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Poprawka 23
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Isabel García Muñoz, Isabel Carvalhais, Tsvetelina 
Penkova

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Umocowanie 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, w szczególności jego 
art. 192 ust. 1,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej (TFUE), 
w szczególności jego art. 192 ust. 1,

Or. en

Uzasadnienie

Skrót ten będzie stosowany zgodnie z rozporządzeniem.

Poprawka 24
Josianne Cutajar, Mónica Silvana González

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Umocowanie 1 a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

uwzględniając art. 174 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

Or. en

Poprawka 25
Mathilde Androuët

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 

(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 
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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.

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, tak by nikt nie był 
pozostawiony samemu sobie. Ta 
transformacja musi być zgodna z art. 192 
ust. 5 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, który przewiduje 
tymczasowe odstępstwa dla państw, które 
uważają, że koszty takiej polityki są 
nieproporcjonalne.

_________________ _________________
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. fr

Poprawka 26
Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González, Isabel García Muñoz

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 

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

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 przejście to powinno być 
sprawiedliwe i sprzyjać włączeniu 
społecznemu, nie pozostawiać nikogo w 
tyle i nie powodować, by obywatele lub 
regiony europejskie zmuszeni byli 
pokrywać skutki przejścia na gospodarkę 
neutralną dla klimatu.

_________________ _________________
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. es

Poprawka 27
Isabel Carvalhais

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 

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

i dobrostanu obywateli przed zagrożeniami 
i negatywnymi skutkami związanymi ze 
środowiskiem. Jednocześnie transformacja 
musi być sprawiedliwa i sprzyjająca 
włączeniu społecznemu, tak by nikt nie był 
pozostawiony samemu sobie, oraz musi 
wspierać spójność gospodarczą, społeczną 
i terytorialną.

_________________ _________________
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 28
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Ondřej Knotek, Laurence 
Farreng

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 i konkurencyjna 
i w którym w 2050 r. nie będzie emisji 
netto gazów cieplarnianych, a wzrost 
gospodarczy będzie oddzielony od 
wykorzystania zasobów. Celem strategii 
jest również ochrona, zachowanie 
i poprawa kapitału naturalnego UE oraz 
ochrona zdrowia i dobrostanu obywateli 
przed zagrożeniami i negatywnymi 
skutkami związanymi ze środowiskiem. 
Jednocześnie transformacja musi być 
sprawiedliwa i sprzyjająca włączeniu 
społecznemu oraz musi korzystać z 
jasnych mechanizmów na szczeblu 
Komisji, aby zagwarantować, że nikt nie 
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zostanie 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 29
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

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 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, ze szczególnym 
uwzględnieniem obywateli mieszkających 
na obszarach wiejskich i oddalonych, 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.
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Or. en

Poprawka 30
Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler

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

_________________ _________________
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 31
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Tsvetelina Penkova
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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 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, ani 
obywatele, ani regiony, ani obszary 
miejskie lub wiejskie.

_________________ _________________
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 32
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(1) W swoim komunikacie z dnia 11 
grudnia 2019 r. zatytułowanym 
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„Europejski Zielony Ład”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.

„Europejski Zielony Ład”19 Komisja 
przedstawiła nową strategię na rzecz 
wzrostu gospodarczego mającą na celu 
przekształcenie Unii w sprawiedliwe 
i dostatnie społeczeństwo, którego 
gospodarka będzie nowoczesna, 
zasobooszczędna i konkurencyjna 
i w którym w 2050 r. nie będzie emisji 
netto gazów cieplarnianych, a wzrost 
gospodarczy będzie oddzielony od 
wykorzystania zasobów. Celem strategii 
jest również ochrona, zachowanie 
i poprawa kapitału naturalnego UE oraz 
ochrona zdrowia i dobrostanu obywateli 
przed zagrożeniami i negatywnymi 
skutkami związanymi ze środowiskiem. 
Jednocześnie transformacja musi być 
sprawiedliwa i sprzyjająca włączeniu 
społecznemu.

_________________ _________________
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. it

Poprawka 33
Isabel Benjumea Benjumea

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Musimy wziąć pod uwagę skutki 
pandemii COVID-19 dla europejskiej 
ludności, zdrowia i gospodarki różnych 
obszarów oraz jej wpływ na zatrudnienie i 
wzrost gospodarczy w państwach 
członkowskich w perspektywie 
średnioterminowej.

Or. es
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Poprawka 34
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

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

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

_________________ _________________
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. 

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. 
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Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. 
Tignor, i T. Waterfield (eds.)].

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

Uzasadnienie

Istnieje więcej niż jedno istotne sprawozdanie IPCC w tej sprawie i wszystkie te 
sprawozdania powinny zostać uwzględnione. Sugerujemy stosowanie sformułowań zawartych 
w unijnej długoterminowej wizji strategicznej, w tym podanie odpowiednich tytułów 
sprawozdań w przypisie.

Poprawka 35
Isabel Carvalhais

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 

(2) Sprawozdanie specjalne 
Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian 
Klimatu (IPCC) na temat wpływu 
globalnego ocieplenia o 1,5 °C w 
porównaniu z poziomem sprzed epoki 
przemysłowej i związanych z nim 
globalnych scenariuszy emisji gazów 
cieplarnianych20 stanowi solidną podstawę 
naukową do przeciwdziałania zmianom 
klimatu i wskazuje, że potrzebna jest 
intensyfikacja działań w dziedzinie 
klimatu, rozszerzenie działań na rzecz 
zrównoważonego rozwoju oraz 
zwiększenie wysiłków mających na celu 
wyeliminowanie ubóstwa. 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 
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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

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 bioróżnorodności.22

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

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

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

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

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

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

Or. en

Poprawka 36
Mathilde Androuët

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 

(2) Sprawozdanie specjalne 
Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian 
Klimatu (IPCC) na temat wpływu 
globalnego ocieplenia o 1,5 °C w 
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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.

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

_________________ _________________
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, and 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 Sprawozdanie Europejskiej Agencji 
Środowiska: Europejskie środowisko – 
stan i prognozy na 2020 r. (Luksemburg: 
Urząd Publikacji UE, 2019 r.).

Or. fr
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Poprawka 37
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(3) Aby przyczynić się do 
wzmocnienia sprawiedliwej transformacji, 
zatrudnienia, wzrostu gospodarczego oraz 
osiągnięcia celów zrównoważonego 
rozwoju Organizacji Narodów 
Zjednoczonych, jak również do realizacji, 
w sprawiedliwy, skuteczny i racjonalny 
pod względem kosztów sposób, celu 
polegającego na ograniczeniu wzrostu 
średniej temperatury globalnej do 
poziomu znacznie niższego niż 2 °C 
powyżej poziomu przedindustrialnego oraz 
podejmowaniu wysiłków mających na 
celu ograniczenie wzrostu temperatury do 
1,5 °C powyżej poziomu 
przedindustrialnego, 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

Uzasadnienie

Z zadowoleniem przyjęlibyśmy mocniejsze sformułowanie dotyczące znaczenia celu 
długoterminowego w odniesieniu do innych celów.

Poprawka 38
Andrey Novakov, Daniel Buda, Manolis Kefalogiannis, Tomislav Sokol, Álvaro Amaro, 
Peter Pollák, Mircea-Gheorghe Hava

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 39
Isabel Carvalhais

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, 
przekwalifikowania, tworzenia miejsc 
pracy, 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 



AM\1206858PL.docx 17/203 PE652.651v01-00

PL

cel.

Or. en

Poprawka 40
Mathilde Androuët

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

Or. fr

Poprawka 41
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Tsvetelina Penkova

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 

(3) Aby przyczynić się do 
transformacji gospodarczej i społecznej, 
zatrudnienia, zrównoważonego wzrostu 
gospodarczego oraz osiągnięcia celów 
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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.

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

Or. en

Poprawka 42
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. it

Poprawka 43
Isabel Carvalhais
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) W porozumieniu paryskim 
wyznaczono długofalowy cel polegający 
na utrzymaniu wzrostu temperatury na 
świecie na poziomie znajdującym się 
znacznie poniżej 2 °C powyżej poziomu 
sprzed epoki przemysłowej oraz do 
kontynuowanie działań na rzecz 
utrzymania go poniżej 1,5 °C w 
porównaniu z poziomem sprzed epoki 
przemysłowej23, oraz podkreślono 
znaczenie przystosowania się do 
negatywnych skutków zmiany 
klimatu24oraz dopilnowania, by przepływy 
finansowe były spójne z kierunkiem 
działań na rzecz niskiego poziomu emisji 
gazów cieplarnianych i rozwoju odpornego 
na zmianę klimatu25.

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

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

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

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

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

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

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

Or. en

Poprawka 44
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) W porozumieniu paryskim (4) W porozumieniu paryskim 
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wyznaczono długofalowy cel polegający 
na utrzymaniu wzrostu temperatury na 
świecie na poziomie znajdującym się 
znacznie poniżej 2 °C powyżej poziomu 
sprzed epoki przemysłowej oraz do 
kontynuowanie działań na rzecz 
utrzymania go poniżej 1,5 °C w 
porównaniu z poziomem sprzed epoki 
przemysłowej23, oraz podkreślono 
znaczenie przystosowania się do 
negatywnych skutków zmiany 
klimatu24oraz dopilnowania, by przepływy 
finansowe były spójne z kierunkiem 
działań na rzecz niskiego poziomu emisji 
gazów cieplarnianych i rozwoju odpornego 
na zmianę klimatu25.

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

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

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

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

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

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

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

Or. en

Poprawka 45
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Tsvetelina Penkova

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) Związek między zmianami 
klimatycznymi a pandemiami, takimi jak 
COVID-19, wymaga od UE wzmożenia 
wysiłków na rzecz ograniczenia 
globalnych emisji gazów cieplarnianych, 
zapobiegania klęskom żywiołowym i 
ochrony różnorodności biologicznej na 
całym świecie, zgodnie z celami 
porozumienia paryskiego i priorytetami 
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ram z Sendai dotyczących ograniczania 
ryzyka klęsk żywiołowych.

Or. en

Poprawka 46
Mathilde Androuët

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(5) Działania w dziedzinie klimatu 
podejmowane przez Unię i państwa 
członkowskie powinny mieć na celu 
ochronę ludzi i naszej planety, dobrobytu, 
dostatku, zdrowia, 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 zgodnie z art. 192 ust. 5 
TFUE przewidującym tymczasowe 
ustalenia w przypadku 
nieproporcjonalnych kosztów.

Or. fr

Poprawka 47
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler

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, 

(5) Działania w dziedzinie klimatu 
podejmowane przez Unię i państwa 
członkowskie powinny mieć na celu 
ochronę ludzi i naszej planety, dobrobytu, 
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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.

dostatku, zdrowia, systemów 
żywnościowych, integralności 
ekosystemów i różnorodności biologicznej 
przed zagrożeniem wynikającym ze 
zmiany klimatu oraz ustanowienie 
równowagi między potrzebą rozwoju a 
celami dotyczącymi zrównoważonego 
rozwoju i klimatu, w kontekście agendy na 
rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 i w 
dążeniu do realizacji celów porozumienia 
paryskiego, oraz w celu osiągnięcia jak 
największego dobrobytu z uwzględnieniem 
ograniczenia planety oraz zwiększenia 
odporności i zmniejszenia wrażliwości 
społeczeństwa na zmianę klimatu.

Or. en

Poprawka 48
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(5) Działania w dziedzinie klimatu 
podejmowane przez Unię i państwa 
członkowskie powinny mieć na celu 
ochronę ludzi i naszej planety, dobrobytu, 
dostatku, zdrowia, 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; działania te 
mają również na celu osiągnięcie jak 
największego dobrobytu, zwiększenie 
odporności i zmniejszenie wrażliwości 
społeczeństwa na zmianę klimatu, przy 
jednoczesnym uwzględnieniu sytuacji 
gospodarczej i recesji spowodowanej 
pandemią COVID-19.

Or. it
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Poprawka 49
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais

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, państwa 
członkowskie oraz władze regionalne i 
lokalne powinny mieć na celu ochronę 
ludzi i naszej planety, dobrobytu, dostatku, 
zdrowia, systemów żywnościowych, 
integralności ekosystemów i różnorodności 
biologicznej przed zagrożeniem 
wynikającym ze zmiany klimatu, w 
kontekście agendy na rzecz 
zrównoważonego rozwoju 2030 i w 
dążeniu do realizacji celów porozumienia 
paryskiego, oraz w celu osiągnięcia jak 
największego dobrobytu z uwzględnieniem 
ograniczenia planety oraz zwiększenia 
odporności i zmniejszenia wrażliwości 
terytoriów i społeczeństwa na zmianę 
klimatu.

Or. en

Poprawka 50
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

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 

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

rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 i w 
dążeniu do realizacji celów porozumienia 
paryskiego, oraz w celu osiągnięcia jak 
największego dobrobytu z uwzględnieniem 
ograniczenia planety oraz zwiększenia 
odporności i zmniejszenia wrażliwości 
społeczeństwa na zmianę klimatu.

Or. en

Poprawka 51
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Ondřej Knotek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(5) Działania w dziedzinie klimatu 
podejmowane przez Unię i państwa 
członkowskie powinny mieć na celu 
ochronę ludzi i naszej planety, dobrobytu, 
dostatku, zdrowia, systemów 
żywnościowych, integralności 
ekosystemów i różnorodności biologicznej 
przed zagrożeniem wynikającym ze 
zmiany klimatu, w kontekście agendy na 
rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 i w 
dążeniu do realizacji celów porozumienia 
paryskiego, w celu osiągnięcia jak 
największego dobrobytu z uwzględnieniem 
ograniczenia planety oraz 
zminimalizowania wpływu zmiany klimatu 
i zmniejszenia jej tempa.

Or. en

Poprawka 52
Josianne Cutajar, Mónica Silvana González

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Osiągnięcie neutralności (6) Osiągnięcie neutralności 
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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.

klimatycznej powinno wymagać wkładu ze 
strony wszystkich sektorów gospodarki, 
przy jednoczesnym uwzględnieniu 
spójności gospodarczej, społecznej i 
terytorialnej Unii, w szczególności w 
odniesieniu do obszarów wiejskich, 
obszarów podlegających przemianom 
przemysłowym oraz regionów, które 
borykają się z poważnymi i trwałymi 
niekorzystnymi warunkami 
przyrodniczymi lub demograficznymi, 
takich jak najbardziej na północ 
wysunięte regiony o bardzo niskiej 
gęstości zaludnienia oraz regiony 
wyspiarskie, transgraniczne i górskie, jak 
również regiony najbardziej oddalone. 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 53
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(6) Osiągnięcie neutralności 
klimatycznej powinno wymagać wkładu ze 
strony wszystkich sektorów gospodarki. 
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 
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czynnikami napędzającymi realizację celu 
neutralności klimatycznej są również 
transformacja cyfrowa, innowacje 
technologiczne oraz badania i rozwój.

czynnikami napędzającymi realizację celu 
neutralności klimatycznej są również 
transformacja cyfrowa, innowacje 
technologiczne oraz badania i rozwój. 
Szczególną uwagę należy również zwrócić 
na zastąpienie materiałów 
wykorzystujących paliwa kopalne 
materiałami odnawialnymi i biopaliwami, 
pochodzącymi z leśnictwa i rolnictwa, 
jako dwóch sektorów funkcjonujących 
jako emitenci dwutlenku węgla oraz jako 
pochłaniacze dwutlenku węgla, a także 
materiałami niskoemisyjnymi.

Or. en

Uzasadnienie

Zastąpienie materiałów wykorzystujących paliwa kopalne materiałami odnawialnymi, 
biologicznymi i niskoemisyjnymi ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia neutralności 
klimatycznej. Materiały i wytwarzane produkty odpowiedzialne są za 23 % emisji CO2 ze 
względu na krajowy popytu końcowy na produkty. Ponieważ krajowy popyt końcowy na 
produkty stanowi 77 % całkowitego śladu węglowego UE-27, materiały i wytwarzane 
produkty odpowiadają za prawie jedną piątą całkowitej emisji CO2 w UE-27.

Poprawka 54
Mathilde Androuët

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 55
Herbert Dorfmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(6) Osiągnięcie neutralności 
klimatycznej powinno wymagać wkładu ze 
strony wszystkich sektorów gospodarki. Z 
uwagi na wpływ produkcji i zużycia 
energii na poziom emisji gazów 
cieplarnianych, niezbędne jest przejście na 
zrównoważone, przystępne cenowo i 
bezpieczne dostawy energii oparte na 
sprawnie i efektywnie działającym 
wewnętrznym rynku energii. Ważnymi 
czynnikami napędzającymi realizację celu 
neutralności klimatycznej są również 
transformacja cyfrowa, innowacje 
technologiczne oraz badania i rozwój. 
Szczególny nacisk należy położyć na 
zmniejszenie zależności od paliw 
kopalnych, gdzie wykorzystanie wodoru 
jako paliwa i nośnika energii może 
odegrać ważną rolę w umożliwieniu 
przejścia na czysty, niskoemisyjny system 
energetyczny.

Or. en

Poprawka 56
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

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 

(6) Osiągnięcie neutralności 
klimatycznej wymaga, aby wszystkie 
sektory gospodarki, w tym transport 
lotniczy i morski, zmniejszyły emisje do 
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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.

wartości bliskiej zeru. Kluczowym 
czynnikiem pod tym względem powinna 
być zasada „zanieczyszczający płaci”. Z 
uwagi na wpływ produkcji i zużycia 
energii na poziom emisji gazów 
cieplarnianych, niezbędne jest przejście na 
zrównoważone, przystępne cenowo i 
bezpieczne dostawy energii oparte na 
sprawnie i efektywnie działającym 
wewnętrznym rynku energii. Ważnymi 
czynnikami napędzającymi realizację celu 
neutralności klimatycznej są również 
transformacja cyfrowa, innowacje 
technologiczne oraz badania i rozwój. Nie 
uda się tego osiągnąć bez odpowiednich 
dodatkowych środków na badania i 
wdrażanie.

Or. en

Uzasadnienie

Należy położyć nacisk na dodatkowe środki finansowe na badania i wdrażanie.

Poprawka 57
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis

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 wspólnych i 
spójnych wysiłków ze strony wszystkich 
szczebli sprawowania rządów, polityki 
finansowania i inwestycji oraz wkładu ze 
strony wszystkich sektorów gospodarki. Ze 
względu na znaczenie wytwarzania, 
dystrybucji i zużycia energii dla 
zrównoważonego i zamortyzowanego 
społecznie ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych, niezbędne jest przejście na 
zrównoważony, przystępny cenowo i 
bezpieczny, dobrze funkcjonujący 
publiczny system dostaw energii. Ważnymi 
czynnikami napędzającymi realizację celu 
neutralności klimatycznej są stopniowe 
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wycofywanie paliw kopalnych oraz ich 
bezpośrednich i pośrednich dotacji, 
transformacja cyfrowa, innowacje 
technologiczne oraz badania i rozwój.

Or. en

Poprawka 58
Vlad-Marius Botoş, Stéphane Bijoux, Ondřej Knotek, Cristian Ghinea, Laurence 
Farreng

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 publicznych i 
prywatnych sektorów. 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 tym kontekście ramy regulacyjne 
dotyczące energii powinny zostać 
zharmonizowane na poziomie Unii i 
powinny stanowić zachętę do krajowej i 
gospodarczej produkcji oraz 
wykorzystywania zielonej energii. 
Ważnymi czynnikami napędzającymi 
realizację celu neutralności klimatycznej są 
również transformacja cyfrowa, innowacje 
technologiczne oraz badania i rozwój.

Or. en

Poprawka 59
Andrey Novakov, Daniel Buda, Manolis Kefalogiannis, Tomislav Sokol, Álvaro Amaro, 
Peter Pollák, Mircea-Gheorghe Hava

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 60
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais

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 neutralności 
klimatycznej powinno wymagać wkładu ze 
strony wszystkich sektorów gospodarki i 
administracji terytorialnych. 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 
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technologiczne oraz badania i rozwój. technologiczne oraz badania i rozwój, a 
także bardziej odporne i zrównoważone 
terytoria poprzez przyczynianie się do 
rozwoju obszarów wiejskich i 
przeciwdziałanie ich wyludnianiu.

Or. en

Poprawka 61
Caroline Roose

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. 
Zasada „zanieczyszczający płaci” i zasada 
„nie szkodzić” powinny być kluczowymi 
czynnikami w tym zakresie. Z uwagi na 
wpływ produkcji i zużycia energii na 
poziom emisji gazów cieplarnianych, 
niezbędne jest przejście na zrównoważone, 
przystępne cenowo, zdecentralizowane 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 62
Isabel Carvalhais

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Osiągnięcie neutralności 
klimatycznej powinno wymagać wkładu ze 

(6) Osiągnięcie neutralności 
klimatycznej jest kwestią, która dotyczy 
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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.

wszystkich sektorów społecznych i 
gospodarczych, oraz powinno wymagać 
znaczącego wkładu ze strony wszystkich w 
celu przeciwdziałania zmianie klimatu. 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 63
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

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 bezwzględnie wymaga oceny 
wpływu każdego środka powziętego wobec 
wszystkich sektorów gospodarki. Z uwagi 
na wpływ produkcji i zużycia energii na 
poziom emisji gazów cieplarnianych, 
należy przejść na zrównoważone zarówno 
pod względem środowiskowym, jak i 
gospodarczym, 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. it

Poprawka 64
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Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a)  Komisja powinna zalecić 
szczegółowy plan wraz ze wszystkimi 
sugerowanymi niezbędnymi środkami 
legislacyjnymi i nielegislacyjnymi w celu 
osiągnięcia gospodarki neutralnej dla 
klimatu do 2050 r. Plan ten powinien 
określać najważniejsze przeszkody oraz 
środki, które zostaną wdrożone na 
szczeblu UE w celu wsparcia 
transformacji każdego sektora 
gospodarki.

Or. en

Uzasadnienie

Konieczne jest pełne zrozumienie możliwości wniesienia wkładu przez każdy z sektorów w 
UE.

Poprawka 65
Mathilde Androuët

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) Ważnymi czynnikami 
napędzającymi realizację celu 
neutralności klimatycznej są również 
transformacja cyfrowa, innowacje 
technologiczne oraz badania i rozwój.

Or. fr

Poprawka 66
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Motyw 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) W celu zapewnienia większej 
jasności, Komisja powinna przedstawić 
definicję naturalnych i innych 
pochłaniaczy dwutlenku węgla.

Or. en

Poprawka 67
Mathilde Androuët

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6c. Ta transformacja energetyki nie 
powinna wykluczać żadnego sektora 
produkcji energii, nawet energii jądrowej, 
jeżeli ich postępy naukowe wykazują 
rzeczywistą zmianę w zakresie redukcji 
emisji gazów cieplarnianych.

Or. fr

Poprawka 68
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

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 

(7) Unia 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, 
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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.

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2018/84227, na podstawie 
którego wprowadzono krajowe cele 
w zakresie ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych do 2030 r., oraz 
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2018/84128 zawierające 
wymóg, by państwa członkowskie 
osiągnęły równowagę między emisjami 
gazów cieplarnianych a ich pochłanianiem 
w wyniku działalności związanej 
z użytkowaniem gruntów, zmianą 
użytkowania gruntów i leśnictwem.

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

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

27 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/842 z 
dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wiążących 
rocznych redukcji emisji gazów 
cieplarnianych przez państwa 
członkowskie od 2021 r. do 2030 r. 
przyczyniających się do działań na rzecz 
klimatu w celu wywiązania się z 
zobowiązań wynikających 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
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Poprawka 69
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

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 ambitny program 
dekarbonizacji dążący do osiągnięcia 
neutralności klimatycznej, 
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 
2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia 
dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE 
(Dz.U. L 315 z 14.11.2012, s. 1).

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

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

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

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

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

Or. en
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Uzasadnienie

Ramy UE są spójne i wspierają osiągnięcie celu porozumienia paryskiego.

Poprawka 70
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

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. 
Aby osiągnąć te cele, Unia kładzie nacisk 
na przestrzeganie przez wszystkich jej 
partnerów handlowych wysokich 
standardów produkcji w zakresie ochrony 
środowiska we wszystkich sektorach, ze 
szczególnym uwzględnieniem rolnictwa.

Or. en

Poprawka 71
Isabel Carvalhais

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. Jako 
przykład światowego lidera, Unia powinna 
jak najszybciej wycofać się z 
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wykorzystywania paliw kopalnych i ich 
dotowania.

Or. en

Poprawka 72
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Należy podkreślić, w jaki sposób należy dokonać tej transformacji – zgodnie z językiem 
użytym w motywie 3.

Poprawka 73
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Ondřej Knotek

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 

(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 
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celu wszelkie narzędzia, jakimi dysponuje, 
w tym dyplomację klimatyczną.

celu wszelkie narzędzia, jakimi dysponuje, 
w tym dyplomację klimatyczną, bez 
narażania na szwank rozwoju 
gospodarczego Unii Europejskiej.

Or. en

Poprawka 74
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Tsvetelina Penkova

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 75
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis

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 odpowiedzialna, jako 
światowy lider w przechodzeniu na 
neutralność klimatyczną, za wyznaczenie 
ambitniejszych celów w skali światowej 
oraz wzmocnienie globalnej reakcji na 
zmiany klimatu, wykorzystując do tego 
celu wszelkie narzędzia, jakimi dysponuje, 
w tym dyplomację klimatyczną.
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Or. en

Poprawka 76
Mathilde Androuët

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.

Or. fr

Poprawka 77
Josianne Cutajar, Mónica Silvana González

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10a) Unia, jako światowy lider w 
przechodzeniu na neutralność 
klimatyczną, powinna wspierać wrażliwe 
na kwestie płci działania w reakcji na 
skutki zmian klimatu, zarówno w Unii, jak 
i poza nią, ze szczególnym 
uwzględnieniem europejskich krajów 
sąsiadujących i rozwijających się. 
Powinna ona również wspierać 
zrównoważone pod względem płci 
podejście do procesu decyzyjnego 
dotyczącego strategii politycznych w 
zakresie przeciwdziałania zmianom 
klimatu.

Or. en
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Poprawka 78
Isabel Carvalhais

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 swojej 
rezolucji Parlament Europejski wezwał 
UE do wykazania się większymi 
ambicjami i zwiększenia krajowego celu 
redukcji emisji gazów cieplarnianych do 
2030 r. o 55 % w stosunku do poziomu z 
1990 r. W swoich konkluzjach z dnia 12 
grudnia 2019 r.35 Rada Europejska przyjęła 
cel polegający na osiągnięciu neutralności 
klimatycznej w Unii do 2050 r., zgodnie 
z celami porozumienia paryskiego, 
i potwierdziła, że niezbędne jest 
ustanowienie ram umożliwiających 
realizację tego celu, oraz że transformacja 
będzie wymagała znacznych nakładów 
publicznych i prywatnych. Rada 
Europejska zwróciła się również do 
Komisji o przygotowanie wniosku w 
sprawie długoterminowej strategii Unii jak 
najwcześniej w 2020 r., aby Rada mogła ją 
przyjąć i przedłożyć do Ramowej 
konwencji Narodów Zjednoczonych w 
sprawie zmian klimatu.

