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 Polityczne idee przewodnie

Poprawka 1
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawkę 1

Projekt rezolucji
Ustęp -1 (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

-1. przypomina wspomnianą wyżej 
rezolucję z dnia 21 maja 2008 r., a 
w szczególności fakt, że wszelkie wysiłki 
na rzecz redukcji emisji powinny zmierzać 
w kierunku osiągnięcia poziomu znacznie 
poniżej celu ograniczenia wzrostu 
temperatury na świecie o mniej niż 2°C, 
jako że ocieplenie na takim poziomie 
miałoby już poważny wpływ na 
społeczeństwo i indywidualny styl życia, a 
także pociągnęłoby za sobą istotne zmiany 
w ekosystemach i zasobach wodnych; jest 
głęboko zaniepokojony faktem, że zgodnie 
z licznymi najnowszymi raportami 
naukowymi zmiany klimatu są bardziej 
gwałtowne, a także mają bardziej poważne 
negatywne skutki, niż uważano wcześniej; 
dlatego też wzywa Komisję, aby uważnie 
monitorowała i analizowała najnowsze 
odkrycia naukowe pod kątem oceny, w 
szczególności, czy wyznaczony przez UE 
poziom 2°C nadal będzie wystarczający, 
aby osiągnąć cel, jakim jest uniknięcie 
niebezpiecznych zmian klimatu;

Or. en
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Poprawka 2
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland 
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawkę 10

Projekt rezolucji
Punkt Ea preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ea. mając na uwadze, że społeczność 
ludzka stoi przed podwójnym wyzwaniem 
związanym z zagrożeniem systemu 
podtrzymywania życia na ziemi, 
mianowicie zmianami klimatu oraz 
nadmiernym wykorzystywaniem i 
niszczeniem wielu z najważniejszych 
ekosystemów; mając na uwadze liczne 
powiązania między systemem 
klimatycznym i ekosystemami – zwłaszcza 
zdolność oceanów i ekosystemów 
lądowych do sekwestracji węgla – oraz 
mając na uwadze, że zmiany klimatu 
mogą zostać zahamowane w sposób 
skuteczny jedynie w ramach zdrowych 
ekosystemów;

Or. en

Poprawka 3
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland 
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 11, 12, 13, 14, 15, 16

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. przypomina zwłaszcza o pilnych 
założeniach celowych w walce ze 
zmianami klimatycznymi i podkreśla 
potrzebę jasnego wyznaczenia celu 
średnioterminowego w zakresie redukcji 
gazów cieplarnianych o 20% do 30% do 
2020 r. i celu długoterminowego, jakim 
jest obniżenie emisji o 50% do 80% do 

2. przypomina zwłaszcza o pilnych 
założeniach celowych w walce ze 
zmianami klimatu i podkreśla potrzebę, 
zgodnie z zaleceniami zawartymi w 
czwartym sprawozdaniu oceniającym 
IPPC (AR4) i włączonymi do planu 
działań przyjętego na Bali, jasnego 
wyznaczenia UE i innym krajom 
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roku 2050, aby ograniczyć wzrost średnich 
temperatur w skali globalnej do 2°C
w porównaniu z poziomem 
przedindustrialnym przy 50% 
prawdopodobieństwie;

uprzemysłowionym jako grupie celu 
średnioterminowego w zakresie redukcji 
gazów cieplarnianych o 25% do 40% do 
2020 r., a także celu długoterminowego, 
jakim jest obniżenie emisji o przynajmniej 
80% do roku 2050 w porównaniu do roku 
1999, nadal koncentrując się na 
ograniczaniu wzrostu średnich temperatur 
w skali globalnej do 2°C w porównaniu z 
poziomem przedindustrialnym i osiągając 
w ten sposób 50% prawdopodobieństwo 
wypełnienia tego celu;

Or. en

Poprawka 4
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland 
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 24, 206, 207, 208, 211, 212, 213, 214, 215, 
216, 217, 218, 219, 220, ostatnie zdanie z poprawki 328, częściowo poprawki 351 i 352, 
pierwotne ustępy 70, 71, 72 (ETS) oraz poprawkę 160 (CO2 z samochodów)

