stać się subiektywnym działaniem instytucji Unii.

Z tego względu oraz w celu zapewnienia jasności i pewności instytucje UE muszą wprowadzić 
jasne wskaźniki pomiaru postępów w przystosowaniu się do zmiany klimatu, zrozumiałe i 
jednolicie stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Poprawka 125
Markus Buchheit, Guido Reil

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 

skreśla się
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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.

Or. en

Poprawka 126
Nicolás González Casares
w imieniu grupy S&D
Mohammed Chahim, Dan Nica, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, Csaba Molnár, 
Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Josianne Cutajar, Carlos 
Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

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 

(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 
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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.

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, różnych sytuacji 
wyjściowych, poczynionych już starań 
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 kosztów 
społecznych, gospodarczych i 
środowiskowych niewystarczających 
działań w odniesieniu do decyzji 
dotyczących inwestycji i planowania, przy 
jednoczesnym zadbaniu o to, by polityka 
UE była odporna 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 127
Sira Rego

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 

(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 
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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.

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; 
wykonalność techniczną i ekonomiczną 
oraz preferowanie rozwiązań 
bezemisyjnych u źródła 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. 
Wykorzystywanie energii ze źródeł 
odnawialnych musi być głównym 
motorem tego procesu.

Or. es

Poprawka 128
Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Marisa Matias, Marc Botenga

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15a) W swoim komunikacie pt. 
„Decydujący moment dla Europy: 
naprawa i przygotowanie na następną 
generację” Komisja ogłosiła zamiar 
przyspieszenia transformacji cyfrowej. 
Sytuacja nadzwyczajna związana z 
epidemią COVID-19 ukazała, że udział 
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społeczeństwa, korzystanie z praw 
obywatelskich oraz zdolność do pracy w 
gospodarce cyfrowej są uwarunkowane 
zapewnieniem dostaw energii. Aby 
zapobiec wykluczeniu społecznemu i 
zadbać o to, by obywatele UE w pełni 
wykorzystali swój potencjał w 
transformacji cyfrowej, Komisja powinna 
zapewnić wszystkim obywatelom UE 
prawo do energii, w tym przepisy 
dotyczące dostępu do energii oraz ochrony 
i wsparcia konsumentów podatnych na 
zagrożenia.

Or. en

Poprawka 129
Michael Bloss
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15a) Cel Unii, jakim są zerowe emisje 
gazów cieplarnianych netto, należy 
osiągnąć w drodze opracowania i zmiany 
wszystkich stosownych przepisów 
unijnych. Zmiana tych przepisów powinna 
odbywać się w taki sposób, aby zapewnić 
spójność finansów publicznych i 
prywatnych oraz szczegółowych regulacji 
dotyczących funduszy i instrumentów 
unijnych z celami Unii w dziedzinie 
klimatu.

Or. en

Poprawka 130
Jerzy Buzek, Adam Jarubas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15 a (nowy)
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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 131
Markus Pieper, Edina Tóth, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, 
Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens 
Gieseke, Tom Berendsen, Seán Kelly, Sven Schulze, Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15a) Cel, jakim jest stworzenie do 2050 
r. gospodarki neutralnej dla klimatu, 
powinien zostać osiągnięty z 
uwzględnieniem zróżnicowania sytuacji 
wyjściowych państw członkowskich oraz w 
duchu solidarności między nimi.

Or. en

Poprawka 132
Markus Buchheit, Guido Reil

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Przejście na neutralność skreśla się
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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.

Or. en

Poprawka 133
Sira Rego

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”, przy 
czym szczególna odpowiedzialność 
spoczywa na tych, którzy w największym 
stopniu przyczyniają się do zmiany 
klimatu i mają największą zdolność 
działania. 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 
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istniejących przepisów.

Or. es

Poprawka 134
Nicolás González Casares
w imieniu grupy S&D
Mohammed Chahim, Jens Geier, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, Csaba Molnár, 
Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

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 znaczących 
wspólnych wysiłków 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 135
Nicolás González Casares
w imieniu grupy S&D
Mohammed Chahim, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, Csaba Molnár, Robert 
Hajšel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel 
Leitão-Marques

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16 a (nowy)
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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.

Or. en

Poprawka 136
Michael Bloss
w imieniu grupy Verts/ALE

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 

skreśla się



AM\1206925PL.docx 69/190 PE653.722v01-00

PL

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

Poprawka 137
Markus Buchheit, Guido Reil

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 

skreśla się
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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 138
Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Marisa Matias

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 
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 70 % redukcji emisji 
w porównaniu z poziomem z 1990 r. Jeżeli 
uzna za stosowne zwiększenie 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 70 % 
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 139
Mohammed Chahim, Niels Fuglsang

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 

(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 celu Unii 
wyznaczonego na 2030 r., tak aby 
osiągnąć redukcję emisji o 65 % w 
stosunku do poziomu z 1990 r. W związku 
z powyższym Komisja powinna do 30 
czerwca 2021 r. ocenić, w jaki sposób 
należałoby odpowiednio zmienić unijne 
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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.

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 140
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, 
Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nils Torvalds

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 

(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 
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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.

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. Aby Unia 
osiągnęła neutralność klimatyczną 
najpóźniej do 2050 r., zasadnicze 
znaczenie ma dalsze wzmocnienie działań 
w dziedzinie klimatu, w szczególności 
podwyższenie celu Unii wyznaczonego na 
2030 r., tak aby osiągnąć redukcję emisji o 
co najmniej 55 % w stosunku do poziomu 
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 141
Nicolás González Casares
w imieniu grupy S&D
Dan Nica, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, 
Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques

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. W swoich 
rezolucjach z dnia 14 marca 2019 r. w 
sprawie zmiany klimatu, z dnia 28 
listopada 2019 r. w sprawie konferencji 
ONZ w sprawie zmiany klimatu 2019 w 
Madrycie (Hiszpania) i z dnia 15 stycznia 
2020 r. w sprawie Europejskiego 
Zielonego Ładu, Parlament Europejski 
wezwał już do zwiększenia wewnętrznego 
celu UE w zakresie redukcji emisji gazów 
cieplarnianych do 2030 r. o 55 % w 
stosunku do poziomów z 1990 r. i 
zaapelował do Komisji o przedstawienie 
wniosku w tej sprawie. 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, a 
także z uwzględnieniem 
zidentyfikowanych w tej analizie skutków 
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na szczeblu krajowym, dokonać przeglądu 
unijnego celu klimatycznego na 2030 r. i 
zbadać opcje wprowadzenia nowego celu 
na 2030 r., zgodnie ze ścieżką prowadzącą 
do ograniczenia wzrostu temperatury do 
1,5 °C w stosunku do poziomu sprzed 
epoki przemysłowej, jak określono w 
porozumieniu paryskim, oraz redukcji 
emisji o co najmniej 55 % w porównaniu 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 
doprowadzić do takiej redukcji 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).

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 142
Markus Pieper, Edina Tóth, Eva Maydell, Pernille Weiss, Angelika Niebler, Pilar del 
Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-Xavier 
Bellamy, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Christian Ehler, Ivan Štefanec

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17
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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 z 
uwzględnieniem zasady 
„zanieczyszczający płaci”. Komisja 
powinna, w oparciu o kompleksową ocenę 
skutków w podziale 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, skutków brexitu na ogólną 
zdolność Unii do ograniczenia emisji 
gazów cieplarnianych, a także sytuacji 
gospodarczej po pandemii COVID-19, 
dokonać przeglądu unijnego celu 
klimatycznego na 2030 r. i omówić 
wprowadzenie na 2030 r. nowego celu 
redukcji emisji o 50 % 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 
do 30 czerwca 2021 r. ocenić, w jaki 
sposób należałoby zmienić unijne akty 
prawne wdrażające ten cel, aby osiągnąć 
proponowaną redukcję emisji na poziomie 
50 % w porównaniu z 1990 r.

_________________ _________________
36 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/1999 z 

36 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/1999 z 
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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).

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 143
András Gyürk, Edina Tóth

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 

(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 
uwzględnieniem zasady 
„zanieczyszczający płaci”. Komisja 
powinna, w oparciu o kompleksową ocenę 
skutków w podziale 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) 



AM\1206925PL.docx 79/190 PE653.722v01-00

PL

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.

2018/199936, dokonać przeglądu unijnego 
celu klimatycznego na 2030 r. i omówić 
wprowadzenie celu redukcji emisji na 
2030 r. o 50–55 % 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 
do 30 czerwca 2021 r. ocenić, w jaki 
sposób należałoby zmienić unijne akty 
prawne wdrażające ten cel, aby osiągnąć 
redukcję emisji na poziomie 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 144
Marian-Jean Marinescu

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 

(17) Komisja w swoim komunikacie 
„Europejski Zielony Ład” zapowiedziała, 
że zamierza ocenić i przedstawić wnioski 
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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.

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 redukcji 
emisji do 2030 r. 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 nowy cel dotyczący klimatu 
wyznaczony na 2030 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 

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 
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525/2013 (Dz.U. L 328 z 21.12.2018, s. 1). 525/2013 (Dz.U. L 328 z 21.12.2018, s. 1).

Or. en

Poprawka 145
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Martin 
Hojsík, Ivars Ijabs, Martina Dlabajová, Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe 
Grudler, Nils Torvalds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17a) Do dnia 30 czerwca 2021 r. 
Komisja dokona przeglądu i zaproponuje, 
tam, gdzie to konieczne, zmianę 
wszystkich strategii politycznych i 
instrumentów istotnych dla osiągnięcia 
unijnego celu w zakresie klimatu na rok 
2030 oraz osiągnięcia celu neutralności 
klimatycznej określonego w art. 2 ust. 1. 
W tym kontekście zwiększenie celów 
unijnych wymaga, aby unijny system 
handlu uprawnieniami do emisji był 
dostosowany do zakładanych celów, w 
związku z czym Komisja powinna szybko 
dokonać przeglądu dyrektywy w sprawie 
systemu handlu uprawnieniami do emisji i 
wzmocnić fundusz na rzecz innowacji w 
celu dalszego tworzenia zachęt 
finansowych na rzecz nowych technologii, 
pobudzania wzrostu gospodarczego, 
konkurencyjności, wspierania czystych 
technologii, przy jednoczesnym zadbaniu 
o to, by wzmocnienie funduszu na rzecz 
innowacji przyczyniało się do procesu 
sprawiedliwej transformacji.

