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Poprawka 206
Riitta Myller, Dorette Corbey

Projekt rezolucji
Nagłówek po ustępie 69

Projekt rezolucji Poprawka

System handlu emisjami / emisje 
przemysłowe

Emisje przemysłowe

Or. en

Poprawka 207
Riitta Myller, Dorette Corbey

Projekt rezolucji
Ustęp 70

Projekt rezolucji Poprawka

70. wzywa Komisję, przed wyznaczeniem 
dalej idących celów redukcji emisji, po 
pierwsze do zbadania możliwości 
włączenia dalszych branż do systemu 
handlu emisjami względnie zmiany 
rozłożenia obciążeń między sektorami 
objętymi i nieobjętymi tym systemem, po 
drugie do ustalenia rzeczywistego 
potencjału redukcji z uwzględnieniem 
związanego w stosowanych surowcach 
węgla, jak również do zbadania 
szczególnej sytuacji przedsiębiorstw 
stojących pod presją międzynarodowej 
konkurencji; 

skreślony

Or. en

Poprawka 208
Vittorio Prodi

Projekt rezolucji
Ustęp 70
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Projekt rezolucji Poprawka

70. wzywa Komisję, przed wyznaczeniem 
dalej idących celów redukcji emisji, po 
pierwsze do zbadania możliwości 
włączenia dalszych branż do systemu 
handlu emisjami względnie zmiany 
rozłożenia obciążeń między sektorami 
objętymi i nieobjętymi tym systemem, po 
drugie do ustalenia rzeczywistego 
potencjału redukcji z uwzględnieniem 
związanego w stosowanych surowcach 
węgla, jak również do zbadania 
szczególnej sytuacji przedsiębiorstw 
stojących pod presją międzynarodowej 
konkurencji; 

70. wzywa Komisję do dążenia w 
kierunku systemu handlu uprawnieniami 
do emisji, który jest zarówno prostszy, jak 
i bardziej ogólny: wszystkie sposoby 
zastosowania paliw kopalnych powinny 
podlegać reżimowi systemu handlu 
uprawnieniami do emisji; jest zdania, że 
pozwoliłoby to UE wykorzystać 
rzeczywiste zalety mechanizmu rynkowego 
poprzez określenie najtańszego i 
najszybszego sposobu ograniczenia emisji; 
jest przekonany, że uprościłoby to także 
system handlu uprawnieniami do emisji 
dzięki odejściu od typowych dla danego 
sektora wartości progowych, ponieważ 
duże przedsiębiorstwa mogłyby w sposób 
bezpośredni dokonywać zakupu 
uprawnień do emisji, a małe 
przedsiębiorstwa i indywidualni 
konsumenci mogliby to czynić za 
pośrednictwem swojego dostawcy energii; 

Or. en

Poprawka 209
Rebecca Harms, Caroline Lucas

Projekt rezolucji
Ustęp 70 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

70a. wzywa do włączenia audytów w 
zakresie zmian klimatycznych 
przeprowadzanych w miejscu pracy do 
firmowych standardów w zakresie 
sprawozdawczości w celu zwiększenia 
przejrzystości w odniesieniu do 
monitorowania strategii ekologicznych i 
ograniczeń emisji; 

Or. en
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Poprawka 210
Riitta Myller, Dorette Corbey

Projekt rezolucji
Ustęp 70 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

70a. zobowiązuje wszystkie podmioty 
komercyjne i niekomercyjne do 
publicznego corocznego przedstawiania 
informacji dotyczących ilości 
wyemitowanych gazów cieplarnianych, 
środków podjętych w celu ograniczenia 
emisji gazów cieplarnianych, działań 
podjętych w celu ponownego 
przeszkolenia pracowników (w przypadku 
zamknięcia spowodowanego 
potwierdzonym przeniesieniem emisji) 
oraz dochodu osiągniętego poprzez 
operacje prowadzone w ramach systemu 
handlu uprawnieniami do emisji; zwraca 
się do Komisji o monitorowanie tych 
działań i o przedstawianie Parlamentowi 
sprawozdań w sprawie postępu 
osiągniętego przez sektory przemysłowe w 
zakresie ograniczania emisji;

Or. en

Poprawka 211
Lena Ek + Avril Doyle + Riitta Myller, Dorette Corbey, Matthias Groote, Åsa Westlund

Projekt rezolucji
Ustęp 71

Projekt rezolucji Poprawka

71. oczekuje odstąpienia od podstawowej 
zasady stuprocentowych przetargów na 
przydziały; uważa za celowe wolne 
przydziały do wartości granicznej 
bazującej na najlepszej dostępnej 
technologii, albowiem tylko tym sposobem 

skreślony
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zapewni się zachowanie przez 
przedsiębiorstwa wystarczających 
kapitałów potrzebnych na dokonanie 
niezbędnych inwestycji we wzrost 
efektywności;

Or. en

Poprawka 212
Vittorio Prodi

Projekt rezolucji
Ustęp 71

Projekt rezolucji Poprawka

71. oczekuje odstąpienia od podstawowej 
zasady stuprocentowych przetargów na 
przydziały; uważa za celowe wolne 
przydziały do wartości granicznej 
bazującej na najlepszej dostępnej 
technologii, albowiem tylko tym sposobem 
zapewni się zachowanie przez 
przedsiębiorstwa wystarczających 
kapitałów potrzebnych na dokonanie 
niezbędnych inwestycji we wzrost 
efektywności;

71. zgadza się na system aukcji jako na 
podstawową zasadę rozdzielania 
przydziałów; uważa, że wolne rozdzielanie 
przydziałów powinno być ograniczone do 
wielkości obecnie uważanej za 
zrównoważoną - 1t CO2 na osobę rocznie -
w celu podkreślenia, że każdy ma takie 
samo prawo dostępu do zasobów 
naturalnych; jest zdania, że podmioty, 
które nie wykorzystują paliw kopalnych, 
powinny mieć możliwość sprzedaży 
niewykorzystanych przydziałów oraz 
uzyskania w ramach mechanizmu 
ograniczającego emisje środków 
koniecznych do dostosowania się do 
zmian klimatycznych;

Or. en

Poprawka 213
Peter Liese

Projekt rezolucji
Ustęp 71

Projekt rezolucji Poprawka

71. oczekuje odstąpienia od podstawowej 71. wzywa do wprowadzenia w 
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zasady stuprocentowych przetargów na 
przydziały; uważa za celowe wolne 
przydziały do wartości granicznej 
bazującej na najlepszej dostępnej 
technologii, albowiem tylko tym sposobem 
zapewni się zachowanie przez 
przedsiębiorstwa wystarczających 
kapitałów potrzebnych na dokonanie 
niezbędnych inwestycji we wzrost 
efektywności;

energochłonnych branżach wolnych 
przydziałów na podstawie najlepszej 
dostępnej technologii (punktu odniesienia) 
jako alternatywy dla rozdziału 100% 
przydziałów w ramach systemu aukcji, 
ponieważ umożliwi to osiągnięcie celów 
mniejszym kosztem i zapobiegnie 
wyciekowi emisji;

Or. de

Poprawka 214
Rebecca Harms

Projekt rezolucji
Ustęp 71

Projekt rezolucji Poprawka

71. oczekuje odstąpienia od podstawowej 
zasady stuprocentowych przetargów na 
przydziały; uważa za celowe wolne 
przydziały do wartości granicznej 
bazującej na najlepszej dostępnej 
technologii, albowiem tylko tym sposobem 
zapewni się zachowanie przez 
przedsiębiorstwa wystarczających 
kapitałów potrzebnych na dokonanie 
niezbędnych inwestycji we wzrost 
efektywności;

71. wyraża poparcie dla podstawowej 
zasady rozdziału 100% przydziałów w 
ramach systemu aukcji w unijnym systemie 
handlu uprawnieniami do emisji, zgodnie 
z wnioskiem Komisji oraz głosami 
przedmiotowo właściwych komisji 
Parlamentu Europejskiego; 

Or. en

Poprawka 215
Dan Jørgensen

Projekt rezolucji
Ustęp 71

Projekt rezolucji Poprawka

71. oczekuje odstąpienia od podstawowej 71. uznaje zasadę rozdziału 100% 



PE414.131v01-00 8/87 AM\746192PL.doc

PL

zasady stuprocentowych przetargów na 
przydziały; uważa za celowe wolne 
przydziały do wartości granicznej 
bazującej na najlepszej dostępnej 
technologii, albowiem tylko tym sposobem 
zapewni się zachowanie przez 
przedsiębiorstwa wystarczających 
kapitałów potrzebnych na dokonanie 
niezbędnych inwestycji we wzrost 
efektywności;

przydziałów w ramach systemu aukcji za 
zasadę podstawową;

Or. en

Poprawka 216
Herbert Reul

Projekt rezolucji
Ustęp 71

Projekt rezolucji Poprawka

71. oczekuje odstąpienia od podstawowej 
zasady stuprocentowych przetargów na 
przydziały; uważa za celowe wolne 
przydziały do wartości granicznej
bazującej na najlepszej dostępnej 
technologii, albowiem tylko tym sposobem 
zapewni się zachowanie przez 
przedsiębiorstwa wystarczających 
kapitałów potrzebnych na dokonanie 
niezbędnych inwestycji we wzrost 
efektywności;

71. wzywa do odstąpienia od podstawowej 
zasady rozdziału 100% przydziałów w 
ramach systemu aukcji; uważa za celowe 
wolne przydziały do typowych dla danego 
paliwa wartości (punktów odniesienia) 
granicznych bazujących na najlepszej 
dostępnej technologii, albowiem tylko tym 
sposobem zapewni się zachowanie przez 
przedsiębiorstwa wystarczających 
kapitałów potrzebnych na dokonanie 
niezbędnych inwestycji we wzrost 
efektywności;

Or. de

Poprawka 217
Riitta Myller, Dorette Corbey + Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Projekt rezolucji
Ustęp 72
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Projekt rezolucji Poprawka

72. proponuje, celem ograniczenia 
projektów CDM/JI, wprowadzenie w 
miejsce ogólnej wartości granicznej kwot 
dla poszczególnych państw z 
uwzględnieniem ich specyfiki; wzywa 
sekretariat Ramowej konwencji Narodów 
Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu 
do zaproponowania ostrzejszych kryteriów 
udzielania zezwoleń dla projektów 
CDM/JI w ramach rokowań w sprawie 
porozumienia dotyczącego okresu po roku 
2012; 

skreślony

Or. en

Poprawka 218
Markus Pieper

Projekt rezolucji
Ustęp 72

Projekt rezolucji Poprawka

72. proponuje, celem ograniczenia 
projektów CDM/JI, wprowadzenie w 
miejsce ogólnej wartości granicznej kwot 
dla poszczególnych państw z 
uwzględnieniem ich specyfiki; wzywa 
sekretariat Ramowej konwencji Narodów 
Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu
do zaproponowania ostrzejszych kryteriów 
udzielania zezwoleń dla projektów 
CDM/JI w ramach rokowań w sprawie 
porozumienia dotyczącego okresu po roku 
2012; 

72. wzywa sekretariat Ramowej konwencji 
Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian 
klimatu do uproszczenia kosztownych 
procedur testowania dla projektów 
CDM/JI, a zwłaszcza do wprowadzenia
procedury powiadomień dla projektów na 
niewielką skalę;

Or. de
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Poprawka 219
Rebecca Harms

Projekt rezolucji
Ustęp 72

Projekt rezolucji Poprawka

72. proponuje, celem ograniczenia 
projektów CDM/JI, wprowadzenie w 
miejsce ogólnej wartości granicznej kwot 
dla poszczególnych państw z 
uwzględnieniem ich specyfiki; wzywa 
sekretariat Ramowej konwencji Narodów 
Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu
do zaproponowania ostrzejszych kryteriów 
udzielania zezwoleń dla projektów CDM/JI 
w ramach rokowań w sprawie 
porozumienia dotyczącego okresu po roku 
2012; 

72. proponuje, celem ograniczenia 
projektów CDM/JI zastępujących 
działania krajowe i zamiast umożliwiania 
CDM równoważenia krajowych wysiłków 
na rzecz ograniczenia emisji, 
wprowadzenie określonych kwot dla 
poszczególnych państw członkowskich w 
celu udzielenia wkładu w ograniczenie 
emisji w krajach rozwijających się; wzywa 
sekretariat Ramowej konwencji Narodów 
Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu 
do zaproponowania ostrzejszych kryteriów 
udzielania zezwoleń dla projektów CDM/JI 
w ramach rokowań w sprawie 
porozumienia dotyczącego okresu po roku 
2012; 

Or. en

Poprawka 220
Elisa Ferreira

Projekt rezolucji
Ustęp 72

Projekt rezolucji Poprawka

72. proponuje, celem ograniczenia 
projektów CDM/JI, wprowadzenie w 
miejsce ogólnej wartości granicznej kwot 
dla poszczególnych państw z 
uwzględnieniem ich specyfiki; wzywa 
sekretariat Ramowej konwencji Narodów 
Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu 
do zaproponowania ostrzejszych kryteriów 
udzielania zezwoleń dla projektów CDM/JI 
w ramach rokowań w sprawie 
porozumienia dotyczącego okresu po roku 

72. proponuje, celem ograniczenia 
projektów CDM/JI, wprowadzenie w 
miejsce ogólnej wartości granicznej kwot 
dla poszczególnych państw z 
uwzględnieniem ich specyfiki; wzywa 
sekretariat Ramowej konwencji Narodów 
Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu 
do zaproponowania ostrzejszych kryteriów 
udzielania zezwoleń dla wysokiej jakości 
projektów CDM/JI w ramach rokowań w 
sprawie porozumienia dotyczącego okresu 
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2012; po roku 2012; 

Or. en

Poprawka 221
Elisa Ferreira, Riitta Myller, Dorette Corbey

Projekt rezolucji
Ustęp 73

Projekt rezolucji Poprawka

73. proponuje Komisji przyjęcie w debacie 
na temat zwiększenia efektywności 
napędów silników elektrycznych w 
urządzeniach przemysłowych rozszerzonej 
koncepcji uwzględniającej także potencjał 
technologiczny, jak np. regulowane 
szybkości napędu, jako możliwego 
kryterium ekoprojektu;

skreślony

Or. en

Poprawka 222
Elisa Ferreira

Projekt rezolucji
Ustęp 73 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

73a. podkreśla, że w ramach produkcji w 
sektorze energii elektrycznej wciąż 
powinno się podejmować wewnętrzne 
wysiłki na rzecz ograniczenia emisji, 
pomimo że może to oznaczać obciążenie 
klientów tego sektora wszelkimi kosztami 
związanymi z systemem aukcji; ponadto 
jakiekolwiek przenoszenie kosztów będzie 
musiało zostać poddane ocenie i 
przeanalizowane, zwłaszcza w odniesieniu 
do wpływu takiego działania na presję 
inflacyjną w UE, do wpływu społecznego i 
gospodarczego na gospodarstwa domowe 
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o niskich i średnich dochodach oraz do 
pośredniego wpływu na koszty ogólne dla
użytkowników energii w sektorach 
gospodarki; jest zdania, że władze ds. 
konkurencji muszą być szczególnie czujne 
podczas regulowania kwestii nadużycia 
pozycji rynkowej poprzez nadmierne i/lub 
niezrównoważone podwyżki cen energii;

Or. en

Poprawka 223
Adam Gierek

Projekt rezolucji
Ustęp 73 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

73a. zwraca uwagę na dowody naukowe 
wskazujące, że regionalne zmiany 
klimatyczne pojawiają się na wszystkich 
kontynentach i w większości oceanów, 
m.in. w rezultacie emisji dwutlenku węgla, 
azotu, siarki i aerozoli z krajów 
uprzemysłowionych w poprzednich latach 
oraz innych czynników 
antropogenicznych, takich jak wycinanie 
lasów, które mają negatywne skutki dla 
wielu systemów naturalnych;

Or. pl

Poprawka 224
Adam Gierek

Projekt rezolucji
Ustęp 73 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

73b. wzywa społeczność naukowców do 
sformułowania spójnej teorii, która obok 
emisji gazów cieplarnianych będzie 
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również uwzględniać m.in. wpływ 
aktywności słonecznej i emisji aerozoli -
zarówno tych naturalnych (wulkany), jak 
i powodowanych przez człowieka 
(przemysł, pojazdy silnikowe i statki 
powietrzne) – do atmosfery na zmiany 
klimatyczne;

Or. pl

Poprawka 225
Riitta Myller, Dorette Corbey

Projekt rezolucji
Nagłówek po ustępie 73

Projekt rezolucji Poprawka

Wychwytywanie i magazynowanie CO2
(CCS)

skreślony

Or. en

Poprawka 226
Riitta Myller, Dorette Corbey, Evangelia Tzampazi + Inés Ayala Sender, María Sornosa 
Martínez