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

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

34 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 
dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie 
alarmującej sytuacji klimatycznej i 

34 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 
dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie 
alarmującej sytuacji klimatycznej i 
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środowiskowej (2019/2930(RSP)). 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 79
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

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 przed 
wybuchem pandemii COVID-19 wezwał 
do przekształcenia społeczeństwa 
europejskiego w społeczeństwo neutralne 
dla klimatu najpóźniej do 2050 r., tak by 
stało się ono przykładem europejskiego 
sukcesu33, i ogłosił, że na świecie panuje 
kryzys klimatyczny i środowiskowy34. 
W swoich konkluzjach z dnia 12 grudnia 
2019 r.35 Rada Europejska przyjęła cel 
polegający na osiągnięciu neutralności 
klimatycznej w Unii do 2050 r., zgodnie 
z celami porozumienia paryskiego, 
i potwierdziła, że niezbędne jest 
ustanowienie ram umożliwiających 
realizację tego celu, oraz że transformacja 
będzie wymagała znacznych nakładów 
publicznych i prywatnych. Rada 
Europejska zwróciła się również do 
Komisji o przygotowanie wniosku w 
sprawie długoterminowej strategii Unii jak 
najwcześniej w 2020 r., aby Rada mogła ją 
przyjąć i przedłożyć do Ramowej 
konwencji Narodów Zjednoczonych w 
sprawie zmian klimatu.

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

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

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

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

Or. it

Poprawka 80
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler

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 
kolektywnym 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 

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

Europejskiego Zielonego Ładu 
(2019/2956(RSP)).

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

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

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

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

Or. en

Poprawka 81
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

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

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

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

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

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z konkluzjami Rady Europejskiej z grudnia 2019 r. neutralność klimatyczną uznaje 
się za wspólny wysiłek, a nikt nie może być pozostawiony samemu sobie. Obejmuje to różne 
prędkości dla państw członkowskich oraz dostępność inwestycji.

Poprawka 82
Vlad-Marius Botoş, Ondřej Knotek, Stéphane Bijoux, Cristian Ghinea

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. Parlament 
Europejski, Rada i Komisja wraz z 
państwami członkowskimi powinny 
wprowadzić środki niezbędne do realizacji 
tego celu, biorąc pod uwagę odmienną 
pozycję wyjściową każdego państwa 
członkowskiego w transformacji 
energetycznej oraz ich zdolność do 



PE652.651v01-00 46/203 AM\1206858PL.docx

PL

finansowania niezbędnych inwestycji 
wymaganych w związku z przejściem na 
neutralność klimatyczną. Działania na 
poziomie Unii będą stanowić istotną część 
działań potrzebnych do osiągnięcia tego 
celu, ale zostaną dostosowane do różnych 
obszarów w zależności od lokalnych i 
regionalnych potrzeb oraz lokalnych 
pomiarów emisji gazów cieplarnianych.

Or. en

Poprawka 83
Erik Bergkvist

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, i razem z 
Parlamentem Europejskim, Radą 
i Komisją powinny one wprowadzić środki 
niezbędne do realizacji tego celu. Działania 
na poziomie Unii będą stanowić istotną 
część działań potrzebnych do osiągnięcia 
tego celu również na poziomie państw 
członkowskich. Po 2050 r. Unia i 
wszystkie państwa członkowskie powinny 
nadal ograniczać emisje, tak aby 
pochłanianie gazów cieplarnianych 
przewyższało emisje.

Or. en

Poprawka 84
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Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(12) Unia powinna dążyć do osiągnięcia 
równowagi między zgłaszanymi 
antropogenicznymi emisjami gazów 
cieplarnianych a pochłanianiem gazów 
cieplarnianych, stosując metody naturalne 
i technologiczne, na poziomie Unii 
do 2050 r. Wszystkie państwa 
członkowskie powinny wspólnie 
przyczyniać się do realizacji 
ogólnounijnego celu neutralności 
klimatycznej do 2050 r. w oparciu o 
uwarunkowania krajowe i dostępność 
wsparcia, biorąc pod uwagę PKB na 
mieszkańca i punkty wyjścia, i wraz z 
Parlamentem Europejskim, Radą i 
Komisją powinny one wprowadzić środki 
niezbędne do realizacji tego celu. Działania 
i instrumenty na poziomie Unii będą 
stanowić istotną część działań potrzebnych 
do osiągnięcia tego celu.

Or. en

Uzasadnienie

Należy podkreślić, że neutralność klimatyczna jest obliczana na podstawie zgłoszonych 
wartości. Podkreślono również, że jest to wspólny wysiłek zależny od zdolności i 
finansowania, zgodnie z konkluzjami Rady Europejskiej z grudnia 2019 r.

Poprawka 85
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Unia powinna dążyć do osiągnięcia 
równowagi między antropogenicznymi 
emisjami gazów cieplarnianych a 

(12) Unia powinna dążyć do osiągnięcia 
równowagi między antropogenicznymi 
emisjami gazów cieplarnianych a 
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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.

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 ich regiony; 
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. Osiągnięcie 
unijnego celu w zakresie neutralności 
klimatycznej wymaga realizacji 
konkretnych celów w zakresie 
neutralności klimatycznej na poziomie 
krajowym.

Or. en

Uzasadnienie

Konkretne cele w zakresie neutralności klimatycznej na szczeblu krajowym mają ogromne 
znaczenie dla zapewnienia osiągnięcia celu Unii w zakresie sprawiedliwego podziału i 
uniknięcia przeciążenia państw członkowskich lub pojawienia się „gapowiczów”.

Poprawka 86
Caroline Roose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(12) Unia powinna dążyć do osiągnięcia 
równowagi między antropogenicznymi 
emisjami gazów cieplarnianych a 
pochłanianiem gazów cieplarnianych, 
stosując głównie naturalne pochłaniacze i 
metody technologiczne, pod warunkiem 
zgodności z oceną oddziaływania na 
klimat i środowisko, na poziomie Unii do 
2050 r. Do osiągnięcia ogólnounijnego 
celu neutralności klimatycznej do 2040 r. 
powinny wspólnie dążyć wszystkie 
państwa członkowskie; państwa 
członkowskie, Parlament Europejski, Rada 
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stanowić istotną część działań potrzebnych 
do osiągnięcia tego celu.

i Komisja powinny wprowadzić środki 
niezbędne do realizacji tego celu, w tym 
uwzględnianie kwestii odporności na 
zmianę klimatu we wszystkich strategiach 
politycznych. Działania na poziomie Unii 
będą stanowić istotną część działań 
potrzebnych do osiągnięcia tego celu.

Or. en

Poprawka 87
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

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

Or. it

Poprawka 88
Isabel Carvalhais

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

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

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

Or. en

Poprawka 89
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis

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 w całej 
gospodarce a pochłanianiem gazów 
cieplarnianych, stosując metody naturalne 
i technologiczne, na poziomie Unii 
do 2040 r. Do osiągnięcia ogólnounijnego 
celu neutralności klimatycznej do 2040 r. 
powinny wspólnie i indywidualnie dążyć 
wszystkie państwa członkowskie, 
a Parlament Europejski, Rada i Komisja 
powinny wprowadzić środki niezbędne do 
realizacji tego celu. Działania na poziomie 
Unii będą stanowić istotną część działań 
potrzebnych do osiągnięcia tego celu.

Or. en

Poprawka 90
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Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

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

Or. it

Poprawka 91
Erik Bergkvist

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) Wszystkie państwa członkowskie 
mają obowiązek osiągnąć na swoim 
terytorium neutralność klimatyczną 
najpóźniej do 2050 r. Z uwagi na 
sprawiedliwość i solidarność przy 
stosowaniu unijnych mechanizmów 
wsparcia i finansowania, takich jak 
Fundusz na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji przewidziany w 
rozporządzeniu Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE).../...1a, należy 
uwzględnić różne punkty wyjściowe, z 
których startują państwa członkowskie w 
celu osiągnięcia neutralności 
klimatycznej.__________________ 1a 
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Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (EU) .../... z dnia ... 
ustanawiające Fundusz na rzecz 
Sprawiedliwej Transformacji (Dz.U. L ...).

Or. en

Poprawka 92
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) Wszystkie państwa członkowskie 
mają obowiązek przyczynić się do 
osiągnięcia zbiorowej neutralności 
klimatycznej UE najpóźniej do 2050 r. Z 
uwagi na sprawiedliwość i solidarność 
przy stosowaniu unijnych mechanizmów 
wsparcia i finansowania, takich jak 
Fundusz na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji przewidziany w 
rozporządzeniu Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE).../...1a, należy 
uwzględnić różne punkty wyjściowe, z 
których startują państwa członkowskie w 
celu osiągnięcia neutralności 
klimatycznej.

Or. en

Poprawka 93
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Tsvetelina Penkova

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 

(13) Unia powinna kontynuować swoje 
działania w dziedzinie klimatu i utrzymać 
wiodącą pozycję w tej dziedzinie 
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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.

po 2050 r., aby chronić ludzi i planetę 
przed zagrożeniami związanymi ze zmianą 
klimatu, propagując na całym świecie 
programy przystosowania się do zmiany 
klimatu, w dążeniu do osiągnięcia celów 
dotyczących temperatury przewidzianych 
w porozumieniu paryskim i zgodnie 
z zaleceniami IPCC.

Or. en

Poprawka 94
Isabel Carvalhais

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 nadal dawać 
przykład wdrażania poprzez 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.

Or. en

Poprawka 95
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

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 

(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 
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dotyczących temperatury przewidzianych 
w porozumieniu paryskim i zgodnie z 
zaleceniami IPCC.

dotyczących temperatury przewidzianych 
w porozumieniu paryskim.

Or. it

Poprawka 96
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

W porozumieniu paryskim istnieje tylko jeden cel dotyczący temperatury (chociaż składa się 
on z dwóch elementów).

Poprawka 97
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en
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Uzasadnienie

Należy zapewnić odpowiednie wsparcie na rzecz transformacji i promowania energii ze 
źródeł odnawialnych.

Poprawka 98
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Isabel García Muñoz, Isabel Carvalhais, Tsvetelina 
Penkova

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 we współpracy z władzami 
regionalnymi i lokalnymi, ze szczególnym 
naciskiem na lokalne programy inwestycji 
i edukacji w celu promowania konsumpcji 
własnej, integracji energii ze źródeł 
odnawialnych oraz poprawy efektywności 
energetycznej. Regionalne i lokalne 
strategie i plany dostosowawcze powinny 
być wspierane przez europejskie fundusze 
strukturalne i inwestycyjne i dostosowane 
do odnośnej strategii krajowej.

Or. en

Uzasadnienie

Territorial factors play a crucial role in determining the right choice of policy to strengthen 
resilience and adaptation efforts. Geographical, climate, social and economic considerations 
are key to evaluating and assessing vulnerability, managing risks and identifying future 
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scenarios for climate variables. Establishing forecasting tools for adaptation and promoting 
resilience which can be tailored to different regional and local circumstances would 
represent an important step forward in developing these strategies. Regional and local 
authorities participation in the adaptation plans and its elaboration bottom-up can guarantee 
a regional and local perspective in Member States' strategies and plans. Promotion of self-
consumption and renewable energy will facilitate the achievement of the climate-neutrality 
goals. ESI Funds must support this transition

Poprawka 99
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

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, odzwierciedlające warunki 
panujące w ich regionach.

Or. en

Poprawka 100
Isabel Carvalhais

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Dostosowanie się do zmiany 
klimatu jest kluczowym elementem 
długoterminowej, światowej reakcji na tę 

(14) Dostosowanie się do zmiany 
klimatu jest kluczowym elementem 
długoterminowej, światowej reakcji na tę 
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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.

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, krajowe i 
transgraniczne strategie i plany w zakresie 
przystosowania się do zmiany klimatu.

Or. en

Poprawka 101
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Ondřej Knotek, Susana Solís 
Pérez, Laurence Farreng

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, rozwoju i 
spójności. Państwa członkowskie powinny 
przyjąć kompleksowe krajowe strategie 
i plany w zakresie przystosowania się do 
zmiany klimatu.

Or. en

Poprawka 102
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel Carvalhais
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(15) Przy wprowadzaniu na poziomie 
Unii i na poziomie krajowym środków 
odpowiednich do osiągnięcia celu 
neutralności klimatycznej państwa 
członkowskie oraz Parlament Europejski, 
Rada i Komisja powinny uwzględnić: 
wkład transformacji, która wiedzie do 
neutralności klimatycznej, w dobrostan 
obywateli, dobrobyt społeczeństwa 
i konkurencyjność gospodarki; saldo netto 
zatrudnienia wynikające ze środków oraz 
podnoszenia i zmiany kwalifikacji 
pracowników i ich włączenia społecznego; 
potrzeby i możliwości dostosowawcze w 
różnych sektorach gospodarki; 
bezpieczeństwo energetyczne i 
żywnościowe oraz przystępność cenową 
energii i żywności; sprawiedliwość, 
solidarność i lojalną współpracę 
wszystkich państw członkowskich i 
w obrębie państw członkowskich, poprzez 
uwzględnienie ich możliwości 
ekonomicznych, sytuacji krajowej i 
regionalnej oraz potrzeby stopniowej 
konwergencji; wyzwania demograficzne, 
łączność i spójność między regionami 
Unii; 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, w tym szybkiego wycofania 
bezpośrednich i pośrednich dopłat do 
paliw kopalnych, co ma zostać osiągnięte 
w cyklu budżetowym 2021 dotyczącym 
budżetu Unii i budżetów krajowych; 
efektywność pod względem kosztów 
i neutralność technologiczną w dążeniu do 
redukcji emisji gazów cieplarnianych 
i zwiększenia pochłaniania oraz 
zwiększenia odporności terytoriów i 
społeczeństwa; wraz z upływem czasu 
dalszy rozwój integralności środowiskowej 



AM\1206858PL.docx 59/203 PE652.651v01-00

PL

i wzrost poziomu ambicji; rozwój 
innowacji technologicznych i czystej 
energii.

Or. en

Poprawka 103
Isabel Carvalhais

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(15) Przy wprowadzaniu na poziomie 
Unii i na poziomie krajowym regionalnym 
i transgranicznym 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 
żywnościowe oraz przystępność cenową 
energii i żywności; sprawiedliwość wobec 
wszystkich państw członkowskich 
i solidarność z nimi oraz sprawiedliwość 
i solidarność w obrębie państw 
członkowskich, poprzez uwzględnienie ich 
możliwości ekonomicznych, sytuacji 
krajowej, spójności regionalnej oraz 
potrzeby stopniowej konwergencji; 
potrzebę zapewnienia, by transformacja 
była sprawiedliwa i uczciwa pod względem 
gospodarczym, społecznym i 
terytorialnym, nie pozostawiała nikogo 
samemu sobie i wspierała zmianę 
kwalifikacji pracowników i możliwości 
nowych zrównoważonych inwestycji; 
najlepszą dostępną wiedzę naukową, 
zwłaszcza ustalenia zgłoszone przez IPCC; 
potrzebę uwzględnienia ryzyka związanego 
ze zmianą klimatu w decyzjach 
dotyczących inwestycji i planowania w 
celu zwiększenia zrównoważonych 
inwestycji środowiskowych; efektywność 
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pod względem kosztów i neutralność 
technologiczną w dążeniu do redukcji 
emisji gazów cieplarnianych i zwiększenia 
pochłaniania oraz zwiększenia odporności 
z uwzględnieniem zasady 
„zanieczyszczający płaci”; wraz 
z upływem czasu dalszy rozwój 
integralności środowiskowej i wzrost 
poziomu ambicji.

Or. en

Poprawka 104
Andrey Novakov, Daniel Buda, Manolis Kefalogiannis, Tomislav Sokol, Álvaro Amaro, 
Peter Pollák, Mircea-Gheorghe Hava

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(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 
żywnościowe oraz przystępność cenową 
energii i żywności; 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 
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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.

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; 
poszczególne regiony muszą dochodzić do 
neutralności klimatycznej w 
indywidualnym tempie, które można 
określić dopiero po dokonaniu 
kompleksowej oceny skutków 
uwzględniającej wpływ na rozwój, 
przemysł i zatrudnienie w regionie.

Or. en

Poprawka 105
Tonino Picula

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(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 
żywnościowe oraz przystępność cenową 
energii i żywności; 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; stworzenie zrównoważonej 
polityki inwestycyjnej na rzecz spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej, w 
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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.

szczególności dla regionów wyspiarskich i 
nadmorskich ze względu na ich podatność 
na zmiany klimatu; 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 106
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(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 
żywnościowe, przystępność cenową energii 
i żywności oraz samowystarczalność w tym 
zakresie; sprawiedliwość wobec 
wszystkich państw członkowskich i 
solidarność z nimi oraz sprawiedliwość i 
solidarność w obrębie państw 
członkowskich, poprzez uwzględnienie ich 
możliwości ekonomicznych, sytuacji 
krajowej, w szczególności odsetka 
obszarów chronionych Natura 2000 i 
terenów zalesionych na ich terytorium, 
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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.

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 107
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Ondřej Knotek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(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 
żywnościowe oraz przystępność cenową 
energii i żywności; sprawiedliwość wobec 
wszystkich państw członkowskich i 
solidarność z nimi oraz sprawiedliwość i 
solidarność w obrębie państw 
członkowskich, poprzez uwzględnienie ich 
możliwości ekonomicznych i rozwoju 
infrastrukturalnego, sytuacji krajowej 
oraz potrzeby stopniowej konwergencji; 
potrzebę zapewnienia, by transformacja 
była sprawiedliwa i uczciwa społecznie, 
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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.

żeby nikogo nie pozostawić samemu sobie; 
w oparciu o ocenę skutków i najlepszą 
dostępną wiedzę naukową, zwłaszcza 
ustalenia zgłoszone przez IPCC; potrzebę 
uwzględnienia ryzyka związanego ze 
zmianą klimatu w decyzjach dotyczących 
inwestycji i planowania; efektywność pod 
względem kosztów i neutralność 
technologiczną w dążeniu do redukcji 
emisji gazów cieplarnianych i zwiększenia 
pochłaniania oraz zwiększenia odporności; 
wraz z upływem czasu dalszy rozwój 
integralności środowiskowej i wzrost 
poziomu ambicji.

Or. en

Poprawka 108
Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González, Isabel García Muñoz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(15) Przy wprowadzaniu na poziomie 
Unii i na poziomie krajowym środków 
odpowiednich do osiągnięcia celu 
neutralności klimatycznej państwa 
członkowskie oraz Parlament Europejski, 
Rada i Komisja powinny uwzględnić: 
wkład transformacji, która wiedzie do 
neutralności klimatycznej, w dobrostan 
obywateli, spójność między różnymi 
regionami Unii, 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 i 
regionalnej oraz potrzebę stopniowej 
konwergencji; potrzebę zapewnienia, by 
transformacja była sprawiedliwa i uczciwa 
społecznie; najlepszą dostępną wiedzę 
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potrzebę uwzględnienia ryzyka związanego 
ze zmianą klimatu w decyzjach 
dotyczących inwestycji i planowania; 
efektywność pod względem kosztów i 
neutralność technologiczną w dążeniu do 
redukcji emisji gazów cieplarnianych i 
zwiększenia pochłaniania oraz zwiększenia 
odporności; wraz z upływem czasu dalszy 
rozwój integralności środowiskowej i 
wzrost poziomu ambicji.

naukową, zwłaszcza ustalenia IPCC; 
potrzebę uwzględnienia ryzyka związanego 
ze zmianą klimatu w decyzjach 
dotyczących inwestycji i planowania; 
efektywność pod względem kosztów 
i neutralność technologiczną w dążeniu do 
redukcji emisji gazów cieplarnianych 
i zwiększenia pochłaniania oraz 
zwiększenia odporności; wraz z upływem 
czasu dalszy rozwój integralności 
środowiskowej i wzrost poziomu ambicji.

Or. es

Poprawka 109
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(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: 
różne punkty wyjściowe, z których startują 
państwa członkowskie, zróżnicowane 
warunki krajowe i dostępne wsparcie, a 
także wkład transformacji, która wiedzie 
do neutralności klimatycznej, w dobrostan 
obywateli, dobrobyt społeczeństwa i 
konkurencyjność gospodarki; 
bezpieczeństwo energetyczne i 
żywnościowe oraz przystępność cenową 
energii i żywności, ze szczególnym 
uwzględnieniem konieczności zwalczania 
ubóstwa energetycznego; sprawiedliwość 
wobec wszystkich państw członkowskich i 
solidarność z nimi oraz sprawiedliwość i 
solidarność w obrębie państw 
członkowskich, poprzez uwzględnienie ich 
możliwości ekonomicznych, sytuacji 
krajowej oraz potrzeby stopniowej 
konwergencji; potrzebę zapewnienia, by 
transformacja była sprawiedliwa i uczciwa 
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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.

społecznie zgodnie z wytycznymi 
Międzynarodowej Organizacji Pracy z 
2015 r. dotyczącymi sprawiedliwej 
transformacji w kierunku 
zrównoważonych środowiskowo 
gospodarek i społeczeństw dla wszystkich.

Or. en

Uzasadnienie

Okoliczności przedstawione w konkluzjach Rady Europejskiej z grudnia 2019 r. Podkreślamy, 
że należy położyć nacisk na ubóstwo energetyczne oraz na odniesienie do wytycznych MOP.

Poprawka 110
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, 
Mathilde Androuët

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15a) Dążenie do osiągnięcia celu 
neutralności klimatycznej na szczeblu 
europejskim i krajowym musi być spójne z 
rzeczywistym ożywieniem gospodarczym, 
we wszystkich państwach członkowskich, 
po kryzysie spowodowanym pandemią; 
należy zawsze zapewnić realizację 
podstawowych celów europejskich w 
zakresie spójności terytorialnej, 
jednorodnego rozwoju regionalnego i 
rzeczywistej konkurencyjności 
przedsiębiorstw europejskich w kontekście 
globalnym i żadne działania podjęte w 
ramach nowej ustawy klimatycznej nie 
mogą stanowić zagrożenia dla tych celów.

Or. it

Poprawka 111
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15a) Dążąc do osiągnięcia celu 
neutralności klimatycznej, państwa 
członkowskie i Komisja zwracają 
szczególną uwagę na obszary wiejskie i 
oddalone, które stoją w obliczu istotnych 
wyzwań społecznych i gospodarczych.

Or. en

Poprawka 112
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15b) W procesie przechodzenia na 
neutralność klimatyczną kluczową rolę 
odgrywają lasy. Zrównoważona i bliska 
naturze gospodarka leśna ma zasadnicze 
znaczenie dla ciągłego pochłaniania 
gazów cieplarnianych z atmosfery oraz 
pozwala dostarczać odnawialny i 
przyjazny dla klimatu surowiec na 
produkty z drewna, które magazynują 
dwutlenek węgla i mogą stanowić 
substytut materiałów i paliw kopalnych. 
„Potrójna rola” lasów (pochłanianie, 
magazynowanie i zastępowanie) 
przyczynia się do zmniejszenia emisji 
dwutlenku węgla do atmosfery, a 
jednocześnie zapewnia dalszy wzrost 
lasów i świadczenie wielu innych usług.

Or. en

Poprawka 113
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(16) Przejście na neutralność 
klimatyczną wymaga zmian w całym 
spektrum polityki oraz wspólnego 
działania we wszystkich sektorach 
gospodarki i ze strony wszystkich grup 
społeczeństwa, o czym mówi komunikat 
Komisji „Europejski Zielony Ład”. 
W 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. Uwzględniając to 
ostatnie zalecenie, Komisja dokonuje 
przeglądu prawodawstwa dotyczącego 
materiałów i produktów, aby promować 
stosowanie materiałów odnawialnych i 
niskoemisyjnych, które korzystnie 
wpływają na klimat, działając jako 
pochłaniacze dwutlenku węgla lub 
częściowo zastępując materiały oparte na 
paliwach kopalnych.

Or. en

Uzasadnienie

Replacing fossil-intensive materials with renewable, bio-based and low carbon materials is 
crucial for achieving climate neutrality. Materials and manufactured products represent 23 % 
of the CO2 emissions due to domestic final demand for products. As domestic final demand 
for products constitutes 77% of the total EU-27 carbon footprint, materials and manufactured 
products constitute nearly one fifth of the total EU-27 CO2 emissions. By storing and utilizing 
carbon dioxide and replacing carbon intensive fossil-based resources, sustainably sourced 
renewable materials offer a key opportunity to help achieve Europe’s climate ambitions.

Poprawka 114
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16
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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. 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

Uzasadnienie

W Europejskim Zielonym Ładzie opisano jeden z wielu sposobów osiągnięcia neutralności 
klimatycznej.

Poprawka 115
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

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 

(16) Przejście na neutralność 
klimatyczną wymaga stopniowej i 
progresywnej zmiany w całym spektrum 
polityki oraz wspólnego działania we 
wszystkich sektorach gospodarki i ze 
strony wszystkich grup społeczeństwa. 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 
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warunków działania, i zwróciła się do 
Komisji o zbadanie, czy wymaga to 
dostosowania istniejących przepisów.

Komisji o zbadanie, czy wymaga to 
dostosowania istniejących przepisów.

Or. it

Poprawka 116
Andrey Novakov, Daniel Buda, Manolis Kefalogiannis, Tomislav Sokol, Álvaro Amaro, 
Peter Pollák, Mircea-Gheorghe Hava

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 117
Isabel Carvalhais

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Przejście na neutralność 
klimatyczną wymaga zmian w całym 
spektrum polityki oraz wspólnego 

(16) Przejście na neutralność 
klimatyczną wymaga zmian w całym 
spektrum polityki i finansowania oraz 
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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.

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 118
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux

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 
publicznych i prywatnych 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 119
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Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

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 zamierza, 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., a 
ponadto zapewnić informacje dotyczące 
zgłoszonych ogólnounijnych emisji i 
zgłoszonego ogólnounijnego pochłaniania 
planowanych na 2030 r. Jeżeli uzna za 
stosowne skorygowanie unijnego celu 
na 2030 r., zamierza przedłożyć 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
wnioski w sprawie wprowadzenia zmian 
do niniejszego rozporządzenia. Poza tym 
Komisja zamierza do 30 czerwca 2021 r. 
ocenić, w jaki sposób należałoby zmienić 
unijne akty prawne wdrażające ten cel. 
Unia potwierdza swój cel redukcji emisji 
do 2030 r. o co najmniej 40 % w stosunku 
do 1990 r. i rozważy podniesienie tego 
celu jedynie w wyniku wspólnych działań, 
w ramach których wszyscy najwięksi 
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emitenci osiągną porównywalny poziom 
ambicji.