Or. en

Poprawka 146
András Gyürk, Hildegard Bentele, Edina Tóth

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Motyw 17 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17a) Aby osiągnąć unijny cel redukcji 
emisji do 2030 r., każde państwo 
członkowskie powinno zapewnić co 
najmniej taki sam minimalny poziom 
redukcji emisji do 2030 r. w porównaniu z 
poziomem z 1990 r. Każde państwo 
członkowskie powinno przyjąć 
ogólnokrajowy cel redukcji emisji, dzięki 
czemu UE wzmocni konwergencję 
wysiłków państw członkowskich na rzecz 
redukcji emisji, aby do 2050 r. osiągnąć 
cel neutralności klimatycznej w bardziej 
sprawiedliwy sposób, w oparciu o bardziej 
zrównoważony podział obciążeń między 
państwami członkowskimi.

Or. en

Poprawka 147
Markus Pieper, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, Pilar del 
Castillo Vera, Jerzy Buzek, Jens Gieseke, François-Xavier Bellamy, Henna Virkkunen, 
Tom Berendsen, Massimiliano Salini, Seán Kelly, Sven Schulze, Christian Ehler, Tomas 
Tobé, Ivan Štefanec

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17a) Komisja powinna również ocenić, 
w jakim stopniu wykorzystanie 
międzynarodowych mechanizmów 
rynkowych mogłoby przyczynić się do 
racjonalnej pod względem kosztów 
realizacji celów UE i państw 
członkowskich. Jeżeli uzna to za 
konieczne, powinna przedłożyć 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
wnioski w sprawie zmiany niniejszego 
rozporządzenia, dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2003/87/WE oraz 
rozporządzenia (UE) 2018/842 
Parlamentu Europejskiego i Rady.
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Or. en

Poprawka 148
Nicolás González Casares
w imieniu grupy S&D
Mohammed Chahim, Miriam Dalli, Dan Nica, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert 
Hajšel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17a) Aby zadbać o to, że Unia i 
wszystkie państwa członkowskie pozostaną 
na właściwej drodze do osiągnięcia celu, 
jakim jest zapewnienie neutralności 
klimatycznej najpóźniej do 2050 r., oraz 
zagwarantowania przewidywalności 
wszystkim podmiotom społecznym i 
gospodarczym oraz całemu społeczeństwu, 
a także zyskania ich zaufania, Komisja 
powinna ocenić możliwości wyznaczenia 
unijnego celu w zakresie klimatu na 2040 
r. i przedstawić w związku z tym wnioski 
ustawodawcze Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.

Or. en

Poprawka 149
Nicolás González Casares
w imieniu grupy S&D
Mohammed Chahim, Jens Geier, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert Hajšel, 
Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17b) Komisja powinna ponadto upewnić 
się, że przemysł jest w stanie w 
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wystarczającym stopniu przejść znaczącą 
transformację w dążeniu do osiągnięcia 
neutralności klimatycznej i bardzo 
ambitnych celów na lata 2030 i 2040 
dzięki gruntownym ramom regulacyjnym i 
zasobom finansowym współmiernym do 
wyzwań. Te ramy regulacyjne i finansowe 
powinny być regularnie oceniane i 
dostosowywane w razie potrzeby, aby 
zapobiegać ucieczce emisji, zamknięciu 
zakładów przemysłowych, utracie miejsc 
pracy i nieuczciwej konkurencji 
międzynarodowej.

Or. en

Poprawka 150
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Martin Hojsík, Ivars Ijabs, 
Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nils Torvalds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17 b (nowy)

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 przez 
zintensyfikowanie wysiłków zmierzających 
do stopniowego odchodzenia od 
wykorzystania paliw kopalnych oraz 
wycofywania dotacji na energię ze źródeł 
kopalnych.

Or. en

Poprawka 151
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Martin 
Hojsík, Ivars Ijabs, Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nils 
Torvalds
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17c) Komisja opracowała i przyjęła 
szereg inicjatyw w prawodawstwie 
dotyczącym sektora energetycznego, 
zwłaszcza w odniesieniu do energii 
ze źródeł odnawialnych, efektywności 
energetycznej, w tym charakterystyki 
energetycznej budynków. Inicjatywy te 
tworzą pakiet, którego motywem 
przewodnim jest efektywność 
energetyczna przede wszystkim i wiodąca 
pozycja Unii w zakresie odnawialnych 
źródeł energii. Inicjatywy te powinny być 
uwzględniane w długoterminowych 
postępach krajowych w pracach 
zmierzających do realizacji celu 
neutralności klimatycznej do 2050 r., aby 
zapewnić wysoce energooszczędny, oparty 
na odnawialnych źródłach energii system 
energetyczny oraz rozwój odnawialnych 
źródeł energii w Unii.

Or. en

Poprawka 152
Markus Buchheit, Guido Reil

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 

skreśla się
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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.

Or. en

Poprawka 153
Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Marisa Matias

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 

(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. Powinno to mieć również 
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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.

zastosowanie do środków przewidzianych 
w ramach odbudowy w związku z 
pandemią COVID-19, zarówno na 
szczeblu UE, jak i państw członkowskich. 
W swoim komunikacie pt. „Decydujący 
moment dla Europy: naprawa i 
przygotowanie na następną generację” 
Komisja opisała Europejski Zielony Ład 
jako europejską strategię na rzecz wzrostu 
służącą temu celowi, w związku z czym 
państwa członkowskie powinny dbać o to, 
by wszystkie środki podjęte w kierunku 
odbudowy gospodarczej były 
ukierunkowane na cel dotyczący 
neutralności klimatycznej i były spójne z 
tym celem. 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 154
Markus Pieper, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, 
Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, Henna 
Virkkunen, Tom Berendsen, Seán Kelly, Sven Schulze, Christian Ehler, Tomas Tobé, 
Ivan Štefanec

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 i 
braki w zakresie wymaganego wsparcia. 
Jeżeli zbiorowe postępy poczynione przez 
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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.

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.

Or. en

Poprawka 155
Nicolás González Casares
w imieniu grupy S&D
Mohammed Chahim, Dan Nica, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana 
Maldonado López, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Alicia Homs Ginel

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 

(18) Aby Unia i wszystkie 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 
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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.

niewystarczające lub jeżeli jakiekolwiek 
środki przyjęte przez Unię i państwa 
członkowskie 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.

Or. en

Poprawka 156
Sira Rego

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. 
Jeżeli postępy poczynione przez 
poszczególne 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 
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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.

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. es

Poprawka 157
Nicolás González Casares
w imieniu grupy S&D
Mohammed Chahim, Miriam Dalli, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, Csaba Molnár, 
Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, Carlos 
Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18a) Unia powinna posiadać organ 
reprezentujący niezależną wiedzę 
naukową, aby doradzać i oceniać postępy 
w działaniach Unii w dziedzinie klimatu. 
Komisja powinna powołać niezależny 
Europejski Panel ds. Zmian Klimatu 
(EPCC), stanowiący organ 
odpowiedzialny za ocenę strategii 
politycznych w zakresie zmiany klimatu 
oraz formułowanie odnośnych zaleceń. 
EPCC powinien prowadzić swoją 
działalność w pełni niezależnie od 
Komisji, a w jego składzie należy zapewnić 
równy udział kobiet i mężczyzn. Powinien 
on składać się z naukowców wybranych 
na podstawie ich doświadczenia w 
dziedzinie zmiany klimatu, a jego celem 
powinno być analizowania co roku 
redukcji emisji gazów cieplarnianych w 
Unii i wszystkich państw członkowskich, 
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by zapewnić stopniową redukcję emisji w 
miarę upływu czasu. Panel ekspertów 
powinien również doradzać Komisji przy 
ocenie spójności postępów oraz środków 
krajowych i unijnych w dążeniu do 
osiągnięcia neutralności klimatycznej 
najpóźniej do 2050 r. oraz w wypełnianiu 
zobowiązań Unii wynikających z 
porozumienia paryskiego.

Or. en

Poprawka 158
Markus Buchheit, Guido Reil

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 

skreśla się
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Środowiska powinna wspomagać Komisję, 
w stosownych przypadkach i zgodnie ze 
swoim rocznym programem pracy.

Or. en

Poprawka 159
Sira Rego

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 powinna wspomagać Komisję, 
w stosownych przypadkach i zgodnie ze 
swoim rocznym programem pracy. 
Komisja wesprze państwa członkowskie w 
gromadzeniu wiarygodnych, rzetelnych i 
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porównywalnych danych.

Or. es

Poprawka 160
Markus Pieper, Pernille Weiss, Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, 
Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-Xavier Bellamy, Tom Berendsen, 
Sven Schulze, Christian Ehler, Tomas Tobé, Ivan Štefanec

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 
ostatnim przeglądzie przeprowadzonym 
zgodnie z art. 14 porozumienia paryskiego 
i Ramową konwencja ONZ w sprawie 
zmian 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 i 
ogólnoświatowych danych i statystyk oraz 
dążyć do fachowego nadzoru. Europejska 
Agencja Środowiska powinna wspomagać 
Komisję, w stosownych przypadkach i 
zgodnie ze swoim rocznym programem 
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pracy.

Or. en

Poprawka 161
Nicolás González Casares
w imieniu grupy S&D
Mohammed Chahim, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, Csaba Molnár, Robert 
Hajšel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

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 
EPCC. 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.
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Poprawka 162
Miapetra Kumpula-Natri, Niels Fuglsang

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19a) Ponieważ transformacja w 
kierunku neutralności emisyjnej będzie 
wymagała ogromnych inwestycji, 
ustanowienie unijnego budżetu 
dotyczącego emisji dwutlenku węgla 
(skumulowane emisje CO2) przyczyni się 
do dodatkowego wyjaśnienia celów 
klimatycznych i zwiększenia 
przewidywalności dla różnych 
zainteresowanych stron i inwestorów.

Or. en

Poprawka 163
Markus Buchheit, Guido Reil

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.

skreśla się
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Poprawka 164
Nicolás González Casares
w imieniu grupy S&D
Mohammed Chahim, Jens Geier, Dan Nica, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert 
Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, Josianne 
Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

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. Komisja 
powinna zatem współpracować ze 
wszystkimi grupami społeczeństwa i 
zainteresowanymi stronami, w tym 
związkami zawodowymi, organizacjami 
akademickimi i badawczymi oraz 
przedstawicielami przemysłu, aby 
umożliwić im podejmowanie działań na 
rzecz neutralności klimatycznej i 
budowania sprawiedliwego, odpornego na 
zmianę klimatu społeczeństwa, oraz 
wzmocnić ich pozycję, w tym poprzez 
wprowadzenie Europejskiego Paktu na 
rzecz Klimatu.

