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POPRAWKI 1-38

Projekt sprawozdania (AP/100.739/A)
w sprawie sytuacji po szczycie w Kopenhadze: transfer technologii, nowe 
technologie i budowanie potencjału technicznego w państwach AKP

Współsprawozdawcy: Marlene Malahoo Forte  (Jamajka) i Jo Leinen

Projekt rezolucji

Poprawka 1
Elie Hoarau

Punkt A preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

mając na uwadze, że konieczne jest 
przyspieszenie badań, rozwoju oraz 
transferu technologii niskoemisyjnych w 
państwach AKP i UE w celu ograniczenia 
globalnego ocieplenia do poziomu 
nieprzekraczającego 1,5 °C w stosunku do 
okresu przed rezolucją przemysłową, 
stworzenie gospodarek niskoemisyjnych i 
przystosowanie się do negatywnych 
skutków zmian klimatu,

A. mając na uwadze, że konieczne jest 
przyspieszenie badań, rozwoju oraz 
transferu technologii niskoemisyjnych w 
państwach AKP i UE w celu zahamowania 
globalnego ocieplenia, a w pierwszej 
kolejności jego ograniczenia do poziomu 
nieprzekraczającego 1,5 °C w stosunku do 
okresu p r z e d  rezolucją przemysłową, 
stworzenie gospodarek niskoemisyjnych 
opartych na produkcji czystych energii, 
umożliwienie wszystkim przystosowania 
się do negatywnych skutków zmian 
klimatu, a także umożliwienie wszystkim 
podjęcia skutecznej walki z globalnym 
ociepleniem, zubożeniem 
bioróżnorodności i powszechnym 
zanieczyszczeniem, które szerzą się na 
całym świecie, 
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Or. fr

Poprawka 2
Jo Leinen

Punkt Aa preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że należy 
uwzględnić zasadę wspólnej, lecz 
zróżnicowanej odpowiedzialności za 
globalne ocieplenie w dziedzinie transferu 
technologii niskoemisyjnych do państw 
AKP,

Or. en

Poprawka 3
Elie Hoarau

Punkt C preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że państwa AKP 
znajdują się wśród państw, które najmniej 
przyczyniły się do zaistniałego problemu, 
jednak to właśnie one mogą najmocniej 
odczuć negatywne skutki zmian 
klimatycznych; mając na uwadze, że szybki 
rozwój i transfer technologii 
niskoemisyjnych do krajów AKP mógłby 
pomóc zapobiec poważnym skutkom 
ocieplenia globalnego w tych państwach,

C. mając na uwadze, że państwa AKP 
znajdują się wśród państw, które najmniej 
przyczyniły się do zaistniałego problemu, 
jednak to właśnie one mogą najmocniej 
odczuć negatywne skutki zmian 
klimatycznych; mając na uwadze, że
ograniczenie zużycia energii w krajach 
uprzemysłowionych i w krajach 
wschodzących połączone z szybkim 
rozwojem i transferem technologii 
niskoemisyjnych do krajów AKP mogłoby 
pomóc zapobiec poważnym skutkom 
ocieplenia globalnego w tych państwach,

Or. fr

Poprawka 4
Jo Leinen]

Punkt Ca preambuły (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że większość 
współpracy w dziedzinie technologii stale 
odbywa się głównie na szczeblu krajowym, 
a nie międzynarodowym, oraz że zaledwie 
2% wspólnych patentów jest 
wykorzystywane wspólnie przez 
przedsiębiorstwa i instytucje z 
rozwiniętych i rozwijających się krajów,

Or. en

Poprawka 5
Elie Hoarau

Punkt E preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że biomasa jest 
głównym źródłem energii w najmniej 
rozwiniętych państwach, jednakże jej 
nadmierne i niepodlegające żadnym 
regulacjom użycie nie jest trwałe i wywiera 
wiele negatywnych skutków na środowisko 
oraz zagraża zdrowiu ludzi,