_________________ _________________
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

Uzasadnienie

Zgodnie z tym, co uzgodniono w konkluzjach Rady Europejskiej z grudnia 2019 r., oraz 
biorąc pod uwagę nadzwyczajną sytuację i konkretne skutki gospodarcze pandemii COVID-
19, proponujemy ustalić cel redukcji w 2030 r. na poziomie 40 %. Chcielibyśmy podkreślić, 
jak ważne jest utrzymanie wiodącej roli Rady Europejskiej jako warunku politycznej 
wiarygodności w czasie kryzysu. Aby uzyskać pełne zrozumienie, w jaki sposób osiągnąć 
neutralność klimatyczną w 2050 r., prognozowane dane dotyczące zgłoszonych emisji i 
pochłaniania należy podać również w ocenie skutków na 2030 r.

Poprawka 120
Mathilde Androuët

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 

(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 



PE652.651v01-00 74/203 AM\1206858PL.docx

PL

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.

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. Cel 
neutralności klimatycznej, który ma być 
sprawiedliwy i możliwy do osiągnięcia, nie 
może stać w sprzeczności z równowagą 
gospodarczą i społeczną państw 
członkowskich i sektorów, w których dąży 
się do osiągnięcia tego celu.

_________________ _________________
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. fr

Poprawka 121
Tamás Deutsch

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 – 

(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 z 
podziałem na państwa członkowskie, 
zawierającą analizę oczekiwanych 
skutków na poziomie państw 
członkowskich, 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.; aby 
osiągnąć ten cel, wszystkie państwa 
członkowskie muszą zobowiązać się do 
redukcji własnych emisji do 2030 r. o co 
najmniej 40 %. Jeżeli uzna za stosowne 
skorygowanie unijnego celu na 2030 r., 
powinna przedłożyć Parlamentowi 
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55 % w porównaniu z 1990 r. 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).

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 122
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini

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 

(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 
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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.

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 co najmniej 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 co 
najmniej 55 % w porównaniu z 1990 r. 
Możliwie jak najszybciej, a najpóźniej do 
2025 r. Komisja przedstawia również 
wiążące cele redukcji emisji na 2040 r. na 
poziomie 80–85 %. 

_________________ _________________
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
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Poprawka 123
Erik Bergkvist

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. Z uwagi na cel 
Unii polegający na osiągnięciu 
neutralności klimatycznej najpóźniej do 
2050 r. podstawowe znaczenie ma dalsza 
intensyfikacja działań w dziedzinie 
klimatu, a w szczególności podniesienie 
celu klimatycznego Unii wyznaczonego na 
2030 r. do poziomu 65 % 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 
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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 124
Andrey Novakov, Daniel Buda, Manolis Kefalogiannis, Tomislav Sokol, Álvaro Amaro, 
Peter Pollák, Mircea-Gheorghe Hava

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 

(17) Komisja w swoim komunikacie 
„Europejski Zielony Ład” zapowiedziała, 
że zamierza ocenić i przedstawić wnioski 
dotyczące podwyższenia unijnego celu w 
zakresie obniżenia emisji gazów 
cieplarnianych na 2030 r., aby zapewnić 
jego spójność z celem neutralności 
klimatycznej na 2050 r. W tym 
komunikacie Komisja podkreśliła, że do 
osiągnięcia celu neutralności klimatycznej 
powinny przyczynić się wszystkie obszary 
polityki Unii i wszystkie sektory powinny 
odegrać w tym swoją rolę. Do września 
2021 r. Komisja powinna, w oparciu o 
kompleksową ocenę skutków i z 
uwzględnieniem dokonanej przez siebie 
analizy zintegrowanych krajowych planów 
w dziedzinie energii i klimatu, 
przedłożonych Komisji zgodnie z 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/199936, 
zaproponować przegląd unijnego celu 
klimatycznego na 2030 r., zbadać opcje 
wprowadzenia nowego celu na 2030 r. na 
poziomie do 55 % redukcji emisji w 
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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.

porównaniu z poziomem z 1990 r. i 
zaproponować proporcjonalne 
finansowanie za pośrednictwem budżetu 
UE, aby osiągnąć ewentualny nowy cel. 
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 do 
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 125
Vlad-Marius Botoş, Ondřej Knotek, Cristian Ghinea

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. Do września 
2020 r. Komisja powinna, w oparciu o 
kompleksową ocenę skutków mierzącą 
wpływ na UE oraz na poszczególne 
państwa członkowskie i z uwzględnieniem 
dokonanej przez siebie analizy 
zintegrowanych krajowych planów w 
dziedzinie energii i klimatu, przedłożonych 
Komisji zgodnie z rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2018/199936, dokonać przeglądu unijnego 
celu klimatycznego na 2030 r. i zbadać 
opcje wprowadzenia nowego celu na 2030 
r. na poziomie 50 % redukcji emisji w 
porównaniu z poziomem z 1990 r. Jeżeli 
uzna za stosowne skorygowanie unijnego 
celu na 2030 r., powinna przedłożyć 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
wnioski w sprawie wprowadzenia zmian 
do niniejszego rozporządzenia. Poza tym 
Komisja powinna do 30 czerwca 2021 r. 
ocenić, w jaki sposób należałoby zmienić 
unijne akty prawne wdrażające ten cel, aby 
osiągnąć redukcję emisji na poziomie 50 % 
w porównaniu z 1990 r.

_________________ _________________
36 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/1999 z 
dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie 
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
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Poprawka 126
Josianne Cutajar, Mónica Silvana González

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, i 
zawartego w niej opisu wpływu na 
szczeblu krajowym 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 36 Rozporządzenie Parlamentu 
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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).

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 127
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

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) Środki przyjęte w celu 
powstrzymania rozprzestrzeniania się 
pandemii COVID-19 spowodują 
największą spiralę recesji od czasu 
wielkiego kryzysu. Osiągnięcie 
neutralności klimatycznej w terminach 
przewidzianych przez Radę Europejską 
miałoby efekt procykliczności, podczas 
gdy najważniejsze jest prowadzenie 
solidnej polityki antycyklicznej. 
Osiągnięcie neutralności klimatycznej 
powinno zatem być uzależnione od 
pełnego ożywienia gospodarczego 
wszystkich państw członkowskich. Do 
grudnia 2021 r. Komisja powinna, 
w oparciu o kompleksową ocenę skutków 
uwzględniającą średnio- i długoterminowe 
konsekwencje społeczno-gospodarcze 
pandemii oraz z uwzględnieniem analizy 
zintegrowanych krajowych planów 
w dziedzinie energii i klimatu, 
przedłożonych Komisji zgodnie 
z rozporządzeniem Parlamentu 
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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.

Europejskiego i Rady (UE) 2018/199936, 
dokonać przeglądu unijnego celu 
klimatycznego na 2030 r. i zbadać opcje 
wprowadzenia nowego celu na 2030 r., 
bardziej dostosowanego do zmienionego 
kontekstu gospodarczego na szczeblu 
europejskim i globalnym. 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).

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

Or. it

Poprawka 128
Andrey Novakov, Manolis Kefalogiannis, Tomislav Sokol, Álvaro Amaro, Peter Pollák, 
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Komisja w swoim komunikacie 
„Europejski Zielony Ład” zapowiedziała, 

(17) Komisja w swoim komunikacie 
„Europejski Zielony Ład” zapowiedziała, 
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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.

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 do 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 do 
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 

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 129
Tonino Picula

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 – 

(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 65 % 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 65 % 



AM\1206858PL.docx 87/203 PE652.651v01-00

PL

55 % w porównaniu z 1990 r. 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 130
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Ondřej Knotek, Laurence 
Farreng

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 

(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, 
biorąc pod uwagę specyfikę każdego 
obszaru. 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 
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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 ocenić potrzebę 
udzielenia wsparcia technicznego i know-
how, współpracować z danym państwem 
członkowskim w celu określenia 
niezbędnych środków i czasu potrzebnego 
do zniwelowania różnic między 
oczekiwaniami a stanem faktycznym. 
Jeżeli państwo członkowskie nie osiągnie 
wyznaczonego celu, Komisja może podjąć 
niezbędne środki zgodnie z Traktatami. 
Komisja powinna również regularnie 
oceniać odpowiednie środki krajowe 
i wydawać zalecenia oraz oferować 
wsparcie techniczne, 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 131
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais

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 

(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 mierzyć i oceniać dokonane 
postępy oraz udostępniać publicznie 
wszystkie istotne dane. Jeżeli zbiorowe 
postępy poczynione przez państwa 
członkowskie i regiony w dążeniu do 
osiągnięcia celu neutralności klimatycznej 
lub w zakresie przystosowania się do 
zmiany klimatu będą niewystarczające lub 
jeżeli unijne środki będą niespójne z celem 
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zdolności adaptacyjnych, wzmacniania 
odporności lub zmniejszania podatności na 
zmianę klimatu, Komisja powinna 
wprowadzić niezbędne środki zgodnie z 
Traktatami. Komisja powinna również 
regularnie oceniać odpowiednie środki 
krajowe i wydawać zalecenia, jeżeli 
stwierdzi, że środki zastosowane przez 
państwo członkowskie są niespójne z 
celem neutralności klimatycznej lub 
nieadekwatne pod względem zwiększania 
zdolności adaptacyjnych, wzmacniania 
odporności lub zmniejszania podatności na 
zmianę klimatu.

neutralności klimatycznej lub 
nieadekwatne pod względem zwiększania 
zdolności adaptacyjnych, wzmacniania 
odporności lub zmniejszania podatności na 
zmianę klimatu, Komisja powinna 
wprowadzić niezbędne środki zgodnie 
z Traktatami. Komisja powinna również 
regularnie oceniać odpowiednie środki 
krajowe i regionalne 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. Zgodnie z 
postanowieniami Traktatów Komisja 
dopilnowuje, aby wszystkie państwa 
członkowskie stosowały niniejsze 
rozporządzenie, i w stosownych 
przypadkach może skorzystać z art. 258 i 
260 TFUE.

Or. en

Uzasadnienie

Skuteczne monitorowanie postępów może zwiększyć widoczność i przejrzystość działań na 
rzecz osiągnięcia neutralności klimatycznej oraz poczucie odpowiedzialności za nie. 
Uzyskane dane powinny być zatem dostępne przez cały czas, nie tylko w regularnych 
sprawozdaniach. Prawnie wiążące kompromisy zawarte w niniejszym rozporządzeniu 
powinny być egzekwowane przez Komisję wszelkimi środkami, co obejmuje możliwość 
wszczęcia postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przed 
Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości zgodnie z postanowieniami Traktatu.

Poprawka 132
Mathilde Androuët

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 

(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 
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regularnie oceniać dokonane postępy. 
Jeżeli zbiorowe postępy poczynione przez 
państwa członkowskie w dążeniu do 
osiągnięcia celu neutralności klimatycznej 
lub w zakresie przystosowania się do 
zmiany klimatu będą niewystarczające lub 
jeżeli unijne środki będą niespójne z celem 
neutralności klimatycznej lub 
nieadekwatne pod względem zwiększania 
zdolności adaptacyjnych, wzmacniania 
odporności lub zmniejszania podatności na 
zmianę klimatu, Komisja powinna 
wprowadzić niezbędne środki zgodnie z 
Traktatami. Komisja powinna również 
regularnie oceniać odpowiednie środki 
krajowe i wydawać zalecenia, jeżeli 
stwierdzi, że środki zastosowane przez 
państwo członkowskie są niespójne z 
celem neutralności klimatycznej lub 
nieadekwatne pod względem zwiększania 
zdolności adaptacyjnych, wzmacniania 
odporności lub zmniejszania podatności na 
zmianę klimatu.

regularnie oceniać dokonane postępy. 
Jeżeli zbiorowe postępy poczynione przez 
państwa członkowskie w dążeniu do 
osiągnięcia celu neutralności klimatycznej 
lub w zakresie przystosowania się do 
zmiany klimatu będą niewystarczające lub 
jeżeli unijne środki będą niespójne z celem 
neutralności klimatycznej lub 
nieadekwatne pod względem zwiększania 
zdolności adaptacyjnych, wzmacniania 
odporności lub zmniejszania podatności na 
zmianę klimatu, Komisja powinna 
wprowadzić niezbędne środki zgodnie 
z Traktatami. Komisja powinna również 
regularnie oceniać odpowiednie środki 
krajowe i wydawać zalecenia, jeżeli 
stwierdzi, że środki zastosowane przez 
państwo członkowskie są niespójne 
z celem neutralności klimatycznej lub 
nieadekwatne pod względem zwiększania 
zdolności adaptacyjnych, wzmacniania 
odporności lub zmniejszania podatności na 
zmianę klimatu zgodnie z art. 192 ust. 5 
TFUE przewidującym tymczasowe 
ustalenia dla państw, które uważają, że 
koszty takiej polityki są 
nieproporcjonalne.

Or. fr

Poprawka 133
Andrey Novakov, Daniel Buda, Manolis Kefalogiannis, Tomislav Sokol, Álvaro Amaro, 
Peter Pollák, Mircea-Gheorghe Hava

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 

(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 
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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.

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 unijne spowodowały 
utratę konkurencyjności regionalnej i 
miejsc pracy w sektorach gospodarki lub 
że środki zastosowane przez państwo 
członkowskie są niespójne z celem 
neutralności klimatycznej lub 
nieadekwatne pod względem zwiększania 
zdolności adaptacyjnych, wzmacniania 
odporności lub zmniejszania podatności na 
zmianę klimatu.

Or. en

Poprawka 134
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

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 

(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 potrzebnego wsparcia. 
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 
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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.

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

Uzasadnienie

Osiągnięcie tak złożonego celu wymaga skomplikowanego monitorowania nie tylko postępów, 
ale również luk i potrzebnego wsparcia.

Poprawka 135
Isabel Carvalhais

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 

(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 
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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.

Traktatami. Komisja powinna również 
regularnie oceniać odpowiednie środki 
krajowe i regionalne 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 136
Andrey Novakov, Daniel Buda, Manolis Kefalogiannis, Tomislav Sokol, Álvaro Amaro, 
Peter Pollák, Mircea-Gheorghe Hava

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Komisja powinna zapewnić solidną 
i obiektywną ocenę w oparciu o najnowsze 
dane naukowe, techniczne i społeczno-
gospodarcze oraz uwzględnienie w niej 
szerokiego zakresu niezależnej wiedzy 
specjalistycznej, oraz oprzeć swoją ocenę 
na odpowiednich informacjach, w tym na 
informacjach przedłożonych i zgłoszonych 
przez państwa członkowskie, 
sprawozdaniach Europejskiej Agencji 
Środowiska, najlepszej dostępnej wiedzy 
naukowej, w tym sprawozdaniach IPCC. Z 
uwagi na to, że Komisja zobowiązała się 
sprawdzić, w jaki sposób sektor publiczny 
może wykorzystać unijną systematykę 
dotyczącą zrównoważonego rozwoju w 
kontekście Europejskiego Zielonego Ładu, 
powinno to obejmować informacje o 
zrównoważonych środowiskowo 
inwestycjach, Unii i państw 
członkowskich, spójne z rozporządzeniem 
(UE) 2020/... [rozporządzenie w sprawie 
systematyki], kiedy takie informacje staną 
się dostępne. Komisja powinna w miarę 
możliwości korzystać z europejskich 
danych i statystyk oraz dążyć do 

(19) Komisja powinna zapewnić solidną 
i obiektywną ocenę w oparciu o najnowsze 
dane naukowe, techniczne i społeczno-
gospodarcze oraz uwzględnienie w niej 
szerokiego zakresu niezależnej wiedzy 
specjalistycznej, oraz oprzeć swoją ocenę 
na odpowiednich informacjach, w tym na 
informacjach przedłożonych i zgłoszonych 
przez państwa członkowskie, 
sprawozdaniach Europejskiej Agencji 
Środowiska, najlepszej dostępnej wiedzy 
naukowej, w tym sprawozdaniach IPCC, 
oraz wszechstronnej społeczno-
ekonomicznej i sektorowej ocenie skutków 
każdego nowo zaproponowanego celu. 
Z uwagi na to, że Komisja zobowiązała się 
sprawdzić, w jaki sposób sektor publiczny 
może wykorzystać unijną systematykę 
dotyczącą zrównoważonego rozwoju 
w kontekście Europejskiego Zielonego 
Ładu, powinno to obejmować informacje 
o zrównoważonych środowiskowo 
inwestycjach, Unii i państw 
członkowskich, spójne z rozporządzeniem 
(UE) 2020/... [rozporządzenie w sprawie 
systematyki], kiedy takie informacje staną 
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fachowego nadzoru. Europejska Agencja 
Środowiska powinna wspomagać Komisję, 
w stosownych przypadkach i zgodnie ze 
swoim rocznym programem pracy.

się dostępne. Komisja powinna w miarę 
możliwości korzystać z europejskich 
danych i statystyk oraz dążyć do 
fachowego nadzoru. Europejska Agencja 
Środowiska powinna wspomagać Komisję, 
w stosownych przypadkach i zgodnie ze 
swoim rocznym programem pracy.

Or. en

Poprawka 137
Isabel Carvalhais

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Komisja powinna zapewnić solidną 
i obiektywną ocenę w oparciu o najnowsze 
dane naukowe, techniczne i społeczno-
gospodarcze oraz uwzględnienie w niej 
szerokiego zakresu niezależnej wiedzy 
specjalistycznej, oraz oprzeć swoją ocenę 
na odpowiednich informacjach, w tym na 
informacjach przedłożonych i zgłoszonych 
przez państwa członkowskie, 
sprawozdaniach Europejskiej Agencji 
Środowiska, najlepszej dostępnej wiedzy 
naukowej, w tym sprawozdaniach IPCC. Z 
uwagi na to, że Komisja zobowiązała się 
sprawdzić, w jaki sposób sektor publiczny 
może wykorzystać unijną systematykę 
dotyczącą zrównoważonego rozwoju w 
kontekście Europejskiego Zielonego Ładu, 
powinno to obejmować informacje o 
zrównoważonych środowiskowo 
inwestycjach, Unii i państw 
członkowskich, spójne z rozporządzeniem 
(UE) 2020/... [rozporządzenie w sprawie 
systematyki], kiedy takie informacje staną 
się dostępne. Komisja powinna w miarę 
możliwości korzystać z europejskich 
danych i statystyk oraz dążyć do 
fachowego nadzoru. Europejska Agencja 
Środowiska powinna wspomagać Komisję, 
w stosownych przypadkach i zgodnie ze 

(19) Komisja powinna zapewnić solidną 
i obiektywną ocenę w oparciu o najnowsze 
i najlepsze 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 
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swoim rocznym programem pracy. swoim rocznym programem pracy.

Or. en

Poprawka 138
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Tsvetelina Penkova, Josianne Cutajar

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 w działania w dziedzinie 
klimatu na wszystkich szczeblach, w tym 
na szczeblu krajowym, regionalnym i 
lokalnym, i z udziałem partnerów 
społecznych, w tym związków 
zawodowych, oraz ułatwiać uczestnictwo i 
dostęp do informacji wszystkim osobom z 
niepełnosprawnościami. Komisja powinna 
zatem współpracować ze wszystkimi 
właściwymi instytucjami propagującymi 
wielopoziomowe sprawowanie rządów 
oraz ze wszystkimi grupami społeczeństwa, 
aby nasilić wymianę informacji i podnosić 
świadomość w celu stworzenia 
neutralnego pod względem klimatu i 
odpornego na zmianę klimatu 
społeczeństwa, w tym poprzez 
wprowadzenie Europejskiego Paktu na 
rzecz Klimatu. Zostaną opracowane 
rozwiązania w zakresie uczestnictwa, aby 
zagwarantować udział partnerów 
społecznych, podmiotów gospodarczych i 
ogólnie obywateli w strategiach i planach 
w dziedzinie zarządzania energią i 
klimatem przyjętych przez państwa 
członkowskie oraz władze regionalne i 
lokalne.

Or. en
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Uzasadnienie

Achieving a climate-neutral and a climate-resilient society must be based on exchanging 
information and raising public awareness. Strengthening these tools is a task that can be led 
by the Commission in the design and implementation of its public policies, in that they are 
based on a cross-cutting approach, whereas the proposed actions are specific to the sectoral 
policies that national, regional and local authorities may want to pursue, if appropriate. 
Reference to accessibility of information to all persons with disabilities is a mandatory EU 
compromise as signatory of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities

Poprawka 139
Caroline Roose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Ponieważ w stymulowaniu 
transformacji w kierunku neutralności 
klimatycznej znaczącą rolę do odegrania 
mają obywatele i społeczności, należy 
wspierać duże zaangażowanie publiczne i 
społeczne. Komisja powinna zatem 
współpracować ze wszystkimi grupami 
społeczeństwa, aby umożliwić im 
podejmowanie działań na rzecz 
neutralności klimatycznej i budowania 
odpornego na zmianę klimatu 
społeczeństwa, oraz wzmocnić ich pozycję, 
w tym poprzez wprowadzenie 
Europejskiego Paktu na rzecz Klimatu.

(20) Ponieważ w stymulowaniu 
transformacji w kierunku neutralności 
klimatycznej znaczącą rolę do odegrania 
mają obywatele i społeczności, należy 
wspierać duże zaangażowanie publiczne 
i społeczne. Komisja powinna zatem 
współpracować ze wszystkimi grupami 
społeczeństwa, aby umożliwić im 
podejmowanie działań na rzecz 
neutralności klimatycznej i budowania 
odpornego na zmianę klimatu 
społeczeństwa, oraz wzmocnić ich pozycję, 
w tym poprzez wprowadzenie 
Europejskiego Paktu na rzecz Klimatu, 
którego celem jest zaangażowanie 
obywateli Unii i zainteresowanych stron w 
opracowanie unijnej polityki w dziedzinie 
klimatu w procesie demokracji 
deliberatywnej. Pakt na rzecz klimatu 
służy również jako narzędzie dzielenia się 
najlepszymi praktykami, pobudzania 
innowacji społecznych i wspierania 
finansowo inicjatyw lokalnych lub 
społecznych, które mogą mieć szerszy 
wpływ, jeżeli ich skala zostanie 
zwiększona lub powielona w innych 
miejscach.

Or. en
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Poprawka 140
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Ondřej Knotek, Laurence 
Farreng

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, społeczności i podmioty 
gospodarcze, 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. 
Unia Europejska powinna za pomocą 
finansowania europejskiego umożliwić 
ekspertom znalezienie i wdrożenie 
innowacyjnych rozwiązań pozwalających 
poradzić sobie z wyzwaniami 
gospodarczymi i środowiskowymi na 
drodze do neutralności klimatycznej.

Or. en

Poprawka 141
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

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 

(20) Obywatele i społeczności ponoszą 
skutki społeczno-gospodarcze 
transformacji w kierunku neutralności 
klimatycznej. Komisja powinna zatem 
współpracować ze wszystkimi grupami 
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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.

społeczeństwa, korzystając 
z wielopoziomowych dialogów 
w dziedzinie klimatu i energii 
ustanowionych przez państwa 
członkowskie zgodnie z art. 11 
rozporządzenia (UE) 2018/1999 oraz na 
potrzeby niniejszego rozporządzenia.

Or. it

Poprawka 142
Isabel Carvalhais

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Ponieważ w stymulowaniu 
transformacji w kierunku neutralności 
klimatycznej znaczącą rolę do odegrania 
mają obywatele i społeczności, należy 
wspierać duże zaangażowanie publiczne i 
społeczne. Komisja powinna zatem 
współpracować ze wszystkimi grupami 
społeczeństwa, aby umożliwić im 
podejmowanie działań na rzecz 
neutralności klimatycznej i budowania 
odpornego na zmianę klimatu 
społeczeństwa, oraz wzmocnić ich pozycję, 
w tym poprzez wprowadzenie 
Europejskiego Paktu na rzecz Klimatu.

(20) Ponieważ w stymulowaniu 
transformacji w kierunku neutralności 
klimatycznej znaczącą rolę do odegrania 
mają obywatele i społeczności, należy 
wspierać duże zaangażowanie publiczne i 
społeczne. Komisja, zwracając szczególną 
uwagę na równość płci i 
niedyskryminację, 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.

Or. en

Poprawka 143
Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González, Isabel García Muñoz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Ponieważ w stymulowaniu 
transformacji w kierunku neutralności 
klimatycznej znaczącą rolę do odegrania 
mają obywatele i społeczności, należy 
wspierać duże zaangażowanie publiczne i 
społeczne. Komisja powinna zatem 
współpracować ze wszystkimi grupami 
społeczeństwa, aby umożliwić im 
podejmowanie działań na rzecz 
neutralności klimatycznej i budowania 
odpornego na zmianę klimatu 
społeczeństwa, oraz wzmocnić ich pozycję, 
w tym poprzez wprowadzenie 
Europejskiego Paktu na rzecz Klimatu.

(20) Ponieważ w stymulowaniu 
przejścia w kierunku neutralności 
klimatycznej znaczącą rolę do odegrania 
mają obywatele i regiony, należy wspierać 
duże zaangażowanie publiczne i społeczne 
na rzecz klimatu zarówno na szczeblu 
krajowym, jak i regionalnym i lokalnym. 
Komisja powinna zatem współpracować ze 
wszystkimi grupami społecznymi, aby 
umożliwić im podejmowanie działań na 
rzecz neutralności klimatycznej 
i budowania odpornego na zmianę klimatu 
społeczeństwa, oraz wzmocnić ich pozycję, 
w tym poprzez wprowadzenie 
Europejskiego Paktu na rzecz Klimatu.

Or. es

Poprawka 144
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

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 
sprawiedliwej i uczciwej transformacji w 
kierunku neutralności klimatycznej 
znaczącą rolę do odegrania mają obywatele 
i społeczności, a także regiony, 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.

Or. en
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Uzasadnienie

Chcielibyśmy zawrzeć na początku artykułu odniesienie do regionów.

Poprawka 145
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Ondřej Knotek, Laurence Farreng

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20a) Unia Europejska w drodze 
konsekwentnego i stałego bezpośredniego 
finansowania powinna ułatwiać 
innowacyjne rozwiązania techniczne i 
naturalne, które zwiększają pochłanianie 
gazów cieplarnianych, takie jak 
wychwytywanie i składowanie dwutlenku 
węgla, zalesianie i inne, będące głównym 
sposobem osiągnięcia neutralności 
klimatycznej w rozwiniętej gospodarce.

Or. en

Poprawka 146
Tamás Deutsch

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 

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

Or. en

Uzasadnienie

Cele klimatyczne i trajektoria powinny być przyjmowane na szczeblu Rady Europejskiej lub w 
ramach zwykłej procedury ustawodawczej.

Poprawka 147
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, 
Mathilde Androuët

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 

(21) Aby zapewnić przewidywalność 
oraz pomóc w ocenie spójności środków 
i postępów z celem neutralności 
klimatycznej, stosowne jest, aby począwszy 
od 2050 r. poszczególne państwa 
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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.

członkowskie określiły – w ramach swoich 
długoterminowych strategii, o których 
mowa w art. 15 rozporządzenia (UE) 
2018/1999 – ścieżkę stopniowo 
zmierzającą ku progresywnej redukcji 
emisji gazów cieplarnianych w Unii i z 
zamiarem całkowitego ich zlikwidowania 
– zgodnie z przyszłymi scenariuszami 
makroekonomicznymi.