Or. en

Poprawka 165
András Gyürk, Edina Tóth

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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(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

_________________
37 Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.

Or. en

Poprawka 166
Markus Buchheit, Guido Reil

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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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

_________________
37 Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.

Or. en
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Poprawka 167
Markus Pieper, Edina Tóth, Eva Maydell, Pernille Weiss, Angelika Niebler, Pilar del 
Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-Xavier 
Bellamy, Henna Virkkunen, Tom Berendsen, Massimiliano Salini, Seán Kelly, Sven 
Schulze, Christian Ehler, Tomas Tobé, Ivan Štefanec

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 168
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Martin 
Hojsík, Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nils Torvalds

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, 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 
najpóźniej do 2050 r.
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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 169
Nicolás González Casares
w imieniu grupy S&D
Mohammed Chahim, Jens Geier, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, Csaba Molnár, 
Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, Carlos 
Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

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, 
pracownikom, 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, uwzględniając zalecenia EPCC, 
ocenić warianty struktury i kształtu 
trajektorii redukcji emisji gazów 
cieplarnianych w Unii mającej na celu 
osiągnięcie zerowej emisji gazów 
cieplarnianych netto najpóźniej do 2050 r. 
oraz powinna przedstawić Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie wnioski 
ustawodawcze w tej sprawie.
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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 170
Michael Bloss
w imieniu grupy Verts/ALE

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 

(21) Aby zapewnić przewidywalność i 
pewność wszystkim podmiotom 
gospodarczym, w tym firmom, 
pracownikom, inwestorom i konsumentom, 
aby zapewnić nieodwracalność przejścia na 
zerową emisję gazów cieplarnianych, aby 
zapewnić z czasem redukcję oraz pomóc w 
ocenie spójności środków i postępów z 
celem neutralności klimatycznej, Komisja 
powinna zaproponować, a Parlament 
Europejski i Rada przyjąć w ramach 
zwykłej procedury ustawodawczej, unijną 
trajektorię prowadzącą do osiągnięcia 
celu klimatycznego wyznaczonego na 
2030 r. i zerowej emisji gazów 
cieplarnianych netto. W tym kontekście 
zapewniania przewidywalności i zaufania 
szczególnie ważne jest, aby Komisja 
regularnie przyjmowała unijny plan 
działania wskazujący, jak szybko wszystkie 
i poszczególne sektory gospodarki 
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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.

mogłyby zmniejszyć swoje emisje zgodnie 
z celami na 2030 r. i celami 
zakładającymi zerowe emisje netto. Ten 
unijny plan działania powinien być 
dostosowany do opisanej powyżej 
trajektorii unijnej.

_________________
37 Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.

Or. en

Poprawka 171
Markus Buchheit, Guido Reil

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 
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 

skreśla się
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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.

Or. en

Poprawka 172
Markus Buchheit, Guido Reil

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,

skreśla się

Or. en

Poprawka 173
Markus Pieper, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, 
Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-
Xavier Bellamy, Henna Virkkunen, Tom Berendsen, Massimiliano Salini, Sven Schulze, 
Christian Ehler, Hildegard Bentele, Ivan Štefanec
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 23 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23a) Dobrze funkcjonujący wewnętrzny 
rynek energii jest ważnym elementem 
transformacji energetycznej i przyczyni się 
do jej stabilności finansowej. W 
wieloletnich ramach finansowych WRF 
należy zatem priorytetowo potraktować 
rozwój inteligentnych i cyfrowych sieci 
energii elektrycznej i gazu (sieci TEN i 
instrument „Łącząc Europę”). W 
programach odbudowy po Covid-19 trzeba 
również wspierać rozwój 
ponadnarodowych sieci energetycznych. 
Potrzebne są skuteczne i sprawne 
procedury podejmowania decyzji w celu 
wsparcia rozwoju sieci ponadnarodowych, 
w szczególności w zakresie przyszłościowej 
infrastruktury gazowej wykorzystującej 
wodór.

Or. en

Poprawka 174
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Martin 
Hojsík, Ivars Ijabs, Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nils 
Torvalds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 23 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23a) W pełni skuteczna unijna polityka 
klimatyczna powinna uwzględniać kwestię 
ucieczki emisji i należy opracować 
odpowiednie narzędzia i mechanizmy 
radzenia sobie z wszelkimi potencjalnymi 
przypadkami ucieczki emisji, również aby 
zapewnić zachęty do tworzenia norm 
unijnych oraz dla liderów w przemyśle.

Or. en



PE653.722v01-00 106/190 AM\1206925PL.docx

PL

Poprawka 175
Tomas Tobé, Henna Virkkunen, Sara Skyttedal

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 23 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23a) W unijnych politykach i ramach 
prawnych dotyczących klimatu należy 
promować zalesianie i zrównoważoną 
gospodarkę leśną w całej Unii poprzez 
wymianę najlepszych praktyk, wiedzy 
przemysłowej i innowacji.

Or. en

Poprawka 176
Martin Hojsík, Fredrick Federley, Katalin Cseh, Christophe Grudler, Valerie Hayer

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.

Or. en

Poprawka 177
Markus Pieper, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, 
Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-
Xavier Bellamy, Henna Virkkunen, Tom Berendsen, Massimiliano Salini, Sven Schulze, 
Christian Ehler, Ivan Štefanec

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 23 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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(23b) Sojusze europejskie, zwłaszcza w 
sektorze baterii i wodoru, mają zasadnicze 
znaczenie: koordynowane na szczeblu 
europejskim oferują ogromne możliwości 
w zakresie procesów odbudowy 
regionalnej po Covid-19 i udanej zmiany 
strukturalnej. Wymogi prawne muszą 
stworzyć ramy dla innowacji w zakresie 
przyjaznej dla klimatu mobilności i 
przyjaznego dla klimatu wytwarzania 
energii. Sojusze te powinny otrzymywać 
odpowiednie wsparcie i środki finansowe 
oraz być częścią przyszłej polityki 
zagranicznej i polityki sąsiedztwa, a także 
umów handlowych.

Or. en

Poprawka 178
Martin Hojsík, Katalin Cseh, Christophe Grudler, Valerie Hayer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 23 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23b) W pełni skuteczna unijna polityka 
klimatyczna powinna uwzględniać kwestią 
ucieczki emisji i należy 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 179
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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Niniejszym rozporządzeniem ustanawia 
się ramy nieodwracalnego i stopniowego 
ograniczania emisji gazów cieplarnianych 
oraz poprawy ich pochłaniania za pomocą 
pochłaniaczy naturalnych i innych w 
Unii.

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ 
DYREKTYWĘ:

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 180
Miriam Dalli, Mohammed Chahim

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 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 
ogólne, obejmujące całe ustawodawstwo 
(obecne i przyszłe) ramy prawne 
nieodwracalnego i szybkiego ograniczania 
emisji gazów cieplarnianych, poprawy ich 
pochłaniania za pomocą pochłaniaczy 
naturalnych i innych w Unii oraz ogólnej 
dekarbonizacji Unii, co przyczyni się do 
realizacji najpóźniej do 2050 r. wiążącego 
celu neutralności klimatycznej Unii i 
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pozwoli osiągnąć długoterminowe cele 
dotyczące temperatury określone w art. 2 
porozumienia paryskiego.

Or. en

Poprawka 181
Michael Bloss
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 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 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

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka łączy dwa pierwsze ustępy wniosku Komisji w jeden.

Poprawka 182
Sira Rego

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejszym rozporządzeniem ustanawia się 
ramy nieodwracalnego i stopniowego 
ograniczania emisji gazów cieplarnianych 

Niniejszym rozporządzeniem ustanawia się 
ramy nieodwracalnego i stopniowego 
ograniczania emisji gazów cieplarnianych 
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oraz poprawy ich pochłaniania za pomocą 
pochłaniaczy naturalnych i innych w Unii.

jako opcji preferowanej oraz, w drugiej 
kolejności, poprawy ich pochłaniania za 
pomocą pochłaniaczy naturalnych w Unii i 
w każdym z jej państw członkowskich.

Or. es

Poprawka 183
Nicolás González Casares
w imieniu grupy S&D
Mohammed Chahim, Miriam Dalli, Patrizia Toia, Dan Nica, Simona Bonafè, Csaba 
Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, 
Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W niniejszym rozporządzeniu uznano 
zmianę klimatu za wyzwanie zbiorowe, 
które wymaga wspólnych rozwiązań 
opartych na sprawiedliwej i uczciwej 
transformacji. Zgodnie z zasadą 
sprawiedliwości wszyscy wnoszą wkład w 
sprostanie temu wyzwaniu, przy czym 
największy wkład wnoszą podmioty 
powodujące największe zanieczyszczenia.

Or. en

Poprawka 184
Michael Bloss
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 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 

skreśla się
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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

Uzasadnienie

Ten ustęp wniosku Komisji został połączony z ustępem pierwszym.

Poprawka 185
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 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

Poprawka 186
Nicolás González Casares
w imieniu grupy S&D
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Dan Nica, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, 
Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz 
Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 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.

W niniejszym rozporządzeniu określono 
wiążący cel polegający na osiągnięciu 
neutralności klimatycznej w Unii 
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, przy 
jednoczesnym uwzględnieniu 
konieczności sprawiedliwej transformacji 
pracowników oraz tworzenia godnej pracy 
i wysokiej jakości miejsc pracy, jak 
określono w preambule porozumienia 
paryskiego.

Or. en

Poprawka 187
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Martin 
Hojsík, Ivars Ijabs, Morten Petersen, Klemen Grošelj, Nils Torvalds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 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 w 
każdym państwie członkowskim 
najpóźniej 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
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Poprawka 188
Sira Rego

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 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 w 
każdym z jej państw członkowskich 
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. es

Poprawka 189
Markus Pieper, Edina Tóth, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, 
Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens 
Gieseke, Seán Kelly, Sven Schulze, Christian Ehler, Ivan Štefanec

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 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 na szczeblu UE 
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
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Poprawka 190
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 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 191
Michael Bloss
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 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 192
Sira Rego

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie 
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do antropogenicznych emisji gazów 
cieplarnianych wymienionych w części 2 
załącznika V do rozporządzenia (UE) 
2018/1999 oraz ich pochłaniania przez 
pochłaniacze naturalne lub inne .

do antropogenicznych emisji gazów 
cieplarnianych wymienionych w części 2 
załącznika V do rozporządzenia (UE) 
2018/1999 oraz ich pochłaniania przez 
pochłaniacze naturalne.