E. mając na uwadze, że biomasa jest 
głównym źródłem energii odnawialnej w 
najmniej rozwiniętych państwach, 
jednakże jej nadmierne i niepodlegające 
żadnym regulacjom użycie nie jest trwałe i 
wywiera wiele negatywnych skutków na 
środowisko oraz zagraża zdrowiu ludzi,

Or.fr

Poprawka 6
Jo Leinen

Punkt Ea preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ea. jednocześnie mając na uwadze, że 
wykorzystywana jest jedynie mała część 
ogromnego potencjału Afryki w obszarze 
zrównoważonych źródeł energii 
odnawialnej1,

                                               
1 Wykorzystywane jest jedynie 7% potencjału hydrotermalnego i 1% potencjału geotermalnego
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Or. en

Poprawka 7
Elie Hoarau

Punkt Eb preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Eb. mając na uwadze, że większość 
pestycydów sprzedawanych przez 
przedsiębiorstwa krajów najbogatszych 
krajom AKP, a także ich intensywne i 
nieuregulowane stosowanie, ma bardzo 
niekorzystny wpływ na środowisko 
naturalne i zdrowie ludzi; mając na 
uwadze, że wymiana technologii w branży 
chemicznej powinna przyczynić się do 
umożliwienia producentom rolnym w 
krajach AKP zakupu po niskiej cenie 
produktów najbardziej przyjaznych 
środowisku,

Or. fr

Poprawka 8
Elie Hoarau

Punkt Ec preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ec. mając na uwadze, że masowy wywóz 
wszelkiego typu odpadów z krajów 
rozwiniętych i najbogatszych do krajów 
AKP stanowi poważne zagrożenie dla 
równowagi ekologicznej krajów AKP, 
które na dodatek nie dysponują 
dostosowaną i skuteczną technologią 
przetwarzania, przepakowywania i 
recyklingu tychże odpadów, których gama 
obejmuje zarówno odpady najbardziej 
pospolite, jak i te najbardziej toksyczne,
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Or. fr

Poprawka 9
Elie Hoarau

Punkt Ed preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ed. mając na uwadze, że stosowanie 
prawa własności intelektualnej o zbyt 
ochronnym charakterze stanowi jeden z 
największych hamulców możliwości 
transferu technologii, który umożliwiłby 
krajom AKP rozwój i przejście na nowe 
istniejące technologie zwłaszcza w 
dziedzinie zrównoważonego rozwoju, 

Or. fr

Poprawka 10
Elie Hoarau

Punkt G preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że należy 
wyeliminować wszystkie utrudnienia 
polityczne, instytucjonalne, finansowe, 
oraz te związane z przekazywaniem 
informacji i ze zdolnościami ludzkimi, 
które hamują przejście na technologie
niskoemisyjne,

G. mając na uwadze, że należy 
wyeliminować wszystkie utrudnienia 
polityczne, instytucjonalne, finansowe, 
handlowe oraz te związane z 
przekazywaniem informacji i ze 
zdolnościami ludzkimi, które hamują 
transfer technologii niskoemisyjnych do 
krajów AKP,

Or. fr

Poprawka 11
Jo Leinen

Punkt I preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze, że należy uznać 
zasadniczą rolę technologii informacyjno-
komunikacyjnych w procesie 
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rozpowszechniania technologii,
Or. en

Poprawka 12
Elie Hoarau

Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. podkreśla, iż zwiększanie 
innowacyjności, rozpowszechniania oraz 
transferu dostosowanych technologii oraz 
know-how do państw AKP są kluczowymi 
elementami każdej efektywnej 
międzynarodowej reakcji na globalne 
wyzwania związane ze zmianami klimatu;

1. podkreśla, iż zwiększanie liczby badań 
innowacyjności w krajach AKP, 
rozpowszechniania oraz transferu 
dostosowanych technologii oraz know-how 
do państw AKP są kluczowymi 
elementami każdej efektywnej 
międzynarodowej reakcji na globalne 
wyzwania związane ze zmianami klimatu;

