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Poprawka 14
Bas Eickhout
w imieniu grupy Verts/ALE
Wspólny projekt rezolucji
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE
Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie Europejskiego Zielonego Ładu
Wspólny projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)
Wspólny projekt rezolucji

Poprawka
1a.
podkreśla, że wszystkim
mieszkańcom Europy powinno
przysługiwać – bez dyskryminacji –
podstawowe prawo do bezpiecznego,
czystego, zdrowego i zrównoważonego
środowiska oraz stabilnego klimatu, a
ponadto że prawo to musi zapewniać
ambitna polityka, a wymiar
sprawiedliwości na szczeblu krajowym i
unijnym musi być w stanie w pełni je
egzekwować;
Or. en
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Poprawka 15
Bas Eickhout
w imieniu grupy Verts/ALE
Wspólny projekt rezolucji
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE
Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie Europejskiego Zielonego Ładu
Wspólny projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)
Wspólny projekt rezolucji

Poprawka
3a.
wzywa Komisję do opracowania
innych niż PKB metod pomiaru
dobrobytu i dobrostanu w Unii i jej
państwach członkowskich;
Or. en
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Poprawka 16
Bas Eickhout
w imieniu grupy Verts/ALE
Wspólny projekt rezolucji
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE
Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie Europejskiego Zielonego Ładu
Wspólny projekt rezolucji
Ustęp 5
Wspólny projekt rezolucji

Poprawka

5.
podkreśla, że Zielony Ład musi
dążyć do dobrze prosperującej,
sprawiedliwej, zrównoważonej i
konkurencyjnej gospodarki, która niesie
korzyści wszystkim obywatelom we
wszystkich regionach Europy; uważa, że
Zielony Ład powinien stwarzać
możliwości gospodarcze i gwarantować
sprawiedliwość międzypokoleniową;
podkreśla znaczenie poszanowania i
wzmocnienia dialogu społecznego na
wszystkich szczeblach i we wszystkich
sektorach, aby zapewnić sprawiedliwą
transformację; podkreśla potrzebę
włączenia perspektywy płci w działania i
cele wpisujące się w ramy Zielonego Ładu,
w tym uwzględniania aspektu płci i działań
dotyczących tego aspektu; ponownie
podkreśla, że transformacja w kierunku
gospodarki neutralnej dla klimatu i
zrównoważonego społeczeństwa musi być
prowadzona w powiązaniu z wdrażaniem
Europejskiego filaru praw socjalnych, i
nalega, aby wszystkie inicjatywy
podejmowane w ramach Europejskiego
Zielonego Ładu były w pełni zgodne z
Europejskim filarem praw socjalnych;

5.
podkreśla, że Zielony Ład musi
dążyć do dobrze prosperującej,
sprawiedliwej, zrównoważonej i
konkurencyjnej gospodarki, która niesie
korzyści wszystkim obywatelom we
wszystkich regionach Europy; uważa, że
Zielony Ład powinien stwarzać
możliwości gospodarcze i gwarantować
sprawiedliwość międzypokoleniową;
podkreśla znaczenie poszanowania i
wzmocnienia dialogu społecznego na
wszystkich szczeblach i we wszystkich
sektorach, aby zapewnić sprawiedliwą
transformację; podkreśla potrzebę
włączenia perspektywy płci w działania i
cele wpisujące się w ramy Zielonego Ładu,
w tym uwzględniania aspektu płci i działań
dotyczących tego aspektu; ponownie
podkreśla, że transformacja w kierunku
gospodarki neutralnej dla klimatu i
zrównoważonego społeczeństwa musi być
prowadzona w powiązaniu z wdrażaniem
Europejskiego filaru praw socjalnych, i
nalega, aby wszystkie inicjatywy
podejmowane w ramach Europejskiego
Zielonego Ładu były w pełni zgodne z
Europejskim filarem praw socjalnych;
wzywa Komisję, aby w ramach programu
sprawiedliwej transformacji przedstawiła
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europejską dyrektywę ramową w sprawie
dochodu minimalnego, ponieważ
likwidacja ubóstwa umożliwia ludziom
dostosowanie się do zmian; wzywa
Komisję, aby dogłębnie oceniła
dystrybucyjny efekt dotychczasowych i
nowych instrumentów polityki
klimatycznej oraz zapewniła realizowanie
tej polityki pod względem dystrybucji na
tyle stopniowo, na ile to możliwe, w celu
zminimalizowania potencjalnych
negatywnych skutków społecznych;
Or. en
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Poprawka 17
Bas Eickhout
w imieniu grupy Verts/ALE
Wspólny projekt rezolucji
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE
Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie Europejskiego Zielonego Ładu
Wspólny projekt rezolucji
Ustęp 11
Wspólny projekt rezolucji

Poprawka

11.
wzywa do zwiększenia celu
klimatycznego UE na 2030 r. do 55 %
redukcji emisji gazów cieplarnianych na
szczeblu UE w porównaniu z poziomami z
1990 r.; wzywa Komisję do jak
najszybszego przedstawienia wniosku w tej
sprawie, aby umożliwić Unii przyjęcie tego
celu jako zaktualizowanego ustalonego na
poziomie krajowym wkładu na długo przed
COP26; wzywa ponadto do uwzględnienia
tego celu w europejskim prawie o
klimacie;