Or. es

Poprawka 193
Michael Bloss
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 1a
Definicja

- „neutralność klimatyczna” oznacza 
zerowe emisje gazów cieplarnianych netto 
w Unii, tak aby osiągnąć równowagę 
między unijnymi antropogenicznymi 
emisjami gazów cieplarnianych oraz 
pochłanianiem gazów cieplarnianych 
przez naturalne pochłaniacze w Unii;

Or. en

Poprawka 194
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

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
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Poprawka 195
Nicolás González Casares
w imieniu grupy S&D
Mohammed Chahim, Miriam Dalli, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Csaba Molnár, 
Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2 Cel neutralności klimatycznej 2 Cel neutralności klimatycznej i 
cele pośrednie

Or. en

Poprawka 196
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

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 197
Michael Bloss
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia



PE653.722v01-00 118/190 AM\1206925PL.docx

PL

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. Ograniczenie unijnych emisji 
gazów cieplarnianych i poprawa ich 
pochłaniania za pomocą pochłaniaczy, 
uregulowane przez prawo Unii, należy 
zrównoważyć najpóźniej do 2040 r., tym 
samym osiągając najpóźniej w tym 
terminie zerowy bilans netto emisji gazów 
cieplarnianych w Unii, a następnie 
ujemny bilans emisji.

Or. en

Poprawka 198
Nicolás González Casares
w imieniu grupy S&D
Mohammed Chahim, Miriam Dalli, Patrizia Toia, Csaba Molnár, Robert Hajšel, 
Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

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 możliwie jak najszybciej, a najpóźniej 
do 2050 r., tym samym zmniejszając 
emisje do poziomu zerowego netto w tym 
terminie. Każde państwo członkowskie 
musi osiągnąć zerowy bilans emisji netto 
najpóźniej do 2050 r. Po tej dacie 
pochłanianie gazów cieplarnianych 
powinno przekroczyć emisje.

Or. en

Poprawka 199
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Martin 
Hojsík, Ivars Ijabs, Morten Petersen, Klemen Grošelj, Nils Torvalds
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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 zerowy bilans 
emisji netto najpóźniej do 2050 r.

Or. en

Poprawka 200
Sira Rego

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 netto Unii i jej 
poszczególnych państw członkowskich do 
poziomu zerowego w tym terminie.

Or. es

Poprawka 201
Henna Virkkunen, Pernille Weiss

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Od dnia 1 stycznia 2051 r. w Unii i 
we wszystkich państwach członkowskich 
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ilość pochłanianych gazów cieplarnianych 
ma być wyższa niż poziom emisji.

Or. en

Poprawka 202
Miriam Dalli, Dan Nica

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 sprawiedliwego 
planu działania na rzecz zrównoważonych 
przemian w oparciu o sprawiedliwą 
transformację, uwzględniającą warunki 
wyjściowe panujące w państwach 
członkowskich, różnice, które napotkają 
one w trakcie transformacji w zależności 
od najbardziej zanieczyszczających gałęzi 
przemysłu, oraz różnice w wielkości lub 
położeniu geograficznym. Ten plan 
działania zapewni ochronę socjalną i 
ekonomiczną oraz solidarność między 
państwami członkowskimi. Zawierać on 
będzie wytyczne dotyczące tego, w jaki 
sposób Unia jako całość może osiągnąć 
cel redukcji emisji na 2030 r. Plan ten 
obejmie również cele pośrednie dotyczące 
emisji na 2040 r., opierające się na 
przejrzystej i wymiernej ocenie skutków 
oraz na solidnych ramach zarządzania.

Or. en

Poprawka 203
Nicolás González Casares
w imieniu grupy S&D
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Mohammed Chahim, Miriam Dalli, Jens Geier, Dan Nica, Simona Bonafè, Tsvetelina 
Penkova, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez 
Muñoz, Miapetra Kumpula-Natri, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

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 ograniczenia do minimum 
wykorzystania zasobów kopalnych, 
potrzeby spójności społecznej i 
gospodarczej oraz ochrony obywateli Unii 
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 204
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

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 
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wzywa się państwa członkowskie UE do 
dokonania ponownej oceny ich 
zobowiązań wynikających z porozumienia 
paryskiego.

Or. en

Poprawka 205
Tomas Tobé, Henna Virkkunen, Sara Skyttedal

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 rozwoju 
gospodarczego, globalnej 
konkurencyjności, sprawiedliwości 
i solidarności między państwami 
członkowskimi.

Or. en

Poprawka 206
Markus Pieper, Edina Tóth, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, 
Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens 
Gieseke, François-Xavier Bellamy, Henna Virkkunen, Tom Berendsen, Massimiliano 
Salini, Sven Schulze, Christian Ehler, Ivan Štefanec

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 

2. Właściwe instytucje Unii i państwa 
członkowskie wprowadzają odpowiednio 
na poziomie unijnym i krajowym środki 
niezbędne, by umożliwić wspólne 
osiągnięcie celu neutralności klimatycznej 
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określonego w ust. 1, z uwzględnieniem 
znaczenia wspierania sprawiedliwości i 
solidarności między państwami 
członkowskimi.

określonego w ust. 1, z uwzględnieniem 
znaczenia wspierania i stosowania 
sprawiedliwości, konkurencyjności 
i solidarności między państwami 
członkowskimi.

Or. en

Poprawka 207
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Martin 
Hojsík, Ivars Ijabs, Morten Petersen, Klemen Grošelj, Nils Torvalds

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 208
András Gyürk, Edina Tóth

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 

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, 
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solidarności między państwami 
członkowskimi.

konkurencyjności i solidarności między 
państwami członkowskimi.

Or. en

Poprawka 209
Michael Bloss
w imieniu grupy Verts/ALE

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 zerowych emisji netto 
określonego w ust. 1, z uwzględnieniem 
znaczenia wspierania sprawiedliwości 
i solidarności między państwami 
członkowskimi.

Or. en

Poprawka 210
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Do 2023 r. Komisja opracowuje 
metodę umożliwiającą obliczenie 
potencjału łagodzenia zmiany klimatu w 
wyniku usuwania dwutlenku węgla i na 
tej podstawie proponuje ramy prawne 
określające cele w zakresie usuwania oraz 
szczegółowe zasady certyfikacji i 
rozliczania usuwania dwutlenku węgla.

Or. en
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Poprawka 211
Evžen Tošenovský

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.

skreśla się

Or. en

Poprawka 212
Michael Bloss
w imieniu grupy Verts/ALE

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 

3. W świetle celu określonego w art. 2 
ust. 1 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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Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Or. en

Poprawka 213
Mohammed Chahim, Niels Fuglsang

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 65 % redukcji emisji 
w porównaniu z poziomem z 1990 r.

Or. en

Poprawka 214
Nicolás González Casares
w imieniu grupy S&D
Patrizia Toia, Jens Geier, Dan Nica, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado 
López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Alicia Homs Ginel

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., 
o którym mowa w art. 2 ust. 11 
rozporządzenia (UE) 2018/1999, ustala się 
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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.

na poziomie co najmniej 55 % redukcji 
emisji w porównaniu z poziomem z 1990 r.

Or. en

Poprawka 215
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Morten 
Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nils Torvalds

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 216
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Do września 2020 r. Komisja 3. Do września 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 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 ich 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 217
Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Marisa Matias

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 70 % 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
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Poprawka 218
Markus Pieper, Edina Tóth, Pernille Weiss, Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, 
Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-Xavier Bellamy, 
Massimiliano Salini, Sven Schulze, Christian Ehler, Ivan Štefanec

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 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 oraz pandemii COVID-19 
i bada opcje wprowadzenia nowego celu 
na 2030 r. na poziomie 50 % redukcji 
emisji w porównaniu z poziomem z 1990 r. 
Przegląd opiera się na dogłębnej ocenie 
skutków, w podziale na państwa 
członkowskie, z uwzględnieniem wpływu 
pandemii COVID-19 na europejską 
gospodarkę i gospodarstwa domowe, 
wpływu brexitu i potencjalnych skutków 
społecznych przyszłych środków. Jeżeli 
Komisja uzna za stosowne skorygowanie 
tego celu, przedkłada w tej sprawie 
odpowiednie wnioski Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie oraz określa, w 
jaki sposób wykorzystanie 
międzynarodowych mechanizmów 
rynkowych może przyczynić się do 
racjonalnego pod względem kosztów 
osiągnięcia celów UE i państw 
członkowskich. Komisja powinna 
jednocześnie kontynuować wysiłki na 
rzecz opracowania metody obliczania 
emisji w całym cyklu życia niektórych 
produktów. Wkład projektów w państwach 
trzecich powinien być uwzględniany w 
redukcji emisji, a jednocześnie należy 
bezwzględnie unikać podwójnego liczenia 
oraz zapewnić klarowną dokumentację.

Or. en
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Poprawka 219
Marian-Jean Marinescu

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 grudnia 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. Przegląd opiera się na 
kompleksowej analizie uwzględniającej 
wpływ gospodarczy, społeczny, 
klimatyczny i polityczny. Jeżeli Komisja 
uzna za stosowne zaproponowanie nowego 
celu klimatycznego na 2030 r., przedkłada 
w tej sprawie odpowiednio wnioski 
dotyczące zmiany rozporządzeń 2018/1999 
i 2018/842.

Or. en

Poprawka 220
Miriam Dalli, Mohammed Chahim

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. W niniejszym rozporządzeniu 
ustanawia się przed 30 czerwca 2021 r. 
niezależny Europejski Panel ds. Zmian 
Klimatu (EPCC), stanowiący organ 
odpowiedzialny za ocenę strategii 
politycznych w zakresie zmiany klimatu 
oraz formułowanie odnośnych zaleceń. 
EPCC monitoruje i ocenia postępy na 
drodze do osiągnięcia celu neutralności 
klimatycznej Unii do 2050 r. oraz celów 
pośrednich na lata 2030 i 2040. Komisja 
udostępnia publicznie porady i zalecenia 
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EPCC oraz przedstawia te ustalenia 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
Ministrów w ciągu sześciu miesięcy od 
daty publikacji. Komisja przedstawi 
również wszystkie zalecenia EPCC wraz z 
wyjaśnieniem, w jaki sposób wzięła je pod 
uwagę, lub z należytym uzasadnieniem, 
dlaczego tego nie uczyniła.