Projekt rezolucji
Ustęp 74

Projekt rezolucji Poprawka

74. uważa, że właśnie w kontekście 
neutralności technologicznej działań UE 
należy otwarcie dyskutować na temat 
technologii CCS;

122a. jest zdania, że właśnie w kontekście 
neutralności technologicznej działań UE 
należy otwarcie dyskutować na temat 
bezpiecznego pod względem 
środowiskowym wykorzystania technologii 
CCS; opowiada się za wspieraniem 
międzynarodowej współpracy w celu 
zachęcania do transferu technologii, 
zwłaszcza do tych gospodarek 
wschodzących, które wciąż wykorzystują 
głównie lokalnie dostępny węgiel jako 
paliwo; 
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(Ustęp 76 projektu rezolucji w zmienionej 
formie został przeniesiony na to miejsce)

Or. en

Poprawka 227
Vittorio Prodi

Projekt rezolucji
Ustęp 74

Projekt rezolucji Poprawka

74. uważa, że właśnie w kontekście 
neutralności technologicznej działań UE 
należy otwarcie dyskutować na temat 
technologii CCS;

74. jest zdania, że właśnie w kontekście 
neutralności technologicznej działań UE 
należy otwarcie dyskutować na temat 
technologii CCS, ale jej zastosowanie 
powinno być ograniczone do zakładów 
konwersji węgla na gaz, ponieważ 
umożliwiają one większą efektywność i 
większą kontrolę środowiskową w 
odniesieniu do spalania;

Or. en

Poprawka 228
Nikolaos Vakalis

Projekt rezolucji
Ustęp 74

Projekt rezolucji Poprawka

74. uważa, że właśnie w kontekście 
neutralności technologicznej działań UE 
należy otwarcie dyskutować na temat 
technologii CCS;

74. jest zdania, że właśnie w kontekście 
neutralności technologicznej działań UE 
należy otwarcie i szeroko dyskutować na 
temat technologii CCS, angażując 
zainteresowane strony z sektora 
prywatnego i publicznego;

Or. en
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Poprawka 229
Riitta Myller, Dorette Corbey, Evangelia Tzampazi

Projekt rezolucji
Ustęp 75

Projekt rezolucji Poprawka

75. uważa, że opracowanie nowoczesnych 
technologii i umożliwienie niezbędnego 
podniesienia poprzeczki wymagają 
ogromnego wsparcia finansowego dla -
długoterminowych badań naukowych i 
rozwoju;

122b. uważa, że opracowanie 
nowoczesnych technologii i umożliwienie 
niezbędnego podniesienia poprzeczki 
wymagają ogromnego wsparcia 
finansowego dla - długoterminowych 
badań naukowych i rozwoju;

Or. en

Poprawka 230
Jens Holm, Roberto Musacchio, Bairbre de Brún

Projekt rezolucji
Ustęp 75

Projekt rezolucji Poprawka

75. uważa, że opracowanie nowoczesnych 
technologii i umożliwienie niezbędnego 
podniesienia poprzeczki wymagają 
ogromnego wsparcia finansowego dla 
długoterminowych badań naukowych i 
rozwoju;-

75. uważa, że opracowanie nowoczesnych 
technologii i umożliwienie niezbędnego 
podniesienia poprzeczki wymagają 
ograniczonego w czasie finansowania dla 
nowych uczestników w zakresie projektów 
demonstracyjnych;

Or. en

Poprawka 231
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Projekt rezolucji
Ustęp 75

Projekt rezolucji Poprawka

75. uważa, że opracowanie nowoczesnych 
technologii i umożliwienie niezbędnego 
podniesienia poprzeczki wymagają 

75. uważa, że opracowanie nowoczesnych 
technologii i umożliwienie niezbędnego 
podniesienia poprzeczki wymagają 
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ogromnego wsparcia finansowego dla 
długoterminowych badań naukowych i 
rozwoju;-

ogromnego wsparcia finansowego z 
budżetu UE dla długoterminowych badań 
naukowych i rozwoju;-

Or. pl

Poprawka 232
Rebecca Harms

Projekt rezolucji
Ustęp 77

Projekt rezolucji Poprawka

77. zachęca członków UNFCCC, aby 
uznali CCS jako transfer technologii w 
ramach mechanizmu czystego rozwoju 
(CDM) określonego w porozumieniach z 
Marrakeszu do protokołu z Kioto;

skreślony

Or. en

Poprawka 233
Riitta Myller, Dorette Corbey, Evangelia Tzampazi

Projekt rezolucji
Ustęp 77

Projekt rezolucji Poprawka

77. zachęca członków UNFCCC, aby 
uznali CCS jako transfer technologii w 
ramach mechanizmu czystego rozwoju 
(CDM) określonego w porozumieniach z 
Marrakeszu do protokołu z Kioto; 

122c. zachęca członków UNFCCC, aby 
uznali CCS jako transfer technologii w 
ramach mechanizmu czystego rozwoju 
(CDM) określonego w porozumieniach z 
Marrakeszu do protokołu z Kioto; 

Or. en
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Poprawka 234
Riitta Myller, Dorette Corbey, Evangelia Tzampazi

Projekt rezolucji
Ustęp 78

Projekt rezolucji Poprawka

78. wzywa UE i państwa członkowskie do 
poważnego potraktowania wątpliwości 
względnie obaw społeczeństwa przed 
stosowaniem technologii wychwytywania i 
magazynowania CO2 i nienegowania 
występujących trudności logistycznych;

122d. wzywa UE i państwa członkowskie 
do poważnego potraktowania wątpliwości 
względnie obaw społeczeństwa przed 
stosowaniem technologii wychwytywania i 
magazynowania CO2 i nienegowania 
występujących trudności logistycznych;

Or. en

Poprawka 235
Herbert Reul

Projekt rezolucji
Ustęp 78

Projekt rezolucji Poprawka

78. wzywa UE i państwa członkowskie do 
poważnego potraktowania wątpliwości 
względnie obaw społeczeństwa przed 
stosowaniem technologii wychwytywania i 
magazynowania CO2 i nienegowania 
występujących trudności logistycznych;

78. wzywa UE i państwa członkowskie do 
zareagowania na wątpliwości lub obawy
społeczeństwa przed stosowaniem 
technologii wychwytywania i 
magazynowania CO2 przy pomocy działań 
z zakresu badań i zwiększania 
świadomości publicznej;

Or. de

Poprawka 236
Riitta Myller, Dorette Corbey, Elisa Ferreira, Katerina Batzeli

Projekt rezolucji
Ustęp 79

Projekt rezolucji Poprawka

79. wzywa Komisję do dokładnego i 
otwartego zbadania włączenia rolnictwa w 

79. wzywa Komisję do dokładnego i 
otwartego zbadania włączenia rolnictwa w 
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przyszłą zintegrowaną europejską politykę 
ochrony klimatu oraz wypracowania 
wiążących celów redukcji emisji gazów 
cieplarnianych w tym sektorze z pełnym 
uwzględnieniem wszystkich dotychczas 
istniejących możliwości;

przyszłą zintegrowaną europejską politykę 
ochrony klimatu oraz wypracowania celów 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych 
w tym sektorze;

Or. en

Poprawka 237
Dan Jørgensen, Dorette Corbey

Projekt rezolucji
Ustęp 79

Projekt rezolucji Poprawka

79. wzywa Komisję do dokładnego i 
otwartego zbadania włączenia rolnictwa w 
przyszłą zintegrowaną europejską politykę 
ochrony klimatu oraz wypracowania 
wiążących celów redukcji emisji gazów 
cieplarnianych w tym sektorze z pełnym 
uwzględnieniem wszystkich dotychczas 
istniejących możliwości;

79. wzywa Komisję do dokładnego i 
otwartego zbadania włączenia rolnictwa w 
przyszłą zintegrowaną europejską politykę 
ochrony klimatu oraz wypracowania 
wiążących celów ograniczenia emisji 
gazów cieplarnianych, w tym metanu i 
podtlenku azotu, w tym sektorze z pełnym 
uwzględnieniem wszystkich dotychczas 
istniejących możliwości;

Or. en

Poprawka 238
Markus Pieper

Projekt rezolucji
Ustęp 79

Projekt rezolucji Poprawka

79. wzywa Komisję do dokładnego i 
otwartego zbadania włączenia rolnictwa w 
przyszłą zintegrowaną europejską politykę 
ochrony klimatu oraz wypracowania 
wiążących celów redukcji emisji gazów 
cieplarnianych w tym sektorze z pełnym 
uwzględnieniem wszystkich dotychczas 

79. wzywa Komisję do dokładnego i 
otwartego zbadania kwestii włączenia 
rolnictwa w przyszłą zintegrowaną 
europejską politykę ochrony klimatu oraz 
wypracowania wiążących celów 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych 
w tym sektorze z pełnym uwzględnieniem 
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istniejących możliwości; wszystkich dotychczas istniejących 
możliwości, a także uwzględniając 
sekwestrację CO2 i uwalnianie tlenu przez 
uprawy w procesie fotosyntezy;

Or. de

Poprawka 239
Riitta Myller, Dorette Corbey, Katerina Batzeli

Projekt rezolucji
Ustęp 79 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

79a. wzywa Komisję do ustanowienia 
pomocy dla sektora rolnictwa w sytuacji, 
gdy działalność rolnicza ucierpi z powodu 
ekstremalnych warunków pogodowych, a 
także pomocy dla tych regionów, dla 
których istnieją prognozy związane z 
wysokim ryzykiem utraty dochodów z 
rolnictwa w wyniku zmian klimatycznych 
(np. regiony zagrożone pustynnieniem z 
powodu braku wody itp.);

Or. en

Poprawka 240
Markus Pieper

Projekt rezolucji
Ustęp 80 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

80a. wzywa Komisję do poddania 
przeglądowi naukowej podstawy 
opracowywania bilansów dla gazów 
cieplarnianych w celu uwzględnienia 
sekwestracji CO2 w surowcach rolniczych;

Or. de
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Poprawka 241
Markus Pieper

Projekt rezolucji
Ustęp 81 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

81a. z zadowoleniem przyjmuje 
dobrowolne zobowiązanie ze strony 
przemysłu rolniczego i sektora produkcji 
pasz dla zwierząt dotyczące podjęcia 
działań w zakresie ochrony środowiska w 
celu zoptymalizowania produkcji upraw i 
hodowli zwierząt;

Or. de

Poprawka 242
Michl Ebner

Projekt rezolucji
Ustęp 82

Projekt rezolucji Poprawka

82. zachęca do sporządzenia analiz 
ekonomicznej efektywności określonych 
regionalnych zwyczajów prowadzenia 
upraw w zmienionych warunkach 
klimatycznych celem wskazania 
możliwości dostosowania i ułatwienia 
wprowadzania zmian w zagospodarowaniu 
ziemi i uprawy odpowiednich kultur 
roślinnych;

82. wzywa do sporządzenia analiz 
ekonomicznej efektywności określonych 
regionalnych zwyczajów prowadzenia 
upraw w zmienionych warunkach 
klimatycznych celem wskazania 
możliwości dostosowania i ułatwienia 
wprowadzania zmian w zagospodarowaniu 
ziemi i uprawy odpowiednich kultur 
roślinnych w stopniu, w jakim pozwalają 
na to warunki geograficzne;

Or. de
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Poprawka 243
Jens Holm, Roberto Musacchio, Bairbre de Brún + Rebecca Harms

Projekt rezolucji
Ustęp 83

Projekt rezolucji Poprawka

83. oczekuje intensyfikacji badań 
naukowych i rozwoju biotechnologii w 
nasiennictwie i uprawie roślin, zielonej 
technice genetycznej oraz ochronie roślin 
celem wdrożenia polityki ochrony klimatu 
w rolnictwie;

skreślony

Or. en

Poprawka 244
Riitta Myller, Dorette Corbey, Katerina Batzeli, Åsa Westlund

Projekt rezolucji
Ustęp 83

Projekt rezolucji Poprawka

83. oczekuje intensyfikacji badań 
naukowych i rozwoju biotechnologii w 
nasiennictwie i uprawie roślin, zielonej 
technice genetycznej oraz ochronie roślin 
celem wdrożenia polityki ochrony klimatu 
w rolnictwie;

83. wzywa do intensyfikacji badań 
naukowych i rozwoju w zakresie nowych 
technologii, w tym biotechnologii w 
nasiennictwie i uprawie roślin, zielonej 
technice genetycznej oraz ochronie roślin 
celem wdrożenia polityki ochrony klimatu 
w rolnictwie; ponadto wzywa do 
finansowania działań badawczo-
rozwojowych ukierunkowanych na 
opracowanie metod zarządzania 
uprawami i gospodarstwami oraz do 
finansowania pilotażowych projektów w 
zakresie ich wdrażania, które powinny 
obejmować seminaria i programy 
edukacyjne zarówno dla początkujących, 
jak i doświadczonych rolników, w celu 
wsparcia rolnictwa w dostosowaniu się do 
zmian klimatycznych;

Or. en
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Poprawka 245
Johannes Blokland

Projekt rezolucji
Ustęp 83

Projekt rezolucji Poprawka

83. oczekuje intensyfikacji badań 
naukowych i rozwoju biotechnologii w 
nasiennictwie i uprawie roślin, zielonej 
technice genetycznej oraz ochronie roślin 
celem wdrożenia polityki ochrony klimatu 
w rolnictwie;

83. wzywa do intensyfikacji badań 
naukowych w zakresie biotechnologii w 
nasiennictwie i uprawie roślin, zielonej 
technice genetycznej oraz ochronie roślin 
celem wdrożenia polityki ochrony klimatu 
w rolnictwie;

Or. nl

Poprawka 246
Riitta Myller, Dorette Corbey, Dan Jørgensen, Åsa Westlund

Projekt rezolucji
Ustęp 84

Projekt rezolucji Poprawka

84. wyraża pogląd, że uwarunkowana 
klimatycznie praktyka rolnicza potrzebuje 
nowej wiedzy o możliwościach 
gospodarowania ziemią, a zawodowe 
kształcenie młodych rolników musi 
obejmować skutki zmian klimatycznych 
lub klimatyczne znaczenie produkcji 
rolnej;

84. wyraża pogląd, że uwarunkowana 
klimatycznie praktyka rolnicza potrzebuje 
nowej wiedzy o możliwościach 
gospodarowania gruntami i wodą, a 
zawodowe kształcenie młodych rolników 
musi obejmować skutki zmian 
klimatycznych lub klimatyczne znaczenie 
produkcji rolnej;

Or. en

Poprawka 247
Rebecca Harms, Caroline Lucas

Projekt rezolucji
Ustęp 84 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

84a. jest zdania, że należy zachęcać do 
przejścia z intensywnej hodowli zwierząt 
na ekstensywne, zrównoważone systemy, 
ponieważ takie systemy wymagają 
wykorzystania mniejszej ilości zbóż i soi 
jako paszy dla zwierząt i tym samym 
pociągają za sobą zmniejszony wkład 
energii i niższe emisje; 

Or. en

Poprawka 248
Riitta Myller, Dorette Corbey, Dan Jørgensen, Åsa Westlund

Projekt rezolucji
Ustęp 84 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

84a. uznaje fakt, że rosnące stosowanie 
zbóż i soi jako paszy dla zwierząt 
przyczynia się do znacznych emisji gazów 
cieplarnianych; jest zdania, że należy 
zachęcać do odejścia od hodowli zwierząt 
na skalę przemysłową w kierunku bardziej 
naturalnych systemów hodowli, ponieważ 
wymagają one wykorzystania mniejszej 
ilości zbóż i soi jako paszy i mają znaczące 
korzyści dla środowiska naturalnego; 

Or. en

Poprawka 249
Jens Holm, Roberto Musacchio

Projekt rezolucji
Ustęp 84 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

84a. jest zaniepokojony tym, że zgodnie z 
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raportem FAO pt.: „Livestock’s Long 
Shadow” coraz większa część zasobów 
ziemi jest wykorzystywana do hodowli 
zwierząt; szacuje się, że przemysł mięsny i 
hodowli zwierząt przyczynia się do 18% 
ogólnych światowych emisji gazów 
cieplarnianych; podkreśla konieczność 
ograniczenia spożycia mięsa;

Or. en

Poprawka 250
Jens Holm, Roberto Musacchio

Projekt rezolucji
Ustęp 85

Projekt rezolucji Poprawka

85. oczekuje zbadania i w razie potrzeby 
skorygowania racji paszowych przy 
produkcji mleka i mięsa celem 
zmniejszenia ilości wytwarzanego metanu 
przez florę żwaczą przeżuwaczy, nie 
ograniczając przy tym ich wydajności; 