Projekt rezolucji
Ustęp 3a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. przypomina swoje stanowisko przyjęte 
dnia [data przyjęcia na posiedzeniu 
plenarnym] w ramach procedur 
legislacyjnych dotyczących pakietu 
energetyczno-klimatycznego;

Or. en

Poprawka 5
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland 
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 24, 206, 207, 208, 211, 212, 213, 214, 215, 
216, 217, 218, 219, 220, ostatnie zdanie z poprawki 328, częściowo poprawki 351 i 352, 
pierwotne ustępy 70, 71, 72 (ETS) oraz poprawkę 160 (CO2 z samochodów)

Projekt rezolucji
Punkt Bb preambuły (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Bb. mając na uwadze, że rozpatruje 
obecnie wspólnie z Radą wnioski 
legislacyjne mające na celu określenie 
zobowiązań UE w zakresie klimatu, 

Or. en

Poprawka 6
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Liam Aylward, 
Johannes Blokland
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawkę 31

Projekt rezolucji
Punkt Ba preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że w traktacie 
lizbońskim w sposób jednoznaczny 
ustalono założenia i kompetencje Unii w 
obszarze zmian klimatu i jeżeli zostanie on 
ratyfikowany, wzmocni rolę Unii 
Europejskiej w zakresie wspierania 
zrównoważonego rozwoju i zwalczania 
zmian klimatu,

Or. en

Poprawka 7
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland 
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 7 (częściowo), 8 (częściowo), 30.

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. podziela pogląd, iż rozwój, stosowanie 
i eksport nowoczesnych technologii 
ochrony środowiska naturalnego 
przyczyniają się do realizacji strategii 
lizbońskiej i celów protokołu z Kioto dla 
UE oraz innych zadań ochrony klimatu, 

5. podziela pogląd, iż rozwój, stosowanie 
i eksport nowoczesnych technologii 
ochrony środowiska naturalnego 
przyczyniają się do realizacji strategii 
lizbońskiej i celów protokołu z Kioto dla 
UE oraz innych zadań ochrony klimatu, 
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aby tą drogą urzeczywistnić cele ochrony 
środowiska naturalnego i rozwój 
gospodarczy;

aby tą drogą urzeczywistnić cele ochrony 
środowiska naturalnego i rozwój 
gospodarczy; podkreśla w tym kontekście, 
że zahamowanie zmian klimatu będzie 
prowadzić do zmian społecznych, które 
umożliwią tworzenie nowych miejsc pracy 
i branż, pomogą w zwalczaniu 
uzależnienia od importu paliw kopalnych 
oraz przyniosą obywatelom korzyści 
społeczne; jest ponadto przekonany, że 
zmiany klimatu mogą zostać skutecznie 
zahamowane jedynie wtedy, gdy obywatele 
zostaną w pełni zaangażowani w ten 
proces oraz będą chronieni w okresie 
przejścia do gospodarki neutralnej pod 
względem emisji;

Or. en

Poprawka 8
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland 
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 9, 28, 418, 419, 420, 422, 423, 342

Projekt rezolucji
Punkt O preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

O. mając na uwadze, iż posiadane środki 
finansowe na działania dostosowawcze
w krajach rozwijających się są absolutnie 
niewystarczające i muszą być znacząco 
podwyższone,

O. mając na uwadze, że zarówno działania 
łagodzące skutki, jak i działania 
dostosowawcze mają nadrzędne 
znaczenie; mając na uwadze, iż kraje 
uprzemysłowione ponoszą historyczną 
odpowiedzialność za zmiany klimatu; 
mając na uwadze, iż kraje rozwijające się 
w niewielkim stopniu przyczyniły się do
zmian klimatu, jednak ponoszą ich 
konsekwencje w największym stopniu;
mając na uwadze, iż dostępne środki 
finansowe na zwalczanie zmian 
klimatycznych w krajach rozwijających się 
są niewystarczające i powinny być 
znacząco podwyższone;

Or. en
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 Wymiar międzynarodowy: okres po roku 2012