Or. en

Poprawka 221
Martin Hojsík, Katalin Cseh, Christophe Grudler, Valerie Hayer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Do 30 czerwca 2021 r. Komisja 
opracowuje wskaźnik służący 
monitorowaniu postępów w ograniczaniu 
śladu klimatycznego Unii na podstawie 
danych dostarczonych przez Europejską 
Agencję Środowiska. Do 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 222
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

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 223
Evžen Tošenovský

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 224
Nicolás González Casares
w imieniu grupy S&D
Patrizia Toia, Jens Geier, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana 
Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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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 
zmienionego celu na 2030 r. określonego 
w art. 2 ust. 3 oraz osiągnąć cel 
neutralności klimatycznej określony w art. 
2 ust. 1, i wprowadza niezbędne środki, w 
tym przyjęcie wniosków ustawodawczych 
zgodnie z Traktatami. Środki te 
zapewniają również ochronę środowiska i 
sprawiedliwy podział obciążeń między 
sektory przyczyniające się do neutralności 
klimatycznej Unii. Komisja ocenia w 
szczególności możliwości dostosowania 
emisji pochodzących z transportu 
lotniczego i morskiego do celu na 2030 r. i 
celu neutralności klimatycznej na 2050 r., 
aby obniżyć te emisje do poziomu 
zerowego netto najpóźniej do 2050 r., i 
przedstawia stosowne wnioski 
ustawodawcze.

Or. en

Poprawka 225
Michael Bloss
w imieniu grupy Verts/ALE

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. Aby osiągnąć cel zerowych emisji 
netto określony w ust. 1, do 30 czerwca 
2021 r. Komisja ocenia, w jaki sposób 
należałoby zmienić wszystkie unijne akty 
prawne istotne dla osiągnięcia unijnego 
celu w zakresie klimatu na 2030 r., o 
którym mowa w ust. 3. W stosownych 
przypadkach Komisja dołącza do ocen 
wnioski ustawodawcze.

Ocena, o której mowa w niniejszym 
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ustępie, obejmuje osiągnięcie redukcji 
emisji gazów cieplarnianych na poziomie 
od 55 % do co najmniej 65 % najpóźniej 
do 2030 r. w porównaniu z poziomem z 
1990 r.

Or. en

Poprawka 226
Markus Pieper, Eva Maydell, Pernille Weiss, Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, 
Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-Xavier Bellamy, Henna 
Virkkunen, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Christian Ehler, Ivan Štefanec

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. Przy ocenie konieczności 
przyjęcia nowego wniosku 
ustawodawczego zmieniającego 
dotychczasowe akty prawne i strategie 
polityczne Komisja bierze pod uwagę 
spójność i stabilność regulacyjną, aby 
utrzymać środowisko sprzyjające 
inwestycjom odpornym na wyzwania 
przyszłości.

Or. en

Poprawka 227
Jerzy Buzek, Adam Jarubas

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. 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. W ocenie tej uwzględnia się 
zwiększenie istniejących mechanizmów 
kompensacyjnych dla państw 
członkowskich o niższych dochodach 
proporcjonalnie do większego obciążenia 
związanego z wysokimi ambicjami w 
dziedzinie klimatu.

Or. en

Poprawka 228
Andrius Kubilius, Liudas Mažylis, Rasa Juknevičienė, Maria da Graça Carvalho

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 określenie 
szczegółowych i stopniowo podwyższanych 
celów w zakresie usuwania, a także 
przyjęcie innych wniosków 
ustawodawczych zgodnie z Traktatami.

Or. en
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Poprawka 229
Marian-Jean Marinescu

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 
celu klimatycznego na 2030 r. ustalonego 
zgodnie z ust. 3 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 230
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Morten 
Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nils Torvalds

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 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.

Or. en
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Poprawka 231
Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Marisa Matias

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 70 % 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 232
Sira Rego

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 przyjmuje niezbędne 
środki, w tym wnioski ustawodawcze 
zgodnie z Traktatami.

Or. es
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Poprawka 233
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Martin 
Hojsík, Ivars Ijabs, Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nils 
Torvalds

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 
porównaniu z 1990 r. oraz przedstawia 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
stosowne wnioski. Badając opcje 
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 234
Nicolás González Casares
w imieniu grupy S&D
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado 
López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Alicia Homs Ginel

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 redukcji emisji Unii na 2040 r. oraz 
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przedstawia Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie stosowne wnioski. Badając opcje 
dotyczące celu klimatycznego na 2040 r., 
Komisja konsultuje się z EPCC oraz 
uwzględnia kryteria określone w art. 3 ust. 
3.

Or. en

Poprawka 235
Michael Bloss
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Do dnia 30 czerwca 2021 r. 
Komisja przedstawia Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z 
oceny tego, w jaki sposób należałoby 
zmienić wszystkie unijne akty prawne, aby 
zapewnić spójność finansowania 
publicznego i prywatnego z celami 
klimatycznymi Unii określonymi w art. 2.
4b. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 
4a, zawiera ocenę aktów prawnych 
dotyczących unijnych funduszy i 
instrumentów pod względem ich spójności 
z celami klimatycznymi Unii określonymi 
w art. 2 niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 236
András Gyürk, Edina Tóth, Hildegard Bentele

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 
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członkowskie osiąga co najmniej taki sam 
minimalny poziom redukcji emisji do 2030 
r. w porównaniu z poziomem z 1990 r. 
Każde państwo członkowskie przyjmuje 
ogólnokrajowy cel redukcji emisji, na 
mocy którego UE wzmacnia 
konwergencję wysiłków państw 
członkowskich na rzecz redukcji emisji, 
aby do 2050 r. osiągnąć cel neutralności 
klimatycznej w bardziej sprawiedliwy 
sposób, w oparciu o bardziej 
zrównoważony podział obciążeń między 
państwa członkowskie.

Or. en

Poprawka 237
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Do grudnia 2025 r. Komisja 
opracowuje kompleksową analizę 
uwzględniającą wpływ gospodarczy, 
społeczny, klimatyczny i polityczny na 
szczeblu unijnym i globalnym. Jeżeli 
Komisja uzna za stosowne 
zaproponowanie nowego celu 
klimatycznego na 2030 r., przedkłada w 
tej sprawie odpowiednio wnioski 
zmieniające rozporządzenia 2018/1999 i 
2018/842 oraz zmieniające inne unijne 
akty prawne przyczyniające się do 
osiągnięcia celu neutralności 
klimatycznej, o którym mowa w art. 2 ust. 
1.

Or. en

Poprawka 238
Josianne Cutajar
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Jeżeli wnioski ustawodawcze, o 
których mowa w art. 2 ust. 4, dotyczą 
sektorów mających wpływ na państwa 
członkowskie lub regiony, w tym 
wyspiarskie i najbardziej oddalone, 
których mobilność zewnętrzna (pasażerów 
i towarów) zależy całkowicie od transportu 
lotniczego lub morskiego, aspekt 
wyspiarskości bierze się pod uwagę, a 
skutki tych środków poddaje się stosownej 
ocenie w odniesieniu do tych kryteriów.

Or. en

Poprawka 239
Henna Virkkunen, Pernille Weiss, Sara Skyttedal, Tomas Tobé

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Przy ocenie konieczności przyjęcia 
nowych wniosków ustawodawczych 
zmieniających dotychczasowe akty 
prawodawcze i polityki Komisja bierze pod 
uwagę spójność i stabilność regulacyjną, 
aby utrzymać środowisko sprzyjające 
inwestycjom odpornym na wyzwania 
przyszłości.

Or. en

Uzasadnienie

Realizacji celu neutralności klimatycznej mogą najlepiej sprzyjać stabilne ramy polityki 
zapewniające przewidywalne i pozytywne środowiskom inwestycyjne, które umożliwia 
sprawne i oszczędne przejście na neutralność klimatyczną. Ma to zapewnić zaangażowanie 
przemysłu na rzecz celu na 2050 r.
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Poprawka 240
Nicolás González Casares
w imieniu grupy S&D
Mohammed Chahim, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana 
Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Alicia Homs Ginel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4b. 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 
przyjęcie wniosków ustawodawczych, 
zgodnie z Traktatami.

Or. en

Poprawka 241
Nicolás González Casares
w imieniu grupy S&D
Mohammed Chahim, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana 
Maldonado López, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 4 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4c. Do 2023 r. Komisja opracowuje 
ramy regulacyjne na potrzeby certyfikacji 
usuwania dwutlenku węgla oraz 
szczegółowe zasady obliczania 
ogólnounijnych emisji i zasady rozliczania 
przenoszenia CO2 przez granice i między 
sektorami.

Or. en

Poprawka 242
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Nicolás González Casares
w imieniu grupy S&D
Mohammed Chahim, Miriam Dalli, Patrizia Toia, Dan Nica, Simona Bonafè, Csaba 
Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, 
Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 2a
Sektorowe plany działania na rzecz 

neutralności klimatycznej
1. Do 2023 r. Komisja opracowuje zgodnie 
z wspólną metodologią plany działania dla 
różnych sektorów gospodarki, aby pomóc 
im przyczynić się do osiągnięcia 
najpóźniej do 2050 r. celu neutralności 
klimatycznej, o którym mowa w art. 2 ust. 
1.
2. Przy opracowywaniu planów działania, 
o których mowa w ust. 1, Komisja 
zaangażuje się w bliski dialog z 
zainteresowanymi sektorami, 
stowarzyszeniami branżowymi, 
przedsiębiorstwami, związkami 
zawodowymi i środowiskiem 
akademickim, aby określić, w jaki sposób i 
w jakim terminie każdy sektor może 
zmniejszyć swoje emisje do poziomu 
bliskiego zeru, jak również wskazać 
przeszkody i możliwości oraz rozwiązania 
technologiczne, które należałoby 
opracować,i inwestycje, których 
należałoby dokonać w danym sektorze.
3. Sektorowe plany działania, o których 
mowa w ust. 1, obejmują redukcję emisji i 
zwiększenie skali usuwania dwutlenku 
węgla w poszczególnych sektorach, w tym 
przynajmniej w sektorach wskazanych w 
art. 15 ust. 4 rozporządzenia (UE) 
2018/1999 i w każdym innym sektorze 
istotnym z punktu widzenia wkładu w 
osiągniecie celu neutralności 
klimatycznej, o którym mowa w art. 2 ust. 
1.
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4. Przy opracowywaniu planów działania 
Komisja bierze pod uwagę przynajmniej 
następujące kryteria:
a) skutki społeczno-gospodarcze;
b) opłacalność i efektywność gospodarczą;
c) konkurencyjność danego sektora w 
gospodarce światowej;
d) konkurencyjność unijnej gospodarki;
e) najlepsze dostępne technologie;
f) potencjał redukcji emisji gazów 
cieplarnianych każdego sektora 
gospodarki ze wskazaniem spodziewanego 
wkładu w osiągnięcie ogólnego celu 
neutralności klimatycznej;
g) koszty społeczne, gospodarcze i 
środowiskowe wynikające z niepodjęcia 
działań lub z niewystarczających działań;
h) efektywność energetyczną, 
przystępność cenową energii 
i bezpieczeństwo dostaw;
i) uczciwość i solidarność między 
państwami członkowskimi i w państwach 
członkowskich;
j) potrzeby i możliwości inwestycyjne;
k) potrzebę zapewnienia, by transformacja 
była sprawiedliwa i uczciwa społecznie;
l) zmiany sytuacji międzynarodowej, 
starania i postępy czynione w wymiarze 
globalnym na rzecz realizacji 
długoterminowych celów porozumienia 
paryskiego i ostatecznego celu Ramowej 
konwencji Narodów Zjednoczonych 
w sprawie zmian klimatu;
m) najlepsze dostępne i najnowsze dowody 
naukowe, w tym najnowsze sprawozdania 
EPCC i IPCC.
5. Plany te są uwzględniane przy 
opracowywaniu sektorowych wniosków 
ustawodawczych mających na celu 
przyczynienie się do osiągnięcia celu 
neutralności klimatycznej, o którym mowa 
w art. 2 ust. 1.
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Or. en