85. wzywa do zbadania i w razie potrzeby 
skorygowania racji paszowych przy 
produkcji mleka i mięsa, w celu 
zmniejszenia ilości wytwarzanego metanu 
przez florę żwaczą przeżuwaczy, z 
jednoczesnym ograniczeniem spożycia 
mięsa, które zgodnie z prognozami FAO 
do 2050 r. ma się podwoić; jest zdania, że 
obywatele powinni zostać w większym 
stopniu uświadomieni w odniesieniu do 
tego, że ograniczenie produkcji oraz 
spożycia mięsa i nabiału wpłynęłoby na 
zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, 
a także na zmniejszenie ryzyka rozwoju 
pewnego rodzaju nowotworów, chorób 
serca i otyłości; 

Or. en

Poprawka 251
Markus Pieper

Projekt rezolucji
Ustęp 85
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Projekt rezolucji Poprawka

85. oczekuje zbadania i w razie potrzeby 
skorygowania racji paszowych przy 
produkcji mleka i mięsa celem 
zmniejszenia ilości wytwarzanego metanu 
przez florę żwaczą przeżuwaczy, nie 
ograniczając przy tym ich wydajności; 

85. wzywa do ograniczenia emisji metanu 
względem ilości wyprodukowanej 
żywności w ramach produkcji mleka i 
mięsa poprzez odpowiednie metody 
karmienia i hodowli; tam, gdzie cele z 
zakresu ochrony klimatu mogą 
rzeczywiście zostać osiągnięte przy 
pomocy takich działań, wzywa do ich 
dobrowolnego wprowadzenia, zgodnie z 
zasadą proporcjonalności;

Or. de

Poprawka 252
Riitta Myller, Dorette Corbey, Dan Jørgensen, Åsa Westlund

Projekt rezolucji
Ustęp 85

Projekt rezolucji Poprawka

85. oczekuje zbadania i w razie potrzeby 
skorygowania racji paszowych przy 
produkcji mleka i mięsa celem 
zmniejszenia ilości wytwarzanego metanu 
przez florę żwaczą przeżuwaczy, nie 
ograniczając przy tym ich wydajności;

85. wzywa do zbadania i w razie potrzeby 
skorygowania racji paszowych przy 
produkcji mleka i mięsa celem 
zmniejszenia ilości wytwarzanego metanu 
przez florę żwaczą przeżuwaczy, nie 
ograniczając przy tym ich wydajności; jest 
jednak zdania, że nie należy wprowadzać 
zmian w sposobie odżywiania, które 
potencjalnie mogą mieć negatywny wpływ 
na zdrowie i dobrostan wszelkich 
odnośnych zwierząt;

Or. en

Poprawka 253
Rebecca Harms, Caroline Lucas

Projekt rezolucji
Ustęp 85 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

85a. wzywa do tego, aby wszelkie 
działania ograniczające skutki zmian 
klimatycznych w sektorze hodowli 
zwierząt podlegały ocenie oddziaływania 
na zdrowie i dobrostan oraz aby tego typu 
działania nie były podejmowane, jeżeli 
mają one jakikolwiek negatywny wpływ 
na odnośne zwierzęta;

Or. en

Poprawka 254
Johannes Blokland

Projekt rezolucji
Ustęp 86

Projekt rezolucji Poprawka

86. uznaje budowę urządzeń opalanych 
biogazem do produkcji energii drogą 
przerobu gnojowicy za sensowny wkład, 
tak z punktu widzenia ekonomii jak i 
ekologii, w obniżenie emisji metanu w 
hodowli zwierząt;

86. uznaje budowę urządzeń opalanych 
biogazem do produkcji energii drogą 
przerobu obornika za sensowny wkład, tak 
z punktu widzenia ekonomii jak i ekologii, 
w obniżenie emisji metanu w hodowli 
zwierząt;

Or. nl

Poprawka 255
Adam Gierek

Projekt rezolucji
Ustęp 87

Projekt rezolucji Poprawka

87. uważa, że przyszła europejska polityka 
klimatyczna musi mieć na celu zarówno 
zachowanie tropikalnych lasów 
deszczowych i dotychczas jeszcze 
istniejących lasów borealnych, jak i 

87. uważa, że przyszła europejska polityka 
klimatyczna musi mieć na celu zarówno 
zachowanie tropikalnych lasów 
deszczowych i dotychczas jeszcze 
istniejących lasów borealnych, jak i 
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pielęgnację i ponowne zalesianie 
europejskich obszarów leśnych;

pielęgnację i ponowne zalesianie 
europejskich obszarów leśnych; wskazuje, 
że istotną rolę mogą odegrać ochronne 
pierścienie leśne okalające rozległe 
obszary miejskie i centra przemysłowe; 

Or. pl

Poprawka 256
Riitta Myller, Åsa Westlund

Projekt rezolucji
Ustęp 87 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

87a. jest zdania, że należy przewidzieć 
utworzenie międzynarodowego funduszu 
dla krajów rozwijających się na rzecz 
zalesiania nieużytków;

Or. en

Poprawka 257
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt rezolucji
Ustęp 87 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

87a. jest zdania, że należy przewidzieć 
utworzenie międzynarodowego funduszu 
na rzecz zalesiania nieużytków;

Or. en

Poprawka 258
Elisa Ferreira

Projekt rezolucji
Ustęp 88
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Projekt rezolucji Poprawka

88. uważa, że dla rzeczywistej redukcji 
emisji osiągniętej dzięki ochronie lasów 
należy poprzez UNFCCC przygotować 
trwały schemat kompensat w gospodarce 
leśnej i oczekuje stworzenia jasnego 
ekonomicznego bodźca dla zachowania 
puszcz i wielkich powierzchni leśnych 
drogą zrównoważonej eksploatacji, przy 
czym wartość użytkową należy przede 
wszystkim mierzyć według pozyskanych 
„ekousług” i funkcji społecznych razem 
wziętych;

88. uważa, że dla rzeczywistej redukcji 
emisji osiągniętej dzięki ochronie lasów 
należy poprzez UNFCCC przygotować 
trwały schemat kompensat w gospodarce 
leśnej i oczekuje stworzenia jasnego 
ekonomicznego bodźca dla zachowania 
obszarów leśnych drogą zrównoważonej 
eksploatacji, przy czym wartość użytkową 
należy przede wszystkim mierzyć według 
pozyskanych „ekousług” i funkcji 
społecznych razem wziętych;

Or. en

Poprawka 259
Rebecca Harms

Projekt rezolucji
Ustęp 89

Projekt rezolucji Poprawka

89. jest zdania, że schemat kompensat 
powinien w określonym zakresie 
obejmować projekty CDM; oczekuje 
wysłania, w ramach globalnego rynku CO2, 
ekonomicznych zachęt do zachowania
również komercyjnej wartości lasów 
przede wszystkim do tych krajów, które 
jeszcze posiadają wielkie naturalne obszary 
leśne; proponuje zbadać, czy 
koncentrowanie się wyłącznie na 
tropikalnych lasach deszczowych jest 
uzasadnione;

89. wzywa do wysłania, w ramach 
globalnego rynku CO2, ekonomicznych 
zachęt do zachowania lasów przede 
wszystkim do tych krajów, które jeszcze 
posiadają wielkie naturalne obszary leśne; 
proponuje zbadać, czy koncentrowanie się 
wyłącznie na tropikalnych lasach 
deszczowych jest uzasadnione;

Or. en
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Poprawka 260
Vittorio Prodi

Projekt rezolucji
Ustęp 89

Projekt rezolucji Poprawka

89. jest zdania, że schemat kompensat 
powinien w określonym zakresie 
obejmować projekty CDM; oczekuje 
wysłania, w ramach globalnego rynku CO2, 
ekonomicznych zachęt do zachowania 
również komercyjnej wartości lasów 
przede wszystkim do tych krajów, które 
jeszcze posiadają wielkie naturalne obszary 
leśne; proponuje zbadać, czy 
koncentrowanie się wyłącznie na 
tropikalnych lasach deszczowych jest 
uzasadnione;

89. jest zdania, że schemat kompensat 
powinien w określonym zakresie 
obejmować projekty CDM; wzywa do 
wysłania, w ramach globalnego rynku CO2, 
ekonomicznych zachęt do zachowania 
lasów - poprzez określenie ilości węgla 
zgromadzonej w ciągu każdego roku w 
ściśle chronionym lesie - przede 
wszystkim do tych krajów, które jeszcze 
posiadają wielkie naturalne obszary leśne; 

Or. en

Poprawka 261
Jens Holm, Roberto Musacchio, Bairbre de Brún

Projekt rezolucji
Ustęp 89

Projekt rezolucji Poprawka

89. jest zdania, że schemat kompensat 
powinien w określonym zakresie 
obejmować projekty CDM; oczekuje 
wysłania, w ramach globalnego rynku 
CO2, ekonomicznych zachęt do 
zachowania również komercyjnej wartości 
lasów przede wszystkim do tych krajów, 
które jeszcze posiadają wielkie naturalne 
obszary leśne; proponuje zbadać, czy 
koncentrowanie się wyłącznie na 
tropikalnych lasach deszczowych jest 
uzasadnione;

89. jest zdania, że w ramach globalnego 
rynku CO2 schemat kompensat powinien w 
określonym zakresie obejmować te kraje, 
które jeszcze posiadają wielkie naturalne 
obszary leśne, aby umożliwić im 
zachowanie ich wartości; proponuje 
zbadać, czy koncentrowanie się wyłącznie 
na tropikalnych lasach deszczowych jest 
uzasadnione;

Or. en
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Poprawka 262
Vittorio Prodi

Projekt rezolucji
Ustęp 90

Projekt rezolucji Poprawka

90. wzywa UE do budowy, przy 
współpracy z międzynarodową wspólnotą, 
satelitarnych systemów monitorowania i 
niezbędnej infrastruktury celem trwałego 
zachowania zwłaszcza tropikalnych lasów 
deszczowych; zachęca do utworzenia pod 
auspicjami Banku Światowego globalnego 
funduszu na rzecz budowy systemów 
monitorowania;

90. wzywa UE do budowy, przy 
współpracy z międzynarodową wspólnotą, 
satelitarnych i antenowych systemów 
monitorowania i niezbędnej infrastruktury 
celem trwałego zachowania zwłaszcza 
tropikalnych lasów deszczowych; zachęca 
do utworzenia pod auspicjami Banku 
Światowego globalnego funduszu na rzecz 
budowy systemów monitorowania;

Or. en

Poprawka 263
Nikolaos Vakalis

Projekt rezolucji
Ustęp 92

Projekt rezolucji Poprawka

92. wskazuje w związku z tym na 
konieczność wczesnego wykrywania, przy 
pomocy programów monitoringu, plag 
szkodników w lasach europejskich i 
odpowiedniego im przeciwdziałania w 
celu ochrony lasów;

92. wskazuje w związku z tym na 
konieczność wczesnego wykrywania, przy 
pomocy programów monitoringu, plag
szkodników w lasach europejskich oraz 
naukowego modelowania ryzyka w 
odniesieniu do obszarów leśnych 
podatnych na fale upałów, pożary i susze, 
aby umożliwić podejmowanie 
odpowiednich środków zaradczych w celu 
ochrony lasów;

Or. en
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Poprawka 264
Herbert Reul

Projekt rezolucji
Ustęp 92 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

92a. jest zdania, że oprócz ochrony i 
rozmnażania populacji drzew leśnych 
występujących w Unii Europejskiej należy 
wspierać badania i rozmnażanie obcych 
gatunków drzew, które lepiej znoszą 
trudne warunki wynikające ze zmian 
klimatycznych; 

Or. de

Poprawka 265
Elisa Ferreira

Projekt rezolucji
Ustęp 93

Projekt rezolucji Poprawka

93. wyraża pogląd, że inwentaryzacje 
lasów w państwach członkowskich 
stanowią ważne źródło informacji, 
umożliwiające analizę łącznego stanu 
lasów europejskich i ich znaczenia dla 
obniżenia poziomu dwutlenku węgla; 
wzywa Komisję do przyspieszenia 
opracowania i oceny zebranych przez 
państwa członkowskie danych;

93. wyraża pogląd, że inwentaryzacje 
lasów w państwach członkowskich 
stanowią ważne źródło informacji, 
umożliwiające analizę łącznego stanu 
lasów europejskich i ich znaczenia dla 
obniżenia poziomu dwutlenku węgla; 
wzywa Komisję nie tylko do 
przyspieszenia opracowania i oceny 
zebranych przez państwa członkowskie 
danych, ale również do wykorzystania 
najlepszych praktyk istniejących w 
państwach członkowskich;

Or. en
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Poprawka 266
Riitta Myller, Åsa Westlund

Projekt rezolucji
Ustęp 93 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

93a. zauważa, że drewno, uwzględniając 
cechy całego cyklu jego życia, jest bardziej 
ekologicznym rozwiązaniem w 
budownictwie niż stal i beton, ponieważ 
wychwytuje dwutlenek węgla, do jego 
produkcji wymagane jest o wiele mniej 
energii niż w przypadku materiałów 
alternatywnych, a jego produkty uboczne 
mogą być wykorzystane do wytworzenia 
energii odnawialnej; ponadto zauważa, że 
stosowanie drewna jako materiału 
konstrukcyjnego umożliwiłoby trwałe 
wykluczenie emisji węgla z cyklu węgla 
oraz pozwoliłoby zastąpić energochłonne 
materiały, takie jak beton;

Or. en

Poprawka 267
Riitta Myller, Åsa Westlund

Projekt rezolucji
Ustęp 93 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

93b. podkreśla, że w UE powinna zostać 
wdrożona zrównoważona gospodarka 
leśna, wykorzystująca bardzo szerokie cele 
społeczne, gospodarcze i środowiskowe; 
zauważa, że celem długoterminowym 
zrównoważonej gospodarki leśnej jest 
zwiększenie zasobów węgla w lasach; 
zauważa ponadto, że młode, rozwijające 
się i dobrze zarządzane lasy są dobrymi 
biotopami obniżającymi zawartość 
dwutlenku węgla i w związku z tym jest 
zdania, że w miejscach, gdzie dokonuje się 
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wycinki drzew, należy sadzić nowe drzewa, 
zastępujące te wycinane; jest zdania, że 
jednocześnie należy chronić starsze lasy, 
ponieważ odgrywają one ogromną rolę w 
zakresie utrzymywania bioróżnorodności;

Or. en

Poprawka 268
Marian-Jean Marinescu

Projekt rezolucji
Ustęp 94

Projekt rezolucji Poprawka

94. zaleca rozszerzenie prac naukowych i 
nadzorowania stanu gleb, co powinno 
umożliwić przeciwdziałanie erozji i utracie 
powierzchni użytkowych;

94. zaleca rozszerzenie prac naukowych i 
nadzorowania stanu gleb, co powinno 
umożliwić przeciwdziałanie erozji, utracie 
gruntów rolnych i bioróżnorodności;

Or. en

Poprawka 269
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Projekt rezolucji
Ustęp 94 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

94a. wzywa Komisję do zatwierdzenia 
wspólnego stanowiska dotyczącego 
dyrektywy ramowej w sprawie ochrony 
gleby w celu wprowadzenie prawdziwie 
wspólnotowego instrumentu zwalczania 
skutków wylesiania, erozji i pustynnienia; 

Or. en
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Poprawka 270
Vittorio Prodi

Projekt rezolucji
Ustęp 95

Projekt rezolucji Poprawka

95. wzywa państwa członkowskie do 
wypracowania polityki ochrony gleb drogą 
właściwych metod uprawy roli, które 
odpowiednio uwzględnią znaczenie 
substancji organicznych dla żyzności 
gleby, zdolności magazynowania wody 
oraz magazynowania cząsteczek węgla;

95. wzywa państwa członkowskie i 
Komisję do wypracowania polityki 
ochrony gleb drogą właściwych metod 
uprawy roli, które odpowiednio 
uwzględnią znaczenie substancji 
organicznych dla żyzności gleby, zdolności 
magazynowania wody oraz 
magazynowania cząsteczek węgla;

Or. en

Poprawka 271
Anders Wijkman

Projekt rezolucji
Ustęp 95

Projekt rezolucji Poprawka

95. wzywa państwa członkowskie do 
wypracowania polityki ochrony gleb drogą 
właściwych metod uprawy roli, które 
odpowiednio uwzględnią znaczenie 
substancji organicznych dla żyzności 
gleby, zdolności magazynowania wody 
oraz magazynowania cząsteczek węgla;