Poprawka 9
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 36, 38

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. podkreśla, że nowa umowa w sprawie 
ochrony klimatu pod auspicjami Narodów 
Zjednoczonych powinna opierać się na 
zasadzie „wspólnie, ale przy różnej 
odpowiedzialności”, przy czym 
uprzemysłowiona część świata wnosi 
jednoznaczny wkład w redukcję 
szkodliwych emisji, podczas gdy kraje 
rozwijające się również zobowiązują się do 
działań na rzecz ochrony klimatu 
w ramach swoich możliwości;

10. podkreśla, że nowa umowa w sprawie 
ochrony klimatu pod auspicjami Narodów 
Zjednoczonych powinna opierać się na 
zasadzie „wspólna, chociaż zróżnicowana 
odpowiedzialność”, przy czym 
uprzemysłowiona część świata przejmuje 
inicjatywę w ograniczaniu własnych 
emisji, podczas gdy kraje rozwijające się 
również zobowiązują się zgodnie z planem 
działania przyjętym na Bali do podjęcia 
na szczeblu krajowym odpowiednich 
działań łagodzących skutki w kontekście 
zrównoważonego rozwoju, otrzymując ze 
strony krajów uprzemysłowionych 
wymierne, podlegające zgłoszeniu i 
weryfikacji wsparcie i pomoc w zakresie 
technologii, finansowania i budowania 
potencjału;

Or. en

Poprawka 10
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland 
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 41, 42, 43, 44, 45

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zintegrowania 
z programami pomocowymi wymogów 
redukcji emisji i działań dostosowawczych 

12. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zintegrowania z 
programami pomocowymi wymogów 
redukcji emisji i działań dostosowawczych 



AM\755663PL.doc 9/21 PE415.349v03-00

PL

do skutków zmian klimatu, względnie 
wskazania na taką konieczność 
w procesach decyzyjnych 
międzynarodowych agencji rozwoju, 
włączając przy tym poprzez związki 
partnerskie również sektor prywatny 
i instytucje publiczne zainteresowanych 
krajów lub regionów;

do skutków zmian klimatu, względnie 
wskazania na taką konieczność w 
procesach decyzyjnych międzynarodowych 
agencji rozwoju, włączając przy tym 
poprzez związki partnerskie również sektor 
prywatny, instytucje publiczne oraz 
organizacje pozarządowe 
zainteresowanych krajów lub regionów; 
podkreśla, że należy uruchomić 
dodatkowe środki, aby pomóc krajom 
rozwijającym się sprostać wyzwaniu 
związanemu ze zmianami klimatu oraz że 
inicjatywy pojawiające się w tym 
kontekście muszą mieć formalny związek z 
procesem Ramowej konwencji Narodów 
Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu 
(UNFCCC) oraz z osiąganiem 
milenijnych celów rozwoju; z 
zadowoleniem przyjmuje stworzenie przez 
UE światowego sojuszu na rzecz 
przeciwdziałania zmianom klimatu 
(Global Climate Change Alliance –
GCCA) w celu wsparcia dostosowywania 
się do zmian klimatu w biednych krajach 
rozwijających się, które najbardziej 
odczuwają zmiany klimatu, oraz 
przypomina w związku z tym swoją 
rezolucję z dnia 21 października 2008 r.1;

Or. en

 Energia

Poprawka 11
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland 
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawkę 57

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. podkreśla, że Europie potrzebna jest 
perspektywiczna strategiczna polityka 
energetyczna i polityka zagraniczna 

18. podkreśla, że Europie potrzebna jest 
perspektywiczna wspólna polityka 
energetyczna, zarówno na terytorium UE, 

                                               
1 Teksty przyjęte, P6_TA(2008)0491.
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w kwestiach energetycznych, w celu 
zagwarantowania wysokiego poziomu 
bezpieczeństwa energetycznego przy 
założeniu zrównoważonego rozwoju, 
efektywności wykorzystywania zasobów 
i neutralności klimatycznej, przy czym 
obok rozwiązania kwestii dostępności 
energii trzeba również rozwiązać kwestie 
transportu i magazynowania energii pod 
wspólnym pojęciem infrastruktury 
energetycznej;

jak i w stosunkach zewnętrznych, w celu 
zagwarantowania wysokiego poziomu 
bezpieczeństwa energetycznego przy 
założeniu zrównoważonego rozwoju, 
efektywności wykorzystywania zasobów 
i neutralności klimatycznej;