Or. fr

Poprawka 13
Elie Hoarau

Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. uznaje, że skuteczne porozumienie 
międzynarodowe w sprawie ochrony 
klimatu powinno zawierać solidne przepisy 
i uregulowania instytucjonalne dotyczące 
rozwoju i transferu technologii, aby 
ułatwić inwestycje prywatne i publiczne w 
tej dziedzinie; w tym celu wzywa, aby już 
p o d c z a s  trwania COP 16 podjęto 
odpowiednie decyzje w sprawach 
budowania potencjału technicznego, 
rozwoju i transferu technologii, na mocy 
postanowień wydanych w tej dziedzinie w 
ramach
UNFCCC;

3. uznaje, że skuteczne porozumienie 
międzynarodowe w sprawie ochrony 
klimatu powinno zawierać solidne przepisy 
i uregulowania instytucjonalne dotyczące 
rozwoju i swobodnego transferu 
technologii, aby ułatwić inwestycje 
prywatne i publiczne w tej dziedzinie; w 
tym celu wzywa, aby już podczas trwania 
COP 16 podjęto odpowiednie decyzje w 
sprawach budowania potencjału 
technicznego, rozwoju i transferu 
technologii, na mocy postanowień 
wydanych w tej dziedzinie w ramach
UNFCCC;

Or. fr

Poprawka 14
Elie Hoarau

Ustęp 3a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

3a. wyraża zaniepokojenie faktem, że w
 ramach międzynarodowych negocjacji 
handlowych, zwłaszcza negocjacji umów o 
partnerstwie gospodarczym i umów 
handlowych  dotyczących zwalczania 
obrotu towarami podrobionymi, Komisja 
Europejska narzuca ambitne rozdziały 
negocjacyjne w odniesieniu do ochrony 
własności intelektualnej, przedstawiane 
jako część interesów ofensywnych Unii 
Europejskiej, co w konsekwencji 
prowadzi, między innymi, do utrudnienia 
trwałego rozwoju krajów rozwijających się 
i dostępu do technologii, zwłaszcza do 
ekotechnologii; wzywa Komisję do 
dokonania przeglądu swej strategii w 
zakresie międzynarodowych negocjacji 
handlowych w dziedzinie własności 
intelektualnej celem uspójnienia 
przedmiotowej strategii z celami rozwoju;

Or. fr

Poprawka 15
Maria da Graça Carvalho, Gay Mitchell, Filip Kackmarek, Peter Stastny

Ustęp 4a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. odnotowuje, że dla skutecznego 
rozwoju i transferu technologii, a także 
przedsięwzięć mających na celu 
budowanie potencjału w państwach AKP, 
należy najpierw określić krajowe potrzeby 
w dziedzinie badań i rozwoju, 
doświadczenia, przeszkody i endogenne 
możliwości; podkreśla, że podejmowane 
przedsięwzięcia powinny być dostosowane 
do konkretnych warunków w kraju i 
powinny sprzyjać wzrostowi poczucia 
współodpowiedzialności za te działania w 
danym kraju; 

Or. en

Poprawka 16
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Maria da Graça Carvalho, Gay Mitchell, Filip Kackmarek, Peter Stastny

Ustęp 4b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4b. zaznacza potrzebę wzięcia pod uwagę 
specjalnych warunków wątłych 
gospodarek krajów najsłabiej 
rozwiniętych, a także oddalenie i małe 
szanse na stworzenie ekonomii skali w 
małych rozwijających się państwach 
wyspiarskich;

Or. en

Poprawka 17
Maria da Graça Carvalho, Gay Mitchell, Filip Kackmarek, Peter Stastny