95. wzywa państwa członkowskie do 
wypracowania polityki ochrony gleb drogą 
właściwych metod uprawy roli, które 
odpowiednio uwzględnią znaczenie 
substancji organicznych dla żyzności 
gleby, zdolności magazynowania wody 
oraz magazynowania cząsteczek węgla; 
podkreśla, że produkcja i mieszanie 
biowęgla w glebie stanowi obiecującą 
metodę eliminowania węgla z atmosfery i 
zaleca, aby wspierano strategie 
zachęcające do tego typu praktyk;

Or. en
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Poprawka 272
Marian-Jean Marinescu

Projekt rezolucji
Ustęp 96

Projekt rezolucji Poprawka

96. wskazuje w związku z tym na 
znaczenie wprowadzania ekosystemów 
celem unikania i osłabienia erozji gleb, 
stepowienia lub pustynnienia, inwazji 
obcych gatunków i pożarów;

96. wskazuje w związku z tym na 
znaczenie wprowadzania ekosystemów 
celem unikania i osłabienia erozji gleb, 
niszczenia wiecznej zmarzliny, 
stepowienia lub pustynnienia, inwazji 
obcych gatunków i pożarów;

Or. en

Poprawka 273
Vittorio Prodi

Projekt rezolucji
Ustęp 96 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

96a. wzywa Komisję do rozważenia 
podwójnej korzyści konwersji 
lignocelulozowej biomasy w węgiel 
drzewny: pozwoliłoby to na odzyskanie 
energii i na rozprowadzenie węgla 
drzewnego w glebie tam, gdzie poprawia 
to żyzność poprzez wychwytywanie wody 
podczas opadów i powolne uwalnianie 
oraz poprzez utrzymywanie mikroflory 
gleby; zauważa, że okres życia wynosi 
przynajmniej kilka tysięcy lat i może być 
uznawany za podwójną sekwestrację, gdyż 
oznacza to usunięcie węgla z atmosfery;

Or. en
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Poprawka 274
Dan Jørgensen, Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez, Riitta Myller

Projekt rezolucji
Ustęp 97

Projekt rezolucji Poprawka

97. jest zdania, że strategiczne planowanie 
i zintegrowane zagospodarowywanie wód, 
wychodzące z obecnego i przyszłego 
popytu na wodę, stanowią klucz do 
powodzenia w zwalczaniu skutków zmian 
klimatu dla posiadanych zasobów 
wodnych;

97. jest zdania, że strategiczne planowanie 
i zintegrowane zasoby wodne, opierające 
się na źródłach dostaw wody i hierarchii 
rodzajów użycia wody, stanowią klucz do 
sukcesu w zwalczaniu skutków zmian 
klimatycznych dla dostępności i 
zróżnicowania zasobów wodnych;

Or. en

Poprawka 275
Vittorio Prodi

Projekt rezolucji
Ustęp 97

Projekt rezolucji Poprawka

97. jest zdania, że strategiczne planowanie 
i zintegrowane zagospodarowywanie wód, 
wychodzące z obecnego i przyszłego 
popytu na wodę, stanowią klucz do 
powodzenia w zwalczaniu skutków zmian 
klimatu dla posiadanych zasobów 
wodnych;

97. jest zdania, że strategiczne planowanie 
i zintegrowana gospodarka wodna, 
opierająca się na obecnym i przyszłym 
popycie na wodę, stanowią klucz do 
sukcesu w zwalczaniu skutków zmian 
klimatycznych dla dostępnych zasobów 
wodnych; uwzględniając zwiększoną 
intensywność opadów, zwraca się o 
ogólną ostrożność w odniesieniu do gleby, 
ukierunkowaną na utrzymywanie wody 
deszczowej tam, gdzie ona spada, tak 
długo, jak to możliwe, w celu zwalczania 
erozji gleby oraz uzupełnienia 
podziemnych warstw wodonośnych;

Or. en
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Poprawka 276
Anders Wijkman

Projekt rezolucji
Ustęp 98

Projekt rezolucji Poprawka

98. wyraża pogląd, że zintegrowane 
zagospodarowanie wód powinno 
obejmować strategię na rzecz racjonalizacji 
i ograniczenia zużycia wody i udzielić 
odpowiedzi na pytania o ewentualne 
zbieranie i magazynowanie wody 
deszczowej w zbiornikach naturalnych i 
sztucznych, jak również wyjaśnić kwestie 
zagrożenia suszą i jej skutków;

98. podkreśla fakt, że zintegrowana 
gospodarka wodna powinna obejmować 
strategię na rzecz racjonalizacji i 
ograniczenia zużycia wody; wzywa 
Komisję do wzmocnienia wdrażania 
strategii z zakresu cen wody w ramach 
ramowej dyrektywy wodnej; podkreśla, że 
prawdziwy koszt wody powinien 
obejmować nie tylko koszty finansowe, 
lecz również koszty związane z ochroną 
środowiska naturalnego i z zasobami;

Or. en

Poprawka 277
Dan Jørgensen, Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez, Evangelia Tzampazi, 
Riitta Myller

Projekt rezolucji
Ustęp 98

Projekt rezolucji Poprawka

98. wyraża pogląd, że zintegrowane 
zagospodarowanie wód powinno 
obejmować strategię na rzecz racjonalizacji 
i ograniczenia zużycia wody i udzielić 
odpowiedzi na pytania o ewentualne 
zbieranie i magazynowanie wody 
deszczowej w zbiornikach naturalnych i 
sztucznych, jak również wyjaśnić kwestie 
zagrożenia suszą i jej skutków;

98. jest zdania, że zintegrowana 
gospodarka zasobami wodnymi powinna
obejmować strategię na rzecz zwiększenia 
efektywności wykorzystania wody, 
oszczędności wody, racjonalizacji i 
ograniczenia zużycia wody oraz 
zwiększoną świadomość konsumentów w 
zakresie zrównoważonego zużycia wody, a 
także powinna udzielić odpowiedzi na 
pytania o ewentualne zbieranie i 
magazynowanie wody deszczowej w 
zbiornikach naturalnych i sztucznych, jak 
również wyjaśnić kwestie zagrożenia 
powodziami i suszami i ich skutków; jest 
zdania, że należy zachęcać do podjęcia 
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działań na rzecz ustanowienia skutecznej 
hierarchii rodzajów użycia wody i 
przypomina, że w przypadku gospodarki 
zasobami wodnymi należy popierać 
podejście oparte na zapotrzebowaniu;

Or. en

Poprawka 278
Adam Gierek

Projekt rezolucji
Ustęp 98

Projekt rezolucji Poprawka

98. wyraża pogląd, że zintegrowane 
zagospodarowanie wód powinno 
obejmować strategię na rzecz racjonalizacji 
i ograniczenia zużycia wody i udzielić 
odpowiedzi na pytania o ewentualne 
zbieranie i magazynowanie wody 
deszczowej w zbiornikach naturalnych i 
sztucznych, jak również wyjaśnić kwestie 
zagrożenia suszą i jej skutków;

98. jest zdania, że zintegrowana 
gospodarka wodna, w tym uregulowanie 
dotychczas nieuregulowanych dużych rzek 
w UE, powinna obejmować strategię na 
rzecz racjonalizacji i ograniczenia zużycia 
wody i udzielić odpowiedzi na pytania o 
ewentualne długoterminowe wymogi w 
odniesieniu do zbierania i 
magazynowania wody deszczowej oraz 
ochrony przed powodziami w zbiornikach 
naturalnych i sztucznych, powodowanymi 
przez stawianie wielokrotnych tam na 
rzekach, jak również wyjaśnić kwestie 
zagrożenia suszą i jej skutków;

Or. pl

Poprawka 279
Riitta Myller

Projekt rezolucji
Ustęp 99

Projekt rezolucji Poprawka

99. wzywa Komisję do przyjęcia ważnej, 
transgranicznej roli koordynatora 

99. wzywa Komisję do przyjęcia ważnej, 
transgranicznej roli koordynatora w 
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zagospodarowania wód, w szczególności 
drogą utworzenia sieci i finansowania prac 
badawczych nad innowacyjnymi 
technologiami odsalania wody morskiej, 
nowymi systemami nawadniania oraz 
zużycia wody w mieście i na wsi, jak 
również drogą wspierania pilotażowych 
projektów zmniejszania szkód 
powodowanych suszą lub powodzią;

ramach gospodarki wodnej, w 
szczególności drogą utworzenia sieci i 
finansowania prac badawczych nad 
innowacyjnymi technologiami zwiększania 
wydajności wody, odsalania wody 
morskiej, nowymi systemami nawadniania 
oraz zużycia wody w mieście i na wsi, jak 
również drogą wspierania pilotażowych 
projektów zmniejszania szkód 
powodowanych suszą lub powodzią; 
wzywa do szybkiego utworzenia 
Europejskiego Obserwatorium susz, 
pustynnienia, powodzi i innych skutków 
zmian klimatycznych w celu gromadzenia 
informacji i zagwarantowania bardziej 
skutecznej reakcji w ramach systemu 
wczesnego ostrzegania;

Or. en

Poprawka 280
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Projekt rezolucji
Ustęp 99

Projekt rezolucji Poprawka

99. wzywa Komisję do przyjęcia ważnej, 
transgranicznej roli koordynatora 
zagospodarowania wód, w szczególności 
drogą utworzenia sieci i finansowania prac 
badawczych nad innowacyjnymi 
technologiami odsalania wody morskiej, 
nowymi systemami nawadniania oraz 
zużycia wody w mieście i na wsi, jak 
również drogą wspierania pilotażowych 
projektów zmniejszania szkód 
powodowanych suszą lub powodzią;

99. wzywa Komisję do przyjęcia ważnej, 
transgranicznej roli koordynatora w 
ramach gospodarki wodnej, w 
szczególności drogą utworzenia sieci i 
finansowania prac badawczych nad 
innowacyjnymi technologiami odsalania 
wody morskiej, nowymi systemami 
nawadniania oraz zużycia wody w mieście 
i na wsi, jak również drogą wspierania 
pilotażowych projektów zmniejszania 
szkód powodowanych suszą lub powodzią; 
wzywa do szybkiego utworzenia 
Europejskiego Obserwatorium Susz i 
systemu wczesnego ostrzegania;

Or. en
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Poprawka 281
Dan Jørgensen

Projekt rezolucji
Ustęp 99

Projekt rezolucji Poprawka

99. wzywa Komisję do przyjęcia ważnej, 
transgranicznej roli koordynatora 
zagospodarowania wód, w szczególności 
drogą utworzenia sieci i finansowania prac 
badawczych nad innowacyjnymi 
technologiami odsalania wody morskiej, 
nowymi systemami nawadniania oraz 
zużycia wody w mieście i na wsi, jak 
również drogą wspierania pilotażowych 
projektów zmniejszania szkód 
powodowanych suszą lub powodzią;

99. wzywa Komisję do przyjęcia ważnej, 
transgranicznej roli koordynatora w 
ramach gospodarki wodnej, w 
szczególności drogą utworzenia sieci i 
finansowania prac badawczych nad 
innowacyjnymi technologiami zwiększania 
wydajności wody, odsalania wody 
morskiej, nowymi systemami nawadniania 
oraz zużycia wody w mieście i na wsi, jak 
również drogą wspierania pilotażowych 
projektów zmniejszania szkód 
powodowanych suszą lub powodzią;

Or. en

Poprawka 282
Elisa Ferreira

Projekt rezolucji
Ustęp 99 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

99a. zwraca się do Komisji o 
uwzględnienie Konwencji w sprawie 
współpracy na rzecz ochrony i 
zrównoważonego wykorzystania 
portugalsko-hiszpańskich dorzeczy, 
obowiązującej od stycznia 2000 r., jako 
przykładu pozytywnego porozumienia w 
sprawie gospodarki wodnej; 

Or. en
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Poprawka 283
Marian-Jean Marinescu

Projekt rezolucji
Ustęp 99 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

99a. wzywa Komisję do opracowania 
planu na rzecz ochrony pokryw lodowych 
i lodowców;

Or. en

Poprawka 284
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Projekt rezolucji
Ustęp 99 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

99a. jest zdania, że w celu ustanowienia 
odpowiednich bodźców do wydajnego 
wykorzystania zasobów wodnych państwa 
członkowskie powinny w ramach swoich 
strategii w zakresie wody uwzględnić 
zasady odzyskiwania kosztów usług 
wodnych oraz zasadę „zanieczyszczający 
płaci”;

Or. en

Poprawka 285
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Projekt rezolucji
Ustęp 100

Projekt rezolucji Poprawka

100. podkreśla, że obecna praktyka
rybołówstwa dodatkowo, obok skutków 
zmian klimatycznych, osłabia odporność 

100. podkreśla, że niektóre z obecnych 
praktyk rybołówstwa dodatkowo, obok 
skutków zmian klimatycznych, osłabia 
odporność rybostanu i organizmów 



PE414.131v01-00 42/87 AM\746192PL.doc

PL

rybostanu i organizmów morskich; morskich;

Or. en

Poprawka 286
Marian-Jean Marinescu

Projekt rezolucji
Ustęp 103

Projekt rezolucji Poprawka

103. wyraża pogląd, że zmiany w 
środowisku naturalnym uwarunkowane 
zmianami klimatu mogą spowodować 
konieczność przeniesienia kultur wodnych, 
co doprowadzi do powstania strat 
gospodarczych w danym miejscu; ale 
ostrzega przed negatywnymi skutkami 
takiego przeniesienia dla danego 
ekosystemu i w związku z tym oczekuje 
wiążących szacunków takich następstw;

103. wyraża pogląd, że zmiany w 
środowisku naturalnym uwarunkowane 
zmianami klimatycznymi mogą 
spowodować konieczność przeniesienia 
kultur wodnych, co doprowadzi do 
powstania strat gospodarczych w danym 
miejscu; ale ostrzega przed negatywnymi 
skutkami takiego przeniesienia oraz 
przeludnienia dla danego ekosystemu i w 
związku z tym oczekuje wiążących 
szacunków takich następstw;

Or. en

Poprawka 287
Jens Holm, Roberto Musacchio, Bairbre de Brún

Projekt rezolucji
Ustęp 104

Projekt rezolucji Poprawka

104. uznaje hierarchię postępowania z 
odpadami za przewodni motyw 
europejskiej polityki zagospodarowywania 
odpadów, ale wskazuje, że z punktu 
widzenia polityki ochrony klimatu sztywne 
stosowanie tej hierarchii niekoniecznie 
musi prowadzić do celu; 

104. uznaje hierarchię postępowania z 
odpadami za przewodni motyw 
europejskiej polityki w zakresie gospodarki 
odpadami; 

Or. en
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Poprawka 288
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez, Riitta Myller, Justas Vincas Paleckis

Projekt rezolucji
Ustęp 104

Projekt rezolucji Poprawka

104. uznaje hierarchię postępowania z 
odpadami za przewodni motyw 
europejskiej polityki zagospodarowywania 
odpadów, ale wskazuje, że z punktu 
widzenia polityki ochrony klimatu sztywne 
stosowanie tej hierarchii niekoniecznie 
musi prowadzić do celu; 

104. uznaje hierarchię postępowania z 
odpadami za przewodni motyw 
europejskiej polityki w zakresie gospodarki 
odpadami; zwraca się do Komisji o 
zaproponowanie procentowych celów 
redukcji dotyczących ograniczenia, 
ponownego wykorzystania i recyklingu 
odpadów; domaga się poddawania tych 
celów przeglądowi i ich zaostrzanie, jeżeli 
będzie to konieczne;

Or. en

Poprawka 289
Riitta Myller

Projekt rezolucji
Ustęp 105

Projekt rezolucji Poprawka

105. stwierdza, że unikanie generowania 
odpadów – chociażby przez zmniejszenie 
nakładów na opakowania – stanowi 
najlepszą możliwość redukcji
bezpośredniej emisji w tym sektorze
pochodzącej ze zbierania odpadów;

105. zauważa, że unikanie generowania 
odpadów – chociażby przez zmniejszenie 
ilości opakowań – stanowi najlepszą 
możliwość ograniczenia bezpośrednich
emisji w tym sektorze; podkreśla jednak, 
że unikanie generowania odpadów w 
perspektywie długoterminowej wymaga 
zmiany metod produkcyjnych i 
przyzwyczajeń konsumpcyjnych;

Or. en
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Poprawka 290
Karl-Heinz Florenz