Or. en

Poprawka 12
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Jens Holm, Liam Aylward, Johannes 
Blokland
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 61, 62, 71, 72, 73

Projekt rezolucji
Ustęp 18a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18a. wzywa UE i jej państwa członkowskie 
do zapewnienia:
– rozwoju europejskiej infrastruktury 
transportu energii i inwestycji w tym 
zakresie (w tym w tzw. supersieć), 
koniecznych do zagwarantowania UE 
różnorodności źródeł energii; 
– stałych badań naukowych i 
opracowania projektów pilotażowych 
związanych z technologią ICT, 
zdecentralizowaną produkcją i innymi 
nowymi osiągnięciami technologicznymi;

Or. en
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Poprawka 13
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 78, 79, 80, 81

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. wzywa politykę i gospodarkę do 
inwestowania w infrastrukturę, sieci 
i przewody dla pozyskiwania energii 
słonecznej dla produkcji wodoru i do
zaoferowania krajom trzecim w ramach 
partnerstwa energetycznego programów 
budowy niezbędnych instytucji, 
infrastruktury oraz programów 
szkoleniowych dla miejscowej siły 
roboczej, a także dostępu do sieci na 
potrzeby własne;

23. wzywa UE, państwa członkowskie i 
kręgi gospodarcze do:

– inwestowania w infrastrukturę, sieci 
i przewody do produkcji, transportu i 
magazynowania energii słonecznej i 
wodoru;
– zaoferowania krajom trzecim w ramach 
partnerstwa energetycznego programów 
budowy niezbędnych instytucji, 
infrastruktury oraz programów 
szkoleniowych dla miejscowych ekspertów, 
a także dostępu do sieci na potrzeby 
własne;

Or. en

Poprawka 14
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland 
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 87, 86, 88, 89

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. podkreśla ogromny potencjał tkwiący 25. podkreśla ogromny potencjał tkwiący 
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w stosowaniu biomasy dla wytwarzania 
energii, celem obniżenia emisji gazów 
cieplarnianych i oczekuje wdrożenia 
europejskiej strategii stosowania biomasy 
dla celów grzewczych i chłodniczych;

w stosowaniu zrównoważonej biomasy dla
wytwarzania energii, celem obniżenia 
emisji gazów cieplarnianych i oczekuje 
wdrożenia europejskiej strategii stosowania 
zrównoważonej biomasy do produkcji 
energii elektrycznej i gazu oraz dla celów 
grzewczych i chłodniczych;

Or. en

 Biopaliwa

Poprawka 15
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Jens Holm, Liam Aylward, Johannes 
Blokland 
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 107, 108, 109

Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. stwierdza, że produkcja biopaliw po 
części odpowiada za wzrost cen żywności, 
jednakże rezygnacja z biopaliw ani nie 
rozwiąże problemu głodu na świecie, ani 
też nie rozwiąże problemu migracji 
związanych z klimatem;

29. stwierdza, że niektóre rodzaje 
produkcji biopaliw mogą wywierać wpływ 
na ceny żywności, utratę różnorodności 
biologicznej i wylesianie, zauważa 
jednocześnie, że biopaliwa muszą być 
produkowane w sposób odpowiedzialny, a 
ich proces produkcyjny musi być możliwy 
do sprawdzenia i zrównoważony; 

Or. en

Poprawka 16
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Jens Holm, Johannes Blokland 
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 113, 111, 112 (częściowo)