Poprawka 243
Nicolás González Casares
w imieniu grupy S&D
Miriam Dalli, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana 
Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

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), tj. niezależny naukowy 
panel doradczy ds. zmian klimatu, w 
którego skład wchodzą naukowcy wybrani 
na podstawie wiedzy fachowej w 
dziedzinie zmiany klimatu. Wybór 
naukowców do panelu zatwierdza 
odpowiednia komisja Parlamentu 
Europejskiego po wysłuchaniu każdego 
kandydata.
2. Komisja dopilnowuje, aby struktura 
zarządzania i skład EPCC zapewniały jego 
pełną niezależność i autonomię naukową, 
w tym wobec instytucji, organów, urzędów 
i agencji Unii i państw członkowskich, a w 
składzie EPCC panuje równowaga płci.
3. EPCC monitoruje redukcje emisji 
gazów cieplarnianych w Unii i państwach 
członkowskich 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. 
W razie konieczności wydaje zalecenia 
właściwym instytucjom Unii i państwom 
członkowskim.
4. Zgodnie z ust. 3 EPCC informuje co 
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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.
5. W terminie sześciu miesięcy od każdego 
globalnego przeglądu, o którym mowa 
w art. 14 porozumienia paryskiego, EPCC 
publikuje sprawozdanie na temat 
spójności celów klimatycznych Unii 
określonych w art. 2 z celem ograniczenia 
wzrostu temperatury do 1,5 °C powyżej 
poziomu sprzed epoki przemysłowej.
6. Na specjalny wniosek EPCC może 
również przekazywać informacje 
i wydawać zalecenia Parlamentowi 
Europejskiemu, Europejskiemu 
Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu, 
Komitetowi Regionów, Europejskiemu 
Trybunałowi Obrachunkowemu, 
Europejskiemu Rzecznikowi Praw 
Obywatelskich lub dowolnemu 
parlamentowi narodowemu.

Or. en

Poprawka 244
Evžen Tošenovský

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 3 skreśla się
Trajektoria prowadząca do osiągnięcia 

neutralności klimatycznej
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 
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terminie sześciu miesięcy od każdego 
globalnego przeglądu, o którym mowa w 
art. 14 porozumienia paryskiego, Komisja 
dokonuje przeglądu tej trajektorii.
2. Punktem wyjścia trajektorii jest unijny 
cel klimatyczny na 2030 r. określony w 
art. 2 ust. 3.
3. Przy ustalaniu trajektorii zgodnie z ust. 
1 Komisja bierze pod uwagę następujące 
kwestie:
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 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 245
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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3 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.

3 Akty delegowane

Or. en

Poprawka 246
András Gyürk, Edina Tóth

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 247
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

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. 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, przy czym 
Parlament i Rada miałyby jedynie 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 248
Michael Bloss
w imieniu grupy Verts/ALE

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 

1. Do dnia 31 grudnia 2020 r. a 
następnie najpóźniej w terminie sześciu 
miesięcy od każdego globalnego 
przeglądu, o którym mowa w art. 14 
porozumienia paryskiego, Komisja 
przygotowuje i przedkłada Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie zgodnie ze zwykłą 
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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.

procedurą ustawodawczą trajektorię na 
poziomie Unii prowadzącą do osiągnięcia 
unijnego celu klimatycznego na 2030 r. 
określonego w art. 2 ust. 3 oraz celu 
dotyczącego zerowych emisji gazów 
cieplarnianych netto określonego w art. 2 
ust. 1.

Or. en

Poprawka 249
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Martin 
Hojsík, Ivars Ijabs, Martina Dlabajová, Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe 
Grudler, Nils Torvalds

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 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. Nie później niż w terminie 
sześciu miesięcy od każdego globalnego 
przeglądu, o którym mowa w art. 14 
porozumienia paryskiego, Komisja 
dokonuje przeglądu tej trajektorii. Jeżeli w 
wyniku przeglądu Komisja uzna, że 
wskazane jest dostosowanie trajektorii, 
przedstawia wniosek ustawodawczy.

Or. en

Poprawka 250
Nicolás González Casares
w imieniu grupy S&D
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado 
López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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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 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 
określonego w art. 2 ust. 1, które to 
warianty określono w oparciu o dwuletnie 
cele pośrednie, i przedstawia 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
odpowiedni wniosek ustawodawczy. 
Komisja dokonuje przeglądu wyznaczonej 
trajektorii nie później niż sześć miesięcy 
od każdego globalnego przeglądu, o 
którym mowa w art. 14 porozumienia 
paryskiego, a w stosownych przypadkach 
przedkłada Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie wniosek ustawodawczy w celu 
dostosowania trajektorii.

Or. en

Poprawka 251
Marian-Jean Marinescu

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 grudnia 2023 r. Komisja 
opracowuje kompleksowe badanie w 
oparciu o elementy określone w ust. 3 
oraz o pierwszy globalny przegląd, o 
którym mowa w art. 14 porozumienia 
paryskiego. Komisja wykorzystuje to 
badanie do wyznaczenia proponowanej 
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 
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dokonuje przeglądu tej trajektorii.

Or. en

Poprawka 252
Markus Pieper, Eva Maydell, Pernille Weiss, Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, 
Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-Xavier Bellamy, Henna 
Virkkunen, Tom Berendsen, Massimiliano Salini, Seán Kelly, Sven Schulze, Christian 
Ehler, Tomas Tobé, Ivan Štefanec

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 na podstawie 
kryteriów, o których mowa w ust. 3, czy 
można określić orientacyjną trajektorię na 
poziomie Unii prowadzącą do osiągnięcia 
celu neutralności klimatycznej określonego 
w art. 2 ust. 1, i przedstawia odpowiedni 
wniosek ustawodawczy.

Or. en

Poprawka 253
Sira Rego

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 

1. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 9 celem uzupełnienia 
niniejszego rozporządzenia poprzez 
wyznaczenie trajektorii na poziomie Unii i 
jej państw członkowskich prowadzącej do 
osiągnięcia celu neutralności klimatycznej 



AM\1206925PL.docx 153/190 PE653.722v01-00

PL

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.

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 254
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

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 255
Michael Bloss
w imieniu grupy Verts/ALE

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 
unijnej, o której mowa w ust. 1 , jest cel 
klimatyczny UE na 2020 r. Trajektoria 
obejmuje pięć rocznych punktów 
pośrednich i prowadzi do osiągnięcia 
unijnego celu klimatycznego na 2030 r. 
określonego w art. 2 ust. 3 oraz celu 
dotyczącego zerowych emisji gazów 
cieplarnianych netto określonego w art. 2 
ust. 1.

Or. en
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Poprawka 256
Miriam Dalli, Mohammed Chahim

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 
wdrożenie niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 257
Markus Pieper, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, 
Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, Henna 
Virkkunen, Tom Berendsen, Sven Schulze, Christian Ehler, Ivan Štefanec

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 orientacyjnej 
trajektorii jest unijny cel klimatyczny 
na 2030 r. określony w art. 2 ust. 3.

Or. en

Poprawka 258
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Wniosek i przeglądy trajektorii, o 
których mowa w ust. 1, przyjmuje się 
poprzez zmianę rozporządzeń (UE) 
2018/1999 i (UE) 2018/842 oraz wszelkich 
innych przepisów unijnych, które 
przyczyniają się do realizacji celu 
neutralności klimatycznej określonego w 
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art. 2 ust. 1.

Or. en

Poprawka 259
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

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 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 260
Nicolás González Casares
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w imieniu grupy S&D
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert Hajšel, 
Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, Josianne Cutajar, 
Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

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 wariantów 
trajektorii lub przy składaniu wniosku 
ustawodawczego w sprawie trajektorii 
zgodnie z ust. 1 Komisja bierze pod uwagę 
następujące kwestie:

Or. en

Poprawka 261
Jens Geier, Nicolás González Casares

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 oraz ram sprzyjających jej 
realizacji Komisja bierze pod uwagę 
następujące kwestie:

Or. en

Poprawka 262
Sira Rego

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 kwestie, w porządku ważności:
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Or. es

Poprawka 263
Markus Pieper, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, 
Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, Henna 
Virkkunen, Tom Berendsen, Sven Schulze, Christian Ehler, Ivan Štefanec

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 wariantów 
orientacyjnej trajektorii zgodnie z ust. 1 
Komisja bierze pod uwagę następujące 
kwestie:

Or. en

Poprawka 264
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Martin Hojsík, Ivars Ijabs, 
Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nils Torvalds

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 265
András Gyürk, Edina Tóth

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 

3. Przy ustalaniu trajektorii bierze się 
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następujące kwestie: pod uwagę następujące kwestie:

Or. en

Poprawka 266
Sira Rego

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) opłacalność i efektywność 
gospodarczą;

a) potrzebę zadbania o to, by 
transformacja była sprawiedliwa, również 
sprawiedliwa społecznie;

Or. es

Poprawka 267
Michael Bloss
w imieniu grupy Verts/ALE

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 pełnym uwzględnieniem 
gospodarczych, społecznych i 
środowiskowych kosztów wynikających z 
niepodjęcia i opóźnienia działań w 
dziedzinie klimatu;

Or. en

Poprawka 268
Seán Kelly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera a a (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) potrzebę zapewnienia spójności z 
celami w innych dziedzinach polityki 
Unii;

Or. en

Poprawka 269
Miriam Dalli, Mohammed Chahim

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) opłacalność i efektywność 
gospodarczą;

a) a) redukcję emisji, opłacalność i 
efektywność gospodarczą;

Or. en

Poprawka 270
Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Marisa Matias, Marc Botenga

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) opłacalność i efektywność 
gospodarczą;

a) oddziaływanie na środowisko i 
korzyści społeczne;