Ustęp 5a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. odnotowuje, że wsparcie potencjału 
wciąż jest rozdrobnione i zależne od cech 
danego kraju takich jak intensywność 
pracy czy decentralizacja usług; 
podkreśla, że budowanie potencjału w 
zakresie rozwoju i transferu technologii w 
państwach AKP musi stanowić 
priorytetowy i centralny cel, a nie tylko 
środek do uzyskiwania lepszych wyników 
dobiegających końca przedsięwzięć; 
podkreśla, że jest to długoterminowy 
proces wymagający systematycznego 
podejścia, zapoznania się z 
okolicznościami charakterystycznymi dla 
danego kraju i branży oraz łączenia 
działań na rzecz rozwoju potencjału 
instytucjonalnego, organizacyjnego i 
ludzkiego; podkreśla również, że 
b u d o w a n i e  potencjału powinno 
przyczyniać się do zwiększenia 
zapotrzebowania na rozwój lub transfer 
technologii wśród państw AKP;

Or. en
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Poprawka 18
Maria da Graça Carvalho, Gay Mitchell, Filip Kackmarek, Peter Stastny

Ustęp 5b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5b. podkreśla potrzebę opracowania 
programów szkoleniowych celem 
zwiększania endogennego potencjału w 
zakresie rozwoju przedsięwzięć, 
zarządzania, funkcjonowania i 
utrzymywania technologii; odnotowuje 
jednak, że rzeczą pilną jest zajęcie się 
przyczynami powodującymi odpływ 
wykwalifikowanego personelu w 
niektórych państwach AKP, a zwłaszcza 
niskimi płacami i złymi warunkami pracy;

Or. en

Poprawka 19

Elie Hoarau

Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. uznaje, że rozwój technologii 
niskoemisyjnych należy uznać za 
odpowiedzialność publiczną w celu 
ułatwienia ich rozpowszechniania;

6. uznaje, że władze publiczne powinny 
przyjąć dużo ambitniejsze podejście w 
sprawie rozwoju technologii 
niskoemisyjnych w celu ułatwienia i 
przyspieszenia ich rozpowszechniania oraz 
położenia kresu zależności od energii 
pochodzenia kopalnego;

Or. fr

Poprawka 20
Maria da Graça Carvalho, Gay Mitchell, Filip Kackmarek, Peter Stastny

Ustęp 6
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Projekt rezolucji Poprawka

6. Uznaje, że rozwój technologii 
niskoemisyjnych należy uznać za 
odpowiedzialność publiczną w celu 
ułatwienia ich rozpowszechniania;

6. Uznaje, że należy przyjąć przejrzyste 
podejście do rozwoju technologii 
niskoemisyjnych w celu ułatwienia ich 
rozpowszechniania; odnotowuje potrzebę 
wzmocnienia potencjału istniejących 
publicznych instytucji krajowych i 
regionalnych w zakresie wspomagania 
ww. podejścia;

Or. en

Poprawka 21
Maria da Graça Carvalho, Gay Mitchell, Filip Kackmarek, Peter Stastny

Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. wzywa kraje rozwinięte do aktywnego 
wspierania badań i rozwoju w krajach 
AKP, tak by umożliwić podmiotom 
publicznym i prywatnym z krajów 
rozwijających się uczestnictwo jako 
właściciele w stale rozwijającym się rynku 
technologii niskoemisyjnej;

7. Wzywa kraje rozwinięte do aktywnego 
wspierania badań i rozwoju w krajach 
AKP, tak by umożliwić podmiotom 
publicznym i prywatnym z krajów 
rozwijających się uczestnictwo jako 
właściciele w stale rozwijającym się rynku 
technologii niskoemisyjnej; zachęca do 
tworzenia krajowych instytucji 
zajmujących się innowacyjnymi 
systemami, które mogłyby sprzyjać 
endogennemu rozwojowi technologii; 
podkreśla, że inicjatywy powinny łączyć 
wymiar techniczny z wymiarem 
społecznym, gwarantując tym samym, że 
przedsięwzięcia stanowią 
odpowiedzialność społeczności lokalnej i 
są uzależnione od zapotrzebowania; 
podkreśla, że należy wziąć pod uwagę 
także kwestie dotyczące prawa własności;