Projekt rezolucji
Ustęp 30

Projekt rezolucji Poprawka

30. proponuje Komisji przemyślenie 
koncepcji stałej kwoty dla biopaliw, a 

30. proponuje Komisji przemyślenie 
koncepcji kwoty dla biopaliw i
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w zamian przygotowanie elastycznych 
scenariuszy, uwzględniających nie tylko 
rosnący popyt światowy na powierzchnie 
przeznaczone pod rolniczą uprawę roślin 
konsumpcyjnych i paszowych, ale 
i niezbędny import biopaliw w UE, 
umożliwiający spełnienie przyszłych 
wymogów indywidualnej mobilności 
i transportu towarowego;

przygotowanie elastycznych strategii, 
uwzględniających złożony charakter 
produkcji biopaliw, w tym emisje gazów 
cieplarnianych w ich cyklu życia oraz 
ocenę wszystkich istotnych skutków 
pośrednich;

Or. en

Poprawka 17
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 86, 114, 115

Projekt rezolucji
Ustęp 31

Projekt rezolucji Poprawka

31. uważa za nieodzowne włączenie 
krajów rozwijających się w długofalową 
strategię rozwoju i produkcji biopaliw, aby 
zbadać możliwości planowania 
ekonomicznego i efektywności 
gospodarczej, odpowiedzieć na pytania 
o równowagę ekologiczną i wreszcie 
umożliwić rozwój społeczny i trwałą 
poprawę dochodów;

31. uważa za nieodzowne włączenie 
krajów rozwijających się w długofalową 
strategię rozwoju i produkcji biopaliw, aby 
zbadać możliwości planowania 
ekonomicznego i efektywności 
gospodarczej, zapewnić dostępność i 
produkcję żywności, odpowiedzieć na 
pytania o równowagę ekologiczną i 
wreszcie umożliwić rozwój społeczny i 
trwałą poprawę dochodów, a także aby 
zagwarantować, że kraje rozwijające się 
otrzymają niezbędne szkolenie, które 
umożliwi im spełnienie kryteriów UE w 
zakresie zrównoważonego rozwoju;

Or. en

 Efektywność energetyczna
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Poprawka 18
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 119, 120, 121, 122, 123

Projekt rezolucji
Ustęp 33

Projekt rezolucji Poprawka

33. wzywa Komisję do zweryfikowania 
niewiążącego charakteru celu, jakim jest 
20% wzrost efektywności energetycznej do 
2020 r. i ewentualnego zaproponowania 
Radzie nadania temu celowi mocy 
wiążącej;

33. wzywa Komisję do zaproponowania 
wiążącego celu, jakim jest 20% wzrost 
efektywności energetycznej do 2020 r. i do 
dołączenia do tego wniosku konkretnych 
tymczasowych celów obniżania emisji;

Or. en

Poprawka 19
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland 
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 134 i 138 (częściowo)

Projekt rezolucji
Ustęp 39

Projekt rezolucji Poprawka

39. wzywa odpowiedzialne władze 
terytorialne i stowarzyszenia zawodowe 
w państwach członkowskich do 
wprowadzenia, jako motyw przewodni dla 
architektów i inżynierów budowlanych, 
kryterium efektywności energetycznej 
nowych budowli, przy czym pierwszym 
krokiem w tym kierunku mogłyby być 
przepisy prawa budowlanego
w odniesieniu do stopnia efektywności 
energetycznej nowych obiektów;

39. wzywa odpowiedzialne władze 
terytorialne i stowarzyszenia zawodowe 
w państwach członkowskich do 
wprowadzenia, jako motyw przewodni dla 
architektów i inżynierów budowlanych, 
kryteriów efektywności energetycznej, 
wytycznych i przepisów krajowych lub 
decyzji administracyjnych dotyczących
nowych budowli, wraz z przepisami prawa 
budowlanego w odniesieniu do stopnia 
efektywności energetycznej nowych 
obiektów i poważnych prac remontowych;

Or. en

Poprawka 20
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland 
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 138, 143, 336, 376, 463, 452
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Projekt rezolucji
Ustęp 39a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

39a. podkreśla konieczność zawarcia 
minimalnych kryteriów efektywności 
energetycznej w kompleksowej polityce 
zamówień publicznych na budynki i 
usługi publiczne na szczeblach krajowym, 
regionalnym i lokalnym jako sposób 
propagowania innowacji w nowych 
technologiach i zapewnienia ich 
dostępności na rynku;