Or. en

Poprawka 271
Nicolás González Casares
w imieniu grupy S&D
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert Hajšel, 
Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera a a (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) koszty społeczne, gospodarcze i 
środowiskowe wynikające z niepodjęcia 
działań lub z niewystarczających działań;

Or. en

Poprawka 272
Jens Geier, Nicolás González Casares

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) związek z innymi przepisami 
unijnymi, np. prawem środowiskowym;

Or. en

Poprawka 273
Miapetra Kumpula-Natri, Niels Fuglsang

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) budżet emisji dwutlenku węgla 
Unii (emisje CO2 ogółem);

Or. en

Poprawka 274
Henna Virkkunen, Pernille Weiss, Sara Skyttedal, Tomas Tobé

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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aa) potrzebę ograniczenia do 
minimum wykorzystania zasobów 
kopalnych;

Or. en

Poprawka 275
Nicolás González Casares
w imieniu grupy S&D
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Jens Geier, Dan Nica, Simona Bonafè, Tsvetelina 
Penkova, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez 
Muñoz, Łukasz Kohut, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Alicia Homs Ginel

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 276
Henna Virkkunen, Pernille Weiss, Sara Skyttedal, Tomas Tobé

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera a b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ab) korzyści z aktywnego leśnictwa i 
zalesiania;

Or. en

Poprawka 277
Jens Geier, Nicolás González Casares

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera a b (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ab) inteligentną integrację sektorową;

Or. en

Poprawka 278
Sandra Pereira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) konkurencyjność unijnej 
gospodarki;

skreśla się

Or. en

Poprawka 279
Cornelia Ernst, Marisa Matias, Giorgos Georgiou, Marc Botenga

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) konkurencyjność unijnej 
gospodarki;

skreśla się

Or. en

Poprawka 280
Sira Rego

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) konkurencyjność unijnej 
gospodarki;

b) równość i solidarność między 
państwami członkowskimi i w obrębie 
każdego z nich;
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Or. es

Poprawka 281
András Gyürk, Edina Tóth

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) wsparcie gałęzi przemysłu w celu 
wytwarzania czystych i konkurencyjnych 
produktów, a jednocześnie unikanie 
ucieczki emisji;

Or. en

Poprawka 282
Nicolás González Casares
w imieniu grupy S&D
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Jens Geier, Dan Nica, Simona Bonafè, Csaba 
Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, 
Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

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 283
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) skutki społeczne;
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Or. en

Poprawka 284
Sira Rego

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) najlepszą dostępną technologię; c) potrzebę zapewnienia skuteczności 
środowiskowej i postępów w czasie;

Or. es

Poprawka 285
András Gyürk, Edina Tóth

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) najlepszą dostępną technologię; c) najlepszą dostępną technologię, 
przy jednoczesnym poszanowaniu zasad 
neutralności technologicznej i 
suwerenności krajowego koszyka 
energetycznego;

Or. en

Poprawka 286
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, 
Martina Dlabajová, Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nils 
Torvalds

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 
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potrzebę badań nad zaawansowaną nową 
i obiecującą technologią i inwestycji w 
taką technologię oraz unikać wszelkich 
możliwych blokad technologicznych;

Or. en

Poprawka 287
Markus Pieper, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, 
Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-
Xavier Bellamy, Henna Virkkunen, Tom Berendsen, Massimiliano Salini, Sven Schulze, 
Christian Ehler, Ivan Štefanec

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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 
ich dalszego wdrażania;

Or. en

Poprawka 288
Nicolás González Casares
w imieniu grupy S&D
Mohammed Chahim, Miriam Dalli, Patrizia Toia, Dan Nica, Simona Bonafè, Tsvetelina 
Penkova, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez 
Muñoz, Łukasz Kohut, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Alicia Homs Ginel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) najlepszą dostępną technologię; c) najlepsze dostępne technologie i 
szanse na przełomowe innowacje;

Or. en

Poprawka 289
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Cornelia Ernst, Marisa Matias, Marc Botenga

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) najlepszą dostępną technologię; c) najlepszą dostępną i zrównoważoną 
technologię oraz potrzebę stopniowego 
odejścia od paliw kopalnych;

Or. en

Poprawka 290
Tomas Tobé, Henna Virkkunen, Sara Skyttedal, Eva Maydell

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) najlepszą dostępną technologię; c) najlepszą dostępną technologię w 
sposób neutralny pod względem 
technologicznym;

Or. en

Poprawka 291
Nicolás González Casares
w imieniu grupy S&D
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Jens Geier, Dan Nica, Simona Bonafè, Tsvetelina 
Penkova, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez 
Muñoz, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs 
Ginel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) przewidywalność dla sektorów 
gospodarki europejskiej;

Or. en
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Poprawka 292
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) przystępność cenową surowców;

Or. en

Poprawka 293
Michael Bloss
w imieniu grupy Verts/ALE

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”, oszczędności energii, 
przystępność cenową energii i 
bezpieczeństwo dostaw;

Or. en

Poprawka 294
Sira Rego

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) efektywność energetyczną, 
przystępność cenową energii i 
bezpieczeństwo dostaw;

d) najlepsze i najnowsze dowody 
naukowe, w tym najnowsze sprawozdania 
IPCC;

Or. es
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Poprawka 295
Nicolás González Casares
w imieniu grupy S&D
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Jens Geier, Dan Nica, Simona Bonafè, Tsvetelina 
Penkova, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez 
Muñoz, Łukasz Kohut, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Alicia Homs Ginel

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 296
Miriam Dalli, Mohammed Chahim

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, a także 
ograniczenie ubóstwa energetycznego;

Or. en

Poprawka 297
Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Marisa Matias, Marc Botenga

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) efektywność energetyczną, 
przystępność cenową energii i 

d) efektywność energetyczną, 
przystępność cenową energii, prawo 
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bezpieczeństwo dostaw; obywateli do energii i bezpieczeństwo 
dostaw;

Or. en

Poprawka 298
Markus Pieper, Edina Tóth, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, 
Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens 
Gieseke, François-Xavier Bellamy, Henna Virkkunen, Tom Berendsen, Massimiliano 
Salini, Sven Schulze, Christian Ehler, Ivan Štefanec

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 299
András Gyürk, Edina Tóth

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 300
Michael Bloss
w imieniu grupy Verts/ALE
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) potrzebę stopniowego odejścia od 
wszystkich paliw kopalnych w ramach 
czasowych zgodnych z celem ograniczenia 
wzrostu temperatury do 1,5 °C powyżej 
poziomu sprzed epoki przemysłowej;

Or. en

Poprawka 301
Tomas Tobé, Henna Virkkunen, Sara Skyttedal

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) potrzebę ograniczenia zależności 
od paliw kopalnych i zwiększenia udziału 
źródeł energii wolnych od paliw 
kopalnych;

Or. en

Poprawka 302
András Gyürk, Edina Tóth

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
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Poprawka 303
Nicolás González Casares
w imieniu grupy S&D
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Jens Geier, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert 
Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, Carlos 
Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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 304
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) poziom zdolności do stosowania 
technologii bazujących na zielonej 
energii;

Or. en

Poprawka 305
Sandra Pereira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) kontrolę i własność publiczną w 
sektorze energetycznym;

Or. en
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Poprawka 306
Nicolás González Casares
w imieniu grupy S&D
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Jens Geier, Dan Nica, Simona Bonafè, Tsvetelina 
Penkova, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez 
Muñoz, Miapetra Kumpula-Natri, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera d b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

db) skuteczną ochronę gospodarki 
europejskiej przed ucieczką emisji oraz 
rolę narzędzi polityki handlowej;

Or. en

Poprawka 307
Tomas Tobé, Henna Virkkunen, Sara Skyttedal

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera d b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

db) potencjał zrównoważonej 
gospodarki leśnej i zalesiania;

Or. en

Poprawka 308
Tomas Tobé, Henna Virkkunen, Sara Skyttedal, Eva Maydell

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera d c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

dc) w stosownych przypadkach wkład 
energii jądrowej w bezemisyjne 
wytwarzanie energii elektrycznej w 
państwach członkowskich oraz jej 
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potencjał w tym zakresie;

Or. en

Poprawka 309
Nicolás González Casares
w imieniu grupy S&D
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Jens Geier, Dan Nica, Simona Bonafè, Tsvetelina 
Penkova, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez 
Muñoz, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs 
Ginel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera d c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

dc) dostępność oraz koszt surowców i 
energii neutralnych dla klimatu, a także 
niezbędną infrastrukturę;

Or. en

Poprawka 310
Nicolás González Casares
w imieniu grupy S&D
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Dan Nica, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, 
Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz 
Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera d d (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

dd) zasobooszczędność, ekonomiczną 
dostępność surowców i bezpieczeństwo 
dostaw surowców krytycznych;

Or. en

Poprawka 311
Nicolás González Casares
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w imieniu grupy S&D
Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado 
López, Lina Gálvez Muñoz, Miapetra Kumpula-Natri, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera d e (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

de) potrzebę ograniczenia do 
minimum wykorzystania zasobów 
kopalnych;

Or. en

Poprawka 312
Nicolás González Casares
w imieniu grupy S&D
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Dan Nica, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, 
Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, 
Miapetra Kumpula-Natri, Łukasz Kohut, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera d f (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

df) potrzebę wsparcia stosowania 
produktów odnawialnych i obiegu 
zamkniętego we wszystkich sektorach oraz 
wzmocnienia efektów substytucyjnych;

Or. en

Poprawka 313
Nicolás González Casares
w imieniu grupy S&D
Mohammed Chahim, Miriam Dalli, Patrizia Toia, Dan Nica, Simona Bonafè, Tsvetelina 
Penkova, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez 
Muñoz, Łukasz Kohut, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Alicia Homs Ginel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 3 – ustęp 3 – litera d g (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

dg) ocenę ubóstwa energetycznego 
poszczególnych państw członkowskich, 
włącznie z oceną solidności dostaw energii 
w państwach członkowskich;

Or. en

Poprawka 314
Sira Rego

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) uczciwość i solidarność między 
państwami członkowskimi;

e) zmiany sytuacji międzynarodowej 
i działania podejmowane na rzecz 
realizacji długoterminowych celów 
porozumienia paryskiego i ostatecznego 
celu Ramowej konwencji Narodów 
Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu;