Projekt rezolucji
Ustęp 105

Projekt rezolucji Poprawka

105. stwierdza, że unikanie generowania 
odpadów – chociażby przez zmniejszenie 
nakładów na opakowania – stanowi 
najlepszą możliwość redukcji 
bezpośredniej emisji w tym sektorze
pochodzącej ze zbierania odpadów;

105. zauważa, że unikanie generowania 
odpadów – chociażby przez 
zoptymalizowanie opakowań – stanowi 
najlepszą możliwość ograniczenia
bezpośrednich emisji w tym sektorze,
pochodzących ze zbierania odpadów;

Or. de

Poprawka 291
Markus Pieper

Projekt rezolucji
Ustęp 106

Projekt rezolucji Poprawka

106. podkreśla, że wstępne sortowanie 
biologiczne i recykling materiałów w 
ogromnym stopniu przyczyniają się do 
uniknięcia bezpośrednich emisji z 
wysypisk śmieci;

106. podkreśla, że oddzielne zbieranie 
bioodpadów i recykling materiałów w 
ogromnym stopniu przyczyniają się do 
uniknięcia bezpośrednich emisji z 
wysypisk śmieci;

Or. en

Poprawka 292
Markus Pieper

Projekt rezolucji
Ustęp 107

Projekt rezolucji Poprawka

107. uważa za sensowne dla ograniczenia 
bezpośrednich emisji w sektorze odpadów 
unikanie przewozu śmieci na długich 
trasach; jest zdania, że transgraniczne 

107. uważa za sensowne dla ograniczenia 
bezpośrednich emisji w sektorze odpadów 
zbadanie potencjalnego wpływu CO2
pochodzącego z przewozu śmieci na 
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przenoszenie odpadów w EU należy 
ograniczyć do obszarów regionalnych; 
wyraża pogląd, że należy wstrzymać 
eksport materiałów poddawanych 
recyklingowi poza UE, aby uniknąć 
„eksportu emisji” i zachować wartościowe 
surowce w UE;

długich trasach, biorąc za punkt 
odniesienia rynek i przewóz pierwotnych 
surowców w tym samym celu, a także cele 
środowiskowe i gospodarcze Unii 
Europejskiej (np. cele UE w zakresie 
recyklingu); jest zdania, że przed 
zaproponowaniem jakichkolwiek nowych 
działań należy najpierw poddać ocenie 
wyniki wyżej wspomnianego badania i 
wzywa Komisję do jego przeprowadzenia;

Or. en

Poprawka 293
Karl-Heinz Florenz

Projekt rezolucji
Ustęp 107

Projekt rezolucji Poprawka

107. uważa za sensowne dla ograniczenia 
bezpośrednich emisji w sektorze odpadów 
unikanie przewozu śmieci na długich 
trasach; jest zdania, że transgraniczne 
przenoszenie odpadów w EU należy 
ograniczyć do obszarów regionalnych; 
wyraża pogląd, że należy wstrzymać 
eksport materiałów poddawanych 
recyklingowi poza UE, aby uniknąć 
„eksportu emisji” i zachować wartościowe 
surowce w UE;

107. uważa za sensowne dla ograniczenia 
bezpośrednich emisji w sektorze odpadów 
unikanie przewozu niesortowanych śmieci 
na długich trasach; jest zdania, że 
transgraniczne przenoszenie zmieszanych 
odpadów pochodzących z gospodarstw 
domowych w UE należy dlatego 
ograniczyć do minimum; wyraża pogląd, 
że należy zwalczać nielegalny eksport 
materiałów poddawanych recyklingowi, 
aby uniknąć „eksportu emisji” i zachować 
wartościowe surowce w UE;

Or. de

Poprawka 294
Jens Holm, Roberto Musacchio, Bairbre de Brún

Projekt rezolucji
Ustęp 109

Projekt rezolucji Poprawka

109. dostrzega w wykorzystywaniu skreślony
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wstępnie posortowanych odpadów dla 
celów energetycznych w połączeniu z 
skojarzoną gospodarką energetyczną, przy 
ścisłej kontroli emisji, możliwość 
odzyskiwania energii o wysokim 
współczynniku sprawności, którą można 
bezpiecznie zastosować dla celów redukcji 
pośredniej emisji gazów cieplarnianych i 
która może zastąpić paliwa kopalne;

Or. en

Poprawka 295
Markus Pieper

Projekt rezolucji
Ustęp 109

Projekt rezolucji Poprawka

109. dostrzega w wykorzystywaniu 
wstępnie posortowanych odpadów dla 
celów energetycznych w połączeniu z
skojarzoną gospodarką energetyczną, przy 
ścisłej kontroli emisji, możliwość 
odzyskiwania energii o wysokim 
współczynniku sprawności, którą można 
bezpiecznie zastosować dla celów redukcji 
pośredniej emisji gazów cieplarnianych i 
która może zastąpić paliwa kopalne;

109. dostrzega w uzyskiwaniu energii z 
odpadów w przeznaczonych do tego celu 
obiektach i w wykorzystywaniu wstępnie 
posortowanych odpadów dla celów 
energetycznych, w szczególności w 
połączeniu ze skojarzoną gospodarką 
energetyczną, przy ścisłej kontroli emisji, 
możliwość odzyskiwania wysoce 
efektywnego odzyskiwania energii, którą 
można bezpiecznie zastosować dla celów 
pośredniego ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych i która może zastąpić 
paliwa kopalne;

Or. en

Poprawka 296
Nikolaos Vakalis

Projekt rezolucji
Ustęp 109 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

109a. jest zdania, że zwiększanie badań i 
rozwoju w zakresie rozwiązań dotyczących 
gospodarki odpadami i zasobami ma 
kluczowe znaczenie oraz podkreśla 
potrzebę natychmiastowego wdrożenia 
innowacyjnych technologii w tym 
obszarze;

Or. en

Poprawka 297
Marian-Jean Marinescu

Projekt rezolucji
Ustęp 110 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

110a. uznaje istnienie różnego podejścia 
państw członkowskich w zakresie energii 
jądrowej i dlatego nalega, by Komisja 
zwróciła szczególną uwagę na odpady 
radioaktywne i pełen proces ich 
odzyskiwania w celu poprawy 
bezpieczeństwa;

Or. en

Poprawka 298
Rebecca Harms

Projekt rezolucji
Ustęp 111

Projekt rezolucji Poprawka

111. wzywa Komisję do zbadania 
możliwości włączenia sektora odpadów w 
system handlu emisjami i kompatybilność 
projektów CDM;

skreślony
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Poprawka 299
Anneli Jäätteenmäki

Projekt rezolucji
Ustęp 112

Projekt rezolucji Poprawka

112. przypomina o swoich żądaniach 
umieszczonych w wyżej wymienionej 
rezolucji w sprawie zielonej księgi Komisji 
dotyczącej dostosowania do zmian 
klimatycznych w Europie – opcje działań 
UE i oczekuje wyników konsultacji, 
zgodnie z zapowiedzią Komisji do końca 
2008 r.;

112. przypomina o swoich żądaniach 
zawartych w wyżej wymienionej rezolucji 
w sprawie zielonej księgi Komisji 
„Adaptacja do zmian klimatycznych w 
Europie – warianty działań na szczeblu 
UE” i wzywa Komisję, by opublikowała, 
bez dalszych opóźnień, zapowiadaną białą 
księgę w sprawie skoordynowanych, 
ogólnoeuropejskich ram w zakresie 
planowania działań dostosowawczych;

Or. en

Poprawka 300
Chris Davies

Projekt rezolucji
Ustęp 112 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

112a. wzywa Komisję, by w nawiązaniu do 
białej księgi, która ma się wkrótce ukazać, 
dokonała przeglądu tego, w jakim stopniu 
istniejące polityki i programy UE 
przyczyniają się do efektywności działań 
dostosowawczych oraz zapewniają, że 
propozycje dotyczące przedmiotowych 
działań sektorowych są ze sobą spójne i
nie są sprzeczne;

Or. en
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Poprawka 301
Chris Davies

Projekt rezolucji
Ustęp 113

Projekt rezolucji Poprawka

113. podkreśla w związku z tym ponownie
konieczność stosownego uwzględnienia 
zasady pomocniczości, ponieważ
europejskie władze regionalne i lokalne 
będą mogły udzielić lepszych odpowiedzi 
politycznych na ich własne doświadczenia 
związane z następstwami zmian 
klimatycznych;

113. podkreśla wprawdzie konieczność 
stosownego uwzględnienia zasady 
pomocniczości oraz uznania decydującej 
roli władz regionalnych i lokalnych, 
jednak podkreśla, że działania na szczeblu 
UE mają kluczowe znaczenie dla 
wspierania bioróżnorodności poprzez 
wzmacnianie sieci Natura 2000 oraz 
zintegrowanie skutecznych działań 
dostosowawczych w zakresie europejskiej 
polityki rolnej, morskiej i polityki 
spójności;

Or. en

Poprawka 302
Guido Sacconi

Projekt rezolucji
Ustęp 113

Projekt rezolucji Poprawka

113. podkreśla w związku z tym ponownie 
konieczność stosownego uwzględnienia 
zasady pomocniczości, ponieważ 
europejskie władze regionalne i lokalne 
będą mogły udzielić lepszych odpowiedzi 
politycznych na ich własne doświadczenia 
związane z następstwami zmian 
klimatycznych;

113. podkreśla w związku z tym ponownie 
konieczność stosownego uwzględnienia 
zasady pomocniczości, ponieważ 
europejskie władze regionalne i lokalne, w 
szczególności w odniesieniu do terenów 
najbardziej narażonych, takich jak 
obszary wyżynne i przybrzeżne, będą 
mogły udzielić lepszych odpowiedzi 
politycznych na podstawie własnych 
doświadczeń związanych z następstwami 
zmian klimatycznych;

Or. it
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Poprawka 303
Guido Sacconi

Projekt rezolucji
Ustęp 114

Projekt rezolucji Poprawka

114. podkreśla ponownie konieczność 
spójności i całościowej koordynacji działań 
dostosowawczych na szczeblu UE jak 
również zbadania ewentualnych efektów 
synergii oraz powtarza swoje żądanie 
opracowania ogólnoeuropejskich ram dla 
planowania tych działań;

114. podkreśla ponownie konieczność 
spójności i całościowej koordynacji działań 
dostosowawczych na szczeblu UE, jak 
również zbadania ewentualnych efektów 
synergii, między innymi w ramach 
międzynarodowych porozumień w sprawie 
określonych obszarów i terytoriów, w 
odniesieniu do których Wspólnota 
Europejska jest jedną za stron; powtarza 
swoje żądanie opracowania 
ogólnoeuropejskich ram dla planowania 
tych działań;

Or. it

Poprawka 304
Lambert van Nistelrooij

Projekt rezolucji
Ustęp 114 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

114a. podkreśla znaczenie opublikowania 
przez Komisję zielonej księgi na temat 
spójności terytorialnej, w której 
podkreślono potrzebę stworzenia 
zintegrowanego podejścia w zakresie 
polityk sektorowych w celu poprawy 
połączonego wpływu terytorialnego 
polityki UE oraz polityk krajowych i 
regionalnych; w związku z tym wzywa do 
ulepszenia procedur w zakresie funduszy 
strukturalnych, tak by w jeszcze większym 
stopniu można było przeznaczać je na 
rzecz działań związanych z ochroną 
klimatu;
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Poprawka 305
Peter Liese

Projekt rezolucji
Ustęp 114 a (nowy) (po nagłówku „Zdrowie”)

Projekt rezolucji Poprawka

114a. jest głęboko zaniepokojony 
doniesieniami ze strony WHO i innych 
uznanych instytucji, które wskazują na 
wzrost występowania chorób związanych 
ze zmianami klimatycznymi;

Or. de

Poprawka 306
Peter Liese

Projekt rezolucji
Ustęp 114 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

114b. podkreśla fakt, że coraz większe 
zmiany klimatyczne doprowadzą do 
szerzenia się chorób tropikalnych w 
strefach klimatu umiarkowanego, wzrostu 
śmiertelności spowodowanej upałami oraz 
innych problemów dotykających dużą 
część ludności;

Or. de

Poprawka 307
Justas Vincas Paleckis, Riitta Myller

Projekt rezolucji
Ustęp 114 a (nowy) (po nagłówku „Zdrowie”)
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Projekt rezolucji Poprawka

114a. podkreśla znaczenie terenów 
zielonych na obszarach miejskich dla 
zdrowia społeczeństwa, jakości powietrza, 
wychwytywania dwutlenku węgla oraz 
wsparcia zwalczania zmian 
klimatycznych; wzywa Komisję, państwa 
członkowskie i władze lokalne do 
zachowania i powiększania już 
istniejących - oraz tworzenia nowych -
terenów zielonych na obszarach 
miejskich;

Or. en

Poprawka 308
Michl Ebner

Projekt rezolucji
Ustęp 115

Projekt rezolucji Poprawka

115. podkreśla koordynującą rolę UE, 
zwłaszcza przy tworzeniu systemów 
wczesnego ostrzegania przed falami 
upałów, okresami długotrwałych mrozów i 
powodziami, jak również przy 
usprawnianiu systematycznej ewidencji 
danych na temat zdrowia, zachorowań, 
pogody i środowiska naturalnego;

115. podkreśla koordynującą rolę UE, 
zwłaszcza przy tworzeniu systemów
automatycznego lub ciągłego 
monitorowania zanieczyszczeń oraz 
systemów wczesnego ostrzegania przed 
falami upałów, okresami długotrwałych 
mrozów i powodziami, jak również przy 
usprawnianiu systematycznej ewidencji 
danych na temat zdrowia, zachorowań, 
pogody i środowiska naturalnego oraz 
danych statystycznych;

Or. it

Poprawka 309
Antonios Trakatellis

Projekt rezolucji
Ustęp 115 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

115a. podkreśla, że zmiany klimatyczne 
będę miały decydujące znaczenie w 
odniesieniu do wzrostu występowania 
niektórych chorób w wyniku 
nieuniknionych zmian w charakterze 
ekosystemów, które wpłyną między innymi 
na zwierzęta, rośliny, owady, pierwotniaki, 
bakterie i wirusy;

Or. en

Poprawka 310
Antonios Trakatellis

Projekt rezolucji
Ustęp 115 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

115b. podkreśla, że nabycie 
specjalistycznej wiedzy w zakresie wpływu 
zmian klimatycznych na zdrowie 
człowieka ma pierwszorzędne znaczenie, 
szczególnie w odniesieniu do niektórych
chorób zakaźnych i pasożytniczych;

Or. en

Poprawka 311
Antonios Trakatellis

Projekt rezolucji
Ustęp 115 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

115c. podkreśla, że chociaż głównym 
celem programu zdrowia publicznego na 
lata 2008-2013 są działania obejmujące 
czynniki powszechnie uznawane za 
decydujące o stanie zdrowia (odżywianie 
się, palenie papierosów, spożycie 
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alkoholu, branie narkotyków), w ramach 
przedmiotowego programu należy również 
skoncentrować się na nowych 
zagrożeniach dla zdrowia i określić 
czynniki środowiskowe związane ze 
zmianami klimatycznymi;

Or. en

Poprawka 312
Vittorio Prodi, John Bowis, Jules Maaten

Projekt rezolucji
Ustęp 115 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

115a. podkreśla koordynacyjną rolę UE i 
Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania 
i Kontroli Chorób w zakresie 
informowania społeczeństwa, jak unikać 
chorób przenoszonych przez owady, w 
szczególności poprzez noszenie 
ochronnych ubrań, korzystanie z 
baldachimów, środków odstraszających 
owady i środków owadobójczych;

Or. en

Poprawka 313
Rebecca Harms, Bart Staes

Projekt rezolucji
Ustęp 115 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

115a. podkreśla koordynacyjną rolę UE i 
Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania 
i Kontroli Chorób w zakresie 
informowania społeczeństwa, jak unikać 
chorób przenoszonych przez owady; 

Or. en
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Poprawka 314
David Martin

Projekt rezolucji
Ustęp 115 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

115a. wzywa do opracowania 
wszechstronnej i zintegrowanej 
metodologii w zakresie oceny wpływu, 
słabych stron i działań dostosowawczych 
efektywnych z punktu widzenia kosztów 
oraz wskaźników służących do pomiaru 
skuteczności działań, zmniejszenia ryzyka 
w skali UE, oceny wpływu oraz kosztów i 
zysków w odniesieniu do działań 
dostosowawczych w porównaniu z 
wariantem zakładającym 
niepodejmowanie żadnych działań;