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

Or. it

Poprawka 148
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Aby zapewnić przewidywalność i 
pewność wszystkim podmiotom 

(21) Aby zapewnić przewidywalność 
i pewność wszystkim podmiotom 
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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.

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 po dokonaniu szczegółowej oceny 
skutków przedstawia Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie wniosek 
dotyczący rozporządzenia wyznaczający 
trajektorię redukcji emisji gazów 
cieplarnianych w Unii mającej na celu 
osiągnięcie zerowej emisji gazów 
cieplarnianych netto do 2050 r.

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

Or. en

Poprawka 149
Josianne Cutajar

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.

(21) Aby zapewnić przewidywalność 
i pewność wszystkim obywatelom i 
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 przeanalizować warianty 
struktury i kształtu trajektorii redukcji 
emisji gazów cieplarnianych w Unii 
mającej na celu osiągnięcie zerowej emisji 
gazów cieplarnianych netto do 2050 r. i 
powinna w związku z tym przedstawić 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
wnioski ustawodawcze.

_________________
37 Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.
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Poprawka 150
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Aby zapewnić przewidywalność i 
pewność wszystkim podmiotom 
gospodarczym, w tym firmom, 
pracownikom, inwestorom i konsumentom, 
aby zapewnić nieodwracalność przejścia na 
neutralność klimatyczną, aby zapewnić z 
czasem stopniową redukcję oraz pomóc w 
ocenie spójności środków i postępów z 
celem neutralności klimatycznej, należy 
przekazać Komisji uprawnienia do 
przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej w odniesieniu do 
wyznaczenia trajektorii redukcji emisji 
gazów cieplarnianych w Unii mającej na 
celu osiągnięcie zerowej emisji gazów 
cieplarnianych netto do 2050 r. 
Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac 
przygotowawczych Komisja prowadziła 
stosowne konsultacje, w tym na poziomie 
ekspertów, oraz aby konsultacje te 
prowadzone były zgodnie z zasadami 
ustanowionymi w Porozumieniu 
międzyinstytucjonalnym z dnia 13 
kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego 
stanowienia prawa37. W szczególności, 
aby zapewnić udział na równych zasadach 
Parlamentu Europejskiego i Rady w 
przygotowaniu aktów delegowanych, 
instytucje te otrzymują wszelkie 
dokumenty w tym samym czasie co 
eksperci państw członkowskich, a eksperci 
tych instytucji mogą systematycznie brać 
udział w posiedzeniach grup eksperckich 
Komisji zajmujących się przygotowaniem 
aktów delegowanych.

(21) Aby utrzymać wiarygodność 
przywództwa Unii w dziedzinie zmiany 
klimatu oraz by 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, 
uprawnienia do określania celów w 
zakresie redukcji emisji muszą być 
wykonywane przy pełnym udziale 
wszystkich kluczowych instytucji Unii, tj. 
po przeprowadzeniu dogłębnej oceny 
skutków, w drodze procedury 
ustawodawczej oraz zgodnie z wytycznymi 
strategicznymi przedstawionymi przez 
Radę Europejską.

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

Or. en

Uzasadnienie

Trajektoria osiągnięcia celu neutralności klimatycznej oznacza de facto wyznaczenie celów 
pośrednich, które – z myślą o politycznej wiarygodności unijnej polityki klimatycznej – 
powinny pozostać w gestii Rady Europejskiej.
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Poprawka 151
Andrey Novakov, Daniel Buda, Manolis Kefalogiannis, Tomislav Sokol, Álvaro Amaro, 
Peter Pollák, Mircea-Gheorghe Hava

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Aby zapewnić przewidywalność i 
pewność wszystkim podmiotom 
gospodarczym, w tym firmom, 
pracownikom, inwestorom i konsumentom, 
aby zapewnić nieodwracalność przejścia 
na neutralność klimatyczną, aby zapewnić 
z czasem stopniową redukcję oraz pomóc 
w ocenie spójności środków i postępów z 
celem neutralności klimatycznej, należy 
przekazać Komisji uprawnienia do 
przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej w odniesieniu do 
wyznaczenia trajektorii redukcji emisji 
gazów cieplarnianych w Unii mającej na 
celu osiągnięcie zerowej emisji gazów 
cieplarnianych netto do 2050 r. 
Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac 
przygotowawczych Komisja prowadziła 
stosowne konsultacje, w tym na poziomie 
ekspertów, oraz aby konsultacje te 
prowadzone były zgodnie z zasadami 
ustanowionymi w Porozumieniu 
międzyinstytucjonalnym z dnia 13 
kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego 
stanowienia prawa37. W szczególności, aby 
zapewnić udział na równych zasadach 
Parlamentu Europejskiego i Rady w 
przygotowaniu aktów delegowanych, 
instytucje te otrzymują wszelkie 
dokumenty w tym samym czasie co 
eksperci państw członkowskich, a eksperci 
tych instytucji mogą systematycznie brać 
udział w posiedzeniach grup eksperckich 
Komisji zajmujących się przygotowaniem 
aktów delegowanych.

(21) (21) Aby zapewnić 
przewidywalność i pewność wszystkim 
podmiotom gospodarczym, w tym firmom, 
pracownikom, inwestorom i konsumentom, 
aby zadbać o to, by przejście do 
neutralności klimatycznej było 
dostosowane do realiów społeczno-
ekonomicznych we wszystkich regionach i 
nieodwracalne, aby zapewnić z czasem 
stopniową redukcję oraz pomóc w ocenie 
spójności środków i postępów z celem 
neutralności klimatycznej, Komisja 
powinna przeprowadzić kompleksową 
ocenę skutków społeczno-gospodarczych i 
sektorowych. Szczególnie ważne jest, aby 
w czasie prac przygotowawczych Komisja 
prowadziła stosowne konsultacje, w tym na 
poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje 
te prowadzone były zgodnie z zasadami 
ustanowionymi w porozumieniu 
międzyinstytucjonalnym z dnia 13 
kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego 
stanowienia prawa37.

_________________ _________________
37 Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1. 37 Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.
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Poprawka 152
Isabel Carvalhais

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Aby zapewnić przewidywalność i 
pewność wszystkim podmiotom 
gospodarczym, w tym firmom, 
pracownikom, inwestorom i konsumentom, 
aby zapewnić nieodwracalność przejścia 
na neutralność klimatyczną, aby zapewnić 
z czasem stopniową redukcję oraz pomóc 
w ocenie spójności środków i postępów z 
celem neutralności klimatycznej, należy 
przekazać Komisji uprawnienia do 
przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w 
odniesieniu do wyznaczenia trajektorii 
redukcji emisji gazów cieplarnianych w 
Unii mającej na celu osiągnięcie zerowej 
emisji gazów cieplarnianych netto do 2050 
r. Szczególnie ważne jest, aby w czasie 
prac przygotowawczych Komisja 
prowadziła stosowne konsultacje, w tym na 
poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje 
te prowadzone były zgodnie z zasadami 
ustanowionymi w Porozumieniu 
międzyinstytucjonalnym z dnia 13 
kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego 
stanowienia prawa37. W szczególności, aby 
zapewnić udział na równych zasadach 
Parlamentu Europejskiego i Rady w 
przygotowaniu aktów delegowanych, 
instytucje te otrzymują wszelkie 
dokumenty w tym samym czasie co 
eksperci państw członkowskich, a eksperci 
tych instytucji mogą systematycznie brać 
udział w posiedzeniach grup eksperckich 
Komisji zajmujących się przygotowaniem 
aktów delegowanych.

(21) Aby zapewnić przewidywalność i 
pewność wszystkim podmiotom 
gospodarczym i społecznym, w tym 
firmom, pracownikom, inwestorom i 
konsumentom, aby zadbać o to, by 
przejście na neutralność klimatyczną było 
nieodwracalne i by uwzględniało wymiar 
spójności społecznej, 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., zgodnie z celami porozumienia 
paryskiego. 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 
określonymi w Porozumieniu 
międzyinstytucjonalnym z dnia 13 
kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego 
stanowienia prawa37. W szczególności, aby 
zapewnić Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie udział na równych zasadach 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.
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_________________ _________________
37 Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1. 37 Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.

Or. en

Poprawka 153
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Tsvetelina Penkova

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 

(21) Aby zapewnić przewidywalność 
i pewność wszystkim podmiotom 
gospodarczym, w tym firmom, 
pracownikom, inwestorom i konsumentom, 
aby zadbać o to, by przejście na 
neutralność klimatyczną było 
nieodwracalne, inkluzywne i sprawiedliwe 
społecznie, 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 Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie udział na równych zasadach w 
przygotowaniu aktów delegowanych, 
instytucje te otrzymują wszelkie 
dokumenty w tym samym czasie co 
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udział w posiedzeniach grup eksperckich 
Komisji zajmujących się przygotowaniem 
aktów delegowanych.

eksperci państw członkowskich, a eksperci 
tych instytucji mogą systematycznie brać 
udział w posiedzeniach grup eksperckich 
Komisji zajmujących się przygotowaniem 
aktów delegowanych.

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

Or. en

Poprawka 154
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Tsvetelina Penkova

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 
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.

(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 i 
by się wzajemnie uzupełniały. System 
służący do pomiaru postępów na drodze do 
osiągnięcia celu neutralności klimatycznej, 
jak również spójności środków 
wprowadzanych z myślą o jego realizacji, 
powinien być oparty na ramach 
zarządzania określonych w rozporządzeniu 
(UE) 2018/1999 i spójny z tymi ramami. 
W szczególności system regularnej 
sprawozdawczości oraz podziału na etapy 
procesu oceny i działań podejmowanych 
przez Komisję na podstawie 
sprawozdawczości powinny zostać 
dostosowane do wymogów przedkładania 
przez państwa członkowskie informacji 
i sprawozdań określonych 
w rozporządzeniu (UE) 2018/1999. Należy 
zatem zmienić rozporządzenie (UE) 
2018/1999, aby włączyć cel neutralności 
klimatycznej do odpowiednich przepisów.

Or. en
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Poprawka 155
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Ponieważ zmiana klimatu jest z 
definicji wyzwaniem międzynarodowym, 
działania krajowe należy uzupełniać i 
wzmacniać za pomocą skoordynowanych 
działań na poziomie Unii. Ponieważ cele 
niniejszego rozporządzenia, mianowicie 
osiągnięcie neutralności klimatycznej w 
Unii do 2050 r., nie mogą zostać osiągnięte 
w sposób wystarczający jedynie przez 
państwa członkowskie, natomiast ze 
względu na ich skalę i skutki możliwe jest 
ich lepsze osiągnięcie na poziomie Unii, 
Unia może podjąć działania zgodnie z 
zasadą pomocniczości określoną w art. 5 
Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z 
zasadą proporcjonalności określoną w tym 
artykule niniejsze rozporządzenie nie 
wykracza poza to, co jest konieczne do 
osiągnięcia tych celów,

(23) Ponieważ zmiana klimatu jest 
z definicji wyzwaniem międzynarodowym, 
działania krajowe należy uzupełniać 
i wzmacniać za pomocą skoordynowanych 
działań na poziomie Unii. Ponieważ cele 
niniejszego rozporządzenia, mianowicie 
osiągnięcie neutralności klimatycznej 
w Unii do 2050 r., nie mogą zostać 
osiągnięte w sposób wystarczający jedynie 
przez państwa członkowskie, natomiast ze 
względu na ich skalę i skutki możliwe jest 
ich lepsze osiągnięcie na poziomie Unii, 
Unia może podjąć działania zgodnie 
z 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. Zgodnie z zasadą 
lojalnej współpracy określoną w art. 4 
tego traktatu, Unia i państwa 
członkowskie pomagają sobie wzajemnie 
w osiągnięciu celów niniejszego 
rozporządzenia, państwa członkowskie 
podejmują wszelkie odpowiednie środki 
wynikające z celów i zaleceń określonych 
w rozporządzeniu i powstrzymują się od 
wszelkich środków, które mogłyby 
zagrozić osiągnięciu celów 
rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Zasada lojalnej współpracy uzupełnia zasady pomocniczości i proporcjonalności oraz 
wzmacnia zobowiązania do wzajemnej pomocy między UE a państwami członkowskimi, a 
także nakłada na państwa członkowskie obowiązki w zakresie lojalnej współpracy na rzecz 
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osiągnięcia celu neutralności klimatycznej.

Poprawka 156
Mathilde Androuët

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Ponieważ zmiana klimatu jest z 
definicji wyzwaniem międzynarodowym, 
działania krajowe należy uzupełniać i 
wzmacniać za pomocą skoordynowanych 
działań na poziomie Unii. Ponieważ cele 
niniejszego rozporządzenia, mianowicie 
osiągnięcie neutralności klimatycznej w 
Unii do 2050 r., nie mogą zostać osiągnięte 
w sposób wystarczający jedynie przez 
państwa członkowskie, natomiast ze 
względu na ich skalę i skutki możliwe jest 
ich lepsze osiągnięcie na poziomie Unii, 
Unia może podjąć działania zgodnie z 
zasadą pomocniczości określoną w art. 5 
Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z 
zasadą proporcjonalności określoną w tym 
artykule niniejsze rozporządzenie nie 
wykracza poza to, co jest konieczne do 
osiągnięcia tych celów,

(23) Ponieważ zmiana klimatu jest 
z definicji wyzwaniem międzynarodowym, 
działania krajowe należy uzupełniać 
i wzmacniać za pomocą skoordynowanych 
działań zainteresowanych państw 
członkowskich wspieranych w ich 
uzgodnieniach przez Unię. 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,

Or. fr

Poprawka 157
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Susana Solís Pérez, Ondřej 
Knotek, Laurence Farreng

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Ponieważ zmiana klimatu jest z 
definicji wyzwaniem międzynarodowym, 
działania krajowe należy uzupełniać i 

(23) Ponieważ zmiana klimatu jest 
z definicji wyzwaniem międzynarodowym, 
działania krajowe i regionalne należy 
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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,

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,

Or. en

Poprawka 158
Andrey Novakov, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Manolis Kefalogiannis, Peter 
Pollák, Álvaro Amaro, Tomislav Sokol

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 

(23) Ponieważ zmiana klimatu jest z 
definicji wyzwaniem międzynarodowym, 
działania krajowe i regionalne należy 
wspierać 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 
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osiągnięcia tych celów, osiągnięcia tych celów,

Or. en

Poprawka 159
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Niniejszym rozporządzeniem ustanawia się 
ramy nieodwracalnego, szybkiego i 
całkowitego ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych oraz poprawy ich 
pochłaniania za pomocą pochłaniaczy 
naturalnych i innych w Unii.

Or. en

Poprawka 160
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. it

Poprawka 161
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 2



PE652.651v01-00 114/203 AM\1206858PL.docx

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W niniejszym rozporządzeniu określono 
wiążący cel polegający na osiągnięciu 
neutralności klimatycznej w Unii do 2050 
r., w dążeniu do osiągnięcia 
długoterminowego celu dotyczącego 
temperatury określonego w art. 2 
porozumienia paryskiego, i przewidziano 
ramy służące osiągnięciu postępów w 
realizacji globalnego celu w zakresie 
adaptacji ustanowionego w art. 7 
porozumienia paryskiego.

W niniejszym rozporządzeniu określono 
wiążący cel polegający na osiągnięciu 
neutralności klimatycznej w Unii 
do 2040 r., w dążeniu do osiągnięcia 
określonego w art. 2 porozumienia 
paryskiego długoterminowego celu 
ograniczenia globalnego ocieplenia do 
poziomu poniżej 1,5°C, i przewidziano 
ramy służące osiągnięciu postępów 
w realizacji globalnego celu w zakresie 
adaptacji ustanowionego w art. 7 
porozumienia paryskiego, w pełnej 
zgodności z dążeniem UE do osiągnięcia 
zerowej emisji zanieczyszczeń.

Or. en

Poprawka 162
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W niniejszym rozporządzeniu określono 
wiążący cel polegający na osiągnięciu 
neutralności klimatycznej w Unii do 2050 
r., w dążeniu do osiągnięcia 
długoterminowego celu dotyczącego 
temperatury określonego w art. 2 
porozumienia paryskiego, i przewidziano 
ramy służące osiągnięciu postępów w 
realizacji globalnego celu w zakresie 
adaptacji ustanowionego w art. 7 
porozumienia paryskiego.

W niniejszym rozporządzeniu określono 
orientacyjny cel polegający na osiągnięciu 
neutralności klimatycznej w Unii 
począwszy od 2050 r., zgodnie z 
ożywieniem gospodarczym, 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. it

Poprawka 163
Andrey Novakov, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Manolis Kefalogiannis, Peter 
Pollák, Álvaro Amaro, Tomislav Sokol
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W niniejszym rozporządzeniu określono 
wiążący cel polegający na osiągnięciu 
neutralności klimatycznej w Unii do 2050 
r., w dążeniu do osiągnięcia 
długoterminowego celu dotyczącego 
temperatury określonego w art. 2 
porozumienia paryskiego, i przewidziano 
ramy służące osiągnięciu postępów w 
realizacji globalnego celu w zakresie 
adaptacji ustanowionego w art. 7 
porozumienia paryskiego.

W niniejszym rozporządzeniu określono 
wiążący cel przyjęty jednomyślnie przez 
państwa członkowskie i polegający na 
osiągnięciu neutralności klimatycznej w 
Unii do 2050 r., w dążeniu do osiągnięcia 
długoterminowego celu dotyczącego 
temperatury określonego w art. 2 
porozumienia paryskiego, i przewidziano 
ramy służące osiągnięciu postępów w 
realizacji globalnego celu w zakresie 
adaptacji ustanowionego w art. 7 
porozumienia paryskiego.

Or. en

Poprawka 164
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Podstawą niniejszego rozporządzenia jest 
zasada, zgodnie z którą zapobieganie 
emisjom u źródła jest priorytetowe w 
stosunku do kontroli i łagodzenia 
skutków, a także zasada ostrożności i 
zasada „zanieczyszczający płaci”.

Or. en

Poprawka 165
Caroline Roose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Emisje i pochłanianie gazów 1. Emisje i pochłanianie gazów 
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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.

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. Do czerwca 2021 r. 
każde państwo członkowskie wyznaczy 
wiążący krajowy cel osiągnięcia zerowego 
poziomu emisji netto na swoim 
terytorium, zbieżny z terminem wspólnego 
osiągnięcia celu Unii określonym w ust. 1. 
Do września 2023 r. Komisja oceni, czy te 
cele krajowe są wystarczające, i jeżeli tak 
nie jest, przyjmie niezbędne środki 
zgodnie z Traktatami.

Or. en

Poprawka 166
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis

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 i w 
poszczególnych państwach, uregulowane 
przez prawo Unii, należy zrównoważyć 
najpóźniej do 2040 r., tym samym 
zmniejszając emisje do poziomu zerowego 
netto w tym terminie, dążąc jednocześnie 
do ich znacznego ograniczenia w ujęciu 
bezwzględnym, zarówno na szczeblu 
unijnym, jak i krajowym.

Or. en

Poprawka 167
Isabel Carvalhais

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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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., zgodnie z celami 
porozumienia paryskiego, tym samym 
zmniejszając emisje do poziomu zerowego 
netto w tym terminie, równomiernie na 
poziomie unijnym i krajowym.

Or. en

Poprawka 168
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

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. Głównym celem, który Unia 
zamierza zrealizować począwszy od 2050 
r. po całkowitym wyjściu z kryzysu 
gospodarczego spowodowanego pandemią 
COVID-19, jest uregulowane przez prawo 
Unii zrównoważenie emisji i pochłaniania 
gazów cieplarnianych na całym swoim 
terytorium.

Or. it

Poprawka 169
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

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. Zgłaszane 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.
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Or. en

Uzasadnienie

Należy podkreślić, że neutralność klimatyczna jest obliczana na podstawie zgłoszonych 
wartości.

Poprawka 170
Vlad-Marius Botoş, Ondřej Knotek, Cristian Ghinea

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Emisje i pochłanianie gazów 
cieplarnianych w całej Unii, uregulowane 
przez prawo Unii, należy zrównoważyć 
najpóźniej do 2050 r., tym samym 
zmniejszając emisje do poziomu zerowego 
netto w tym terminie.

1. Emisje i pochłanianie gazów 
cieplarnianych w całej Unii, uregulowane 
przez prawo Unii, należy zrównoważyć w 
całej Unii do 2050 r., tym samym 
zmniejszając emisje do poziomu zerowego 
netto w tym terminie.

Or. en

Poprawka 171
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 172
Vlad-Marius Botoş, Ondřej Knotek, Cristian Ghinea

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Właściwe instytucje Unii i państwa 
członkowskie wprowadzają odpowiednio 
na poziomie unijnym, krajowym i 
regionalnym środki niezbędne, by 
umożliwić wspólne osiągnięcie celu 
neutralności klimatycznej określonego 
w ust. 1, z uwzględnieniem znaczenia 
wspierania sprawiedliwości i solidarności 
między państwami członkowskimi, 
spójności społecznej i gospodarczej, a 
także różnych sytuacji wyjściowych 
poszczególnych państw członkowskich w 
transformacji zmierzającej do osiągnięcia 
neutralności klimatycznej. Należy 
znacznie zwiększyć znaczenie 
instrumentów kompensacji dla państw 
członkowskich odczuwających w 
większym stopniu skutki przejścia na 
gospodarkę niskoemisyjną, takich jak 
fundusz na rzecz modernizacji i 
postanowienie dotyczące solidarności 
zawarte w dyrektywie w sprawie EU ETS 
(2008/87/WE).

Or. en

Poprawka 173
Caroline Roose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Właściwe instytucje Unii i państwa 
członkowskie wprowadzają odpowiednio 
na poziomie unijnym i krajowym 
niezbędne środki, w tym w zakresie 
uodpornienia wszystkich dziedzin polityki 
na zmianę klimatu, by umożliwić wspólne 
osiągnięcie celu neutralności klimatycznej 
określonego w ust. 1, z uwzględnieniem 
znaczenia wspierania sprawiedliwości 
i solidarności między państwami 
członkowskimi, a także spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej 
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oraz powiązania między klimatem i 
różnorodnością biologiczną, aby 
przywrócić ekosystemy bogate w węgiel.

Or. en

Poprawka 174
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Właściwe instytucje Unii i państwa 
członkowskie wprowadzają odpowiednio 
na poziomie unijnym i krajowym 
niezbędne środki, w tym ustalają na 
szczeblu krajowym konkretne cele 
dotyczące neutralności klimatycznej, by 
umożliwić wspólne osiągnięcie celu 
neutralności klimatycznej określonego 
w ust. 1, z uwzględnieniem znaczenia 
wspierania sprawiedliwości i lojalnej 
współpracy między państwami 
członkowskimi, regionami i obywatelami.

Or. en

Uzasadnienie

Konkretne cele w zakresie neutralności klimatycznej na szczeblu krajowym mają podstawowe 
znaczenie dla zapewnienia osiągnięcia celu Unii w zakresie sprawiedliwego podziału i 
uniknięcia przeciążenia państw członkowskich lub pojawienia się „gapowiczów”.

Poprawka 175
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Właściwe instytucje Unii i państwa 2. Właściwe instytucje Unii i państwa 
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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.

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 i przy zwróceniu uwagi na 
to, by nie wywierać negatywnego wpływu 
na spójność terytorialną i jednorodny 
rozwój regionalny w państwach 
członkowskich.

Or. it

Poprawka 176
Erik Bergkvist

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 indywidualne, a 
co za tym idzie, wspólne osiągnięcie celu 
neutralności klimatycznej określonego 
w ust. 1, z uwzględnieniem znaczenia 
wspierania sprawiedliwości i solidarności 
między państwami członkowskimi, 
spójności społecznej i gospodarczej oraz 
ochrony obywateli Unii znajdujących się 
w trudnej sytuacji.

Or. en

Poprawka 177
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2

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

2. Właściwe instytucje Unii i państwa 
członkowskie wprowadzają odpowiednio 
na poziomie unijnym i krajowym środki 
niezbędne, by umożliwić osiągnięcie w 
poszczególnych krajach i w całej 
wspólnocie celów neutralności 
klimatycznej określonych w ust. 1, 
z uwzględnieniem znaczenia wspierania 
sprawiedliwości i solidarności, a także 
spójności społecznej i terytorialnej między 
państwami członkowskimi i regionami 
oraz wewnątrz poszczególnych państw 
członkowskich i regionów.

Or. en

Poprawka 178
Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González, Isabel García Muñoz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Właściwe instytucje Unii i państwa 
członkowskie wprowadzają odpowiednio 
na poziomie unijnym i krajowym środki 
niezbędne, by umożliwić wspólne 
osiągnięcie celu neutralności klimatycznej 
określonego w ust. 1, z uwzględnieniem 
znaczenia wspierania sprawiedliwości 
i solidarności między państwami 
członkowskimi, a także między różnymi 
regionami europejskimi, tak aby nikt nie 
pozostał w tyle.

Or. es

Poprawka 179
Andrey Novakov, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Manolis Kefalogiannis, Peter 
Pollák, Álvaro Amaro, Tomislav Sokol

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Na podstawie porozumienia 
właściwe instytucje Unii i państwa 
członkowskie wprowadzają odpowiednio 
na poziomie unijnym i krajowym środki 
niezbędne, by umożliwić wspólne 
osiągnięcie celu neutralności klimatycznej 
określonego w ust. 1, po uwzględnieniu 
kontekstu społecznego, gospodarczego i 
terytorialnego oraz znaczenia wspierania 
sprawiedliwości i solidarności między 
państwami członkowskimi.

Or. en

Poprawka 180
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Osiągnięcie celu neutralności klimatycznej wymaga odpowiedniego wsparcia, aby zapewnić 
wiarygodność wysiłków UE.