Or. en
 Mobilność i logistyka

Poprawka 21
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 163, 164, 165

Projekt rezolucji
Ustęp 51

Projekt rezolucji Poprawka

51. z zadowoleniem przyjmuje budowę 
i rozbudowę sieci transeuropejskich 
i oczekuje możliwie szybkiego 
zakończenia najważniejszych 
przedsięwzięć, posiadających najwyższy 
priorytet dla logistyki przewozów 
towarowych i zrównoważonej europejskiej 
polityki transportu;

51. z zadowoleniem przyjmuje budowę i 
rozbudowę transeuropejskich sieci 
transportowych (TENT-T) na terytorium 
UE, a także w krajach sąsiadujących i 
oczekuje możliwie szybkiego zakończenia 
najważniejszych przedsięwzięć, zwłaszcza 
tych, które są najbardziej przyjazne dla 
klimatu, posiadających najwyższy 
priorytet dla logistyki przewozów 
towarowych i zrównoważonej europejskiej 
polityki transportu;

Or. en

 Rolnictwo i hodowla zwierząt
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Poprawka 22
Jens Holm, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Liam Aylward
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 247, 248, 249

Projekt rezolucji
Ustęp 84a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

84a. uznaje, że uprawa zbóż i soi na paszę 
dla zwierząt przyczynia się w znacznym 
stopniu do emisji gazów cieplarnianych; 
przypomina raport sporządzony przez 
Organizację Narodów Zjednoczonych ds. 
Żywności i Rolnictwa w listopadzie 2006 
r., zatytułowany „Livestock's Long 
Shadow”, w którym oszacowano, że sektor 
chowu i przetwórstwa zwierząt powoduje 
18% całkowitej emisji gazów 
cieplarnianych na świecie; uważa, że 
należy wspierać przechodzenie z 
intensywnej produkcji zwierzęcej na 
zrównoważone systemy ekstensywne, przy 
czym należy również zmniejszyć ogólne 
spożycie mięsa, w szczególności w 
państwach uprzemysłowionych; 

Or. en

Poprawka 23
Jens Holm, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Liam Aylward, Johannes 
Blokland
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 251, 252, 253

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. oczekuje zbadania i w razie potrzeby 
skorygowania racji paszowych przy 
produkcji mleka i mięsa w celu
zmniejszenia ilości wytwarzanego metanu 
przez florę żwaczą przeżuwaczy; domaga 
się, aby wszelkie środki dotyczące 
żywienia i hodowli w sektorze chowu 
zwierząt były przedmiotem oceny wpływu 
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na zdrowie i dobrobyt zwierząt oraz aby 
nie wprowadzano takich środków, jeżeli 
mają one negatywny wpływ na dane 
zwierzęta;

Or. en

 Ochrona gleby

Poprawka 24
Karl-Heinz Florenz, Chris Davies
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 271, 273

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, a 
także do rozważenia możliwości 
wykorzystania biowęgla;

Or. en

 Zdrowie

Poprawka 25
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland 
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 315, 317

Projekt rezolucji
Ustęp 116

Projekt rezolucji Poprawka

116. podnosi kwestię możliwych działań 
na rzecz wzmocnienia gotowości na 
wypadek katastrof, wzmocnienia 
publicznej opieki zdrowotnej 

116. podnosi kwestię możliwych działań 
na rzecz gromadzenia i oceny istotnych 
danych dotyczących wpływu zmian 
klimatu na zdrowie ludzkie, wzmocnienia 
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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;

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, zwracając szczególną 
uwagę na choroby przenoszone przez 
owady i na fale upałów;

Or. en

Poprawka 26
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland 
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 305, 306, 522, 523, 525, 526

Projekt rezolucji
Punkt CA preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

CA. mając na uwadze, że niektóre 
zdrowotne skutki zmian klimatu można 
powstrzymać drogą przygotowania 
i wzmocnienia systemów opieki 
zdrowotnej oraz odpowiednich działań 
prewencyjnych,