Or. en

Poprawka 315
Vittorio Prodi, John Bowis, Bart Staes, Jules Maaten

Projekt rezolucji
Ustęp 116

Projekt rezolucji Poprawka

116. podnosi kwestię możliwych działań 
na rzecz wzmocnienia gotowości na 
wypadek katastrof, wzmocnienia 
publicznej opieki zdrowotnej i 
przygotowań na nagłe wypadki, wspierania 
działań prozdrowotnych we wszystkich 
sektorach oraz budowania świadomości 
społeczeństwa, jak na przykład wyjaśnianie
nowych zagrożeń zdrowia, sygnałów 
ostrzegawczych i udzielanie konkretnych 
wskazówek odnośnie do zapobiegania 
eksponowaniu się na zagrożenia;

116. podnosi kwestię możliwych działań 
na rzecz wzmocnienia gotowości na 
wypadek katastrof, wzmocnienia 
publicznej opieki zdrowotnej i 
przygotowań na nagłe wypadki, wspierania 
działań prozdrowotnych we wszystkich 
sektorach oraz budowania świadomości 
społeczeństwa, w szczególności poprzez
informowanie o nowych zagrożeniach dla 
zdrowia, sygnały ostrzegawcze i udzielanie 
konkretnych wskazówek odnośnie do 
zapobiegania narażaniu się na zagrożenia,
ze szczególnym uwzględnieniem chorób 
przenoszonych przez owady oraz fali 
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upałów;

Or. en

Poprawka 316
Michl Ebner

Projekt rezolucji
Ustęp 116

Projekt rezolucji Poprawka

116. podnosi kwestię możliwych działań 
na rzecz wzmocnienia gotowości na 
wypadek katastrof, wzmocnienia 
publicznej opieki zdrowotnej i
przygotowań na nagłe wypadki, wspierania 
działań prozdrowotnych we wszystkich 
sektorach oraz budowania świadomości
społeczeństwa, jak na przykład
wyjaśnianie nowych zagrożeń zdrowia, 
sygnałów ostrzegawczych i udzielanie 
konkretnych wskazówek odnośnie do 
zapobiegania eksponowaniu się na 
zagrożenia;

116. podnosi kwestię możliwych działań 
na rzecz wzmocnienia gotowości na 
wypadek katastrof, wzmocnienia 
publicznej opieki zdrowotnej i 
przygotowań na nagłe wypadki, wspierania 
działań prozdrowotnych we wszystkich
sektorach oraz działań prewencyjnych i 
zwiększających świadomość, do których 
należy informowanie społeczeństwa o
znanych od dawna i nowych zagrożeniach;

Or. it

Poprawka 317
Antonios Trakatellis

Projekt rezolucji
Ustęp 116 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

116a. zauważa, że zbieranie i ocena 
właściwych danych dotyczących skutków 
zmian klimatycznych dla zdrowia 
człowieka ma ogromne znaczenie w 
odniesieniu do efektywnej oceny tych 
skutków;

Or. en
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Poprawka 318
Riitta Myller, Dorette Corbey

Projekt rezolucji
Ustęp 116 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

116a. wzywa państwa członkowskie do 
przeznaczenia dodatkowych środków 
finansowych na systemy opieki zdrowotnej 
w celu umożliwienia właściwego 
zareagowania na wpływ zmian 
klimatycznych na zdrowie, jako że zmiany 
klimatyczne przyspieszają proces szerzenia 
się chorób, który zmusza systemy opieki 
zdrowotnej do podjęcia działań;

Or. en

Poprawka 319
Riitta Myller, Silvia-Adriana Ţicău

Projekt rezolucji
Ustęp 116 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

116a. podkreśla, że choroby tropikalne 
przenoszone przez pasożyty lub komary, 
jak również inne czynniki 
chorobotwórcze, zazwyczaj spotykane w 
strefie tropikalnej, mogą wystąpić na 
wyższych szerokościach geograficznych 
bądź większych wysokościach, stanowiąc 
nowe zagrożenie dla ludności;

Or. en
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Poprawka 320
Riitta Myller, Silvia-Adriana Ţicău

Projekt rezolucji
Ustęp 116 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

116b. jest zdania, że potrzebne są badania 
z zakresu nauk medycznych oraz w 
sektorze farmaceutycznym, mające na 
celu opracowanie leków i szczepionek na 
nowe choroby, które byłyby dostępne dla 
wszystkich chorych po przystępnej cenie, 
bez względu na ich pochodzenie; 

Or. en

Poprawka 321
Riitta Myller, Dorette Corbey, Katerina Batzeli

Projekt rezolucji
Ustęp 117

Projekt rezolucji Poprawka

117. wyraża pogląd, że w globalnym 
wyścigu o stworzenie ubogiej w emisje
gospodarki Europa zajmuje znakomitą 
pozycję wyjściową i powinna wykorzystać 
tę sytuację w celu uruchomienia lawiny 
innowacji, które stworzą nowe i 
konkurencyjne przedsiębiorstwa i miejsca 
pracy w obszarze czystych technologii, 
zgodnie z najlepszymi zamierzeniami 
strategii lizbońskiej;

117. wyraża pogląd, że w globalnym 
wyścigu o stworzenie niskoemisyjnej
gospodarki Europa zajmuje znakomitą 
pozycję wyjściową i powinna wykorzystać 
tę sytuację w celu uruchomienia lawiny 
innowacji, które stworzą nowe i 
konkurencyjne przedsiębiorstwa i miejsca 
pracy w obszarze czystych technologii,
energii odnawialnych i ekologicznych 
przedsiębiorstw oraz kompetencji w celu 
zrównoważenia potencjalnej utraty miejsc 
pracy w sektorach o wysokiej emisji CO2,
zgodnie ze strategią lizbońską; wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do 
określenia zmian strukturalnych 
wynikających z wdrażania polityk w 
zakresie ochrony klimatu oraz wzywa 
Komisję do okresowego proponowania 
działań mających na celu wsparcie dla 
ludności w największym stopniu 
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dotkniętej zmianami klimatycznymi;

Or. en

Poprawka 322
Riitta Myller, Dorette Corbey, Katerina Batzeli

Projekt rezolucji
Ustęp 118

Projekt rezolucji Poprawka

118. ostrzega przed zmarnowaniem przez
nadmierne czarnowidztwo ekonomicznej 
szansy, jaką stwarzają zmiana klimatu i 
polityczne działania na rzecz zahamowania 
tych zmian i przed przegraną w globalnej 
walce konkurencyjnej o efektywność, 
innowacyjność, surowce i technologie
przyszłości, a także o rynki;

118. ostrzega przed zmarnowaniem, w 
wyniku nadmiernego pesymizmu,
ekonomicznej szansy, jaką stwarzają 
zmiany klimatyczne i polityczne działania 
na rzecz zahamowania tych zmian,
podkreślając potrzebę optymistycznego 
nastawienia ze strony partnerów 
społecznych, którzy będą bezpośrednio 
zaangażowani w zapewnianie ożywienia 
gospodarczego oraz możliwości 
przekwalifikowania i przejęcia 
pracowników poszkodowanych na skutek 
działań przystosowawczych i 
ograniczających skutki zmian 
klimatycznych; uważa, że konsensus 
publiczny i społeczny zadecyduje o 
wygranej w globalnym wyścigu w zakresie 
efektywności, innowacyjności, surowców i 
technologii przyszłości, a także rynków;

Or. en

Poprawka 323
Riitta Myller, Evangelia Tzampazi

Projekt rezolucji
Ustęp 119 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

119a. jest zdania, że w celu efektywnego 
pod względem społecznym zarządzania 
działaniami dostosowawczymi oraz 
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restrukturyzacją na rynku pracy, które 
staną się konieczne na skutek zmian 
klimatycznych, należy przedsięwziąć 
środki mające na celu stworzenie 
mechanizmów opartych na podejściu 
prewencyjnym, przy zaangażowaniu ze 
strony partnerów społecznych;

Or. en

Poprawka 324
Rebecca Harms, Caroline Lucas

Projekt rezolucji
Ustęp 120 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

120a. wzywa do ustanowienia komitetu 
konsultacyjnego do spraw polityki UE w 
zakresie zmian klimatycznych, do którego 
należeliby partnerzy społeczni, co 
umożliwiłoby większe zaangażowanie w 
tworzenie polityk dotyczących zwalczania 
zmian klimatycznych;

Or. en

Poprawka 325
Lambert van Nistelrooij

Projekt rezolucji
Ustęp 120 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

120a. apeluje do Komisji o zbadanie, 
dopóki nie zostaną opracowane 
jednakowe zasady konkurencji, 
możliwości istniejących w przemyśle w 
odniesieniu do możliwości gospodarczych 
w zakresie stworzenia innowacyjnego, 
przyjaznego dla środowiska przemysłu; w 
związku z tym wzywa do rozpatrzenia - w 
ramach WTO - kwestii wprowadzenia 
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środków przejściowych, w ramach których 
faworyzowano by produkcję oraz wywóz 
towarów ekologicznych i innowacyjnych 
technologii; 

Or. en

Poprawka 326
Rebecca Harms, Caroline Lucas + Riitta Myller, Dorette Corbey

Projekt rezolucji
Ustęp 121

Projekt rezolucji Poprawka

121. zachęca partnerów społecznych i 
partnerów umów taryfowych w państwach 
członkowskich do wspólnej pracy nad 
przygotowaniem strategii ekonomicznych 
dla odnośnych sektorów celem określenia i 
strategicznego wyczerpania posiadanego 
potencjału; 

121. zachęca partnerów społecznych i 
partnerów umów taryfowych w państwach 
członkowskich oraz na szczeblu UE do 
wspólnej pracy nad przygotowaniem 
strategii ekonomicznych dla odnośnych 
sektorów celem określenia i strategicznego 
wykorzystania posiadanego potencjału; 

Or. en

Poprawka 327
Elisa Ferreira

Projekt rezolucji
Ustęp 121 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

121a. zauważa, że z doświadczenia 
wynika, iż konsumenci końcowi zostaną 
obciążeni w największym stopniu oraz że 
potencjalnie może mieć to skutek 
inflacyjny; podkreśla fakt, że zmiany 
klimatyczne muszą być zwalczane w 
sposób zrównoważony pod względem 
społecznym i gospodarczym oraz że 
wszelkie inicjatywy muszą obejmować 
środki przeznaczone na 
zrekompensowanie negatywnych 
konsekwencji społecznych dla wrażliwych 
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sektorów/grup społecznych;

Or. en

Poprawka 328
Riitta Myller, Dorette Corbey

Projekt rezolucji
Ustęp 121 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

121a. proponuje wykorzystanie bodźców 
zachęcających przedsiębiorstwa do 
stosowania ekologicznych technologii, co 
doprowadzi do stworzenia nowych miejsc 
pracy oraz wzmocni gospodarkę; 
podkreśla fakt, że programy 
współfinansowania z Europejskiego 
Funduszu Społecznego powinny okazać 
się pomocne przy wspieraniu zatrudnienia 
w sektorach ekologicznych, mając na 
uwadze wsparcie w przekwalifikowaniu 
pracowników, by mogli wykonywać 
ekologiczne zawody; proponuje również, 
by część dochodów z systemu handlu 
uprawnieniami do emisji wykorzystać na 
promowanie zatrudnienia w sektorach 
ekologicznych oraz na wsparcie dla 
najbardziej narażonych grup społecznych;

Or. en

Poprawka 329
David Martin

Projekt rezolucji
Ustęp 122 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

122a. wzywa do przeprowadzenia badań 
dotyczących potencjalnych tendencji w 
zakresie migracji spowodowanej 
zmianami klimatycznymi oraz powstałej w 
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ich wyniku presji na usługi lokalne, w 
celu uzyskania informacji służących 
procesom długoterminowego planowania 
oraz zarządzanie ryzykiem;

Or. en

Poprawka 330
Riitta Myller, Dorette Corbey

Projekt rezolucji
Ustęp 123 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

123. zaleca państwom członkowskim, by 
rozważyły sposoby szybszego wdrożenia 
czystych i efektywnych pod względem 
energetycznym technologii, takie jak 
bezpośrednie dotacje dla konsumentów 
inwestujących w technologie, np. w panele 
słoneczne, naziemne, powietrzne i wodne 
pompy ciepła oraz czystsze piece 
kominkowe;

Or. en

Poprawka 331
Riitta Myller, Dorette Corbey + Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Projekt rezolucji
Ustęp 125

Projekt rezolucji Poprawka

125. oczekuje utworzenia europejskiego 
funduszu klimatycznego lub 
odpowiednich funduszów w państwach 
członkowskich, zasilanych z dochodów z 
systemu handlu emisjami i dostrzega w 
tym możliwość zdobycia zasobów 
kapitałowych dla finansowania przyszłej 
polityki klimatycznej, której poszczególne 
działania i niezbędne ku nim potrzeby 

skreślony
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inwestycyjne trudno jest dziś zaplanować;

Or. en

Poprawka 332
Rebecca Harms, Caroline Lucas

Projekt rezolucji
Ustęp 125

Projekt rezolucji Poprawka

125. oczekuje utworzenia europejskiego 
funduszu klimatycznego lub odpowiednich 
funduszów w państwach członkowskich, 
zasilanych z dochodów z systemu handlu 
emisjami i dostrzega w tym możliwość 
zdobycia zasobów kapitałowych dla 
finansowania przyszłej polityki 
klimatycznej, której poszczególne 
działania i niezbędne ku nim potrzeby 
inwestycyjne trudno jest dziś zaplanować;

125. wzywa do utworzenia europejskiego 
funduszu klimatycznego lub odpowiednich 
funduszy w państwach członkowskich, 
zasilanych z dochodów z systemu handlu 
uprawnieniami do emisji i dostrzega w tym 
możliwość zdobycia zasobów 
kapitałowych dla finansowania przyszłej 
polityki klimatycznej; ponadto jest zdania, 
że zasada solidarności, zarówno pomiędzy 
pokoleniami, jak i między ludźmi 
zamożnymi i najbardziej narażonymi, 
powinna być kluczowym kryterium 
przydzielania środków z funduszu;

Or. en

Poprawka 333
Johannes Blokland

Projekt rezolucji
Ustęp 125

Projekt rezolucji Poprawka

125. oczekuje utworzenia europejskiego 
funduszu klimatycznego lub odpowiednich 
funduszów w państwach członkowskich, 
zasilanych z dochodów z systemu handlu 
emisjami i dostrzega w tym możliwość 
zdobycia zasobów kapitałowych dla 
finansowania przyszłej polityki 
klimatycznej, której poszczególne 
działania i niezbędne ku nim potrzeby 

125. wzywa do utworzenia europejskiego 
funduszu klimatycznego lub odpowiednich 
funduszy w państwach członkowskich, 
zasilanych z części dochodów z systemu 
handlu uprawnieniami do emisji i 
dostrzega w tym możliwość zdobycia 
zasobów kapitałowych dla finansowania 
przyszłej polityki klimatycznej, której 
poszczególne działania i niezbędne dla 
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inwestycyjne trudno jest dziś zaplanować; nich potrzeby inwestycyjne trudno jest dziś 
zaplanować;

Or. nl

Poprawka 334
Riitta Myller, Dorette Corbey

Projekt rezolucji
Ustęp 126

Projekt rezolucji Poprawka

126. proponuje wykorzystanie tych 
kapitałów na rynku kapitałowym celem 
umożliwienia zwrotu podmiotom 
gospodarczym i inwestowanie oraz 
ponowne inwestowanie w technologie 
przyszłości, a tym samym pozostawienie 
rynkowi decyzji, które z tych technologii 
znajdą zastosowanie w przyszłości i 
umożliwią osiągnięcie średnio- i 
długoterminowych celów ochrony 
klimatu, zamiast narzucać to przy pomocy 
przepisów prawnych;

skreślony

Or. en

Poprawka 335
Antonios Trakatellis

Projekt rezolucji
Ustęp 126 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

126a. zdecydowanie podkreśla, że w 
dłuższej perspektywie skuteczne 
rozwiązania kwestii zmian klimatycznych 
pojawią się również w ramach innowacji 
naukowych, zarówno w dziedzinie 
produkcji, dystrybucji i wykorzystania 
energii, jak i innych, powiązanych 
obszarach, co skutecznie ograniczy emisję 
gazów cieplarnianych, nie stwarzając przy 
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tym dodatkowych problemów 
środowiskowych;

Or. el

Poprawka 336
Riitta Myller, Dorette Corbey

Projekt rezolucji
Ustęp 126 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

126a. wzywa do częstszego 
wykorzystywania zamówień publicznych i 
partnerstw publiczno-prywatnych jako 
sposobu promowania innowacji w 
odniesieniu do nowych technologii oraz 
zapewniania im dostępu do rynku;