Poprawka 181
Isabel Carvalhais
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 182
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 183
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2

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

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

Or. en

Poprawka 184
Erik Bergkvist

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 185
Andrey Novakov, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Manolis Kefalogiannis, Peter 
Pollák, Álvaro Amaro, Tomislav Sokol

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Do września 2020 r. Komisja 3. Do września 2021 r. i po 
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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.

przeprowadzeniu oceny skutków 
społeczno-gospodarczych i sektorowych 
Komisja zaproponuje zmianę unijnego 
celu klimatycznego na 2030 r., o którym 
mowa w art. 2 ust. 11 rozporządzenia (UE) 
2018/1999, w świetle celu neutralności 
klimatycznej określonego w art. 2 ust. 1, 
zbada opcje wprowadzenia nowego celu 
na 2030 r. na poziomie do 55 % redukcji 
emisji w porównaniu z poziomem z 1990 r. 
i zaproponuje proporcjonalne 
finansowanie z budżetu UE, w celu 
osiągnięcia ewentualnego nowego celu. 
Jeżeli Komisja uzna za stosowne 
skorygowanie tego celu, przedkłada w tej 
sprawie odpowiednie wnioski 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Or. en

Poprawka 186
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

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 może 
dokonać 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 zmienionego kontekstu społeczno-
gospodarczego w UE w związku z 
kryzysem wywołanym środkami przyjętymi 
w celu powstrzymania rozprzestrzeniania 
się pandemii COVID-19, i bada opcje 
wprowadzenia nowego celu w zakresie 
redukcji emisji na 2030 r., dostosowanego 
do zmienionego kontekstu gospodarczego. 
Jeżeli Komisja uzna za stosowne 
skorygowanie tego celu, przedkłada w tej 
sprawie odpowiednie wnioski 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Or. it
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Poprawka 187
Tamás Deutsch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Do września 2020 r. Komisja 
dokonuje przeglądu unijnego celu 
klimatycznego na 2030 r., o którym mowa 
w art. 2 ust. 11 rozporządzenia (UE) 
2018/1999, w świetle celu neutralności 
klimatycznej określonego w art. 2 ust. 1 i 
bada opcje wprowadzenia nowego celu na 
2030 r. na poziomie 50–55 % redukcji 
emisji w porównaniu z poziomem z 1990 r. 
Jeżeli Komisja uzna za stosowne 
skorygowanie tego celu, przedkłada w tej 
sprawie odpowiednie wnioski 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

3. Do września 2020 r. Komisja 
dokonuje przeglądu unijnego celu 
klimatycznego na 2030 r., o którym mowa 
w art. 2 ust. 11 rozporządzenia (UE) 
2018/1999, w świetle celu neutralności 
klimatycznej określonego w art. 2 ust. 1 
i bada opcje wprowadzenia nowego celu 
na 2030 r. na poziomie 50–55 % 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. 
Aby osiągnąć ogólnounijny cel redukcji 
emisji na 2030 r., każde państwo 
członkowskie powinno zobowiązać się do 
redukcji emisji o co najmniej 40 % do 
2030 r. w porównaniu z poziomem z 1990 
r.

Or. en

Poprawka 188
Isabel Carvalhais

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Do września 2020 r. Komisja 
dokonuje przeglądu unijnego celu 
klimatycznego na 2030 r., o którym mowa 
w art. 2 ust. 11 rozporządzenia (UE) 
2018/1999, w świetle celu neutralności 
klimatycznej określonego w art. 2 ust. 1 i 
bada opcje wprowadzenia nowego celu na 
2030 r. na poziomie 50–55 % redukcji 

3. 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 
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emisji w porównaniu z poziomem z 1990 r. 
Jeżeli Komisja uzna za stosowne 
skorygowanie tego celu, przedkłada w tej 
sprawie odpowiednie wnioski 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

emisji w porównaniu z poziomem z 1990 r. 
bądź wyższego, jeżeli jest to należycie 
uzasadnione na podstawie najlepszych i 
najbardziej aktualnych dowodów 
naukowych. Jeżeli Komisja uzna za 
stosowne skorygowanie tego celu, 
przedkłada w tej sprawie odpowiednie 
wnioski Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie.

Or. en

Poprawka 189
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Do września 2020 r. Komisja 
dokonuje przeglądu unijnego celu 
klimatycznego na 2030 r., o którym mowa 
w art. 2 ust. 11 rozporządzenia (UE) 
2018/1999, w świetle celu neutralności 
klimatycznej określonego w art. 2 ust. 1 i 
bada opcje wprowadzenia nowego celu na 
2030 r. na poziomie 50–55 % redukcji 
emisji w porównaniu z poziomem z 1990 r. 
Jeżeli Komisja uzna za stosowne 
skorygowanie tego celu, przedkłada w tej 
sprawie odpowiednie wnioski 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

3. Do września 2020 r. Komisja 
dokonuje przeglądu unijnego celu 
klimatycznego na 2030 r., o którym mowa 
w art. 2 ust. 11 rozporządzenia (UE) 
2018/1999, w świetle celu neutralności 
klimatycznej określonego w art. 2 ust. 1 i 
bada opcje wprowadzenia nowego celu na 
2030 r. na poziomie 50–55 % redukcji 
emisji w porównaniu z poziomem z 1990 r. 
Należy w nim zawrzeć także ocenę 
kosztów i korzyści dla poszczególnych 
państw członkowskich. Jeżeli Komisja 
uzna za stosowne skorygowanie tego celu, 
przedkłada w tej sprawie odpowiednie 
wnioski Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie.

Or. en

Poprawka 190
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Ondřej Knotek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Do września 2020 r. Komisja 
dokonuje przeglądu unijnego celu 
klimatycznego na 2030 r., o którym mowa 
w art. 2 ust. 11 rozporządzenia (UE) 
2018/1999, w świetle celu neutralności 
klimatycznej określonego w art. 2 ust. 1 i 
bada opcje wprowadzenia nowego celu na 
2030 r. na poziomie 50–55 % redukcji 
emisji w porównaniu z poziomem z 1990 r. 
Jeżeli Komisja uzna za stosowne 
skorygowanie tego celu, przedkłada w tej 
sprawie odpowiednie wnioski 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

3. Do września 2020 r. Komisja 
dokonuje przeglądu unijnego celu 
klimatycznego na 2030 r., o którym mowa 
w art. 2 ust. 11 rozporządzenia (UE) 
2018/1999, w świetle celu neutralności 
klimatycznej określonego w art. 2 ust. 1 
i bada opcje wprowadzenia nowego celu 
na 2030 r. na poziomie 50 % redukcji 
emisji w porównaniu z poziomem z 1990 r. 
Jeżeli Komisja uzna za stosowne 
skorygowanie tego celu na podstawie 
nowych rzetelnych dowodów naukowych, 
przedkłada w tej sprawie odpowiednie 
wnioski Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie.

Or. en

Poprawka 191
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Do września 2020 r. Komisja 
dokonuje przeglądu unijnego celu 
klimatycznego na 2030 r., o którym mowa 
w art. 2 ust. 11 rozporządzenia (UE) 
2018/1999, w świetle celu neutralności 
klimatycznej określonego w art. 2 ust. 1 i 
bada opcje wprowadzenia nowego celu na 
2030 r. na poziomie 50–55 % redukcji 
emisji w porównaniu z poziomem z 1990 r. 
Jeżeli Komisja uzna za stosowne 
skorygowanie tego celu, przedkłada w tej 
sprawie odpowiednie wnioski 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

3. Komisja opracuje szczegółową 
ocenę skutków w ramach przygotowań do 
przeglądu unijnego celu klimatycznego na 
2030 r., o którym mowa w art. 2 ust. 11 
rozporządzenia (UE) 2018/1999, w świetle 
celu neutralności klimatycznej określonego 
w art. 2 ust. 1, w tym informacje na temat 
zgłoszonych prognozowanych na 2030 r. 
ogólnounijnych wartości emisji i 
pochłaniania, oraz zbada opcje 
wprowadzenia nowego celu na 2030 r. 
Ocena skutków obejmie skutki na szczeblu 
UE, państw członkowskich i 
poszczególnych sektorów.

Or. en

Uzasadnienie

Takie samo uzasadnienie jak w poprzednio (propozycja sprawozdawcy w sprawie celu 
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redukcji emisji o 65 % w 2030 r. wykracza poza to, co uzgodniono w konkluzjach Rady 
Europejskiej z grudnia 2019 r. oraz co można uzgodnić bez wiedzy na temat dokładnych 
skutków gospodarczych pandemii COVID-19. Chcielibyśmy podkreślić, jak ważne jest 
utrzymanie wiodącej roli Rady Europejskiej jako warunku wstępnego zachowania politycznej 
wiarygodności w czasie kryzysu. Decyzja o ewentualnym zwiększeniu celu w zakresie redukcji 
emisji powinna zostać najpierw podjęta przez Radę Europejską).

Poprawka 192
Caroline Roose

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. Najpóźniej 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.

Or. en

Poprawka 193
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini

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 

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 
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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.

i bada opcje wprowadzenia nowego celu 
na 2030 r. na poziomie co najmniej 55 % 
redukcji emisji w porównaniu z poziomem 
z 1990 r. Jeżeli Komisja uzna za stosowne 
skorygowanie tego celu, przedkłada w tej 
sprawie odpowiednie wnioski 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Or. en

Poprawka 194
Tonino Picula

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 65 % redukcji 
emisji w porównaniu z poziomem z 1990 r. 
Jeżeli Komisja uzna za stosowne 
skorygowanie tego celu, przedkłada w tej 
sprawie odpowiednie wnioski 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Or. en

Poprawka 195
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis

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) 

3. Do września 2020 r. Komisja 
dokonuje przeglądu unijnego celu 
klimatycznego na 2030 r., o którym mowa 
w art. 2 ust. 11 rozporządzenia (UE) 
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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.

2018/1999, w świetle celu neutralności 
klimatycznej określonego w art. 2 ust. 1 
i wyznacza nowy cel na 2030 r. na 
poziomie 65 % redukcji emisji 
w porównaniu z poziomem z 1990 r. Jeżeli 
Komisja uzna za stosowne skorygowanie 
tego celu, przedkłada w tej sprawie 
odpowiednie wnioski Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.

Or. en

Poprawka 196
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Każde państwo członkowskie 
powinno osiągnąć neutralność 
klimatyczną do 2040 r. i dokonać 
odpowiedniego przeglądu swoich 
krajowych planów w zakresie energii i 
klimatu.

Or. en

Poprawka 197
Erik Bergkvist

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Do dnia 30 czerwca 2021 r. 
Komisja ocenia, w jaki sposób należałoby 
zmienić unijne akty prawne wdrażające cel 
Unii na 2030 r., aby umożliwić osiągnięcie 
redukcji emisji na poziomie 50 – 55 % w 
porównaniu z 1990 r. oraz osiągnąć cel 
neutralności klimatycznej określony w art. 
2 ust. 1, i rozważa wprowadzenie 
niezbędnych środków, w tym przyjęcie 

4. Do dnia 30 czerwca 2021 r. 
Komisja ocenia, w jaki sposób należałoby 
zmienić wszystkie unijne akty prawne 
istotne dla wypełnienia celu 
klimatycznego Unii na 2030 r., aby 
umożliwić osiągnięcie redukcji emisji na 
poziomie 65 % w porównaniu z 1990 r. 
oraz osiągnąć cel neutralności klimatycznej 
określony w art. 2 ust. 1, i podejmuje 
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wniosków ustawodawczych zgodnie z 
Traktatami.

niezbędne środki, obejmujące przyjęcie 
wniosków ustawodawczych zgodnie 
z Traktatami. Komisja ocenia w 
szczególności możliwości dostosowania 
emisji pochodzących z transportu 
lotniczego i morskiego do celu na 2030 r. i 
celu neutralności klimatycznej 
wyznaczonego na 2050 r., aby obniżyć te 
emisje do poziomu zerowego netto 
najpóźniej do 2050 r., i przedstawia 
stosowne wnioski ustawodawcze.

Or. en

Poprawka 198
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis

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., jak również wszystkie 
unijne strategie polityczne, 
prawodawstwo, fundusze oraz 
instrumenty inwestycyjne oraz ich 
wdrażanie, aby umożliwić osiągnięcie 
redukcji emisji na poziomie 65 % 
w porównaniu z 1990 r. oraz osiągnąć cel 
neutralności klimatycznej określony 
w art. 2 ust. 1, i rozważa wprowadzenie 
niezbędnych środków, w tym przyjęcie 
prawnie wiążących celów pośrednich i 
innych wniosków ustawodawczych 
zgodnie z Traktatami.

Or. en

Poprawka 199
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

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 wszystkie unijne akty prawne 
istotne dla wypełnienia celu Unii 
na 2030 r., aby wzmocnić ochronę przed 
ucieczką emisji gazów cieplarnianych 
przez wprowadzenie mechanizmu 
dostosowywania cen na granicach z 
uwzględnieniem emisji CO2 i aby 
uruchomić odpowiednie środki na 
wszystkie inwestycje niezbędne do 
osiągnięcia tego celu. W szczególności 
Komisja oceni opcje dotyczące sposobu, w 
jaki emisje we wszystkich sektorach mogą 
się przyczynić do realizacji celu na 2030 r. 
oraz celu neutralności klimatycznej na 
2050 r.

Or. en

Uzasadnienie

Nie możemy się zgodzić na odniesienie do celu redukcji emisji o 65 % do 2030 r.

Poprawka 200
Isabel Carvalhais

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. bądź wyższego celu, 
jeżeli jest to należycie uzasadnione na 
podstawie najlepszych i najbardziej 
aktualnych dowodów naukowych, oraz 
osiągnąć cel neutralności klimatycznej 
określony w art. 2 ust. 1, i rozważa 
wprowadzenie niezbędnych środków, w 
tym przyjęcie wniosków ustawodawczych 
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zgodnie z Traktatami.

Or. en

Poprawka 201
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini

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 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

Poprawka 202
Andrey Novakov, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Manolis Kefalogiannis, Peter 
Pollák, Álvaro Amaro, Tomislav Sokol

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 

4. Do dnia 30 czerwca 2021 r. 
Komisja ocenia, w jaki sposób należałoby 
zmienić unijne akty prawne wdrażające cel 
Unii na 2030 r., aby zaproponować 
osiągnięcie redukcji emisji na poziomie do 
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 
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Traktatami. zgodnie z Traktatami.

Or. en

Poprawka 203
Tonino Picula

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 65 % 
w porównaniu z 1990 r. oraz osiągnąć cel 
neutralności klimatycznej określony 
w art. 2 ust. 1, i rozważa wprowadzenie 
niezbędnych środków, w tym przyjęcie 
wniosków ustawodawczych zgodnie 
z Traktatami.

Or. en

Poprawka 204
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

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 – 
zważywszy na rozwój sytuacji 
makroekonomicznej Unii – należałoby 
zmienić unijne akty prawne wdrażające cel 
Unii na 2030 r., aby osiągnąć cel 
neutralności klimatycznej określony 
w art. 2 ust. 1, i rozważa wprowadzenie 
niezbędnych środków, w tym przyjęcie 
wniosków ustawodawczych zgodnie 
z Traktatami.
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Or. it

Poprawka 205
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Komisja przygotuje plan 
uruchomienia odpowiedniego 
finansowania na rzecz inwestycji 
niezbędnych do osiągnięcia celu 
neutralności klimatycznej określonego w 
art. 2 ust. 1, w szczególności wychodząc 
naprzeciw potrzebom państw 
członkowskich, regionów i obywateli 
odczuwających w największym stopniu 
skutki polityki przeciwdziałania zmianie 
klimatu. Plan ten będzie również zawierał 
informacje na temat potrzeb finansowych 
na poziomie sektorowym, jak opisano w 
ust. 6a.

Or. en

Uzasadnienie

Nie ma możliwości ustalenia takiego celu bez zgody Rady Europejskiej i bez informacji na 
temat skutków realizacji takiego celu. Ważniejsze jest uzyskanie jasnego obrazu wszystkich 
dostępnych środków finansowych.

Poprawka 206
Tamás Deutsch

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 

skreśla się
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neutralności klimatycznej określonego w 
art. 2 ust. 1 do 2050 r. Najpóźniej w 
terminie sześciu miesięcy od każdego 
globalnego przeglądu, o którym mowa w 
art. 14 porozumienia paryskiego, Komisja 
dokonuje przeglądu tej trajektorii.

Or. en

Uzasadnienie

Cele klimatyczne i trajektoria powinny być przyjmowane na szczeblu Rady Europejskiej lub w 
ramach zwykłej procedury ustawodawczej.

Poprawka 207
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

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 prowadzi regularną ocenę 
postępów poczynionych wspólnie przez 
państwa członkowskie w dążeniu do 
osiągnięcia do 2050 r. celu neutralności 
klimatycznej określonego w art. 2 ust. 1.

Or. en

Uzasadnienie

Trajektoria osiągnięcia celu neutralności klimatycznej oznacza de facto wyznaczenie celów 
pośrednich, które – z myślą o politycznej wiarygodności unijnej polityki klimatycznej – 
pozostają w gestii Rady Europejskiej.

Poprawka 208
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 9 celem uzupełnienia 
niniejszego rozporządzenia poprzez 
wyznaczenie trajektorii na poziomie Unii 
prowadzącej do osiągnięcia celu 
neutralności klimatycznej określonego w 
art. 2 ust. 1 do 2050 r. Najpóźniej w 
terminie sześciu miesięcy od każdego 
globalnego przeglądu, o którym mowa w 
art. 14 porozumienia paryskiego, Komisja 
dokonuje przeglądu tej trajektorii.

1. Poszczególne państwa 
członkowskie określają – w ramach 
swoich długoterminowych strategii, o 
których mowa w art. 15 rozporządzenia 
(UE) 2018/1999 – orientacyjną trajektorię 
osiągnięcia celu neutralności klimatycznej 
określonego w art. 2 ust. 1.

Or. it

Poprawka 209
Josianne Cutajar

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 analizuje warianty 
struktury i kształtu trajektorii na poziomie 
Unii prowadzącej do osiągnięcia celu 
neutralności klimatycznej określonego w 
art. 2 ust. 1 do 2050 r., a następnie 
przedkłada Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie odpowiedni wniosek 
ustawodawczy. Najpóźniej w terminie 
sześciu miesięcy od każdego globalnego 
przeglądu, o którym mowa w art. 14 
porozumienia paryskiego, Komisja 
dokonuje przeglądu tej trajektorii i, w 
stosownych przypadkach, przedkłada 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
wniosek ustawodawczy w celu jej 
dostosowania.

Or. en
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Poprawka 210
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

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. Jeżeli Komisja uzna to za 
konieczne, przedkłada Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie wniosek 
ustawodawczy, po przeprowadzeniu 
szczegółowej oceny skutków, celem 
uzupełnienia niniejszego rozporządzenia 
poprzez zaproponowanie trajektorii na 
poziomie Unii prowadzącej do osiągnięcia 
celu neutralności klimatycznej określonego 
w art. 2 ust. 1 do 2050 r. Najpóźniej 
w terminie sześciu miesięcy od każdego 
globalnego przeglądu, o którym mowa 
w art. 14 porozumienia paryskiego, 
Komisja dokonuje przeglądu tej trajektorii.

Or. en

Poprawka 211
Isabel Carvalhais

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 9 celem uzupełnienia 
niniejszego rozporządzenia poprzez 
wyznaczenie trajektorii na poziomie Unii 
prowadzącej do osiągnięcia celu 
neutralności klimatycznej określonego w 
art. 2 ust. 1 do 2050 r. Najpóźniej w 
terminie sześciu miesięcy od każdego 
globalnego przeglądu, o którym mowa w 
art. 14 porozumienia paryskiego, Komisja 
dokonuje przeglądu tej trajektorii.

1. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania 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. zgodnie z celami 
porozumienia paryskiego. Najpóźniej w 
terminie sześciu miesięcy od każdego 
globalnego przeglądu, o którym mowa w 
art. 14 porozumienia paryskiego, Komisja 
dokonuje przeglądu tej trajektorii.

Or. en
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Poprawka 212
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 9 celem uzupełnienia 
niniejszego rozporządzenia poprzez 
wyznaczenie trajektorii na poziomie Unii 
prowadzącej do osiągnięcia celu 
neutralności klimatycznej określonego w 
art. 2 ust. 1 do 2050 r. Najpóźniej w 
terminie sześciu miesięcy od każdego 
globalnego przeglądu, o którym mowa w 
art. 14 porozumienia paryskiego, Komisja 
dokonuje przeglądu tej trajektorii.

1. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 9 celem uzupełnienia 
niniejszego rozporządzenia poprzez 
wyznaczenie trajektorii na poziomie Unii 
prowadzącej do osiągnięcia celu 
neutralności klimatycznej określonego 
w art. 2 ust. 1 do 2040 r. Najpóźniej w 
terminie sześciu miesięcy od każdego 
globalnego przeglądu, o którym mowa w 
art. 14 porozumienia paryskiego, lub na 
żądanie Parlamentu Europejskiego 
Komisja dokonuje przeglądu tej trajektorii.

Or. en

Poprawka 213
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 9 celem uzupełnienia 
niniejszego rozporządzenia poprzez 
wyznaczenie trajektorii na poziomie Unii 
prowadzącej do osiągnięcia celu 
neutralności klimatycznej określonego w 
art. 2 ust. 1 do 2050 r. Najpóźniej w 
terminie sześciu miesięcy od każdego 
globalnego przeglądu, o którym mowa w 
art. 14 porozumienia paryskiego, Komisja 
dokonuje przeglądu tej trajektorii.

1. Do dnia 30 września 2025 r. 
Komisja wyznacza na podstawie kryteriów 
określonych w ust. 3 trajektorię na 
poziomie Unii prowadzącej do osiągnięcia 
celu 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. en



PE652.651v01-00 142/203 AM\1206858PL.docx

PL

Poprawka 214
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

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. it

Poprawka 215
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

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

Uzasadnienie

Trajektoria osiągnięcia celu neutralności klimatycznej oznacza de facto wyznaczenie celów 
pośrednich, które – z myślą o politycznej wiarygodności unijnej polityki klimatycznej – 
powinny pozostać w gestii Rady Europejskiej.

Poprawka 216
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Punktem wyjścia trajektorii jest 
unijny cel klimatyczny na 2030 r. 

2. Punktem wyjścia trajektorii jest 
unijny cel klimatyczny na 2030 r. 
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określony w art. 2 ust. 3. określony w art. 2 ust. 3. W żadnym roku 
od 2031 do 2049 r. sumaryczne 
emisje Unii nie przekraczają ścieżki 
redukcji liniowej między celem unijnym 
na 2030 r. a celem neutralności 
klimatycznej na 2050 r.

Or. en

Poprawka 217
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

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
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Uzasadnienie

Komisja Europejska nie może samodzielnie ustalać trajektorii. W podejmowaniu wszelkich 
kluczowych decyzji swój udział powinny mieć PE i Rada, zgodnie z wytycznymi politycznymi 
Rady Europejskiej.

Poprawka 218
Josianne Cutajar

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

Or. en

Poprawka 219
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

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 państwa członkowskie wezmą 
głównie pod uwagę (lecz nie jedynie) 
następujące kwestie:

Or. it

Poprawka 220
Andrey Novakov, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Manolis Kefalogiannis, Peter 
Pollák, Álvaro Amaro, Tomislav Sokol

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Przy ustalaniu trajektorii zgodnie z 
ust. 1 Komisja bierze pod uwagę 
następujące kwestie:

3. Przy proponowaniu trajektorii 
zgodnie z ust. 1 Komisja bierze pod uwagę 
następujące kwestie:

Or. en

Poprawka 221
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Przy ustalaniu trajektorii zgodnie z 
ust. 1 Komisja bierze pod uwagę 
następujące kwestie:

3. Przy proponowaniu trajektorii 
zgodnie z ust. 1 Komisja bierze pod uwagę 
następujące kwestie:

Or. en

Poprawka 222
Tamás Deutsch

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 uwzględnia się następujące 
kwestie:

Or. en

Poprawka 223
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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a) opłacalność i efektywność 
gospodarczą;

skreśla się

Or. it

Poprawka 224
Isabel Carvalhais

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) opłacalność i efektywność 
gospodarczą;

a) opłacalność, zrównoważoność 
i efektywność gospodarczą;

Or. en

Poprawka 225
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) zmienioną sytuację gospodarczą 
spowodowaną pandemią COVID-19;

Or. it

Poprawka 226
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) konkurencyjność unijnej 
gospodarki;

b) konkurencyjność wewnątrz UE i na 
rynku globalnym, ze szczególnym 
uwzględnieniem mikroprzedsiębiorstw 
oraz MŚP;
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Or. it

Poprawka 227
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Tsvetelina Penkova, Josianne Cutajar

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) konkurencyjność unijnej 
gospodarki;

b) konkurencyjność unijnej 
gospodarki i dobrobyt społeczny;

Or. en

Poprawka 228
Isabel Carvalhais

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) konkurencyjność unijnej 
gospodarki;

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)

Or. en

Poprawka 229
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Tsvetelina Penkova, Josianne Cutajar

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) wysoki poziom zatrudnienia, 
zrównoważony wzrost i włączenie 
społeczne, w tym przez postęp w osiąganiu 
celów społecznych, takich jak dostępność 
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dla osób z niepełnosprawnościami;

Or. en

Poprawka 230
Andrey Novakov, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Manolis Kefalogiannis, Peter 
Pollák, Álvaro Amaro, Tomislav Sokol

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) trwające i przewidywane 
pogorszenie koniunktury gospodarczej z 
powodu wstrząsów symetrycznych lub 
asymetrycznych, które skutkują utratą 
miejsc pracy i podupadaniem regionów;

Or. en

Poprawka 231
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) swoją sytuację budżetową;

Or. it

Poprawka 232
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

bb) rzeczywistą dostępność 
bezzwrotnych europejskich środków 
finansowych na rzecz osiągnięcia celów 
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związanych z neutralnością klimatyczną;

Or. it

Poprawka 233
Ondřej Knotek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) najlepszą dostępną technologię; c) najlepszą dostępną technologię, 
przy czym należy respektować koncepcję 
neutralności technologicznej, a także 
potrzebę badań nad zaawansowaną nową 
i obiecującą technologią we wszystkich 
sektorach i inwestycji w taką technologię;

Or. en

Poprawka 234
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) najlepszą dostępną technologię; c) najlepszą dostępną technologię i jej 
dostępność na rynku, w celu zwiększenia 
jej wprowadzania do obrotu;

Or. it

Poprawka 235
Tamás Deutsch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) najlepszą dostępną technologię; c) najlepszą dostępną technologię, z 
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poszanowaniem neutralności 
technologicznej i suwerenności krajowego 
koszyka energetycznego;

Or. en

Poprawka 236
Isabel Carvalhais

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) najlepszą dostępną technologię; c) najlepszą dostępną technologię i 
skutki jej stosowania;

Or. en

Poprawka 237
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) najlepszą dostępną technologię; c) najlepszą dostępną technologię i 
postęp technologiczny;

Or. en

Poprawka 238
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) najlepszą dostępną technologię; c) najlepszą dostępną technologię i 
dostęp do niej;

Or. en
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Poprawka 239
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler

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, zapewnienie dostępu do 
energii po przystępnej cenie oraz 
bezpieczeństwo dostaw;

Or. en

Poprawka 240
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis

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, potrzebę 
rozwiązania problemu ubóstwa 
energetycznego i zapewnienia obywatelom 
UE prawa do energii oraz bezpieczeństwo 
dostaw;

Or. en

Poprawka 241
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Tsvetelina Penkova

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

przystępność cenową energii, 
bezpieczeństwo dostaw oraz konieczność 
zwalczania ubóstwa energetycznego z 
wykorzystaniem energii ze źródeł 
odnawialnych;

Or. en

Poprawka 242
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) neutralność technologiczną i 
prawo państw członkowskich do 
określania własnego koszyka 
energetycznego;

