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Poprawka 1
Yannick Jadot

Projekt rezolucji
Odniesienie 14a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając europejski plan działań 
FLEGT z maja 2003 r. (Egzekwowanie 
prawa, zarządzanie i handel w dziedzinie 
leśnictwa), 

Or. fr

Poprawka 2
Maria Eleni Koppa

Projekt rezolucji
Punkt A preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że skutki 
gospodarcze, społeczne i ekologiczne 
ocieplenia klimatu przyjmują niepokojące 
rozmiary oraz że konieczne jest 
ograniczenie ocieplenia klimatu do 2°C,

A. mając na uwadze, że temperatura na 
Ziemi wzrastała już w ostatnim stuleciu i 
będzie nadal wzrastać, że skutki 
gospodarcze, społeczne i ekologiczne 
ocieplenia klimatu przyjmują niepokojące 
rozmiary oraz że konieczne jest 
ograniczenie ocieplenia klimatu do 2°C,

Or. el

Poprawka 3
Daniel Caspary

Projekt rezolucji
Punkt A preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że skutki 
gospodarcze, społeczne i ekologiczne 
ocieplenia klimatu przyjmują niepokojące 

A. mając na uwadze, że ewentualne skutki 
gospodarcze, społeczne i ekologiczne 
ocieplenia klimatu mogą przybrać
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rozmiary oraz że konieczne jest 
ograniczenie ocieplenia klimatu do 2°C,

niepokojące rozmiary,

Or. de

Poprawka 4
Daniel Caspary

Projekt rezolucji
Punkt B preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że porozumienie 
osiągnięte w grudniu 2009 r. podczas 
szczytu ONZ w sprawie klimatu w 
Kopenhadze jest niewystarczające oraz że 
Unii Europejskiej nie udało się odegrać w 
nim pierwszoplanowej roli, ponieważ nie 
przedstawiła ambitnych celów i zabrakło 
w niej jedności,

B. mając na uwadze, że porozumienie 
osiągnięte w grudniu 2009 r. podczas 
szczytu ONZ w sprawie klimatu w 
Kopenhadze jest niewystarczające,

Or. de

Poprawka 5
Christofer Fjellner

Projekt rezolucji
Punkt B preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że porozumienie 
osiągnięte w grudniu 2009 r. podczas 
szczytu ONZ w sprawie klimatu w 
Kopenhadze jest niewystarczające oraz że 
Unii Europejskiej nie udało się odegrać w 
nim pierwszoplanowej roli, ponieważ nie 
przedstawiła ambitnych celów i zabrakło 
w niej jedności,

B. mając na uwadze, że porozumienie 
osiągnięte w grudniu 2009 r. podczas 
szczytu ONZ w sprawie klimatu w 
Kopenhadze jest niewystarczające; mając 
na uwadze, że strony negocjacji nie 
zdołały osiągnąć ogólnego porozumienia,

Or. en
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Poprawka 6
George Sabin Cutaş

Projekt rezolucji
Punkt B preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że porozumienie 
osiągnięte w grudniu 2009 r. podczas 
szczytu ONZ w sprawie klimatu w 
Kopenhadze jest niewystarczające oraz że 
Unii Europejskiej nie udało się odegrać w 
nim pierwszoplanowej roli, ponieważ nie 
przedstawiła ambitnych celów i zabrakło w 
niej jedności,

B. mając na uwadze, że porozumienie 
osiągnięte w grudniu 2009 r. podczas 
szczytu ONZ w sprawie klimatu w 
Kopenhadze jest niewystarczające i 
rozczarowujące oraz że Unii Europejskiej 
nie udało się wypełnić w nim 
pierwszoplanowej roli, ponieważ nie 
przedstawiła ambitnych celów i zabrakło w 
niej jedności,

Or. fr

Poprawka 7
Christofer Fjellner

Projekt rezolucji
Punkt Ba preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. z zadowoleniem przyjmuje ambitny cel 
Rady Europejskiej dotyczący ograniczenia 
od 80% do 95% europejskich emisji gazów 
cieplarnianych do 2050 r. w porównaniu 
do emisji z 1990 r., co jest konieczne, aby 
Unia Europejska na nowo objęła pozycję 
międzynarodowego lidera w walce ze 
zmianami klimatu, podczas gdy inne kraje 
zdecydowanie zaangażowały się w 
gospodarkę przyjazną dla środowiska, 
przede wszystkim poprzez plany 
uzdrowienia gospodarczego; 
zdecydowanie wspiera cel związany z 
redukcją europejskich emisji o 30% do 
2020 r., niezależnie od wyników 
negocjacji międzynarodowych;