Or. en

Poprawka 337
Riitta Myller, Dorette Corbey

Projekt rezolucji
Nagłówek po ustępie 127

Projekt rezolucji Poprawka

Inteligentne systemy komputerowe i 
technologie informacyjno-komunikacyjne

skreślony

Or. en

Poprawka 338
Anders Wijkman, Fiona Hall, John Bowis, Peter Liese, Satu Hassi, Rebecca Harms

Projekt rezolucji
Ustęp 129
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Projekt rezolucji Poprawka

129. wzywa UE i państwa członkowskie do 
poparcia wypróbowania, legalizacji, 
wdrożenia i dalszego rozpowszechniania 
metod komputerowych oraz technologii 
informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) 
dla poprawy efektywności energetycznej –
przede wszystkim lepszych sieci 
energetycznych, energetycznej 
optymalizacji budynków i inteligentnego 
oświetlenia – przy współpracy ze strony 
przemysłu, konsumentów, władz, 
wyższych uczelni i instytutów naukowych; 

129. wzywa UE i państwa członkowskie do 
poparcia przetestowania, legalizacji, 
wdrożenia i dalszego rozpowszechniania 
metod komputerowych oraz technologii 
informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) 
w celu dematerializacji i osiągnięcia 
znacznie większej efektywności 
energetycznej – przede wszystkim poprzez 
poprawę logistyki transportu towarowego, 
zastępowanie podróży tele- i 
wideokonferencjami, lepsze sieci 
energetyczne, energetyczną optymalizację 
budynków i inteligentne oświetlenie – przy 
współpracy ze strony przemysłu, 
konsumentów, władz, wyższych uczelni i 
instytutów badawczych; 

Or. en

Poprawka 339
Anders Wijkman

Projekt rezolucji
Ustęp 129 a (nowy) (po nagłówku „Finansowanie i zagadnienia budżetowe”)

Projekt rezolucji Poprawka

129a. podkreśla, że obecnie dostępne 
fundusze przeznaczone na działania 
dostosowawcze i ograniczające skutki oraz 
współpracę technologiczną są w znacznym 
stopniu niewystarczające; wyraża 
zainteresowanie propozycją dotyczącą 
ustanowienia właściwych przepływów 
finansowych przedstawioną przez strony 
konwencji UNFCCC, m.in. Norwegię i 
Meksyk, przed rozmowami na temat 
klimatu w Akrze; wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do wzięcia bardziej 
aktywnego udziału w rozmowach na temat 
finansowania oraz zajęcia stanowiska w 
odniesieniu do przedstawionych 
propozycji lub zaprezentowania własnych 
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pomysłów;

Or. en

Poprawka 340
Markus Pieper

Projekt rezolucji
Ustęp 131

Projekt rezolucji Poprawka

131. wzywa Komisję do sporządzenia 
spisu wszystkich istniejących 
instrumentów finansowych i ich znaczenia 
dla europejskich celów ochrony klimatu 
oraz do przedłożenia, na bazie tego 
„audytu klimatycznego”, propozycji ram 
finansowych w celu dostosowania 
wytycznych budżetowych do niezbędnych 
wymogów polityki klimatycznej;

131. wzywa Komisję do sporządzenia 
spisu wszystkich istniejących 
instrumentów finansowych i ich znaczenia 
dla europejskich celów ochrony klimatu 
oraz do przedłożenia, na bazie tego 
„audytu klimatycznego”, propozycji 
przyszłych ram finansowych, tak by linie 
budżetowe UE umożliwiały podjęcie 
działań w zakresie ochrony klimatu, które 
nie zagrażałyby obecnym celom 
politycznym, ani nie byłyby z nimi 
sprzeczne;

Or. de

Poprawka 341
Catherine Guy-Quint, Dorette Corbey

Projekt rezolucji
Ustęp 131

Projekt rezolucji Poprawka

131. wzywa Komisję do sporządzenia 
spisu wszystkich istniejących 
instrumentów finansowych i ich znaczenia 
dla europejskich celów ochrony klimatu 
oraz do przedłożenia, na bazie tego 
„audytu klimatycznego”, propozycji ram 
finansowych w celu dostosowania 
wytycznych budżetowych do niezbędnych 
wymogów polityki klimatycznej;

131. wzywa Komisję do sporządzenia 
spisu wszystkich istniejących 
instrumentów finansowych i ich znaczenia 
dla europejskich celów ochrony klimatu 
oraz do przedłożenia, na bazie tego 
„audytu klimatycznego”, propozycji 
przyszłych ram finansowych w celu 
dostosowania linii budżetowych do 
niezbędnych wymogów polityki 
klimatycznej, nie wykluczając przy tym 
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możliwości stworzenia nowych funduszy i 
przydzielania do nich nowych środków;

Or. fr

Poprawka 342
Catherine Guy-Quint, Dorette Corbey

Projekt rezolucji
Ustęp 131 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

131a. podkreśla w tym kontekście potrzebę 
zapewnienia wystarczających funduszy 
przeznaczonych na wsparcie krajów 
rozwijających się w ich działaniach 
dostosowawczych w ramach strategii 
ograniczających emisję dwutlenku węgla 
oraz środków wsparcia w zakresie ich 
struktury przemysłowej i produkcyjnej;

Or. fr

Poprawka 343
Romana Jordan Cizelj

Projekt rezolucji
Ustęp 131 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

131a. wzywa Komisję, by promowała 
wdrażanie mechanizmów, takich jak 
ubezpieczenia, które pomogą chronić 
społeczeństwo przed konsekwencjami 
zmian klimatycznych;

Or. sl
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Poprawka 344
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Projekt rezolucji
Ustęp 132

Projekt rezolucji Poprawka

132. wzywa Radę do zajęcia się 
problemem niewykorzystanych środków 
celowych w budżecie UE w celu 
ewentualnego przeznaczenia tych środków 
na cele polityki klimatycznej;

skreślony

Or. pl

Poprawka 345
Markus Pieper

Projekt rezolucji
Ustęp 132 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

132a. proponuje, by przyszłe programy 
strukturalne i z zakresu rolnictwa 
uwzględniały kwestie ochrony klimatu, 
które w celu ograniczenia biurokracji 
powinny stanowić część ogólnej polityki w 
zakresie ochrony środowiska;

Or. de

Poprawka 346
Romana Jordan Cizelj

Projekt rezolucji
Ustęp 132 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

132a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, by przyczyniały się do 
rozwoju czystych technologii, także 
poprzez wykorzystanie zamówień 
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przedkomercyjnych; 

Or. sl

Poprawka 347
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Projekt rezolucji
Ustęp 133

Projekt rezolucji Poprawka

133. zachęca jako organ budżetowy do 
przyznania w najbliższej perspektywie 
finansowej wspólnie z Radą najwyższego 
priorytetu zmianom klimatu i działaniom 
na rzecz ich zahamowania;

skreślony

Or. pl

Poprawka 348
Anders Wijkman

Projekt rezolucji
Ustęp 133

Projekt rezolucji Poprawka

133. zachęca jako organ budżetowy do 
przyznania w najbliższej perspektywie 
finansowej wspólnie z Radą najwyższego 
priorytetu zmianom klimatu i działaniom 
na rzecz ich zahamowania; 

133. zachęca, jako organ budżetowy, do 
przyznania w najbliższej perspektywie 
finansowej wspólnie z Radą najwyższego 
priorytetu zmianom klimatycznym i 
działaniom na rzecz ich zahamowania, do 
których należy zwiększenie elastyczności 
w celu umożliwienia szybkiej mobilizacji 
zasobów w obliczu klęsk żywiołowych 
związanych ze zmianami klimatycznymi i 
nieprzewidzianych wydatków; w tej 
sytuacji wzywa do ustanowienia nowego 
programu finansowania, który byłby 
dostępny poprzez różne linie budżetowe, 
takie jak fundusze humanitarne 
przeznaczane na katastrofy związane ze 
zmianami klimatycznymi, fundusze w 
ramach wspólnej polityki zagranicznej i 
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bezpieczeństwa (WPZiB) oraz instrument 
na rzecz stabilności w odniesieniu do 
prewencyjnej polityki bezpieczeństwa oraz 
jako reakcja na zagrożenia dla 
bezpieczeństwa lub konflikty związane ze 
zmianami klimatycznymi, jak również, w 
odpowiednich przypadkach, inne 
fundusze z obszaru działań zewnętrznych;

Or. en

Poprawka 349
Catherine Guy-Quint, Dorette Corbey

Projekt rezolucji
Ustęp 133

Projekt rezolucji Poprawka

133. zachęca jako organ budżetowy do
przyznania w najbliższej perspektywie 
finansowej wspólnie z Radą najwyższego 
priorytetu zmianom klimatu i działaniom 
na rzecz ich zahamowania;

133. podkreśla, jako organ budżetowy,
konieczność przyznania w najbliższej 
perspektywie finansowej wspólnie z Radą 
najwyższego priorytetu zmianom 
klimatycznym i działaniom na rzecz ich 
zahamowania;

Or. fr

Poprawka 350
Katerina Batzeli, Dorette Corbey

Projekt rezolucji
Ustęp 133 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

133a. wzywa do wprowadzenia w 
przyszłości zmian w budżecie, tak aby 
podkreślić znaczenie zmian klimatycznych 
i sfinansować wszystkie polityki 
ekologiczne, podkreślając fakt, że 
dystrybucja obecnie dostępnych środków 
jest niewystarczająca i konieczne stało się 
zdobywanie nowych środków;
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Or. en

Poprawka 351
Catherine Guy-Quint, Dorette Corbey

Projekt rezolucji
Ustęp 133 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

133a. wzywa drugi organ władzy 
budżetowej oraz Komisję do ustanowienia 
europejskiego funduszu na rzecz zmian 
klimatycznych, finansowanego z 
dochodów uzyskiwanych z przyszłego 
systemu handlu uprawnieniami do emisji 
gazów cieplarnianych, który byłby 
przeznaczany na działania wspierające 
dostosowywanie się i ograniczanie 
skutków zmian klimatycznych oraz 
działania w zakresie efektywności 
energetycznej i zrównoważonej 
konsumpcji;

Or. fr

Poprawka 352
Anders Wijkman, Peter Liese, Satu Hassi, Rebecca Harms

Projekt rezolucji
Ustęp 133 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

133a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, by natychmiast przyjęły 
innowacyjne mechanizmy finansowania w 
celu wsparcia sprawnego wdrożenia 
krajowej i zewnętrznej polityki 
klimatycznej, do której zalicza się 
przeznaczenie dochodów ze sprzedaży 
aukcyjnej z unijnego systemu handlu 
uprawnieniami do emisji, oraz wspólny 
wniosek Komisji i Banku Światowego 
dotyczący światowego mechanizmu 
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finansowania na rzecz klimatu (GCFM), 
opartego na zasadzie wsparcia w 
odniesieniu do wczesnego 
prognozowania;

Or. en

Poprawka 353
Dorette Corbey

Projekt rezolucji
Nagłówek po ustępie 133

Projekt rezolucji Poprawka

Edukacja, kształcenie i budowa 
świadomości 

Edukacja, kształcenie, raportowanie, 
oznaczanie i budowa świadomości 

Or. en

Poprawka 354
Rebecca Harms, Caroline Lucas

Projekt rezolucji
Ustęp 134

Projekt rezolucji Poprawka

134. wzywa właściwe organa w państwach 
członkowskich do tworzenia nowych 
kierunków zawodowych i do dostosowania 
zarówno praktycznego kształcenia 
zawodowego jak i szkół zawodowych i 
kierunków w szkołach wyższych i na 
uniwersytetach do wyzwań stawianych 
przez strukturalne przemiany 
ekonomiczne, przyspieszane dodatkowo 
przez zmiany klimatu i ich skutki;

134. wzywa właściwe organy w państwach 
członkowskich do tworzenia nowych 
kierunków zawodowych i do dostosowania 
zarówno praktycznego kształcenia 
zawodowego jak i szkół zawodowych i 
kierunków w szkołach wyższych i na 
uniwersytetach do wyzwań stawianych 
przez strukturalne przemiany 
ekonomiczne, przyspieszane dodatkowo 
przez zmiany klimatyczne i ich skutki; 
ponadto wzywa do regularnego 
przeprowadzania analizy potrzeb 
pojawiających się w zakresie 
umiejętności;

Or. en
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Poprawka 355
Rebecca Harms, Caroline Lucas

Projekt rezolucji
Ustęp 134 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

134a. uznaje rolę pracowników i ich 
przedstawicieli za istotną w odniesieniu do 
promowania działalności ekologicznej w 
ich firmach i miejscach pracy, na szczeblu 
krajowym i ponadnarodowym, oraz wzywa 
Wspólnotę do wsparcia tworzenia, 
wymiany i rozpowszechniania najlepszych 
praktyk;

Or. en

Poprawka 356
Dorette Corbey, Riitta Myller, Matthias Groote, Karl-Heinz Florenz

Projekt rezolucji
Ustęp 135

Projekt rezolucji Poprawka

135. uważa za pilną potrzebę intensywne 
wprowadzanie do codziennej świadomości
obywateli konieczności oszczędzania, 
efektywności i wykorzystywania 
odnawialnych źródeł energii i oczekuje w 
związku z tym ogólnych i prostych 
standardów efektywności dla wszystkich 
obszarów codziennego życia;

135. wzywa Komisję do opracowania 
strategii komunikacji w celu 
rozpowszechniania informacji na temat 
nauki o zmianach klimatycznych (w 
oparciu o najnowsze odkrycia IPCC), 
sposobów oszczędzania energii, działań z 
zakresu efektywności energetycznej i 
wykorzystywania odnawialnych źródeł 
energii, ponadto sugeruje, by w ramach 
unijnych programów wymiany młodzieży 
koncentrować się na projektach z zakresu 
powszechnej świadomości w zakresie 
zmian klimatycznych i w związku z tym 
wzywa Komisję, by zleciła 
przeprowadzanie co roku, w ramach 
badania Eurobarometru, sondażu wśród 
obywateli UE dotyczącego nastawienia 
obywateli do zmian klimatycznych i ich 
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spostrzeżeń z nimi związanych, jak 
również wzywa do wprowadzenia 
ogólnych i prostych standardów 
efektywności dla wszystkich obszarów 
życia codziennego;

Or. en

Poprawka 357
Michl Ebner

Projekt rezolucji
Ustęp 135

Projekt rezolucji Poprawka

135. uważa za pilną potrzebę intensywne 
wprowadzanie do codziennej świadomości 
obywateli konieczności oszczędzania, 
efektywności i wykorzystywania 
odnawialnych źródeł energii i oczekuje w 
związku z tym ogólnych i prostych 
standardów efektywności dla wszystkich 
obszarów codziennego życia;

135. uważa intensywne wprowadzanie do 
codziennej świadomości obywateli 
konieczności oszczędzania energii, kwestii
efektywności energetycznej i 
wykorzystywania odnawialnych źródeł 
energii za pilną potrzebę i wzywa w 
związku z tym do wprowadzenia ogólnych 
i prostych standardów efektywności dla 
wszystkich obszarów życia codziennego
oraz stworzenia czynników zachęcających 
(np. w zakresie podatków) do 
odpowiedzialnego zużycia energii;

Or. de

Poprawka 358
Dorette Corbey

Projekt rezolucji
Ustęp 136

Projekt rezolucji Poprawka

136. wzywa państwa członkowskie do 
rozpoczęcia wspólnie z dostawcami energii 
elektrycznej dialogu ze społeczeństwem, 
aby przekonać opinię publiczną o 
energetycznej i klimatycznej konieczności 
zwiększenia efektywności nowoczesnych 

136. wzywa państwa członkowskie do 
rozpoczęcia wspólnie z dostawcami energii 
elektrycznej dialogu ze społeczeństwem, 
aby przekonać opinię publiczną o 
konieczności, w odniesieniu do polityki 
energetycznej i klimatycznej,
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elektrowni opalanych surowcami 
kopalnymi i przedyskutowania przy tej 
okazji technologii wychwytywania i 
magazynowania dwutlenku węgla (CCS);

przeprowadzania darmowych audytów 
energetycznych, by umożliwić obywatelom 
ograniczenie zużycia energii i 
wytwarzanych przez nich emisji;

Or. en

Poprawka 359
Dorette Corbey

Projekt rezolucji
Ustęp 137

Projekt rezolucji Poprawka

137. wskazuje na realizowane z 
powodzeniem projekty, jak np. „dzień bez 
samochodu” w ramach „europejskiego 
tygodnia mobilności” i podkreśla 
konieczność zasugerowania obywatelom 
przemyślenia ich zachowań jako 
uczestników ruchu w miastach i 
nieograniczania pojęcia „mobilność 
indywidualna” wyłącznie do użytkowania 
własnego samochodu, ale rozszerzenia go 
na wszystkie formy indywidualnego 
poruszania się w miastach i na obszarach 
gęsto zaludnionych, jak spacer, jazda 
rowerem, wspólne użytkowane 
samochodów (tzw. carsharing), wspólnoty 
transportowe, taksówka, publiczny 
przewóz osób;