Or. en

Poprawka 243
Josianne Cutajar, Mónica Silvana González

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) różne uwarunkowania i specyfikę 
państw członkowskich;

Or. en

Poprawka 244
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Tsvetelina Penkova

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

da) skutki dla bioróżnorodności 
i ekosystemów oraz ich rozwój;

Or. en

Poprawka 245
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Tsvetelina Penkova

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

db) bezpieczeństwo i przystępność 
cenową żywności oraz bezpieczeństwo 
dostaw;

Or. en

Poprawka 246
Vlad-Marius Botoş, Ondřej Knotek, Stéphane Bijoux, Susana Solís Pérez, Cristian 
Ghinea

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, spójność 
społeczną i gospodarczą między 
państwami członkowskimi oraz w ich 
obrębie, przy zapewnieniu europejskich 
instrumentów wsparcia polityki spójności;

Or. en

Poprawka 247
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) uczciwość i solidarność między 
państwami członkowskimi;

e) uczciwość, solidarność i lojalną 
współpracę między państwami 
członkowskimi oraz w ich obrębie, przy 
pełnym uwzględnieniu spójności 
terytorialnej UE;

Or. en

Poprawka 248
Isabel Carvalhais

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, przy uwzględnieniu znaczenia 
wymiaru transgranicznego;

Or. en

Poprawka 249
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis

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 i regionami 
oraz w ich obrębie;

Or. en

Poprawka 250
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Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) potrzebę zapewnienia skuteczności 
środowiskowej i rozwoju w czasie;

f) potrzebę zapewnienia skuteczności 
środowiskowej, zrównoważoności 
gospodarczej i stopniowej redukcji emisji 
w czasie;

Or. it

Poprawka 251
Isabel Carvalhais

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) potrzebę zapewnienia skuteczności 
środowiskowej i rozwoju w czasie;

f) potrzebę zapewnienia skuteczności 
środowiskowej, zrównoważoności 
i rozwoju w czasie;

Or. en

Poprawka 252
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Tsvetelina Penkova, Josianne Cutajar

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) potrzeby i możliwości 
inwestycyjne;

g) potrzeby i możliwości inwestycji 
publicznych i prywatnych z naciskiem na 
spójność społeczną, gospodarczą i 
terytorialną;

Or. en
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Poprawka 253
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Susana Solís Pérez, Ondřej 
Knotek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) potrzeby i możliwości 
inwestycyjne;

g) potrzeby i możliwości 
inwestycyjne, w tym potrzeby w zakresie 
rozwoju infrastruktury;

Or. en

Poprawka 254
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) potrzeby i możliwości 
inwestycyjne;

g) ogólne potrzeby i wszelkie 
możliwości inwestycyjne;

Or. it

Poprawka 255
Isabel Carvalhais

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) potrzeby i możliwości 
inwestycyjne;

g) potrzeby, skutki i możliwości 
inwestycyjne;

Or. en

Poprawka 256
Mathilde Androuët
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) potrzebę zapewnienia, by 
transformacja była sprawiedliwa i uczciwa 
społecznie;

h) potrzebę zapewnienia, by 
transformacja była sprawiedliwa i uczciwa 
społecznie, chroniła miejsca pracy i 
zezwalała na niezbędne w tym celu 
przepisy, zgodnie z art. 192 ust. 5 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

Or. fr

Poprawka 257
Isabel Carvalhais

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) potrzebę zapewnienia, by 
transformacja była sprawiedliwa i uczciwa 
społecznie;

h) potrzebę zapewnienia, by 
transformacja była sprawiedliwa i uczciwa 
społecznie, przy uwzględnieniu wymiaru 
spójności społecznej, gospodarczej i 
terytorialnej;

Or. en

Poprawka 258
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) potrzebę zapewnienia, by 
transformacja była sprawiedliwa i uczciwa 
społecznie;

h) potrzebę zapewnienia, by 
transformacja była sprawiedliwa i uczciwa 
społecznie, zwłaszcza na obszarach 
wiejskich i oddalonych, dotkniętych 
procesem transformacji;

Or. en
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Poprawka 259
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) potrzebę zapewnienia, by 
transformacja była sprawiedliwa i uczciwa 
społecznie;

h) potrzebę zapewnienia, by 
transformacja była sprawiedliwa i uczciwa 
gospodarczo i społecznie;

Or. en

Poprawka 260
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ha) skuteczne sposoby eliminowania 
dysproporcji regionalnych;

Or. it

Poprawka 261
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

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 
globalnej, a także działania podejmowane 
na rzecz realizacji długoterminowych 
celów porozumienia paryskiego 
i ostatecznego celu Ramowej konwencji 
Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian 
klimatu;

Or. it
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Poprawka 262
Andrey Novakov, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Manolis Kefalogiannis, Peter 
Pollák, Álvaro Amaro, Tomislav Sokol

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera j

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

j) najlepsze dostępne i najnowsze 
dowody naukowe, w tym najnowsze 
sprawozdania IPCC.

j) najlepsze dostępne i najnowsze 
dowody naukowe, w tym najnowsze 
sprawozdania IPCC, oraz kompleksową 
ocenę skutków społeczno-gospodarczych i 
sektorowych.

Or. en

Poprawka 263
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

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 oraz najnowsze 
sprawozdania IPCC, z wyjątkiem modeli 
opartych na scenariuszu RCP 8.5.

Or. it

Poprawka 264
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

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 i statystyczne, w tym 
najnowsze sprawozdania IPCC.
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Or. it

Poprawka 265
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera j

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

j) najlepsze dostępne i najnowsze 
dowody naukowe, w tym najnowsze 
sprawozdania IPCC.

j) najlepsze dostępne i najnowsze 
dowody naukowe, w tym najnowsze 
sprawozdania IPCC i IPBES.

Or. en

Poprawka 266
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – akapit 1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) najlepsze dostępne i najnowsze dowody 
naukowe, w tym najnowsze sprawozdania 
IPCC i IPBES;
b) zmiany sytuacji międzynarodowej 
i działania podejmowane na rzecz 
realizacji długoterminowych celów 
porozumienia paryskiego i ostatecznego 
celu Ramowej konwencji Narodów 
Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu;
c) potrzebę zapewnienia, by transformacja 
była sprawiedliwa i uczciwa społecznie;
d) potrzeby i możliwości inwestycyjne;
e) potrzebę zapewnienia skuteczności 
środowiskowej i rozwoju w czasie;
f) uczciwość i solidarność między 
państwami członkowskimi i regionami 
oraz w ich obrębie;
g) efektywność energetyczną, przystępność 
cenową energii, potrzebę rozwiązania 
problemu ubóstwa energetycznego i 
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zapewnienia obywatelom UE prawa do 
energii oraz bezpieczeństwo dostaw;
h) najlepszą dostępną technologię i postęp 
technologiczny;
i) konkurencyjność unijnej gospodarki;
j) opłacalność i efektywność gospodarczą.

Or. en

Uzasadnienie

Odwrócona kolejność wyliczenia i priorytetów: Unia powinna wyznaczyć swoje priorytety 
przede wszystkim na podstawie dowodów naukowych oraz potrzeb społecznych i 
ekologicznych.

Poprawka 267
Vlad-Marius Botoş, Ondřej Knotek, Cristian Ghinea

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ja) rozbieżne stanowiska wyjściowe 
państw członkowskich oraz różne skutki i 
koszty, jakie osiągnięcie celu neutralności 
klimatycznej będzie miało dla ich 
gospodarek i społeczeństw;

Or. en

Poprawka 268
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ja) różne uwarunkowania krajowe w 
państwach członkowskich;

Or. en
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Poprawka 269
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Tsvetelina Penkova

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ja) zobowiązanie do objęcia pozycji 
światowego lidera w przechodzeniu na 
neutralność klimatyczną;

Or. en

Poprawka 270
Vlad-Marius Botoş, Ondřej Knotek, Cristian Ghinea

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

jb) prawo każdego państwa 
członkowskiego do określenia własnego 
koszyka energetycznego zgodnie z art. 194 
ust. 2 TFUE.

Or. en

Poprawka 271
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Tsvetelina Penkova

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

jb) ocena śladu węglowego i śladu 
wodnego w stosunkach handlowych z 
państwami trzecimi.

Or. en
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Poprawka 272
Tamás Deutsch

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. prawo państw członkowskich do 
określania scenariusza osiągnięcia celów 
klimatycznych i neutralności 
klimatycznej;

Or. en

Poprawka 273
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Ondřej Knotek, Laurence 
Farreng

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Odpowiednie instytucje Unii i 
państwa członkowskie zapewniają ciągłe 
postępy w zwiększaniu zdolności 
przystosowawczych, wzmacnianiu 
odporności i zmniejszaniu wrażliwości na 
zmianę klimatu zgodnie z art. 7 
porozumienia paryskiego.

1. Odpowiednie instytucje Unii 
i państwa członkowskie zapewniają ciągłe 
postępy w zwiększaniu zdolności 
przystosowawczych, dbając w razie 
potrzeby o transfer know-how, a także we 
wzmacnianiu odporności i zmniejszaniu 
wrażliwości na zmianę klimatu zgodnie 
z art. 7 porozumienia paryskiego.

Or. en

Poprawka 274
Caroline Roose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie opracowują 
i wdrażają strategie i plany adaptacyjne, 

2. Państwa członkowskie opracowują 
i wdrażają strategie i plany adaptacyjne, 
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które obejmują kompleksowe ramy 
zarządzania ryzykiem, w oparciu o solidne 
scenariusze odniesienia dotyczące klimatu 
i wrażliwości oraz oceny postępów.

które obejmują kompleksowe ramy 
zarządzania ryzykiem, w oparciu o solidne 
scenariusze odniesienia dotyczące klimatu 
i wrażliwości oraz oceny postępów. Do 
dnia 30 czerwca 2021 r. państwa 
członkowskie przygotują krajowe strategie 
stopniowego wycofania, najpóźniej do 
2025 r., wsparcia dla paliw kopalnych, w 
tym pośrednich dotacji i mechanizmów 
zdolności wytwórczych. Państwa 
członkowskie powinny opracować plany 
przywrócenia i wzmocnienia naturalnych 
pochłaniaczy dwutlenku węgla, takich jak 
lasy, torfowiska i morza, do końca 2023 r. 
i ukończyć wdrażanie tych planów do 
2030 r. Właściwe instytucje Unii i państwa 
członkowskie zapewniają instrument 
prawny, w ramach którego wyznaczy się 
państwom członkowskim wiążący cel (w 
hektarach) z myślą o przywróceniu i 
ochronie 30 % ich terytoriów i ich 
obszarów morskich, z czego 10 % będzie 
ściśle chronionych.

Or. en

Poprawka 275
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Tsvetelina Penkova

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie opracowują 
i wdrażają strategie i plany adaptacyjne, 
które obejmują kompleksowe ramy 
zarządzania ryzykiem, w oparciu o solidne 
scenariusze odniesienia dotyczące klimatu 
i wrażliwości oraz oceny postępów.

2. Państwa członkowskie we 
współpracy z regionami i gminami 
opracowują i wdrażają strategie i plany 
adaptacyjne, które obejmują kompleksowe 
ramy zarządzania ryzykiem, w oparciu o 
solidne scenariusze odniesienia dotyczące 
klimatu i wrażliwości oraz oceny 
postępów. Państwa członkowskie 
zapewniają uwzględnienie perspektywy 
regionalnej i lokalnej przy 
opracowywaniu i wdrażaniu strategii i 
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planów adaptacyjnych.

Or. en

Uzasadnienie

Konsekwencje zmiany klimatu są różne na różnych teryttoriach, a różny skutek zależy od 
licznych czynników. Istnieją różnice w skutkach zmiany klimatu w zalezności od położenia 
geograficznego czy uwarunkowań społeczno-gospodarczych; krótko mówiąc, w poziomie 
ryzyka, narażenia i wrażliwości. Stwarza to potrzebę dokonywania rozróżnień na poziomie 
regionalnym lub nawet lokalnym w oparciu o czynniki geograficzne i społeczno-gospodarcze, 
jeśli chodzi o ocenę ryzyka związanego ze skutkami zmiany klimatu. W rezultacie, pomimo 
globalnego charakteru problemu zmiany klimatu dostosowanie powinno odpowiadać 
charakterystyce poszczególnych obszarów w zależności od rodzaju skutków i ich szczególnego 
zakresu. Nie stanowi to przeszkody dla kształtowania tych polityk w oparciu o wspólne 
strategie obejmujące nie tylko obszary, które mają zostać dostosowane.

Poprawka 276
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Ondřej Knotek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie opracowują 
i wdrażają strategie i plany adaptacyjne, 
które obejmują kompleksowe ramy 
zarządzania ryzykiem, w oparciu o solidne 
scenariusze odniesienia dotyczące klimatu 
i wrażliwości oraz oceny postępów.

2. Państwa członkowskie opracowują 
i wdrażają realistyczne strategie i plany 
adaptacyjne, które obejmują kompleksowe 
ramy zarządzania ryzykiem, w oparciu o 
potrzeby lokalne i regionalne oraz 
rzeczywiste lokalne pomiary emisji gazów 
cieplarnianych, solidne scenariusze 
odniesienia dotyczące klimatu i 
wrażliwości oraz oceny postępów.

Or. en

Poprawka 277
Andrey Novakov, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Manolis Kefalogiannis, Peter 
Pollák, Álvaro Amaro, Tomislav Sokol

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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2. Państwa członkowskie opracowują 
i wdrażają strategie i plany adaptacyjne, 
które obejmują kompleksowe ramy 
zarządzania ryzykiem, w oparciu o solidne 
scenariusze odniesienia dotyczące klimatu 
i wrażliwości oraz oceny postępów.

2. Państwa członkowskie opracowują 
i wdrażają strategie i plany adaptacyjne, 
które obejmują kompleksowe ramy 
zarządzania ryzykiem, w oparciu o solidne 
scenariusze odniesienia dotyczące klimatu 
i wrażliwości oraz oceny postępów, przy 
czym należy uwzględnić specyfikę lokalną 
i potrzebę zróżnicowanego tempa.

Or. en

Poprawka 278
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie opracowują 
i wdrażają strategie i plany adaptacyjne, 
które obejmują kompleksowe ramy 
zarządzania ryzykiem, w oparciu o solidne 
scenariusze odniesienia dotyczące klimatu 
i wrażliwości oraz oceny postępów.

2. Państwa członkowskie opracowują 
i wdrażają strategie i plany adaptacyjne, 
które zawierają konkretne cele redukcji i 
obejmują kompleksowe ramy zarządzania 
ryzykiem, w oparciu o solidne scenariusze 
odniesienia dotyczące klimatu i 
wrażliwości oraz oceny postępów.

Or. en

Poprawka 279
Isabel Carvalhais

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie opracowują 
i wdrażają strategie i plany adaptacyjne, 
które obejmują kompleksowe ramy 
zarządzania ryzykiem, w oparciu o solidne 
scenariusze odniesienia dotyczące klimatu 
i wrażliwości oraz oceny postępów.

2. Państwa członkowskie opracowują 
i wdrażają strategie i plany adaptacyjne, 
które obejmują kompleksowe ramy 
zarządzania ryzykiem, w oparciu o solidne 
scenariusze odniesienia dotyczące klimatu 
i wrażliwości oraz oceny postępów i 
skutków.

Or. en
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Poprawka 280
Andrey Novakov, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Manolis Kefalogiannis, Peter 
Pollák, Álvaro Amaro, Tomislav Sokol

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do dnia 30 września 2023 r. i od tej daty 
co pięć lat Komisja ocenia, wraz z oceną 
przewidzianą w art. 29 ust. 5 
rozporządzenia (UE) 2018/1999:

Do dnia 30 września 2024 r. i od tej daty 
co pięć lat Komisja ocenia, wraz z oceną 
przewidzianą w art. 29 ust. 5 
rozporządzenia (UE) 2018/1999:

Or. en

Poprawka 281
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do dnia 30 września 2023 r. i od tej daty 
co pięć lat Komisja ocenia, wraz z oceną 
przewidzianą w art. 29 ust. 5 
rozporządzenia (UE) 2018/1999:

Do dnia 31 października 2031 r. i od tej 
daty co pięć lat Komisja ocenia, wraz z 
oceną przewidzianą w art. 29 ust. 5 
rozporządzenia (UE) 2018/1999:

Or. it

Poprawka 282
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) zbiorowe postępy dokonane przez 
wszystkie państwa członkowskie na drodze 
do realizacji celu neutralności klimatycznej 
określonego w art. 2 ust. 1 wyrażonego w 
formie trajektorii, o której mowa w art. 3 

a) zbiorowe postępy dokonane przez 
wszystkie państwa członkowskie na drodze 
do realizacji celu neutralności klimatycznej 
określonego w art. 2 ust. 1;
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ust. 1;

Or. it

Poprawka 283
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) zbiorowe postępy dokonane przez 
wszystkie państwa członkowskie na drodze 
do realizacji celu neutralności klimatycznej 
określonego w art. 2 ust. 1 wyrażonego w 
formie trajektorii, o której mowa w art. 3 
ust. 1;

a) zbiorowe postępy dokonane przez 
wszystkie państwa członkowskie na drodze 
do realizacji celu neutralności klimatycznej 
określonego w art. 2 ust. 1;

Or. en

Uzasadnienie

Chcielibyśmy zachować pierwotne brzmienie, ale bez odniesienia do trajektorii zakładającej 
ustalenie pośrednich celów redukcji bez odpowiedniej decyzji Rady Europejskiej (kwestia, 
której dotyczy propozycja nowego brzmienia art. 3 ust.1).

Poprawka 284
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) zbiorowe postępy dokonane przez 
wszystkie państwa członkowskie na drodze 
do realizacji celu neutralności klimatycznej 
określonego w art. 2 ust. 1 wyrażonego w 
formie trajektorii, o której mowa w art. 3 
ust. 1;

a) zbiorowe i indywidualne krajowe 
postępy dokonane przez wszystkie państwa 
członkowskie na drodze do realizacji celu 
neutralności klimatycznej określonego w 
art. 2 ust. 1 wyrażonego w formie 
trajektorii, o której mowa w art. 3 ust. 1;

Or. en
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Poprawka 285
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zbiorowe postępy dokonane przez 
wszystkie państwa członkowskie w 
zakresie przystosowania się do zmiany 
klimatu, o których mowa w art. 4.

b) zbiorowe i indywidualne krajowe 
postępy dokonane przez wszystkie państwa 
członkowskie w zakresie przystosowania 
się do zmiany klimatu, o których mowa w 
art. 4.

Or. en

Poprawka 286
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja przedkłada Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie wnioski z tej 
oceny, wraz ze sprawozdaniem na temat 
stanu unii energetycznej opracowanym w 
danym roku kalendarzowym zgodnie z art. 
35 rozporządzenia (UE) 2018/1999.

Komisja przedkłada Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie wnioski z tej 
oceny, wraz ze sprawozdaniem na temat 
stanu unii energetycznej opracowanym 
w danym roku kalendarzowym zgodnie 
z art. 35 rozporządzenia (UE) 2018/1999. 
W swojej ocenie Komisja odnosi się do 
postępów poczynionych przez regiony i 
obszary metropolitalne w zakresie 
przystosowania, o którym mowa w art. 4, a 
także do sektorowych planów działania 
mających na celu wspieranie 
przejrzystego i społecznie sprawiedliwego 
przejścia na neutralność emisyjną.

Or. en

Uzasadnienie

Ocena Komisji powinna uwzględniać postępy poczynione przez regiony i obszary 
metropolitalne (zgodnie z definicją zawartą w wykazie EUROSTATU) w celu promowania 
przejrzystego monitorowania organów odpowiedzialnych zazwyczaj za strategie polityczne 
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bezpośrednio związane z celem neutralności klimatycznej.

Poprawka 287
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja przedkłada Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie wnioski z tej 
oceny, wraz ze sprawozdaniem na temat 
stanu unii energetycznej opracowanym w 
danym roku kalendarzowym zgodnie z art. 
35 rozporządzenia (UE) 2018/1999.

Komisja przedkłada Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie wnioski z tej 
oceny, wraz ze sprawozdaniem na temat 
stanu unii energetycznej opracowanym w 
danym roku kalendarzowym zgodnie z art. 
35 rozporządzenia (UE) 2018/1999 oraz ze 
sprawozdaniem na temat sytuacji w 
zakresie rozwoju regionalnego, spójności 
gospodarczej i ożywienia gospodarczego.

Or. it

Poprawka 288
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja przedkłada Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie wnioski z tej 
oceny, wraz ze sprawozdaniem na temat 
stanu unii energetycznej opracowanym w 
danym roku kalendarzowym zgodnie z art. 
35 rozporządzenia (UE) 2018/1999.

Komisja przedkłada Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie ww. oceny oraz 
wnioski z nich wraz ze sprawozdaniem na 
temat stanu unii energetycznej 
opracowanym w danym roku 
kalendarzowym zgodnie z art. 35 
rozporządzenia (UE) 2018/1999 oraz 
podaje je do wiadomości publicznej.

Or. en

Poprawka 289
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Do dnia 30 września 2023 r. i od tej 
daty co pięć lat Komisja dokonuje 
przeglądu:

2. Do dnia 31 października 2031 r. i 
od tej daty co pięć lat Komisja dokonuje 
przeglądu:

Or. it

Poprawka 290
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) spójności środków unijnych z 
celem neutralności klimatycznej 
określonym w art. 2 ust. 1 wyrażonym w 
formie trajektorii, o której mowa w art. 3 
ust. 1;

a) spójności środków unijnych z 
celem neutralności klimatycznej 
określonym w art. 2 ust. 1;

Or. en

Uzasadnienie

Chcielibyśmy zachować pierwotne brzmienie, ale bez odniesienia do trajektorii zakładającej 
ustalenie pośrednich celów redukcji bez odpowiedniej decyzji Rady Europejskiej (kwestia, 
której dotyczy propozycja nowego brzmienia art. 3 ust.1).

Poprawka 291
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) spójności środków unijnych z 
celem neutralności klimatycznej 
określonym w art. 2 ust. 1 wyrażonym w 
formie trajektorii, o której mowa w art. 3 
ust. 1;

a) spójności środków unijnych 
z celem neutralności klimatycznej 
określonym w art. 2 ust. 1;
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Or. it

Poprawka 292
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) wpływu gospodarczego powyższych 
środków na gospodarkę Unii, strefy euro i 
poszczególnych państw członkowskich pod 
względem zrównoważonego rozwoju i 
konkurencyjności w stosunku do państw 
spoza UE;

Or. it

Poprawka 293
Andrey Novakov, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Manolis Kefalogiannis, Peter 
Pollák, Álvaro Amaro, Tomislav Sokol

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) adekwatności środków unijnych w 
celu zapewnienia postępów w zakresie 
przystosowania, o których mowa w art. 4.

b) adekwatności środków unijnych i 
finansowania unijnego w celu 
zapewnienia postępów w zakresie 
przystosowania, o których mowa w art. 4.

Or. en

Poprawka 294
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Tsvetelina Penkova

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit 1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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Ocena, o której mowa w ust. 1, oraz 
przegląd, o którym mowa w ust. 2, są 
przeprowadzane w oparciu o wspólny 
unijny system informacyjny, dostępny dla 
opinii publicznej, w którym gromadzi się 
informacje generowane przez 
poszczególne podmioty zaangażowane w 
realizację celu neutralności klimatycznej i 
w działania umożliwiające 
przystosowanie. Należy ustanowić wymogi 
gwarantujące normalizację i jednolitość 
informacji poprzez dopilnowanie, by 
obejmowały one dane łatwe do 
znalezienia, dostępne, interoperatywne i 
możliwe do ponownego wykorzystania. W 
systemie tym wykorzysta się możliwości 
oferowane przez cyfryzację i nowe 
technologie.

Or. en

Poprawka 295
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeżeli na podstawie oceny, o której 
mowa w ust. 1 i 2 Komisja stwierdza, że 
środki unijne są niespójne z celem 
neutralności klimatycznej określonym w 
art. 2 ust. 1 lub nieadekwatne w celu 
zapewnienia postępów w zakresie 
przystosowania, o których mowa w art. 4, 
lub że postępy na drodze do osiągnięcia 
celu neutralności klimatycznej lub 
przystosowania się do zmiany klimatu, o 
których mowa w art. 4, są 
niewystarczające, wprowadza niezbędne 
środki zgodnie z Traktatami w tym samym 
czasie, w którym dokonuje przeglądu 
trajektorii, o której mowa w art. 3 ust. 1.

3. Jeżeli na podstawie oceny, o której 
mowa w ust. 1 i 2 Komisja stwierdza, że 
środki unijne są niespójne z celem 
neutralności klimatycznej określonym w 
art. 2 ust. 1 lub nieadekwatne w celu 
zapewnienia postępów w zakresie 
przystosowania, o których mowa w art. 4, 
lub że postępy na drodze do osiągnięcia 
celu neutralności klimatycznej lub 
przystosowania się do zmiany klimatu, o 
których mowa w art. 4, są 
niewystarczające, ocenia potrzebę 
wsparcia technicznego i wiedzy fachowej 
oraz podejmuje współpracę z państwami 
członkowskimi, aby określić niezbędne 
środki i czas potrzebny do zlikwidowania 
rozdźwięku między oczekiwaniami a 
rzeczywistością. Jeśli państwo 
członkowskie nie osiągnie celu, Komisja 
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będzie mogła wprowadzić niezbędne 
środki zgodnie z Traktatami w tym samym 
czasie, w którym dokonuje przeglądu 
trajektorii, o której mowa w art. 3 ust. 1.

Or. en

Poprawka 296
Andrey Novakov, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Manolis Kefalogiannis, Peter 
Pollák, Álvaro Amaro, Tomislav Sokol

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeżeli na podstawie oceny, o której 
mowa w ust. 1 i 2 Komisja stwierdza, że 
środki unijne są niespójne z celem 
neutralności klimatycznej określonym w 
art. 2 ust. 1 lub nieadekwatne w celu 
zapewnienia postępów w zakresie 
przystosowania, o których mowa w art. 4, 
lub że postępy na drodze do osiągnięcia 
celu neutralności klimatycznej lub 
przystosowania się do zmiany klimatu, o 
których mowa w art. 4, są 
niewystarczające, wprowadza niezbędne 
środki zgodnie z Traktatami w tym samym 
czasie, w którym dokonuje przeglądu 
trajektorii, o której mowa w art. 3 ust. 1.

3. Jeżeli na podstawie oceny, o której 
mowa w ust. 1 i 2 Komisja stwierdza, że 
środki unijne są niespójne z celem 
neutralności klimatycznej określonym w 
art. 2 ust. 1 lub nieadekwatne w celu 
zapewnienia postępów w zakresie 
przystosowania, o których mowa w art. 4, 
lub że postępy na drodze do osiągnięcia 
celu neutralności klimatycznej lub 
przystosowania się do zmiany klimatu, o 
których mowa w art. 4, są niewystarczające 
bądź że unijne środki doprowadziły do 
utraty konkurencyjności i miejsc pracy w 
niektórych regionach, wprowadza 
niezbędne środki zgodnie z Traktatami w 
tym samym czasie, w którym dokonuje 
przeglądu trajektorii, o której mowa w art. 
3 ust. 1.