Or. en
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Poprawka 8
Daniel Caspary

Projekt rezolucji
Punkt C preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że szczyt w Cancun 
musi być zdecydowanym krokiem ku 
porozumieniu operacyjnemu 
pozwalającemu ograniczyć ocieplenie 
planety znacznie poniżej 2°C, które to 
porozumienie zacznie niezwłocznie 
obowiązywać,

C. mając na uwadze, że szczyt w Cancun 
musi być zdecydowanym krokiem ku 
porozumieniu operacyjnemu 
pozwalającemu ograniczyć ewentualny 
ludzki wkład w ocieplenie planety, które to 
porozumienie zacznie niezwłocznie 
obowiązywać,

Or. de

Poprawka 9
George Sabin Cutaş

Projekt rezolucji
Punkt C preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że szczyt w Cancun 
musi być zdecydowanym krokiem ku 
porozumieniu operacyjnemu 
pozwalającemu ograniczyć ocieplenie 
planety znacznie poniżej 2°C, które to 
porozumienie zacznie niezwłocznie 
obowiązywać,

C. mając na uwadze, że szczyt w Cancun 
musi być zdecydowanym krokiem ku 
prawnie wiążącemu światowemu 
porozumieniu operacyjnemu,
pozwalającemu ograniczyć ocieplenie 
planety znacznie poniżej 2°C; wynik 
szczytu w Cancun powinien przyjąć 
konkretną formę znacznie bardziej 
rygorystycznej procedury kontroli niż 
procedura przyjęta na szczycie w 
Kopenhadze w grudniu 2009 r.,

Or. fr
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Poprawka 10
Maria Eleni Koppa

Projekt rezolucji
Punkt C preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że szczyt w Cancun 
musi być zdecydowanym krokiem ku 
porozumieniu operacyjnemu 
pozwalającemu ograniczyć ocieplenie 
planety znacznie poniżej 2°C, które to 
porozumienie zacznie niezwłocznie 
obowiązywać,

C. mając na uwadze, że szczyt w Cancun 
to niepowtarzalna okazja do zasadniczego 
dialogu i że musi on być zdecydowanym 
krokiem ku porozumieniu operacyjnemu 
pozwalającemu ograniczyć ocieplenie 
planety znacznie poniżej 2°C, które to 
porozumienie zacznie niezwłocznie 
obowiązywać,

Or. el

Poprawka 11
Jan Zahradil

Projekt rezolucji
Punkt D preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że walka ze zmianami 
klimatu stanowi czynnik konkurencyjności 
oraz że europejskimi priorytetami w tej 
dziedzinie jest oszczędność energii i
energia odnawialna, które pozwolą 
poprawić bezpieczeństwo energetyczne 
Unii i mają znaczny potencjał jeśli chodzi 
o rozwój przemysłowy, innowacje, 
zagospodarowanie przestrzenne i tworzenie 
nowych miejsc pracy,

D. mając na uwadze, że walka ze zmianami 
klimatu stanowi czynnik konkurencyjności 
oraz że europejskimi priorytetami w tej 
dziedzinie jest rozwój wewnętrznego 
rynku energii w oparciu o wspólne 
stanowisko Komisji, Parlamentu 
Europejskiego i państw członkowskich w 
sprawie polityki energetycznej, z 
poszanowaniem prawa tych państw do 
wprowadzenia własnego koszyka
energetycznego w zgodzie z nadrzędną dla 
UE zasadą trwałości, konkurencyjności, 
wydajności energetycznej i ochrony 
klimatu, przy oszczędności energii i 
wykorzystaniu odnawialnych źródeł 
energii, a przede wszystkim 
bezpieczeństwo dostaw dzięki zacieśnionej
współpracy z krajami sąsiadującymi, które 
mają znaczny potencjał, jeśli chodzi o 
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rozwój przemysłowy, innowacje, 
zagospodarowanie przestrzenne i tworzenie 
nowych miejsc pracy,