CA. mając na uwadze, że niektóre 
zdrowotne skutki zmian klimatu, o których 
na przykład informuje WHO, można 
powstrzymać drogą przygotowania 
i wzmocnienia systemów opieki 
zdrowotnej poprzez odpowiednie działania 
prewencyjne, zwracając szczególną uwagę 
na rozprzestrzenianie się chorób 
tropikalnych, a także poprzez publiczne 
kampanie informacyjne skierowane 
przede wszystkim do grup najbardziej 
narażonych, takich jak kobiety w ciąży, 
noworodki, dzieci i osoby starsze,

Or. en

 Technologie zaawansowane
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Poprawka 27
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 331, 333, 351

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. oczekuje utworzenia europejskiego 
funduszu klimatycznego i/lub 
odpowiednich funduszów w państwach 
członkowskich i dostrzega w tym 
możliwość zdobycia zasobów 
kapitałowych dla finansowania przyszłej 
polityki klimatycznej, której poszczególne 
działania i niezbędne ku nim potrzeby 
inwestycyjne, a także działania 
solidarnościowe trudno jest dziś 
zaplanować,

Or. en

 2050 – Przyszłość zaczyna się dziś

Poprawka28
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland, 
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 370, 371

Projekt rezolucji
Ustęp 146a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

146a. apeluje o wdrożenie programu 
działań na rzecz zwalczania zmian 
klimatu na lata 2009-2014 w następujący 
sposób:
(a) na szczeblu UE Komisja i państwa 
członkowskie powinny:
– prowadzić dyskusje na szczeblu 
lokalnym i światowym na temat działań, 
jakie należy podjąć w celu zwalczania 
zmian klimatu,
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– opracować, sfinansować i wprowadzić 
ogólnounijną supersieć dostępną dla 
wszystkich rodzajów dostawców energii 
elektrycznej,
– propagować i finansować sprawną, 
zrównoważoną infrastrukturę 
transportową w celu ograniczania emisji 
związków węgla, obejmującą technologię 
wodorową i szybkie koleje,
– opracować nowe strategie komunikacji, 
aby poszerzać wiedzę obywateli i dawać im 
zachęty do ograniczania emisji w sposób 
dostępny pod względem finansowym, np. 
poprzez opracowanie informacji o udziale 
węgla w produktach i usługach,
– opracować stosowne instrumenty 
prawne zachęcające wszystkie branże 
przemysłowe do przyjęcia wiodącej roli w 
zwalczaniu zmian klimatu, poczynając od 
wymogu przejrzystości w zakresie emisji 
związków węgla,
– ustalić silniejsze powiązania między 
lizbońską agendą polityczną, agendą 
społeczną i polityką w dziedzinie zmian 
klimatu;
(b) na szczeblu lokalnym i regionalnym 
należy propagować i wymieniać najlepsze 
wzorce postępowania, dotyczące w 
szczególności:
– środków w zakresie efektywności 
energetycznej służących zwalczaniu 
ubóstwa energetycznego w celu 
osiągnięcia zerowego zużycia energii netto 
w budynkach prywatnych, komercyjnych i 
publicznych,
– recyklingu i ponownego 
wykorzystywania odpadów, na przykład 
poprzez rozwój infrastruktury punktów 
zbiórki,
– rozwoju infrastruktury dla 
niskoemisyjnych samochodów osobowych 
wykorzystujących energie odnawialne, a 
także wprowadzenia zachęt dla rozwoju 
bezemisyjnych pojazdów w transporcie 
publicznym,
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– propagowania bardziej zrównoważonej 
mobilności w mieście i na obszarach 
wiejskich,
– przyjęcia i wdrożenia środków służących 
przystosowaniu się do zmian klimatu;

Or. en

Poprawka 29
Dorette Corbey, Rebecca Harms, Chris Davies, Jens Holm
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 389, 390 oraz pierwotny punkt A preambuły

Projekt rezolucji
Punkt A preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, iż chronienie 
otaczającego nas świata jest zadaniem 
przechodzącym z pokolenia na pokolenie,

A. mając na uwadze, iż chronienie 
przyrody i ludzkości jest zadaniem 
przechodzącym z pokolenia na pokolenie,

Or. en