Or. en

Poprawka 297
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeżeli na podstawie oceny, o której 3. Jeżeli na podstawie oceny, o której 
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mowa w ust. 1 i 2 Komisja stwierdza, że 
środki unijne są niespójne z celem 
neutralności klimatycznej określonym w 
art. 2 ust. 1 lub nieadekwatne w celu 
zapewnienia postępów w zakresie 
przystosowania, o których mowa w art. 4, 
lub że postępy na drodze do osiągnięcia 
celu neutralności klimatycznej lub 
przystosowania się do zmiany klimatu, o 
których mowa w art. 4, są 
niewystarczające, wprowadza niezbędne 
środki zgodnie z Traktatami w tym samym 
czasie, w którym dokonuje przeglądu 
trajektorii, o której mowa w art. 3 ust. 1.

mowa w ust. 1 i 2 Komisja stwierdza, że 
środki unijne są niespójne z celem 
neutralności klimatycznej określonym 
w art. 2 ust. 1 lub niezgodne ze 
stabilnością gospodarczą lub 
konkurencyjnością Unii i państw 
członkowskich w stosunku do państw 
spoza UE, lub też nieadekwatne w celu 
zapewnienia postępów w zakresie 
przystosowania, o których mowa w art. 4, 
lub że postępy na drodze do osiągnięcia 
celu neutralności klimatycznej lub 
przystosowania się do zmiany klimatu, 
o których mowa w art. 4, są 
niewystarczające, wprowadza niezbędne 
środki zgodnie z Traktatami.

Or. it

Poprawka 298
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeżeli na podstawie oceny, o której 
mowa w ust. 1 i 2 Komisja stwierdza, że 
środki unijne są niespójne z celem 
neutralności klimatycznej określonym w 
art. 2 ust. 1 lub nieadekwatne w celu 
zapewnienia postępów w zakresie 
przystosowania, o których mowa w art. 4, 
lub że postępy na drodze do osiągnięcia 
celu neutralności klimatycznej lub 
przystosowania się do zmiany klimatu, o 
których mowa w art. 4, są 
niewystarczające, wprowadza niezbędne 
środki zgodnie z Traktatami w tym samym 
czasie, w którym dokonuje przeglądu 
trajektorii, o której mowa w art. 3 ust. 1.

3. Jeżeli na podstawie oceny, o której 
mowa w ust. 1 i 2 Komisja stwierdza, że 
środki unijne są niespójne z celem 
neutralności klimatycznej określonym 
w art. 2 ust. 1 lub nieadekwatne w celu 
zapewnienia postępów w zakresie 
przystosowania, o których mowa w art. 4, 
lub że postępy na drodze do osiągnięcia 
celu neutralności klimatycznej lub 
przystosowania się do zmiany klimatu, 
o których mowa w art. 4, są 
niewystarczające, wprowadza niezbędne 
środki zgodnie z Traktatami.

Or. en

Poprawka 299
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Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Tsvetelina Penkova

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeżeli na podstawie oceny, o której 
mowa w ust. 1 i 2 Komisja stwierdza, że 
środki unijne są niespójne z celem 
neutralności klimatycznej określonym w 
art. 2 ust. 1 lub nieadekwatne w celu 
zapewnienia postępów w zakresie 
przystosowania, o których mowa w art. 4, 
lub że postępy na drodze do osiągnięcia 
celu neutralności klimatycznej lub 
przystosowania się do zmiany klimatu, o 
których mowa w art. 4, są 
niewystarczające, wprowadza niezbędne 
środki zgodnie z Traktatami w tym samym 
czasie, w którym dokonuje przeglądu 
trajektorii, o której mowa w art. 3 ust. 1.

3. Jeżeli na podstawie oceny, o której 
mowa w ust. 1, i przeglądu, o którym 
mowa w ust. 2, Komisja stwierdza, że 
środki unijne są niespójne z celem 
neutralności klimatycznej określonym w 
art. 2 ust. 1 lub nieadekwatne w celu 
zapewnienia postępów w zakresie 
przystosowania, o których mowa w art. 4, 
lub że postępy na drodze do osiągnięcia 
celu neutralności klimatycznej lub 
przystosowania się do zmiany klimatu, o 
których mowa w art. 4, są 
niewystarczające, wprowadza niezbędne 
środki zgodnie z Traktatami w tym samym 
czasie, w którym dokonuje przeglądu 
trajektorii, o której mowa w art. 3 ust. 1.

Or. en

Uzasadnienie

Zmiana językowa.

Poprawka 300
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Przed przyjęciem jakichkolwiek 
środków lub wniosków ustawodawczych 
Komisja ocenia je w świetle celu 
neutralności klimatycznej określonego w 
art. 2 ust. 1 wyrażonego w formie 
trajektorii, o której mowa w art. 3 ust. 1, 
oraz włącza tę analizę do wszelkich ocen 
skutków towarzyszących tym środkom lub 

4. Przed przyjęciem jakichkolwiek 
środków lub wniosków ustawodawczych 
Komisja ocenia je w świetle celu 
neutralności klimatycznej określonego w 
art. 2 ust. 1, a także celu ożywienia 
gospodarczego Unii i państw 
członkowskich, spójności terytorialnej i 
rozwoju gospodarczego, tak aby osiągnąć 
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wnioskom ustawodawczym i podaje 
wyniki tej oceny do wiadomości publicznej 
w chwili przyjęcia.

sprawiedliwą równowagę; włącza tę 
analizę do wszelkich ocen skutków 
towarzyszących tym środkom lub 
wnioskom ustawodawczym i podaje 
wyniki tej oceny do wiadomości publicznej 
w chwili przyjęcia.

Or. it

Poprawka 301
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Przed przyjęciem jakichkolwiek 
środków lub wniosków ustawodawczych 
Komisja ocenia je w świetle celu 
neutralności klimatycznej określonego w 
art. 2 ust. 1 wyrażonego w formie 
trajektorii, o której mowa w art. 3 ust. 1, 
oraz włącza tę analizę do wszelkich ocen 
skutków towarzyszących tym środkom lub 
wnioskom ustawodawczym i podaje 
wyniki tej oceny do wiadomości publicznej 
w chwili przyjęcia.

4. Przed przyjęciem jakichkolwiek 
środków lub wniosków ustawodawczych 
Komisja ocenia je w świetle celu 
neutralności klimatycznej określonego 
w art. 2 ust. 1 oraz włącza tę analizę do 
wszelkich ocen skutków towarzyszących 
tym środkom lub wnioskom 
ustawodawczym i podaje wyniki tej oceny 
do wiadomości publicznej w chwili 
przyjęcia.

Or. en

Uzasadnienie

Chcielibyśmy zachować pierwotne brzmienie, ale bez odniesienia do trajektorii zakładającej 
ustalenie pośrednich celów redukcji bez odpowiedniej decyzji Rady Europejskiej (kwestia, 
której dotyczy propozycja nowego brzmienia art. 3 ust.1).

Poprawka 302
Andrey Novakov, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Manolis Kefalogiannis, Peter 
Pollák, Álvaro Amaro, Tomislav Sokol

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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Do dnia 30 września 2023 r. i od tej daty 
co pięć lat Komisja ocenia:

Do dnia 30 września 2024 r. i od tej daty 
co pięć lat Komisja ocenia:

Or. en

Poprawka 303
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do dnia 30 września 2023 r. i od tej daty 
co pięć lat Komisja ocenia:

Do dnia 31 października 2031 r. i od tej 
daty co pięć lat Komisja ocenia:

Or. it

Poprawka 304
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) spójność zidentyfikowanych 
środków krajowych, na podstawie 
krajowych planów w zakresie energii i 
klimatu lub dwuletnich sprawozdań z 
postępów przedłożonych zgodnie z 
rozporządzeniem (UE) 2018/1999, 
odpowiednich do osiągnięcia celu 
neutralności klimatycznej określonego w 
art. 2 ust. 1 wyrażonego w formie 
trajektorii, o której mowa w art. 3 ust. 1;

a) spójność zidentyfikowanych 
środków krajowych, na podstawie 
krajowych planów w zakresie energii 
i klimatu lub dwuletnich sprawozdań 
z postępów przedłożonych zgodnie 
z rozporządzeniem (UE) 2018/1999, 
odpowiednich do osiągnięcia celu 
neutralności klimatycznej określonego 
w art. 2 ust. 1, a także celu ożywienia 
gospodarczego, spójności terytorialnej i 
rozwoju gospodarczego, wyrażonego 
w formie odpowiedniej trajektorii, o której 
mowa w art. 3 ust. 1;

Or. it

Poprawka 305
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) spójność zidentyfikowanych 
środków krajowych, na podstawie 
krajowych planów w zakresie energii i 
klimatu lub dwuletnich sprawozdań z 
postępów przedłożonych zgodnie z 
rozporządzeniem (UE) 2018/1999, 
odpowiednich do osiągnięcia celu 
neutralności klimatycznej określonego w 
art. 2 ust. 1 wyrażonego w formie 
trajektorii, o której mowa w art. 3 ust. 1;

a) spójność zidentyfikowanych 
środków krajowych, na podstawie 
krajowych planów w zakresie energii i 
klimatu lub dwuletnich sprawozdań z 
postępów przedłożonych zgodnie z 
rozporządzeniem (UE) 2018/1999, 
odpowiednich do osiągnięcia celu 
neutralności klimatycznej określonego w 
art. 2 ust. 1;

Or. en

Uzasadnienie

Chcielibyśmy zachować pierwotne brzmienie, ale bez odniesienia do trajektorii. Jak 
zaznaczono w poprawce do art. 3 ust.1, trajektoria zmierzająca do osiągnięcia celu 
neutralności klimatycznej zakłada de facto ustalenie celów pośrednich, które nie powinny być 
ustalane przez KE. Aby zapewnić polityczną wiarygodność unijnej polityki przeciwdziałania 
zmianie klimatu, powinna o tym decydować nadal Rada Europejska.

Poprawka 306
Andrey Novakov, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Manolis Kefalogiannis, Peter 
Pollák, Álvaro Amaro, Tomislav Sokol

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) adekwatność odpowiednich 
środków krajowych w celu zapewnienia 
postępów w zakresie przystosowania, o 
których mowa w art. 4.

b) adekwatność odpowiednich 
środków krajowych w celu zapewnienia 
postępów w zakresie przystosowania, o 
których mowa w art. 4, oraz różne 
niezależne od państw członkowskich 
czynniki mające wpływ na postępy, w tym 
działanie siły wyższej.

Or. en
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Poprawka 307
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja przedkłada Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie wnioski z tej 
oceny, wraz ze sprawozdaniem na temat 
stanu unii energetycznej opracowanym w 
danym roku kalendarzowym zgodnie z art. 
35 rozporządzenia (UE) 2018/1999.

Komisja przedkłada Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie wnioski z tej 
oceny, wraz ze sprawozdaniem na temat 
stanu unii energetycznej opracowanym w 
danym roku kalendarzowym zgodnie z art. 
35 rozporządzenia (UE) 2018/1999. W 
swojej ocenie Komisja odnosi się do 
środków podjętych przez właściwe organy 
administracji regionalnej i na obszarach 
metropolitalnych w odniesieniu do celu 
neutralności klimatycznej określonego w 
art. 2 ust. 1 oraz w odniesieniu do 
przystosowania się do zmiany klimatu, 
opisanego w art. 4, w celu promowania 
przejrzystego i społecznie sprawiedliwego 
przejścia na neutralność emisyjną.

Or. en

Uzasadnienie

Ocena Komisji powinna uwzględniać postępy poczynione przez regiony i obszary 
metropolitalne (zgodnie z definicją zawartą w wykazie EUROSTATU) w celu promowania 
przejrzystego monitorowania organów odpowiedzialnych zazwyczaj za strategie polityczne 
bezpośrednio związane z celem neutralności klimatycznej.

Poprawka 308
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeżeli Komisja stwierdza, z 
należytym uwzględnieniem zbiorowych 
postępów ocenionych zgodnie z art. 5 ust. 
1, że środki podjęte przez państwo 

2. Jeżeli Komisja stwierdza, 
z należytym uwzględnieniem zbiorowych 
postępów ocenionych zgodnie z art. 5 
ust. 1, że środki podjęte przez państwo 
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członkowskie są niespójne z celem 
wyrażonym w formie trajektorii, o której 
mowa w art. 3 ust. 1, lub nieadekwatne w 
celu zapewnienia postępów w zakresie 
przystosowania, o których mowa w art. 4, 
może wydać zalecenia dla tego państwa 
członkowskiego. Komisja podaje te 
zalecenia do wiadomości publicznej.

członkowskie są niespójne z celami w 
zakresie neutralności klimatycznej 
zgodnymi z celami ożywienia 
gospodarczego, spójności terytorialnej i 
rozwoju gospodarczego, wyrażonymi 
w formie trajektorii, o której mowa w art. 3 
ust. 1, lub nieadekwatne w celu 
zapewnienia postępów w zakresie 
przystosowania, o których mowa w art. 4, 
może wydać zalecenia dla tego państwa 
członkowskiego lub podjąć inicjatywę 
udzielenia temu państwu członkowskiemu 
wsparcia finansowego, aby pomóc mu w 
osiągnięciu wyżej wspomnianych celów. 
Komisja podaje te zalecenia 
do wiadomości publicznej.

Or. it

Poprawka 309
Andrey Novakov, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Manolis Kefalogiannis, Peter 
Pollák, Álvaro Amaro, Tomislav Sokol

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeżeli Komisja stwierdza, z 
należytym uwzględnieniem zbiorowych 
postępów ocenionych zgodnie z art. 5 ust. 
1, że środki podjęte przez państwo 
członkowskie są niespójne z celem 
wyrażonym w formie trajektorii, o której 
mowa w art. 3 ust. 1, lub nieadekwatne w 
celu zapewnienia postępów w zakresie 
przystosowania, o których mowa w art. 4, 
może wydać zalecenia dla tego państwa 
członkowskiego. Komisja podaje te 
zalecenia do wiadomości publicznej.

2. Jeżeli Komisja stwierdza, z 
należytym uwzględnieniem zbiorowych 
postępów ocenionych zgodnie z art. 5 ust. 
1, że środki podjęte przez państwo 
członkowskie są niespójne z celem 
wyrażonym w formie trajektorii, o której 
mowa w art. 3 ust. 1, lub nieadekwatne w 
celu zapewnienia postępów w zakresie 
przystosowania, o których mowa w art. 4, 
bądź że unijne środki doprowadziły do 
utraty konkurencyjności i miejsc pracy w 
niektórych regionach, może wydać 
zalecenia dla tego państwa 
członkowskiego. Komisja podaje te 
zalecenia do wiadomości publicznej.

Or. en
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Poprawka 310
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeżeli Komisja stwierdza, z 
należytym uwzględnieniem zbiorowych 
postępów ocenionych zgodnie z art. 5 ust. 
1, że środki podjęte przez państwo 
członkowskie są niespójne z celem 
wyrażonym w formie trajektorii, o której 
mowa w art. 3 ust. 1, lub nieadekwatne w 
celu zapewnienia postępów w zakresie 
przystosowania, o których mowa w art. 4, 
może wydać zalecenia dla tego państwa 
członkowskiego. Komisja podaje te 
zalecenia do wiadomości publicznej.

2. Jeżeli Komisja stwierdza, z 
należytym uwzględnieniem zbiorowych 
postępów ocenionych zgodnie z art. 5 ust. 
1, że środki podjęte przez państwo 
członkowskie lub jego regiony są 
niespójne z celem wyrażonym w formie 
trajektorii, o której mowa w art. 3 ust. 1, 
lub nieadekwatne w celu zapewnienia 
postępów w zakresie przystosowania, o 
których mowa w art. 4, może wydać 
zalecenia dla tego państwa 
członkowskiego. Komisja podaje te 
zalecenia do wiadomości publicznej.

Or. en

Poprawka 311
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeżeli Komisja stwierdza, z 
należytym uwzględnieniem zbiorowych 
postępów ocenionych zgodnie z art. 5 ust. 
1, że środki podjęte przez państwo 
członkowskie są niespójne z celem 
wyrażonym w formie trajektorii, o której 
mowa w art. 3 ust. 1, lub nieadekwatne w 
celu zapewnienia postępów w zakresie 
przystosowania, o których mowa w art. 4, 
może wydać zalecenia dla tego państwa 
członkowskiego. Komisja podaje te 
zalecenia do wiadomości publicznej.

2. Jeżeli Komisja stwierdza, z 
należytym uwzględnieniem zbiorowych 
postępów ocenionych zgodnie z art. 5 ust. 
1, że środki podjęte przez państwo 
członkowskie są niespójne z celem 
neutralności klimatycznej określonym w 
art. 2 ust. 1 lub nieadekwatne w celu 
zapewnienia postępów w zakresie 
przystosowania, o których mowa w art. 4, 
może wydać zalecenia dla tego państwa 
członkowskiego. Komisja podaje te 
zalecenia do wiadomości publicznej.

Or. en
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Uzasadnienie

Chcielibyśmy zachować pierwotne brzmienie, ale bez odniesienia do trajektorii zakładającej 
ustalenie pośrednich celów redukcji bez odpowiedniej decyzji Rady Europejskiej (kwestia, 
której dotyczy propozycja nowego brzmienia art. 3 ust.1).

Poprawka 312
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Tsvetelina Penkova

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – akapit 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W jednej z sekcji systemu 
informacyjnego wymienionego w art. 5 
ust. 2 gromadzi się strategie, środki i 
najlepsze praktyki, aby ułatwić 
dostosowanie środków państw 
członkowskich do zaleceń Komisji.

Or. en

Poprawka 313
Andrey Novakov, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Manolis Kefalogiannis, Peter 
Pollák, Álvaro Amaro, Tomislav Sokol

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) dane państwo członkowskie 
należycie uwzględnia zalecenie, w duchu 
solidarności między państwami 
członkowskimi a Unią oraz między 
samymi państwami członkowskimi;

a) dane państwo członkowskie 
należycie uwzględnia zalecenie, w duchu 
solidarności między państwami 
członkowskimi a Unią oraz między 
samymi państwami członkowskimi, chyba 
że te ostatnie mają należycie uzasadnione 
zastrzeżenia co do projektu zalecenia;

Or. en

Poprawka 314
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Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) dane państwo członkowskie 
należycie uwzględnia zalecenie, w duchu 
solidarności między państwami 
członkowskimi a Unią oraz między 
samymi państwami członkowskimi;

a) dane państwo członkowskie 
należycie uwzględnia zalecenie, w duchu 
solidarności i lojalnej współpracy między 
państwami członkowskimi a Unią, między 
samymi państwami członkowskimi oraz 
między danym państwem członkowskim i 
jego regionami;

Or. en

Poprawka 315
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) dane państwo członkowskie 
należycie uwzględnia zalecenie, w duchu 
solidarności między państwami 
członkowskimi a Unią oraz między 
samymi państwami członkowskimi;

a) dane państwo członkowskie 
należycie uwzględnia zalecenie, w duchu 
solidarności między państwami 
członkowskimi a Unią oraz między 
samymi państwami członkowskimi i 
regionami europejskimi;

Or. es

Poprawka 316
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Isabel Carvalhais

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zainteresowane państwo b) zainteresowane państwo 
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członkowskie w swoim pierwszym 
sprawozdaniu z postępu przedłożonym 
zgodnie z art. 17 rozporządzenia (UE) 
2018/1999 w roku następującym po roku 
wydania zalecenia podaje, w jaki sposób 
należycie uwzględniło to zalecenie. Jeżeli 
dane państwo członkowskie postanowi nie 
brać pod uwagę zalecenia w całości lub w 
znacznej mierze, przedstawia Komisji 
uzasadnienie tej decyzji;

członkowskie w swoim pierwszym 
sprawozdaniu z postępu przedłożonym 
zgodnie z art. 17 rozporządzenia (UE) 
2018/1999 w roku następującym po roku 
wydania zalecenia podaje, w jaki sposób 
należycie uwzględniło to zalecenie. Jeżeli 
dane państwo członkowskie postanowi nie 
brać pod uwagę zalecenia w całości lub 
w znacznej mierze, przedstawia Komisji 
uzasadnienie tej decyzji. Jeżeli dane 
państwo członkowskie postanowi nie 
przedstawiać uzasadnienia lub jeśli jego 
uzasadnienie jest niezgodne z celami, o 
których mowa w art. 3 ust. 1 i art. 4, lub 
jeśli nie przedstawi wystarczającego 
uzasadnienia środków krajowych, które 
mogłyby zagrozić osiągnięciu celu 
neutralności klimatycznej określonemu w 
art. 2 ust. 1, Komisja może skorzystać z 
art. 258 i art. 260 TFUE w celu 
zapewnienia stosowania niniejszego 
rozporządzenia;

Or. en

Poprawka 317
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) zalecenia powinny uzupełniać się z 
najbardziej aktualnymi zaleceniami dla 
poszczególnych państw wydawanymi w 
ramach europejskiego semestru.

skreśla się

Or. it

Poprawka 318
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera b
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) sprawozdaniach Europejskiej 
Agencji Środowiska (EEA);

b) sprawozdaniach Europejskiej 
Agencji Środowiska (EEA) i właściwych 
organów związanych z UNFCCC;

Or. en

Uzasadnienie

Istnieją istotne informacje związane z UNFCCC.

Poprawka 319
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) informacjach przedstawionych i 
zgłoszonych dobrowolnie przez 
niezależnych ekspertów,

Or. en

Poprawka 320
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) statystykach i danych europejskich, 
w tym danych na temat strat wynikających 
z niekorzystnych skutków klimatycznych, 
o ile dane te są dostępne; oraz

c) statystykach i danych europejskich 
i światowych, w tym danych dotyczących 
wyników osiąganych przez głównych 
emitentów, a także danych na temat strat 
wynikających z niekorzystnych skutków 
klimatycznych, o ile dane te są dostępne; 
oraz

Or. en



AM\1206858PL.docx 187/203 PE652.651v01-00

PL

Uzasadnienie

Jest to ważne dla utrzymania globalnego oglądu sytuacji.

Poprawka 321
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) statystykach i danych europejskich, 
w tym danych na temat strat wynikających 
z niekorzystnych skutków klimatycznych, 
o ile dane te są dostępne; oraz

c) statystykach i danych europejskich, 
w tym danych na temat sytuacji 
gospodarczej i strat wynikających z 
niekorzystnych skutków klimatycznych, o 
ile dane te są dostępne; oraz

Or. it

Poprawka 322
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Tsvetelina Penkova

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) statystykach i danych 
regionalnych, w tym danych z obszarów 
metropolitalnych; oraz

Or. en

Poprawka 323
Andrey Novakov, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Manolis Kefalogiannis, Peter 
Pollák, Álvaro Amaro, Tomislav Sokol

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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d) najlepszych dostępnych dowodach 
naukowych, w tym najnowszych 
sprawozdaniach IPCC; oraz

d) najlepszych dostępnych dowodach 
naukowych, w tym najnowszych 
sprawozdaniach IPCC, oraz kompleksowej 
ocenie skutków społeczno-gospodarczych i 
sektorowych; oraz

Or. en

Poprawka 324
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) najlepszych dostępnych dowodach 
naukowych, w tym najnowszych 
sprawozdaniach IPCC; oraz

d) najlepszych i najnowszych 
dostępnych dowodach naukowych, w tym 
najnowszych sprawozdaniach IPCC, z 
wyjątkiem modeli opartych na 
scenariuszu RCP 8.5.; oraz

Or. it

Poprawka 325
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) wszelkich dodatkowych 
informacjach na temat zrównoważonych 
środowiskowo inwestycji Unii i państw 
członkowskich, w tym w miarę 
możliwości, inwestycji spójnych z 
rozporządzeniem (UE) 2020/... 
[rozporządzenie w sprawie systematyki].

e) wszelkich dodatkowych 
informacjach na temat zrównoważonych 
środowiskowo inwestycji Unii i państw 
członkowskich, rzeczywistej dostępności 
funduszy europejskich na rzecz ożywienia 
gospodarczego, a także, w miarę 
możliwości, inwestycji spójnych 
z rozporządzeniem (UE) 2020/... 
[rozporządzenie w sprawie systematyki].

Or. it
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Poprawka 326
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Tsvetelina Penkova

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) wszelkich dodatkowych 
informacjach na temat zrównoważonych 
środowiskowo inwestycji Unii i państw 
członkowskich, w tym w miarę 
możliwości, inwestycji spójnych z 
rozporządzeniem (UE) 2020/... 
[rozporządzenie w sprawie systematyki].

e) wszelkich dodatkowych 
informacjach na temat zrównoważonych 
środowiskowo inwestycji Unii, państw 
członkowskich oraz władz regionalnych i 
lokalnych, w tym w miarę możliwości 
inwestycji spójnych z rozporządzeniem 
(UE) 2020/... [rozporządzenie w sprawie 
systematyki].

Or. en

Poprawka 327
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Tsvetelina Penkova

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja współpracuje ze wszystkimi 
grupami społeczeństwa, aby umożliwić im 
podejmowanie działań na rzecz 
neutralności klimatycznej i budowania 
odpornego na zmianę klimatu 
społeczeństwa oraz wzmocnić ich pozycję. 
Komisja ułatwia sprzyjający włączeniu 
społecznemu i dostępny dla wszystkich 
proces na wszystkich poziomach, w tym na 
poziomie krajowym, regionalnym i 
lokalnym, oraz z udziałem partnerów 
społecznych, obywateli i społeczeństwa 
obywatelskiego, zmierzający do wymiany 
najlepszych praktyk i określenia działań 
oraz wkładu na rzecz osiągnięcia celów 
niniejszego rozporządzenia. Poza tym 
Komisja może również korzystać z 

Komisja współpracuje ze wszystkimi 
grupami społeczeństwa, aby poszerzyć 
wymianę informacji i działania 
uświadamiające w celu osiągnięcia 
neutralności klimatycznej i budowania 
odpornego na zmianę klimatu 
społeczeństwa. Komisja ułatwia 
sprzyjający włączeniu społecznemu i 
dostępny dla wszystkich proces na 
wszystkich poziomach, w tym na poziomie 
krajowym, regionalnym i lokalnym, oraz z 
udziałem partnerów społecznych, 
obywateli i społeczeństwa obywatelskiego, 
zmierzający do wymiany najlepszych 
praktyk i określenia działań oraz wkładu na 
rzecz osiągnięcia celów niniejszego 
rozporządzenia, a także zapewnia osobom 
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wielopoziomowych dialogów w dziedzinie 
klimatu i energii ustanowionych przez 
państwa członkowskie zgodnie z art. 11 
rozporządzenia (UE) 2018/1999.

z niepełnosprawnościami udział w tym 
procesie i dostęp do informacji. Poza tym 
Komisja może również korzystać 
z wielopoziomowych dialogów 
w dziedzinie klimatu i energii 
ustanowionych przez państwa 
członkowskie zgodnie z art. 11 
rozporządzenia (UE) 2018/1999. Zostaną 
opracowane rozwiązania w zakresie 
uczestnictwa, aby zagwarantować udział 
partnerów społecznych, podmiotów 
gospodarczych i ogólnie obywateli w 
strategiach i planach w dziedzinie 
zarządzania energią i klimatem przyjętych 
przez państwa członkowskie oraz władze 
regionalne i lokalne.