137. wzywa Komisję do informowania 
obywateli i państw członkowskich o 
projektach realizowanych z powodzeniem, 
jak np. „dzień bez samochodu” w ramach 
„europejskiego tygodnia mobilności” i 
podkreśla konieczność zasugerowania 
obywatelom przemyślenia ich zachowań 
jako uczestników ruchu w miastach i 
nieograniczania pojęcia „mobilność 
indywidualna” wyłącznie do użytkowania 
własnego samochodu, ale rozszerzenia go 
na wszystkie formy indywidualnego 
poruszania się w miastach i na obszarach 
gęsto zaludnionych, jak spacer, jazda 
rowerem, wspólne użytkowane 
samochodów (tzw. car-sharing), 
wspólnoty transportowe, taksówka, 
publiczny przewóz osób;

Or. en

Poprawka 360
Michl Ebner

Projekt rezolucji
Ustęp 139

Projekt rezolucji Poprawka

139. podkreśla w szczególności 139. podkreśla w szczególności 
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konieczność informowania mieszkańców, 
prowadzenia wspólnych konsultacji i ich 
udziału w procesach decyzyjnych i zachęca 
centra urbanistyczne i metropolie do 
wyznaczenia szczególnych celów redukcji
emisji i realizowania ich w ramach 
lokalnych innowacyjnych programów 
finansowania; 

konieczność informowania mieszkańców, 
prowadzenia wspólnych konsultacji i ich 
udziału w procesach decyzyjnych i zachęca 
centra urbanistyczne, regiony i metropolie 
do wyznaczenia szczególnych celów 
ograniczenia emisji i realizowania ich w 
ramach lokalnych lub regionalnych 
innowacyjnych programów finansowania 
przy wsparciu władz lokalnych; 

Or. de

Poprawka 361
Karl-Heinz Florenz

Projekt rezolucji
Ustęp 139 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

139a. wzywa państwa członkowskie, 
mając na uwadze zwiększanie 
świadomości opinii publicznej, do 
włączenia do właściwego prawa 
budowlanego przepisu, zgodnie z którym 
obywatele ubiegający się o pozwolenie na
budowę otrzymywaliby informacje na 
temat dostępnych na danym obszarze 
możliwości wykorzystania odnawialnych 
źródeł energii;

Or. de

Poprawka 362
David Martin

Projekt rezolucji
Ustęp 140

Projekt rezolucji Poprawka

140. proponuje władzom lokalnym i 
regionalnym, powiatom, dzielnicom miast 
lub gminom, ale przede wszystkim 
instytucjom publicznym, szkołom albo

140. proponuje władzom lokalnym i 
regionalnym, powiatom, dzielnicom miast 
lub gminom, ale przede wszystkim 
instytucjom publicznym, szkołom i
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placówkom opieki nad dziećmi i 
młodocianymi do prowadzenia „konkursów 
o oszczędność energii”, aby wyostrzyć
społeczną świadomość na możliwości 
oszczędzania i osiągnąć współudział 
społeczeństwa i efekt uczenia się;

placówkom opieki nad dziećmi i młodzieżą
wprowadzenie „zawodów w oszczędzaniu
energii”, jak również lokalnych kampanii 
odpowiednio wspieranych na szczeblu 
krajowym i unijnym, aby zwiększyć 
świadomość opinii publicznej na temat 
możliwości oszczędzania i osiągnąć 
współudział społeczeństwa i efekt uczenia 
się;

Or. en

Poprawka 363
Dorette Corbey, Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Projekt rezolucji
Ustęp 141

Projekt rezolucji Poprawka

141. proponuje Komisji ogłoszenie 
europejskiego roku efektywności zasobów, 
aby na wszystkich szczeblach polityki 
uczulić społeczeństwo na większą 
efektywność wykorzystywania zasobów i 
potraktować zmiany klimatu jako okazję do 
przeprowadzenia intensywnych dyskusji na 
temat dostępności i postępowania z 
posiadanymi zasobami;

141. proponuje Komisji ogłoszenie 
europejskiego roku efektywności zasobów
i efektywności energetycznej, aby na 
wszystkich szczeblach polityki zwiększyć 
świadomość społeczeństwa w zakresie 
większej efektywności wykorzystywania 
zasobów i potraktować zmiany klimatyczne
jako okazję do przeprowadzenia 
intensywnych dyskusji na temat 
dostępności zasobów i postępowania z 
nimi; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zwalczania ubóstwa 
energetycznego oraz zagwarantowania 
budowania kultury oszczędzania wody, a 
także zwiększania świadomości opinii 
publicznej na temat oszczędzania wody 
poprzez programy edukacyjne; wzywa 
Komisję do zbadania możliwości 
promowania sieci miast w celu zachęcania 
do zrównoważonego zużycia wody, w 
ramach której wymieniano by dobre 
praktyki i wspólnie przeprowadzano 
pilotażowe projekty demonstracyjne;

Or. en
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Poprawka 364
Rebecca Harms, Caroline Lucas

Projekt rezolucji
Ustęp 141 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

141a. uważa, że w kwestii emisji gazów 
cieplarnianych związanych z żywnością 
UE musi rozważyć wprowadzenie 
znacznych ograniczeń w ogólnej 
produkcji i spożyciu produktów 
zwierzęcych;

Or. en

Poprawka 365
Dorette Corbey

Projekt rezolucji
Ustęp 142

Projekt rezolucji Poprawka

142. wyraża pogląd, że UE powinna 
podnieść stopień świadomości faktu, iż 
dostęp do wystarczających ilości wody 
pitnej bynajmniej nie jest sprawą 
oczywistą;

skreślony

Or. en

Amendment 366
Dorette Corbey, Åsa Westlund

Projekt rezolucji
Ustęp 143

Projekt rezolucji Poprawka

143. uważa reklamę i informację o 
produkcie za ważny instrument 

143. uważa reklamę i informację o 
produkcie za ważny instrument 
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wyostrzenia świadomości użytkowników o 
kosztach dóbr konsumpcyjnych dla 
środowiska naturalnego i zmiany 
zachowań konsumentów; ale ostrzega 
przed „Greenwashing” i wzywa krajowe i 
europejskie związki przemysłowe do 
sporządzenia kodeksów prowadzenia 
reklamy dla swoich branż pozwalających 
na osądzenie reklamy wprowadzającej w 
błąd oraz nieprawdziwych informacji na 
temat wpływu produktów na środowisko 
naturalne, a także do respektowania 
europejskich przepisów dotyczących 
reklamy;

zwiększenia świadomości użytkowników 
na temat kosztów dóbr konsumpcyjnych 
dla środowiska naturalnego i zmiany 
zachowań konsumentów; ale ostrzega 
przed „Greenwashing” i wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do sporządzenia w 
porozumieniu z europejskimi
stowarzyszeniami przemysłowymi 
kodeksów prowadzenia reklamy i 
oznaczania produktów dla swoich branż 
pozwalających na osądzenie reklamy 
wprowadzającej w błąd oraz 
nieprawdziwych informacji na temat 
wpływu produktów na środowisko 
naturalne, a także do respektowania 
europejskich przepisów dotyczących 
reklamy i oznaczania produktów;

Or. en

Amendment 367
Rebecca Harms, Caroline Lucas

Projekt rezolucji
Ustęp 144

Projekt rezolucji Poprawka

144. uważa za istotne oferowanie, przede 
wszystkim produktów regionalnych i 
sezonowych, we wspólnym dialogu ze 
społeczeństwem i handlem detalicznym i 
rozważenie przy tym potraktowania 
informacji dla konsumentów o produktach 
mięsnych w odniesieniu do stosowanych 
metod produkcji jako pomoc w 
podejmowaniu decyzji zakupowych celem 
wskazania skutków, jakie dla klimatu 
pociąga za sobą intensywna hodowla 
zwierząt;

144. uważa za istotne, by w dialogu ze 
społeczeństwem i sprzedawcami 
detalicznymi koncentrować się przede 
wszystkim na reklamowaniu produktów 
regionalnych i sezonowych oraz 
wykorzystać informacje dla konsumentów, 
w szczególności w postaci obowiązkowego 
oznaczenia produktu dotyczącego metody 
produkcji produktu mięsnego, jako pomocy
w podejmowaniu decyzji zakupowych, tak 
aby wskazać skutki, jakie ma dla klimatu 
intensywna hodowla zwierząt;

Or. en
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Poprawka 368
Jens Holm, Roberto Musacchio

Projekt rezolucji
Ustęp 144 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

144a. jest zdania, że obywatele powinni 
zostać w większym stopniu uświadomieni
w odniesieniu do tego, że ograniczenie 
produkcji oraz spożycia mięsa i nabiału 
wpłynęłoby na zmniejszenie emisji gazów 
cieplarnianych, a także na zmniejszenie 
ryzyka rozwoju pewnego rodzaju 
nowotworów, chorób serca i otyłości;

Or. en

Poprawka 369
Dorette Corbey

Projekt rezolucji
Ustęp 146

Projekt rezolucji Poprawka

146. z zadowoleniem wita inicjatywy 
wielkich przedsiębiorstw, z włączeniem w 
te inicjatywy ich załóg i średniej wielkości 
dostawców, na rzecz realizacji 
wewnętrznych zadań redukcji emisji i 
promowania poprzez strategie komunikacji 
ze społeczeństwem zrównoważonych 
wzorców produkcji i konsumpcji; zachęca 
związki gospodarcze w państwach 
członkowskich i na szczeblu europejskim 
do podkreślania zrównoważonej praktyki 
prowadzenia przedsiębiorstwa jako 
szczególnej cechy podkreślającej 
wyjątkową pozycję w walce 
konkurencyjnej;

146. z zadowoleniem przyjmuje inicjatywy 
wielkich przedsiębiorstw, z włączeniem w 
te inicjatywy swoich pracowników oraz
małych i średnich dostawców, na rzecz 
realizacji wewnętrznych celów 
ograniczenia emisji i promowania poprzez 
strategie komunikacji ze społeczeństwem 
zrównoważonych wzorców produkcji i 
konsumpcji; zachęca organizacje
gospodarcze w państwach członkowskich i 
na szczeblu europejskim do podkreślania 
zrównoważonej praktyki prowadzenia 
przedsiębiorstwa jako szczególnej cechy 
podkreślającej wyjątkową pozycję na tle 
konkurencji; zaleca Komisji, by 
przedstawiła środki zobowiązujące 
wszystkie podmioty komercyjne i 
niekomercyjne do składania rocznych 
sprawozdań publicznych na temat emisji 
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gazów cieplarnianych oraz dochodów 
uzyskanych z działań w zakresie systemu 
handlu uprawnieniami do emisji;

Or. en

Poprawka 370
Dorette Corbey, Riitta Myller, Justas Vincas Paleckis, Åsa Westlund

Projekt rezolucji
Nagłówek po ustępie 146 (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Plan działań na rzecz zwalczania zmian 
klimatycznych na lata 2009-2014

Or. en

Poprawka 371
Dorette Corbey, Riitta Myller, Justas Vincas Paleckis, Åsa Westlund

Projekt rezolucji
Ustęp 146a (nowy) (po nowym nagłówku)

Projekt rezolucji Poprawka

146a. wzywa do wdrożenia planu działań 
na rzecz zwalczania zmian klimatycznych 
na lata 2009-2014 w następujący sposób.
Do działań na szczeblu UE, Komisji i 
państw członkowskich należy: 
1. prowadzenie debat na szczeblu 
lokalnym i globalnym, podejmując przy 
tym działania mające na celu zwalczanie 
obecnych zmian klimatycznych,
2. stworzenie, finansowanie i wdrożenie 
unijnej super-sieci dostępnej dla 
wszystkich dostawców energii 
elektrycznej,
3. promowanie i finansowanie wydajnej, 
zrównoważonej infrastruktury 
transportowej, która przyczyniałaby się do 
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ograniczenia emisji dwutlenku węgla i 
obejmowałaby technologie wodorowe, 
oraz inwestowanie w sieć szybkich kolei,
4. stworzenie nowych strategii 
komunikacji, w ramach których 
edukowano by obywateli oraz zapewniano 
by czynniki zachęcające do ograniczania 
emisji w niedrogi sposób, takie jak 
opracowanie informacji na temat 
zawartości węgla w odniesieniu do 
produktów i usług,
5. stworzenie instrumentów legislacyjnych 
zachęcających wszystkie sektory 
przemysłowe do dążenia do pozycji lidera 
w zwalczaniu zmian klimatycznych; 
pierwszy krok stanowiłby wymóg 
przejrzystości w zakresie emisji dwutlenku 
węgla;
6. stworzenie silniejszych powiązań 
między strategią lizbońską, agendą 
społeczną i polityką w zakresie zmian 
klimatycznych;
Parlament Europejski oczekuje 
rozpowszechniania i wymiany najlepszych 
praktyk pomiędzy władzami lokalnymi w 
zakresie:
1. działań dotyczących efektywności 
energetycznej służących zwalczaniu 
ubóstwa energetycznego w celu 
osiągnięcia zerowego zużycia energii netto 
w budynkach prywatnych, komercyjnych i 
publicznych,
2. recyklingu i ponownego wykorzystania 
odpadów: na przykład tworzenie 
infrastruktury w zakresie punktów skupu,
3. rozwoju infrastruktury dla 
niskoemisyjnych samochodów osobowych 
wykorzystujących odnawialną energię 
oraz wprowadzenia czynników 
zachęcających do stworzenia pojazdów 
bezemisyjnych przeznaczonych do 
transportu publicznego,
4. wspierania bardziej zrównoważonej 
mobilności w miastach i na obszarach 
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wiejskich,
5. wdrażania działań dostosowawczych;

Or. en

Poprawka 372
Adam Gierek

Projekt rezolucji
Ustęp 147

Projekt rezolucji Poprawka

147. podkreśla konieczność stawienia czoła 
zmianom klimatu i ich skutkom drogą 
perspektywicznych działań politycznych i 
spójnej realizacji leżących u ich podstaw 
decyzji, które nie będą podporządkowane 
krótkoterminowym celom politycznym;

147. podkreśla potrzebę zmierzenia się ze 
zmianami klimatycznymi i ich skutkami
drogą perspektywicznych działań 
politycznych i edukacyjnych oraz spójnej 
realizacji leżących u ich podstaw decyzji, 
które nie będą podporządkowane 
krótkoterminowym celom politycznym; 
zachęca do wspierania zachowań 
konsumpcyjnych i stylu życia 
nastawionych na zrównoważony rozwój;

Or. pl

Poprawka 373
Anders Wijkman, Fiona Hall, Peter Liese, John Bowis, Satu Hassi

Projekt rezolucji
Ustęp 147 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

147a. uważa, że możemy znaleźć się w 
sytuacji, w której stężenie gazów 
cieplarnianych w atmosferze będzie już 
zbyt wysokie, co zmusi ludzkość do 
całkowitego usunięcia dwutlenku węgla z 
atmosfery poprzez działania mające na 
celu sekwestrację CO2 z biomasy, również 
przy użyciu biowęgla;

Or. en
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Poprawka 374
Karl-Heinz Florenz

Projekt rezolucji
Ustęp 149 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

149a. wzywa właściwe organy Parlamentu 
Europejskiego do sporządzenia i 
opublikowania przedmiotowego 
sprawozdania w wersji przystępnej dla 
przeciętnego czytelnika w ciągu trzech 
miesięcy od chwili jego przyjęcia;

Or. de

Poprawka 375
Herbert Reul

Projekt rezolucji
Załącznik B - tiret 11 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- rezolucja z dnia 24 października 2007 r. 
w sprawie konwencjonalnych źródeł 
energii i technologii wytwarzania energii,

Or. de

Poprawka 376
Liam Aylward

Projekt rezolucji
Ustęp 35 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

35a. wzywa władze publiczne, by dawały
przykład i pokazywały przy pomocy 
procedur udzielania zamówień 
publicznych, że remonty mogą być 
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przeprowadzane w sposób oszczędny,

Or. en

Poprawka 377
Liam Aylward

Projekt rezolucji
Ustęp 38 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

38a. proponuje, by państwa członkowskie 
ulepszały i rozpowszechniały stosowanie 
certyfikatów efektywności energetycznej 
oraz wiązały zalecenia z bodźcami 
finansowymi,

Or. en
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