Or. en

Poprawka 12
Béla Glattfelder

Projekt rezolucji
Punkt D preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że walka ze zmianami 
klimatu stanowi czynnik konkurencyjności 
oraz że europejskimi priorytetami w tej 
dziedzinie jest oszczędność energii i 
energia odnawialna, które pozwolą 
poprawić bezpieczeństwo energetyczne 
Unii i mają znaczny potencjał jeśli chodzi 
o rozwój przemysłowy, innowacje, 
zagospodarowanie przestrzenne i tworzenie 
nowych miejsc pracy,

D. mając na uwadze, że walka ze zmianami 
klimatu stanowi czynnik konkurencyjności 
oraz że europejskimi priorytetami w tej 
dziedzinie jest oszczędność energii i 
energia odnawialna, które pozwolą 
poprawić bezpieczeństwo energetyczne 
Unii i mają znaczny potencjał jeśli chodzi 
o rozwój przemysłowy, innowacje, 
zagospodarowanie przestrzenne i tworzenie 
nowych miejsc pracy, co powoduje 
jednocześnie znaczny wzrost kosztów 
produkcji,

Or. en

Poprawka 13
Béla Glattfelder

Projekt rezolucji
Punkt Ea preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ea. mając na uwadze, że subsydiowana 
energia i nieograniczony poziom emisji 
CO2 w niektórych krajach stanowi 
przewagę konkurencyjną;

Or. en
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Poprawka 14
Daniel Caspary

Projekt rezolucji
Punkt F preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że w związku z tym 
zasady handlowe mają kluczowe znaczenie 
dla walki ze zmianami klimatu oraz że 
Unia jako pierwsza potęga handlowa na 
świecie może w znacznym stopniu na nie 
wpływać,

F. mając na uwadze, że w związku z tym 
zasady handlowe stanowią element walki 
ze zmianami klimatu oraz że Unia jako 
pierwsza potęga handlowa na świecie może 
w znacznym stopniu na nie wpływać,

Or. de

Poprawka 15
Christofer Fjellner

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje ambitny cel 
Rady Europejskiej dotyczący ograniczenia 
od 80% do 95% europejskich emisji gazów 
cieplarnianych do 2050 r. w porównaniu 
do emisji z 1990 r., co jest konieczne, aby 
Unia Europejska na nowo objęła pozycję 
międzynarodowego lidera w walce ze 
zmianami klimatu, podczas gdy inne kraje 
zdecydowanie zaangażowały się w 
gospodarkę przyjazną dla środowiska, 
przede wszystkim poprzez plany 
uzdrowienia gospodarczego; 
zdecydowanie wspiera cel związany z 
redukcją europejskich emisji o 30% do 
2020 r., niezależnie od wyników 
negocjacji międzynarodowych;

skreślony

Or. en
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Poprawka 16
Daniel Caspary

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje ambitny cel 
Rady Europejskiej dotyczący ograniczenia 
od 80% do 95% europejskich emisji 
gazów cieplarnianych do 2050 r. w 
porównaniu do emisji z 1990 r., co jest 
konieczne, aby Unia Europejska na nowo 
objęła pozycję międzynarodowego lidera w 
walce ze zmianami klimatu, podczas gdy 
inne kraje zdecydowanie zaangażowały się 
w gospodarkę przyjazną dla środowiska, 
przede wszystkim poprzez plany 
uzdrowienia gospodarczego; zdecydowanie 
wspiera cel związany z redukcją 
europejskich emisji o 30% do 2020 r., 
niezależnie od wyników negocjacji 
międzynarodowych;

1. z zadowoleniem przyjmuje cel Rady 
Europejskiej dotyczący wyraźnego 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych 
do 2050 r., podczas gdy inne kraje 
zdecydowanie zaangażowały się w 
gospodarkę przyjazną dla środowiska, 
przede wszystkim poprzez plany 
uzdrowienia gospodarczego; zdecydowanie 
wspiera cel związany z redukcją 
europejskich emisji o 20% do 2020 r.;