Or. en

Poprawka 22
Robert Sturdy, Jan Zahradil
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Ustęp 7a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. podkreśla potrzebę wykorzystania 
innowacyjnego potencjału unijnych firm i 
usług publicznych w zakresie 
odnawialnych źródeł energii, w tym 
technologii efektywności energetycznej i 
zaawansowanych technologii 
informacyjno-komunikacyjnych, w celu 
propagowania za sprawą umów 
handlowych stopniowego przechodzenia 
na gospodarkę niskoemisyjną na całym 
świecie, a tym samym zapewnienia 
nowych możliwości sprzedaży unijnych 
produktów i know-how w tym zakresie 
rozwijającym się krajom lub, w 
stosownych przypadkach, przekazywania 
im tej wiedzy;

Or. en

Poprawka 23
Robert Sturdy, Jan Zahradil

Ustęp 7b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7b. uznaje, że dywersyfikacja źródeł 
energii, dróg dostaw i infrastruktury, a 
także wzajemne połączenia sieci 
przesyłowych ropy i gazu z inteligentną 
siecią, mają kluczowe znaczenie dla 
długoterminowego bezpieczeństwa i 
zrównoważonego rozwoju zaopatrzenia w 
energię zarówno państw UE, jak i państw 
AKP; przypomina, że wspomniana 
polityka i występujące w niej tendencje 
przyczyniają się także do stwarzania 
korzystnych warunków dla rozwoju 
nowych technologii energetycznych oraz 
dla tworzenia nowych miejsc pracy w 
państwach UE i AKP;

Or. en
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Poprawka 24
Robert Sturdy, Jan Zahradil

Ustęp 7c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7c. potwierdza znaczenie rosnącej liczby 
przedsięwzięć badawczych prowadzonych 
wspólnie przez UE i AKP oraz kapitału 
zasilającego budowę i modernizację 
infrastruktury energetycznej w państwach 
UE i AKP, zwłaszcza za pośrednictwem 
partnerstw publiczno-prywatnych i spółek 
joint venture lub, w stosownych 
przypadkach, partnerstw publiczno-
publicznych, co zachęca do korzystnego 
dla obu stron handlu energią lub, w 
stosownych przypadkach, transferu 
technologicznego oraz wspiera 
dywersyfikację koszyka energetycznego w 
państwach AKP;

Or. en

Poprawka 25

Elie Hoarau

Ustęp 8a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. wzywa Unię Europejską do wspierania 
już istniejących w krajach AKP 
innowacyjnych rozwiązań i przedsięwzięć;

Or. fr

Poprawka 26

Elie Hoarau

Ustęp 8b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8b. wzywa Unię Europejską i jej państwa 
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członkowskie do wywierania nacisku na 
europejskie przedsiębiorstwa działające w 
krajach AKP i do zmuszania ich za 
sprawą przepisów prawnych do pełnienia 
roli wzorca w dziedzinie zrównoważonego 
rozwoju, niskiej emisji dwutlenku węgla, 
ochrony środowiska i niezanieczyszczania 
gruntów i wód; podejście to za sprawą 
swego wzorcowego charakteru 
stanowiłoby formę wymiany technologii i 
know-how;

Or. fr

Poprawka 27

Elie Hoarau

Ustęp 8c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8c. wzywa kraje AKP do surowego 
karania działających na ich terytoriach 
przedsiębiorstw europejskich, których 
działalność nie wpisuje się w logikę 
zrównoważonego rozwoju, niskiej emisji 
dwutlenku węgla, ochrony środowiska 
oraz niezanieczyszczania gruntów i wód i 
które tym samym nie uczestniczą w formie 
wymiany technologii i know-how poprzez 
wzorcowy charakter ich działalności;