11.
wzywa do zwiększenia celu
klimatycznego UE na 2030 r. do co
najmniej 65 % redukcji emisji gazów
cieplarnianych na szczeblu UE w
porównaniu z poziomami z 1990 r.; wzywa
Komisję do jak najszybszego
przedstawienia wniosku w tej sprawie, aby
umożliwić Unii przyjęcie tego celu jako
zaktualizowanego ustalonego na poziomie
krajowym wkładu na długo przed COP26;
wzywa ponadto do uwzględnienia tego
celu w europejskim prawie o klimacie;
Or. en
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Poprawka 18
Bas Eickhout
w imieniu grupy Verts/ALE
Wspólny projekt rezolucji
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE
Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie Europejskiego Zielonego Ładu
Wspólny projekt rezolucji
Ustęp 31
Wspólny projekt rezolucji

Poprawka

31.
przypomina o podstawowej roli
technologii cyfrowych we wspieraniu
zielonej transformacji, np. dzięki bardziej
wydajnemu wykorzystywaniu zasobów i
energii oraz lepszemu monitorowaniu
środowiska, a także dzięki korzyściom dla
klimatu wynikającym z pełnej cyfryzacji
przesyłu i dystrybucji oraz inteligentnych
aplikacji; uważa, że w strategii
przemysłowej należy uwzględnić, jak
zaproponowano, zieloną i cyfrową
transformację oraz określić główne cele i
przeszkody utrudniające pełne
wykorzystanie potencjału technologii
cyfrowych; wzywa Komisję do
opracowania strategii i finansowania
wdrożenia innowacyjnych technologii
cyfrowych; jednocześnie podkreśla
znaczenie poprawy efektywności
energetycznej i wydajności gospodarki o
obiegu zamkniętym samego sektora
cyfrowego i z zadowoleniem przyjmuje
zobowiązania Komisji w tym zakresie;
zwraca się do Komisji o opracowanie
metody monitorowania i ilościowego
pomiaru rosnącego wpływu technologii
cyfrowej na środowisko, bez tworzenia
zbędnych obciążeń administracyjnych;

31.
z zadowoleniem przyjmuje fakt, że
Komisja zamierza uznać zrównoważony
rozwój za centralny element sektora
cyfrowego; przypomina o podstawowej
roli technologii cyfrowych we wspieraniu
zielonej transformacji, np. dzięki bardziej
wydajnemu wykorzystywaniu zasobów i
energii oraz lepszemu monitorowaniu
środowiska, a także dzięki korzyściom dla
klimatu wynikającym z pełnej cyfryzacji
przesyłu i dystrybucji oraz inteligentnych
aplikacji; uważa, że w strategii
przemysłowej należy uwzględnić, jak
zaproponowano, zieloną i cyfrową
transformację oraz określić główne cele i
przeszkody utrudniające pełne
wykorzystanie potencjału technologii
cyfrowych; wzywa Komisję do
opracowania strategii i finansowania
wdrożenia innowacyjnych technologii
cyfrowych; jednocześnie podkreśla
znaczenie poprawy efektywności
energetycznej i wydajności gospodarki o
obiegu zamkniętym samego sektora
cyfrowego i z zadowoleniem przyjmuje
zobowiązania Komisji w tym zakresie;
apeluje w związku z tym o wiążące normy
efektywności energetycznej centrów
danych; zwraca się do Komisji o
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opracowanie metody monitorowania i
ilościowego pomiaru rosnącego wpływu
technologii cyfrowej na środowisko, bez
tworzenia zbędnych obciążeń
administracyjnych;
Or. en
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Poprawka 19
Bas Eickhout
w imieniu grupy Verts/ALE
Wspólny projekt rezolucji
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE
Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie Europejskiego Zielonego Ładu
Wspólny projekt rezolucji
Ustęp 53 a (nowy)
Wspólny projekt rezolucji

Poprawka
53a. uważa, że daleko idąca reforma
wspólnej polityki rolnej ma zasadnicze
znaczenie dla spójności z celami UE w
dziedzinie klimatu i różnorodności
biologicznej; uważa, że środki należy
wypłacać tylko na łagodzenie zmiany
klimatu, odtwarzanie różnorodności
biologicznej, poprawę dobrostanu
zwierząt, a zwłaszcza zmniejszenie
stosowania pestycydów, a płatności
bezpośrednie powinny wynosić maksimum
50 000 EUR na gospodarstwo rocznie;
Or. en
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Poprawka 20
Bas Eickhout
w imieniu grupy Verts/ALE
Wspólny projekt rezolucji
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE
Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie Europejskiego Zielonego Ładu
Wspólny projekt rezolucji
Ustęp 109 a (nowy)
Wspólny projekt rezolucji

Poprawka
109a. wzywa Komisję, aby w dążeniu do
wypromowania UE na lidera
międzynarodowych negocjacji w sprawie
klimatu i różnorodności biologicznej
opracowała konkretny plan działania
służący realizacji zobowiązań zapisanych
w nowym 5-letnim planie działania w
sprawie równości płci uzgodnionym na
konferencji COP25 (wzmocniony program
prac z Limy), wspierała równość płci w
procesie UNFCCC oraz wyznaczyła stały
unijny punkt kontaktowy ds. problematyki
płci i zmiany klimatu, dysponujący
wystarczającymi środkami budżetowymi,
mający realizować i monitorować w UE i
na świecie działania na rzecz klimatu
odpowiedzialnie uwzględniające
problematykę płci;
Or. en
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