Or. de

Poprawka 17
Béla Glattfelder

Projekt rezolucji
Ustęp 1a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. ubolewa nad faktem, że dopłacając do 
cen energii i nie stosując ograniczeń lub 
limitów na emisje CO2, niektóre kraje 
mogą zyskać przewagę konkurencyjną; ze 
względu na nieograniczone i, co za tym 
idzie, stosunkowo tanie emisje CO2 kraje 
te nie mają bodźca do tego, aby przystąpić 
do wielostronnych umów dotyczących 
zmian klimatu;



AM\833754PL.doc 11/28 PE450.644v01-00

PL

Or. en

Poprawka 18
George Sabin Cutaş

Projekt rezolucji
Ustęp 1a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. uważa, że szczególne wysiłki Unii 
Europejskiej w walce ze zmianami 
klimatu nie mogą zagwarantować sukcesu 
porozumienia na okres po 2012 r., jeżeli 
za jej przykładem nie pójdą pozostałe 
państwa; trzeba się upewnić, że decyzja o 
przejściu do redukcji o 30% będzie dla 
pozostałych stron motywacją do 
wypełniania ambitniejszych zobowiązań;

Or. fr

Poprawka 19
William (The Earl of) Dartmouth

Projekt rezolucji
Ustęp 1a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. niezależnie od poniższego stosunki w 
zakresie handlu międzynarodowego nie są 
odpowiednim mechanizmem 
rozwiązywania kwestii zmian klimatu;

Or. en

Poprawka 20
George Sabin Cutaş

Projekt rezolucji
Ustęp 2a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

2a. opowiada się za przyjęciem w Cancun 
instrumentów prawnie wiążących, by 
uniknąć ciągłego opóźniania zawarcia 
światowego porozumienia w sprawie 
zmian klimatu;

Or. fr

Poprawka 21
Béla Glattfelder

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. uważa zatem, że zasady Światowej 
Organizacji Handlu należy interpretować i 
rozwijać w sposób wspierający 
zobowiązania podjęte w ramach 
wielostronnych porozumień w sprawie 
środowiska naturalnego (AME); zwraca się 
do Komisji o działanie na rzecz 
wypracowania konsensusu w ramach ŚOH, 
aby nadać sekretariatom AME status 
obserwatora podczas wszystkich posiedzeń 
ŚOH dotyczących zakresu ich kompetencji 
i rolę doradcy w procedurach 
rozwiązywania sporów związanych ze 
środowiskiem naturalnym;

3. uważa zatem, że zasady Światowej 
Organizacji Handlu należy interpretować i 
rozwijać w sposób wspierający 
zobowiązania podjęte w ramach 
wielostronnych porozumień w sprawie 
środowiska naturalnego (AME); zwraca się 
do Komisji o działanie na rzecz 
wypracowania konsensusu w ramach ŚOH, 
aby nadać sekretariatom AME status 
obserwatora podczas wszystkich posiedzeń 
ŚOH dotyczących zakresu ich kompetencji 
i rolę doradcy w procedurach 
rozwiązywania sporów związanych ze 
środowiskiem naturalnym; podkreśla, że 
nowe zasady ŚOH powinny być tworzone z 
myślą o wyeliminowaniu przewagi 
konkurencyjnej wynikającej z tanich 
emisji CO2;

Or. en
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Poprawka 22
George Sabin Cutaş

Projekt rezolucji
Ustęp 3a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. przypomina, że polityka handlowa jest 
instrumentem służącym realizacji celów 
ogólnych Unii Europejskiej i że w myśl 
art. 207 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej polityka handlowa Unii 
Europejskiej prowadzona jest „zgodnie z 
zasadami i celami działań zewnętrznych 
Unii”, a w myśl art. 3 Traktatu o Unii 
Europejskiej ma się ona przyczyniać m.in. 
do „trwałego rozwoju Ziemi, do 
solidarności i wzajemnego szacunku 
między narodami, do swobodnego i 
uczciwego handlu, do wyeliminowania 
ubóstwa oraz do ochrony praw człowieka, 
w szczególności praw dziecka, a także do 
ścisłego przestrzegania i rozwoju prawa 
międzynarodowego, w szczególności zasad 
Karty Narodów Zjednoczonych”;

Or. fr

Poprawka 23
Daniel Caspary

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. uznaje pozytywną rolę, jaką może
odgrywać wymiana handlowa w 
rozpowszechnianiu towarów i usług 
biorących czynny udział w ochronie 
klimatu; uważa, że ochrona klimatu 
i liberalizacja wymiany handlowej mogą 
wzajemnie się wzmacniać, ułatwiając 
wymianę towarów i usług związanych ze 
środowiskiem, lecz że najpierw konieczne 