Or. fr

Poprawka 28
Elie Hoarau

Ustęp 8d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8d. wzywa państwa AKP do 
nieprzyjmowania żadnych odpadów 
toksycznych i nietoksycznych 
pochodzących z państw europejskich, jeśli 
nie wdrożony został całościowy i należycie 
finansowany przez UE program wymiany 
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technologii, który umożliwiałby państwom 
AKP zdobycie środków i odpowiedniej 
infrastruktury przemysłowej pozwalającej 
im na przepakowywanie, przetwarzanie i 
recykling odpadów pochodzenia 
europejskiego w sposób trwały, 
ekologiczny i nieszkodliwy dla zdrowia 
ludzkiego; 

Or. fr

Poprawka 29
Elie Hoarau

Ustęp 9a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. zwraca się do UE i państw AKP o 
wspólne wdrożenie i do UE o 
sfinansowanie dużego programu 
badawczego w ramach partnerstwa 
publiczno-prywatnego z udziałem 
innowacyjnych przedsiębiorstw i 
specjalistycznych ośrodków badawczych 
mającego na celu rozwój nowych 
skutecznych technologii w dziedzinie 
eksploatacji odnawialnych źródeł energii, 
a także innych źródeł czystej energii, 
których patenty i procesy produkcyjne 
byłyby nieodpłatnie udostępniane i gotowe 
do wykorzystania zarówno przez 
samorządy i przedsiębiorstwa publiczne, 
jak i przez przedsiębiorstwa prywatne 
państw UE i AKP;

Or. fr

Poprawka 30
Maria da Graça Carvalho, Gay Mitchell, Filip Kackmarek, Peter Stastny

Ustęp 9b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9b. wzywa do wzmocnienia partnerstw z 
instytucjami międzyrządowymi i 
międzynarodowymi; podkreśla, że należy 
także wspierać współpracę na niższym 
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szczeblu lokalnym obejmującą 
organizacje pozarządowe i organizacje 
lokalnych społeczności;

Or. en

Poprawka 31
Maria da Graça Carvalho, Gay Mitchell, Filip Kackmarek, Peter Stastny

Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. podkreśla potrzebę utworzenia centrum 
i sieci ds. technologii na rzecz ochrony 
klimatu2, które wzmocnią współpracę 
międzynarodową w zakresie kluczowych 
technologii i zapewnią pomoc techniczną,
szkolenia oraz budowanie wspólnych 
zdolności; 

10. podkreśla potrzebę utworzenia centrum 
i sieci ds. technologii na rzecz ochrony 
klimatu, które wzmocnią współpracę 
międzynarodową w zakresie kluczowych 
technologii i zapewnią pomoc techniczną, 
szkolenia oraz budowanie wspólnych 
zdolności; podkreśla, że nowy światowy 
system transferu technologii w zakresie 
zmiany klimatu powinien być mniej 
uciążliwy i mniej biurokratyczny;

Or. en

Poprawka 32
Jo Leinen

Ustęp 13a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13 a. wzywa do głębokiego zaangażowania 
się lokalnych organizacji pozarządowych 
w rozpowszechnianie technologii i procesy 
budowania potencjału; podkreśla, że aby 
organizacje pozarządowe mogły 
skutecznie wdrażać nowe technologie, 
powinny one znać lokalne otoczenie; 

Or. en

                                               
2 jak opisano w projekcie tekstu pt. „Wzmocnione działania na rzecz rozwoju i transferu technologii"
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Poprawka 33
Jo Leinen

Ustęp 13b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13 b. podkreśla, że w państwach AKP 
z n a j d u j e  się wiele odizolowanych 
społeczności i wysp i dlatego też 
wspieranie energii produkowanej na 
szczeblu lokalnym powinno stać się 
priorytetem;

Or. en

Poprawka 34
Maria da Graça Carvalho, Gay Mitchell, Filip Kackmarek, Peter Stastny

Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. Przypomina, że należy zwrócić 
szczególną uwagę na rozwój i transfer 
technologii związanych z energią; uważa, 
że oficjalna pomoc rozwojowa powinna 
mierzyć bardziej w technologie służące 
wytwarzaniu energii i zapewnianiu jej 
wydajnego zużycia oraz w 
zdecentralizowane, odnawialne źródła 
energii w państwach AKP, które w 
konsekwencji zmniejszyłyby ubóstwo a 
zwiększyły możliwości zatrudnienia; 
przypomina, że energia jądrowa nie jest 
rozwiązaniem,  które zapewni rozwój 
oparty na technologiach niskoemisyjnych;

14. Przypomina, że należy zwrócić 
szczególną uwagę na rozwój i transfer 
technologii związanych z energią i 
bezpiecznych dla środowiska; uważa, że 
oficjalna pomoc rozwojowa powinna 
mierzyć bardziej w technologie służące 
wytwarzaniu energii i zapewnianiu jej 
wydajnego zużycia oraz w 
zdecentralizowane, odnawialne źródła 
energii w państwach AKP, które w 
konsekwencji zmniejszyłyby ubóstwo a 
zwiększyły możliwości zatrudnienia; 
przypomina, że energia jądrowa nie jest 
rozwiązaniem,  które zapewni rozwój 
oparty na technologiach niskoemisyjnych; 
podkreśla, że technologie powinny być
również skuteczne i wykonalne z 
ekonomicznego punktu widzenia oraz że 
ich przyjęcie powinno wymagać 
holistycznego podejścia z uwzględnieniem 
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różnorakich wymiarów zrównoważonego 
rozwoju takich jak: aspekty zdrowotne, 
środowiskowe, technologiczne, 
gospodarcze, społeczno-kulturowe i 
instytucjonalne;

Or. en

Poprawka 35
Elie Hoarau

Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. podkreśla, że EPA powinny wywierać
pozytywny wpływ na promowanie i 
rozprzestrzenianie technologii, a także na
wzmacnianie możliwości innowacyjnych w 
regionach państw AKP;

15. podkreśla, że EPA koniecznie muszą
wywierać
pozytywny wpływ na promowanie i 
rozprzestrzenianie technologii, a także na
wzmacnianie możliwości innowacyjnych w 
regionach państw AKP, jak opisano w 
projekcie tekstu pt. „Wzmocnione 
działania na rzecz rozwoju i
transferu technologii”;

Or. fr

Poprawka 36
Maria da Graça Carvalho, Gay Mitchell, Filip Kackmarek, Peter Stastny

Ustęp 15a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. podkreśla, że państwa AKP powinny 
w większym stopniu czerpać korzyści z 
potencjału mechanizmu czystego rozwoju, 
któremu ma zostać nadany nowy kształt w 
ramach scenariusza postępowania po 
szczycie w Kopenhadze; 

Or. en
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Poprawka 37
Maria da Graça Carvalho, Gay Mitchell, Filip Kackmarek, Peter Stastny

Ustęp 15b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15b. podkreśla potrzebę skupienia się 
szczególnie na potencjale 
technologicznym celem stawienia czoła 
wyzwaniom związanym z łagodzeniem i 
przystosowaniem do zmiany klimatu w 
krajach AKP;

Or. en

Poprawka 38
Maria da Graça Carvalho, Gay Mitchell, Filip Kackmarek, Peter Stastny

Ustęp 15c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15c. podkreśla potrzebę zapewnienia 
stałego śledzenia, monitoringu oraz oceny 
rozwoju i transferu technologii, a także 
działań podejmowanych w ramach 
przedsięwzięć mających na celu 
b u d o w a n i e  potencjału; wzywa do 
przygotowywania okresowych sprawozdań 
dotyczących statusu, możliwości i potrzeb 
w zakresie dalszych ulepszeń celem 
nadania konkretnego kształtu zaleceniom 
sporządzonym na podstawie ustaleń 
sformułowanych podczas oceny; 
podkreśla znaczenie dzielenia się 
wyciągniętymi wnioskami;

Or. en