Or. en

Poprawka 328
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja współpracuje ze wszystkimi 
grupami społeczeństwa, aby umożliwić im 
podejmowanie działań na rzecz 
neutralności klimatycznej i budowania 
odpornego na zmianę klimatu 
społeczeństwa oraz wzmocnić ich pozycję. 
Komisja ułatwia sprzyjający włączeniu 
społecznemu i dostępny dla wszystkich 
proces na wszystkich poziomach, w tym na 
poziomie krajowym, regionalnym i 
lokalnym, oraz z udziałem partnerów 
społecznych, obywateli i społeczeństwa 
obywatelskiego, zmierzający do wymiany 
najlepszych praktyk i określenia działań 
oraz wkładu na rzecz osiągnięcia celów 
niniejszego rozporządzenia. Poza tym 
Komisja może również korzystać z 
wielopoziomowych dialogów w dziedzinie 
klimatu i energii ustanowionych przez 
państwa członkowskie zgodnie z art. 11 

Komisja współpracuje ze wszystkimi 
grupami społeczeństwa, aby umożliwić im 
podejmowanie działań na rzecz 
sprawiedliwej społecznie neutralności 
klimatycznej i budowania odpornego na 
zmianę klimatu społeczeństwa oraz 
wzmocnić ich pozycję, w tym poprzez 
wprowadzenie Europejskiego Paktu na 
rzecz Klimatu ustanowionego w ust. 2. 
Komisja ułatwia sprzyjający włączeniu 
społecznemu i dostępny dla wszystkich 
proces na wszystkich poziomach, w tym na 
poziomie krajowym, regionalnym 
i lokalnym, oraz z udziałem partnerów 
społecznych, obywateli i społeczeństwa 
obywatelskiego, zmierzający do wymiany 
najlepszych praktyk i określenia działań 
oraz wkładu na rzecz osiągnięcia celów 
niniejszego rozporządzenia. Poza tym 
Komisja może również korzystać z 
wielopoziomowych dialogów w dziedzinie 
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rozporządzenia (UE) 2018/1999. klimatu i energii ustanowionych przez 
państwa członkowskie zgodnie z art. 11 
rozporządzenia (UE) 2018/1999.

Or. en

Poprawka 329
Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González, Isabel García Muñoz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja współpracuje ze wszystkimi 
grupami społeczeństwa, aby umożliwić im 
podejmowanie działań na rzecz 
neutralności klimatycznej i budowania 
odpornego na zmianę klimatu 
społeczeństwa oraz wzmocnić ich pozycję. 
Komisja ułatwia sprzyjający włączeniu 
społecznemu i dostępny dla wszystkich 
proces na wszystkich poziomach, w tym na 
poziomie krajowym, regionalnym i 
lokalnym, oraz z udziałem partnerów 
społecznych, obywateli i społeczeństwa 
obywatelskiego, zmierzający do wymiany 
najlepszych praktyk i określenia działań 
oraz wkładu na rzecz osiągnięcia celów 
niniejszego rozporządzenia. Poza tym 
Komisja może również korzystać z 
wielopoziomowych dialogów w dziedzinie 
klimatu i energii ustanowionych przez 
państwa członkowskie zgodnie z art. 11 
rozporządzenia (UE) 2018/1999.

Komisja współpracuje ze wszystkimi 
grupami społecznymi, aby zagwarantować 
synergię, liczny udział i koordynację, a 
także umożliwić im podejmowanie działań 
na rzecz neutralności klimatycznej 
i budowania odpornego na zmianę klimatu 
społeczeństwa oraz wzmocnić ich pozycję. 
Komisja ułatwia sprzyjający włączeniu 
społecznemu i powszechnie dostępny 
proces na wszystkich poziomach, w tym na 
poziomie krajowym, regionalnym 
i lokalnym, oraz z udziałem partnerów 
społecznych, obywateli i społeczeństwa 
obywatelskiego, zmierzający do wymiany 
najlepszych praktyk i określenia działań 
oraz wkładu na rzecz osiągnięcia celów 
niniejszego rozporządzenia. Poza tym 
Komisja może również korzystać 
z wielopoziomowych dialogów 
w dziedzinie klimatu i energii 
ustanowionych przez państwa 
członkowskie zgodnie z art. 11 
rozporządzenia (UE) 2018/1999.

Or. es

Poprawka 330
Isabel Carvalhais

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – akapit 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja współpracuje ze wszystkimi 
grupami społeczeństwa, aby umożliwić im 
podejmowanie działań na rzecz 
neutralności klimatycznej i budowania 
odpornego na zmianę klimatu 
społeczeństwa oraz wzmocnić ich pozycję. 
Komisja ułatwia sprzyjający włączeniu 
społecznemu i dostępny dla wszystkich 
proces na wszystkich poziomach, w tym na 
poziomie krajowym, regionalnym i 
lokalnym, oraz z udziałem partnerów 
społecznych, obywateli i społeczeństwa 
obywatelskiego, zmierzający do wymiany 
najlepszych praktyk i określenia działań 
oraz wkładu na rzecz osiągnięcia celów 
niniejszego rozporządzenia. Poza tym 
Komisja może również korzystać z 
wielopoziomowych dialogów w dziedzinie 
klimatu i energii ustanowionych przez 
państwa członkowskie zgodnie z art. 11 
rozporządzenia (UE) 2018/1999.

Komisja współpracuje ze wszystkimi 
grupami społeczeństwa, aby zgodnie z 
zasadą równości płci i niedyskryminacji 
umożliwić im podejmowanie działań na 
rzecz neutralności klimatycznej i 
budowania odpornego na zmianę klimatu 
społeczeństwa oraz wzmocnić ich pozycję. 
Komisja ułatwia sprzyjający włączeniu 
społecznemu i dostępny dla wszystkich 
proces na wszystkich poziomach, w tym na 
poziomie krajowym, regionalnym, 
transgranicznym i lokalnym, oraz z 
udziałem partnerów społecznych, 
organizacji pozarządowych, obywateli i 
społeczeństwa obywatelskiego, 
zmierzający do wymiany najlepszych 
praktyk i określenia działań oraz wkładu na 
rzecz osiągnięcia celów niniejszego 
rozporządzenia. Poza tym Komisja może 
również korzystać z wielopoziomowych 
dialogów w dziedzinie klimatu i energii 
ustanowionych przez państwa 
członkowskie zgodnie z art. 11 
rozporządzenia (UE) 2018/1999.

Or. en

Poprawka 331
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja współpracuje ze wszystkimi 
grupami społeczeństwa, aby umożliwić im 
podejmowanie działań na rzecz 
neutralności klimatycznej i budowania 
odpornego na zmianę klimatu 
społeczeństwa oraz wzmocnić ich pozycję. 
Komisja ułatwia sprzyjający włączeniu 
społecznemu i dostępny dla wszystkich 
proces na wszystkich poziomach, w tym na 
poziomie krajowym, regionalnym i 
lokalnym, oraz z udziałem partnerów 

Komisja współpracuje ze wszystkimi 
grupami społeczeństwa, aby umożliwić im 
podejmowanie działań na rzecz 
neutralności klimatycznej i budowania 
odpornego na zmianę klimatu 
społeczeństwa oraz wzmocnić ich pozycję. 
Komisja ułatwia sprzyjający włączeniu 
społecznemu, interaktywny i dostępny dla 
wszystkich proces zapewniający szeroki 
udział na wszystkich poziomach, w tym na 
poziomie krajowym, regionalnym i 
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społecznych, obywateli i społeczeństwa 
obywatelskiego, zmierzający do wymiany 
najlepszych praktyk i określenia działań 
oraz wkładu na rzecz osiągnięcia celów 
niniejszego rozporządzenia. Poza tym 
Komisja może również korzystać z 
wielopoziomowych dialogów w dziedzinie 
klimatu i energii ustanowionych przez 
państwa członkowskie zgodnie z art. 11 
rozporządzenia (UE) 2018/1999.

lokalnym, oraz z udziałem partnerów 
gospodarczych i społecznych, obywateli i 
społeczeństwa obywatelskiego, 
zmierzający do wymiany najlepszych 
praktyk i określenia działań oraz wkładu na 
rzecz osiągnięcia celów niniejszego 
rozporządzenia. Poza tym Komisja może 
również korzystać z wielopoziomowych 
dialogów w dziedzinie klimatu i energii 
ustanowionych przez państwa 
członkowskie zgodnie z art. 11 
rozporządzenia (UE) 2018/1999.

Or. en

Poprawka 332
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja ustanawia Europejski Pakt na 
rzecz Klimatu, aby angażować obywateli, 
partnerów społecznych i zainteresowane 
strony w kształtowanie polityki 
klimatycznej na szczeblu unijnym oraz 
wspierać dialog i rozpowszechniać 
informacje naukowe na temat zmiany 
klimatu, a także dzielić się najlepszymi 
praktykami w zakresie zrównoważonych 
stylów życia i inicjatyw w dziedzinie 
klimatu.

Or. en

Poprawka 333
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 9 skreśla się
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Wykonywanie przekazanych uprawnień
1. Powierzenie Komisji uprawnień do 
przyjmowania aktów delegowanych, o 
których mowa w art. 3 ust. 1, podlega 
warunkom określonym w niniejszym 
artykule.
2. Uprawnienia do przyjmowania aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 3 
ust. 1, powierza się Komisji na czas 
nieokreślony od dnia ... [OP: [data wejścia 
w niniejszego rozporządzenia] r.
3. Przekazanie uprawnień, o którym 
mowa w art. 3. ust. 1, może zostać w 
dowolnym momencie odwołane przez 
Parlament Europejski lub przez Radę. 
Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie 
określonych w niej uprawnień. Decyzja o 
odwołaniu staje się skuteczna od 
następnego dnia po jej opublikowaniu w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
lub w określonym w tej decyzji 
późniejszym terminie. Nie wpływa ona na 
ważność jakichkolwiek już 
obowiązujących aktów delegowanych.
4. Przed przyjęciem aktu delegowanego 
Komisja konsultuje się z ekspertami 
wyznaczonymi przez każde państwo 
członkowskie zgodnie z zasadami 
ustanowionymi w Porozumieniu 
międzyinstytucjonalnym z dnia 13 
kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego 
stanowienia prawa.
5. Niezwłocznie po przyjęciu aktu 
delegowanego Komisja przekazuje go 
równocześnie Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.
6. Akt delegowany przyjęty na podstawie 
art. 3 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy 
ani Parlament Europejski, ani Rada nie 
wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch 
miesięcy od przekazania tego aktu 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, 
lub gdy, przed upływem tego terminu, 
zarówno Parlament Europejski, jak i 
Rada poinformowały Komisję, że nie 
wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża 
się o dwa miesiące z inicjatywy 
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Parlamentu Europejskiego lub Rady.

Or. en

Poprawka 334
Josianne Cutajar

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 9 skreśla się
Wykonywanie przekazanych uprawnień

1. Powierzenie Komisji uprawnień do 
przyjmowania aktów delegowanych, o 
których mowa w art. 3 ust. 1, podlega 
warunkom określonym w niniejszym 
artykule.
2. Uprawnienia do przyjmowania aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 3 
ust. 1, powierza się Komisji na czas 
nieokreślony od dnia ... [OP: [data wejścia 
w niniejszego rozporządzenia] r.
3. Przekazanie uprawnień, o którym 
mowa w art. 3. ust. 1, może zostać w 
dowolnym momencie odwołane przez 
Parlament Europejski lub przez Radę. 
Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie 
określonych w niej uprawnień. Decyzja o 
odwołaniu staje się skuteczna od 
następnego dnia po jej opublikowaniu w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
lub w określonym w tej decyzji 
późniejszym terminie. Nie wpływa ona na 
ważność jakichkolwiek już 
obowiązujących aktów delegowanych.
4. Przed przyjęciem aktu delegowanego 
Komisja konsultuje się z ekspertami 
wyznaczonymi przez każde państwo 
członkowskie zgodnie z zasadami 
ustanowionymi w Porozumieniu 
międzyinstytucjonalnym z dnia 13 
kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego 
stanowienia prawa.



PE652.651v01-00 196/203 AM\1206858PL.docx

PL

5. Niezwłocznie po przyjęciu aktu 
delegowanego Komisja przekazuje go 
równocześnie Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.
6. Akt delegowany przyjęty na podstawie 
art. 3 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy 
ani Parlament Europejski, ani Rada nie 
wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch 
miesięcy od przekazania tego aktu 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, 
lub gdy, przed upływem tego terminu, 
zarówno Parlament Europejski, jak i 
Rada poinformowały Komisję, że nie 
wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża 
się o dwa miesiące z inicjatywy 
Parlamentu Europejskiego lub Rady.

Or. en

Poprawka 335
Tamás Deutsch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 9 skreśla się
Wykonywanie przekazanych uprawnień

1. Powierzenie Komisji uprawnień do 
przyjmowania aktów delegowanych, o 
których mowa w art. 3 ust. 1, podlega 
warunkom określonym w niniejszym 
artykule.
2. Uprawnienia do przyjmowania aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 3 
ust. 1, powierza się Komisji na czas 
nieokreślony od dnia ... [OP: [data wejścia 
w niniejszego rozporządzenia] r.
3. Przekazanie uprawnień, o którym 
mowa w art. 3. ust. 1, może zostać w 
dowolnym momencie odwołane przez 
Parlament Europejski lub przez Radę. 
Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie 
określonych w niej uprawnień. Decyzja o 
odwołaniu staje się skuteczna od 
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następnego dnia po jej opublikowaniu w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
lub w określonym w tej decyzji 
późniejszym terminie. Nie wpływa ona na 
ważność jakichkolwiek już 
obowiązujących aktów delegowanych.
4. Przed przyjęciem aktu delegowanego 
Komisja konsultuje się z ekspertami 
wyznaczonymi przez każde państwo 
członkowskie zgodnie z zasadami 
ustanowionymi w Porozumieniu 
międzyinstytucjonalnym z dnia 13 
kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego 
stanowienia prawa.
5. Niezwłocznie po przyjęciu aktu 
delegowanego Komisja przekazuje go 
równocześnie Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.
6. Akt delegowany przyjęty na podstawie 
art. 3 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy 
ani Parlament Europejski, ani Rada nie 
wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch 
miesięcy od przekazania tego aktu 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, 
lub gdy, przed upływem tego terminu, 
zarówno Parlament Europejski, jak i 
Rada poinformowały Komisję, że nie 
wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża 
się o dwa miesiące z inicjatywy 
Parlamentu Europejskiego lub Rady.

Or. en

Poprawka 336
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 9 skreśla się
Wykonywanie przekazanych uprawnień

1. Powierzenie Komisji uprawnień do 
przyjmowania aktów delegowanych, o 
których mowa w art. 3 ust. 1, podlega 
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warunkom określonym w niniejszym 
artykule.
2. Uprawnienia do przyjmowania aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 3 
ust. 1, powierza się Komisji na czas 
nieokreślony od dnia ... [OP: [data wejścia 
w niniejszego rozporządzenia] r.
3. Przekazanie uprawnień, o którym 
mowa w art. 3. ust. 1, może zostać w 
dowolnym momencie odwołane przez 
Parlament Europejski lub przez Radę. 
Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie 
określonych w niej uprawnień. Decyzja o 
odwołaniu staje się skuteczna od 
następnego dnia po jej opublikowaniu w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
lub w określonym w tej decyzji 
późniejszym terminie. Nie wpływa ona na 
ważność jakichkolwiek już 
obowiązujących aktów delegowanych.
4. Przed przyjęciem aktu delegowanego 
Komisja konsultuje się z ekspertami 
wyznaczonymi przez każde państwo 
członkowskie zgodnie z zasadami 
ustanowionymi w Porozumieniu 
międzyinstytucjonalnym z dnia 13 
kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego 
stanowienia prawa.
5. Niezwłocznie po przyjęciu aktu 
delegowanego Komisja przekazuje go 
równocześnie Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.
6. Akt delegowany przyjęty na podstawie 
art. 3 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy 
ani Parlament Europejski, ani Rada nie 
wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch 
miesięcy od przekazania tego aktu 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, 
lub gdy, przed upływem tego terminu, 
zarówno Parlament Europejski, jak i 
Rada poinformowały Komisję, że nie 
wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża 
się o dwa miesiące z inicjatywy 
Parlamentu Europejskiego lub Rady.

Or. en
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Uzasadnienie

Artykuł należy skreślić, ponieważ wykracza poza zakres kompetencji KE.

Poprawka 337
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, 
Mathilde Androuët

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 9 skreśla się
Wykonywanie przekazanych uprawnień

1. Powierzenie Komisji uprawnień do 
przyjmowania aktów delegowanych, o 
których mowa w art. 3 ust. 1, podlega 
warunkom określonym w niniejszym 
artykule.
2. Uprawnienia do przyjmowania aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 3 
ust. 1, powierza się Komisji na czas 
nieokreślony od dnia ... [OP: [data wejścia 
w niniejszego rozporządzenia] r.
3. Przekazanie uprawnień, o którym 
mowa w art. 3. ust. 1, może zostać w 
dowolnym momencie odwołane przez 
Parlament Europejski lub przez Radę. 
Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie 
określonych w niej uprawnień. Decyzja o 
odwołaniu staje się skuteczna od 
następnego dnia po jej opublikowaniu w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
lub w określonym w tej decyzji 
późniejszym terminie. Nie wpływa ona na 
ważność jakichkolwiek już 
obowiązujących aktów delegowanych.
4. Przed przyjęciem aktu delegowanego 
Komisja konsultuje się z ekspertami 
wyznaczonymi przez każde państwo 
członkowskie zgodnie z zasadami 
ustanowionymi w Porozumieniu 
międzyinstytucjonalnym z dnia 13 
kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego 
stanowienia prawa.
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5. Niezwłocznie po przyjęciu aktu 
delegowanego Komisja przekazuje go 
równocześnie Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.
6. Akt delegowany przyjęty na podstawie 
art. 3 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy 
ani Parlament Europejski, ani Rada nie 
wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch 
miesięcy od przekazania tego aktu 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, 
lub gdy, przed upływem tego terminu, 
zarówno Parlament Europejski, jak i 
Rada poinformowały Komisję, że nie 
wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża 
się o dwa miesiące z inicjatywy 
Parlamentu Europejskiego lub Rady.

Or. it

Poprawka 338
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – akapit 1 – punkt 4
Rozporządzenie (UE) 2018/1999
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4) w art. 8 ust. 2 dodaje się lit. e) w 
brzmieniu:

skreśla się

„e) sposobu, w jaki istniejące polityki i 
środki oraz planowane polityki i środki 
przyczyniają się do osiągnięcia unijnego 
celu neutralności klimatycznej 
określonego w art. 2 rozporządzenia …/… 
[Prawo o klimacie].;”

Or. it

Poprawka 339
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Tsvetelina Penkova, Josianne Cutajar
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – akapit 1 – punkt 5
Rozporządzenie (UE) 2018/1999
Artykuł 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Każde państwo członkowskie zgodnie z 
przepisami krajowymi organizuje 
wielopoziomowy dialog dotyczący klimatu 
i energii, w którym mogą aktywnie 
uczestniczyć samorządy lokalne, 
organizacje społeczne, przedsiębiorcy, 
inwestorzy i inne odpowiednie 
zainteresowane strony oraz ogół 
społeczeństwa, by omawiać osiągnięcie 
unijnego celu neutralności klimatycznej 
określonego w art. 2 rozporządzenia …/… 
[Prawo o klimacie] oraz poszczególne 
scenariusze polityki energetyczno-
klimatycznej, w tym w perspektywie 
długoterminowej, oraz dokonywać 
przeglądu postępów, chyba że to państwo 
członkowskie ma już strukturę służącą 
temu samemu celowi. Taki dialog może 
służyć omówieniu zintegrowanych 
krajowych planów w dziedzinie energii i 
klimatu.;

Każde państwo członkowskie zgodnie z 
przepisami krajowymi organizuje 
wielopoziomowy dialog dotyczący klimatu 
i energii, w którym mogą aktywnie 
uczestniczyć władze regionalne, 
samorządy lokalne, organizacje społeczne, 
przedsiębiorcy, inwestorzy, związki 
zawodowe i inne odpowiednie 
zainteresowane strony oraz ogół 
społeczeństwa, by omawiać osiągnięcie 
unijnego celu neutralności klimatycznej 
określonego w art. 2 rozporządzenia …/… 
[Prawo o klimacie] oraz poszczególne 
scenariusze polityki energetyczno-
klimatycznej, w tym w perspektywie 
długoterminowej, oraz dokonywać 
przeglądu postępów, chyba że to państwo 
członkowskie ma już strukturę służącą 
temu samemu celowi.  Taki dialog może 
służyć omówieniu zintegrowanych 
krajowych planów w dziedzinie energii i 
klimatu.;

Or. en

Poprawka 340
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – akapit 1 – punkt 5
Rozporządzenie (UE) 2018/1999
Artykuł 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Każde państwo członkowskie zgodnie z 
przepisami krajowymi organizuje 
wielopoziomowy dialog dotyczący klimatu 
i energii, w którym mogą aktywnie 
uczestniczyć samorządy lokalne, 
organizacje społeczne, przedsiębiorcy, 

Każde państwo członkowskie zgodnie z 
przepisami krajowymi organizuje 
wielopoziomowy dialog dotyczący klimatu 
i energii, w którym mogą aktywnie 
uczestniczyć samorządy lokalne, 
organizacje społeczne, przedsiębiorcy, 



PE652.651v01-00 202/203 AM\1206858PL.docx

PL

inwestorzy i inne odpowiednie 
zainteresowane strony oraz ogół 
społeczeństwa, by omawiać osiągnięcie 
unijnego celu neutralności klimatycznej 
określonego w art. 2 rozporządzenia …/… 
[Prawo o klimacie] oraz poszczególne 
scenariusze polityki energetyczno-
klimatycznej, w tym w perspektywie 
długoterminowej, oraz dokonywać 
przeglądu postępów, chyba że to państwo 
członkowskie ma już strukturę służącą 
temu samemu celowi. Taki dialog może 
służyć omówieniu zintegrowanych 
krajowych planów w dziedzinie energii i 
klimatu.;

inwestorzy i inne odpowiednie 
zainteresowane strony oraz ogół 
społeczeństwa, by omawiać osiągnięcie 
unijnego celu neutralności klimatycznej 
określonego w art. 2 rozporządzenia …/… 
[Prawo o klimacie] i proponować 
rozwiązania umożliwiające osiągnięcie 
tego celu, a także omawiać poszczególne 
scenariusze polityki energetyczno-
klimatycznej, w tym w perspektywie 
długoterminowej, oraz dokonywać 
przeglądu postępów, chyba że to państwo 
członkowskie ma już strukturę służącą 
temu samemu celowi. Taki dialog może 
służyć omówieniu zintegrowanych 
krajowych planów w dziedzinie energii i 
klimatu.;

Or. en

Poprawka 341
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – akapit 1 – punkt 5
Rozporządzenie (UE) 2018/1999
Artykuł 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Każde państwo członkowskie zgodnie z 
przepisami krajowymi organizuje 
wielopoziomowy dialog dotyczący klimatu 
i energii, w którym mogą aktywnie 
uczestniczyć samorządy lokalne, 
organizacje społeczne, przedsiębiorcy, 
inwestorzy i inne odpowiednie 
zainteresowane strony oraz ogół 
społeczeństwa, by omawiać osiągnięcie 
unijnego celu neutralności klimatycznej 
określonego w art. 2 rozporządzenia …/… 
[Prawo o klimacie] oraz poszczególne 
scenariusze polityki energetyczno-
klimatycznej, w tym w perspektywie 
długoterminowej, oraz dokonywać 
przeglądu postępów, chyba że to państwo 
członkowskie ma już strukturę służącą 
temu samemu celowi. Taki dialog może 

Każde państwo członkowskie zgodnie 
z przepisami krajowymi organizuje 
wielopoziomowy dialog dotyczący klimatu 
i energii, w którym mogą aktywnie 
uczestniczyć samorządy lokalne, partnerzy 
społeczni, inwestorzy i inne odpowiednie 
zainteresowane strony oraz ogół 
społeczeństwa, by omawiać osiągnięcie 
unijnego celu neutralności klimatycznej 
określonego w art. 2 rozporządzenia …/… 
[Prawo o klimacie] oraz poszczególne 
scenariusze polityki energetyczno-
klimatycznej, w tym w perspektywie 
długoterminowej, oraz dokonywać 
przeglądu postępów, chyba że to państwo 
członkowskie ma już strukturę służącą 
temu samemu celowi. Taki dialog może 
służyć omówieniu zintegrowanych 
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służyć omówieniu zintegrowanych 
krajowych planów w dziedzinie energii i 
klimatu.;

krajowych planów w dziedzinie energii 
i klimatu.

Or. it

Poprawka 342
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – akapit 1 – punkt 6
Rozporządzenie (UE) 2018/1999
Artykuł 15 – ustęp 3 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) osiągania długoterminowej redukcji 
emisji gazów cieplarnianych oraz poprawy 
pochłaniania emisji przez pochłaniacze we 
wszystkich sektorach zgodnie z unijnym 
celem neutralności klimatycznej 
określonym w art. 2 rozporządzenia …/… 
[Prawo o klimacie];

c) osiągania długoterminowej redukcji 
emisji gazów cieplarnianych oraz poprawy 
pochłaniania emisji przez pochłaniacze we 
wszystkich sektorach zgodnie z unijnym 
celem neutralności klimatycznej 
określonym w art. 2 rozporządzenia …/… 
[Prawo o klimacie], by w świetle ustaleń 
Międzynarodowego Panelu dotyczącego 
Zmian Klimatu (IPCC) dotyczących 
niezbędnych redukcji w sposób racjonalny 
pod względem kosztów zmniejszyć emisję 
gazów cieplarnianych w Unii i poprawić 
pochłanianie emisji przez pochłaniacze 
w dążeniu do osiągnięcia celu 
porozumienia paryskiego dotyczącego 
temperatury, tak aby jak najszybciej 
osiągnąć równowagę między 
antropogenicznymi emisjami z różnych 
źródeł a pochłanianiem emisji przez 
pochłaniacze gazów cieplarnianych w 
Unii;

Or. en

Uzasadnienie

Należy podkreślić to przesłanie, w którym zarysowano szersze ramy polityczne europejskiego 
prawa o klimacie.