Or. es

Poprawka 315
Miriam Dalli, Mohammed Chahim

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) uczciwość i solidarność między 
państwami członkowskimi;

e) różne okoliczności gospodarcze lub 
społeczne w państwach członkowskich, 
różne punkty wyjścia poszczególnych 
państw członkowskich, różne gałęzie 
przemysłu będące głównymi 
zanieczyszczającymi w poszczególnych 
państwach członkowskich, różnice pod 
względem wielkości, odległego położenia, 
lub status małej wyspy; a także solidarność 
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i spójność między państwami 
członkowskimi oraz w ich obrębie;

Or. en

Poprawka 316
Markus Pieper, Edina Tóth, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, 
Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens 
Gieseke, Tom Berendsen, Seán Kelly, Sven Schulze, Christian Ehler, Ivan Štefanec

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) uczciwość i solidarność między 
państwami członkowskimi;

e) uczciwość i solidarność między 
państwami członkowskimi oraz w ich 
obrębie, a także różne punkty wyjścia 
państw członkowskich;

Or. en

Poprawka 317
Sandra Pereira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) uczciwość i solidarność między 
państwami członkowskimi;

e) solidarność i współpracę między 
państwami członkowskimi oraz w ich 
obrębie;

Or. en

Poprawka 318
Miriam Dalli, Mohammed Chahim

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera e a (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) strategię na rzecz działań w 
zakresie przystosowania się do zmiany 
klimatu w różnych sektorach, co pozwoli 
zmniejszyć podatność krajów na 
negatywne skutki zmiany klimatu i 
czerpać korzyści z wszelkich 
potencjalnych pozytywnych efektów;

Or. en

Poprawka 319
András Gyürk, Edina Tóth

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 320
Nicolás González Casares
w imieniu grupy S&D
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Dan Nica, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, 
Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz 
Kohut, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs 
Ginel

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
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Poprawka 321
Sira Rego

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) potrzebę zapewnienia skuteczności 
środowiskowej i rozwoju w czasie;

f) efektywność energetyczną, 
przystępność cenową energii 
i bezpieczeństwo dostaw;

Or. es

Poprawka 322
Michael Bloss
w imieniu grupy Verts/ALE

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 i rozwoju w czasie zgodnie 
z art. 4 ust. 3 porozumienia paryskiego;

Or. en

Poprawka 323
Miriam Dalli, Mohammed Chahim

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 szybkiego zapewnienia 
skuteczności środowiskowej i rozwoju, 
szczególnie w latach 2020–2030;

Or. en
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Poprawka 324
Sandra Pereira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera f a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) zdolność do odnowy i równowagi 
ekologicznej;

Or. en

Poprawka 325
Sandra Pereira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) potrzeby i możliwości inwestycyjne; g) wsparcie państw członkowskich w 
zakresie inwestycji publicznych;

Or. en

Poprawka 326
Sira Rego

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) potrzeby i możliwości inwestycyjne; g) najlepsze dostępne technologie;

Or. es

Poprawka 327
Martin Hojsík
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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 potrzeby 
zapobiegania inwestycjom, które 
utrudniłyby rozwój i wdrażanie 
niskoemisyjnych alternatyw, oraz potrzebę 
zapobiegania uzależnieniu od aktywów, 
które są niezgodne z długoterminowymi 
celami klimatycznymi, biorąc pod uwagę 
ich cykl życia;

Or. en

Poprawka 328
Michael Bloss
w imieniu grupy Verts/ALE

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 pełnym uwzględnieniem 
konieczności unikania aktywów 
osieroconych;

Or. en

Poprawka 329
Miriam Dalli, Mohammed Chahim

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) potrzeby i możliwości 
inwestycyjne;

g) potrzeby i możliwości w zakresie 
zrównoważonych inwestycji;

Or. en
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Poprawka 330
Nicolás González Casares
w imieniu grupy S&D
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Jens Geier, Dan Nica, Simona Bonafè, Tsvetelina 
Penkova, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez 
Muñoz, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs 
Ginel

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 331
Markus Pieper, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, 
Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-
Xavier Bellamy, Henna Virkkunen, Tom Berendsen, Sven Schulze, Christian Ehler, 
Ivan Štefanec

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera g a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ga) potrzebę przewidywalności i 
stabilności regulacyjnej dla inwestycji 
dostosowanych do przyszłych wyzwań;

Or. en

Poprawka 332
Henna Virkkunen, Pernille Weiss, Sara Skyttedal, Tomas Tobé

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera g a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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ga) potrzebę przewidywalności i 
stabilności regulacyjnej dla inwestycji 
dostosowanych do przyszłych wyzwań;

Or. en

Uzasadnienie

Realizacji celu neutralności klimatycznej mogą najlepiej sprzyjać stabilne ramy polityki 
zapewniające przewidywalne i pozytywne środowiskom inwestycyjne, które umożliwia 
sprawne i oszczędne przejście na neutralność klimatyczną. Ma to zapewnić zaangażowanie 
przemysłu na rzecz celu na 2050 r.

Poprawka 333
Sira Rego

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) opłacalność i efektywność 
gospodarczą;

Or. es

Poprawka 334
Miriam Dalli, Mohammed Chahim

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 dla wszystkich osób we 
wszystkich państwach członkowskich 
niezależnie od ich punktu wyjścia, różnic 
w gałęziach przemysłu będących 
głównymi zanieczyszczającymi, rozmiaru, 
odległego położenia czy statusu małej 
wyspy; musi to obejmować oceny 
uwzględniające potrzeby w zakresie 
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zatrudnienia, w tym wymogi dotyczące 
kształcenia i szkolenia, rozwój gospodarki 
oraz realizację uczciwej i sprawiedliwej 
transformacji;

Or. en

Poprawka 335
Markus Pieper, Edina Tóth, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, 
Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens 
Gieseke, François-Xavier Bellamy, Tom Berendsen, Massimiliano Salini, Seán Kelly, 
Sven Schulze, Christian Ehler, Tomas Tobé, Ivan Štefanec

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 dopilnowania, by 
transformacja była sprawiedliwa i uczciwa 
społecznie oraz uwzględniała potencjalne 
skutki społeczne przyszłych środków;

Or. en

Poprawka 336
Nicolás González Casares
w imieniu grupy S&D
Tsvetelina Penkova, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina 
Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel, Patrizia Toia, Mohammed Chahim, Dan Nica, 
Simona Bonafè

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 dopilnowania, by 
transformacja była sprawiedliwa i uczciwa 
społecznie, by obejmowała wszystkie 
grupy społeczne i by nikt nie został 
pominięty;

Or. en
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Poprawka 337
Seán Kelly

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 dopilnowania, by 
transformacja była sprawiedliwa, 
inkluzywna i uczciwa społecznie we 
wszystkich sektorach;

Or. en

Poprawka 338
Sira Rego

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) konkurencyjność unijnej 
gospodarki;

Or. es

Poprawka 339
Nicolás González Casares
w imieniu grupy S&D
Mohammed Chahim, Miriam Dalli, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, 
Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz 
Kohut, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs 
Ginel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera i
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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 
działania podejmowane na rzecz realizacji 
długoterminowych celów porozumienia 
paryskiego, a także ostatecznego celu 
Ramowej konwencji Narodów 
Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, 
Karty praw podstawowych i 
Europejskiego filaru praw socjalnych 
oraz postępy w tym zakresie w skali 
globalnej;

Or. en

Poprawka 340
Markus Pieper, Edina Tóth, Eva Maydell, Pernille Weiss, Angelika Niebler, Pilar del 
Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-Xavier 
Bellamy, Tom Berendsen, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Christian Ehler, Hildegard 
Bentele, Tomas Tobé, Ivan Štefanec

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 
globalne działania podejmowane przez 
państwa trzecie na rzecz realizacji 
długoterminowych celów klimatycznych 
porozumienia paryskiego i ostatecznego 
celu Ramowej konwencji Narodów 
Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu;

Or. en

Poprawka 341
Markus Pieper, Edina Tóth, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, 
Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens 
Gieseke, François-Xavier Bellamy, Henna Virkkunen, Tom Berendsen, Massimiliano 
Salini, Seán Kelly, Sven Schulze, Christian Ehler, Tomas Tobé, Ivan Štefanec

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera i a (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ia) zapobieganie ucieczce emisji, 
szczególnie w energochłonnych gałęziach 
przemysłu konkurujących na szczeblu 
globalnym;

Or. en

Poprawka 342
Nicolás González Casares
w imieniu grupy S&D
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert Hajšel, 
Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera i a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ia) sektorowe plany działania na rzecz 
neutralności klimatycznej, o których 
mowa w art. 2a;

Or. en

Poprawka 343
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Martin 
Hojsík, Ivars Ijabs, Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nils 
Torvalds

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 344
Nicolás González Casares
w imieniu grupy S&D
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, Csaba Molnár, 
Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, Carlos 
Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

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 EPCC i IPCC.

Or. en

Poprawka 345
Sira Rego

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) potrzeby i możliwości 
inwestycyjne;

Or. es

Poprawka 346
Miriam Dalli, Mohammed Chahim, Dan Nica

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera j a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ja) w formułowanie i wdrażanie 
wszystkich unijnych i krajowych 
przepisów klimatycznych należy 
angażować partnerów społecznych i inne 
właściwe podmioty społeczeństwa 
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obywatelskiego w celu dopilnowania, by 
osiągnięto neutralność emisyjną w 
uczciwy, inkluzywny i zrównoważony pod 
względem społecznym sposób;

Or. en

Poprawka 347
Sandra Pereira

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;  publiczne inwestycje 
środowiskowe i społeczne powinny być 
wyłączone z zasady 3 %;

Or. en

Poprawka 348
Martin Hojsík, Katalin Cseh, Christophe Grudler

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 349
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Markus Pieper, Edina Tóth, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, 
Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens 
Gieseke, François-Xavier Bellamy, Tom Berendsen, Massimiliano Salini, Seán Kelly, 
Sven Schulze, Christian Ehler, Ivan Štefanec

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera j a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ja) wpływ pandemii COVID-19 na 
sytuację gospodarczą w Europie (lub 
globalne zakłócenia gospodarcze, takie 
jak COVID-19);

Or. en

Poprawka 350
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Martin 
Hojsík, Ivars Ijabs, Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nils 
Torvalds

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 351
Cornelia Ernst, Marisa Matias, Marc Botenga

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera j a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ja) potrzebę stopniowego odejścia od 
paliw kopalnych;
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Or. en

Poprawka 352
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Martin Hojsík, Ivars Ijabs, 
Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nils Torvalds

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 353
Markus Pieper, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, 
Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-
Xavier Bellamy, Tom Berendsen, Massimiliano Salini, Seán Kelly, Sven Schulze, 
Christian Ehler, Ivan Štefanec

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera j b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

jb) wpływ brexitu na ogólną zdolność 
Unii do ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych.

Or. en