4. uznaje pozytywną rolę, jaką może 
odgrywać wymiana handlowa w 
rozpowszechnianiu towarów i usług 
biorących czynny udział w ochronie 
klimatu; uważa, że ochrona klimatu i 
liberalizacja wymiany handlowej mogą 
wzajemnie się wzmacniać, ułatwiając 
wymianę towarów i usług związanych ze 
środowiskiem;
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jest sporządzenie wykazu tego rodzaju 
towarów i usług zgodnie ze ścisłymi 
kryteriami środowiskowymi i we 
współpracy z państwami będącymi 
członkami Światowej Organizacji Handlu;

Or. de

Poprawka 24
Georgios Papastamkos

Projekt rezolucji
Ustęp 4a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. uważa, że bardziej niż kiedykolwiek 
pilnego charakteru nabiera rozpoczęcie 
publicznego dialogu na temat powołania 
międzynarodowej organizacji ochrony 
środowiska, której zadaniem będzie 
czuwanie nad przestrzeganiem 
międzynarodowych traktatów i umów w 
sprawie ochrony środowiska i 
przeciwdziałania zmianom klimatycznym, 
i która będzie – między innymi – działać i 
współpracować z WTO w sprawach 
dotyczących wpływu handlu na 
środowisko;

Or. el

Poprawka 25
Maria Eleni Koppa

Projekt rezolucji
Ustęp 4a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. uważa, że w strategiach negocjacji 
dotyczących polityki handlowej i 
środowiskowej Komisja Europejska 
powinna trzymać się jednolitych ram, by 
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nie budzić u partnerów obaw dotyczących 
przeszkód w handlu, a zarazem zapewnić 
zgodność z wiążącymi celami w zakresie 
przeciwdziałania zmianom klimatu;

Or. el

Poprawka 26
Yannick Jadot

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. podkreśla znaczenie innowacji w 
technologiach ekologicznych i uznaje rolę, 
jaką może odgrywać wymiana handlowa w 
transferze tych technologii między 
poszczególnymi państwami;

5. podkreśla znaczenie innowacji w 
technologiach ekologicznych i uznaje rolę, 
jaką może odgrywać wymiana handlowa w 
transferze tych technologii między 
poszczególnymi państwami; zauważa, że 
działalność badawczo-rozwojowa skupia 
się głównie w krajach OBWE, i obawia się 
ryzyka wykluczenia niektórych krajów 
rozwijających się z korzystania z danych 
technologii;

Or. fr

Poprawka 27
Jan Zahradil

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. podkreśla znaczenie innowacji w 
technologiach ekologicznych i uznaje rolę, 
jaką może odgrywać wymiana handlowa w
transferze tych technologii między 
poszczególnymi państwami;

5. podkreśla znaczenie innowacji w 
technologiach ekologicznych i uznaje rolę, 
jaką może odgrywać wymiana handlowa
we wzajemnej sprzedaży i transferze tych 
technologii między poszczególnymi 
państwami;

Or. en
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Poprawka 28
Maria Eleni Koppa

Projekt rezolucji
Ustęp 5a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. uważa, że na przeszkodzie transferowi 
technologii ukierunkowanemu na 
zwalczanie zmian klimatu niejednokrotnie 
stają obawy dotyczące ochrony praw 
własności intelektualnej ze względu na 
słabość instytucji politycznych lub brak 
praworządności;

Or. el

Poprawka 29
Daniel Caspary

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. uznaje, że zachęcaniu do innowacji 
mogą towarzyszyć różne systemy 
rekompensat – wspólnoty patentów, prawo 
własności intelektualnej, cena – oraz że 
systemy takie nie sprzyjają w taki sam 
sposób przekazywaniu technologii; 
zastanawia się w szczególności nad 
wpływem prawa własności intelektualnej 
na rozpowszechnianie technologii 
przyszłości, takich jak paliwa pochodzenia 
rolniczego drugiej generacji, baterie lub 
wodór; zwraca się więc do Komisji o 
zbadanie ogółu systemów rekompensat za 
innowację z uwzględnieniem ryzyka 
wyłączenia niektórych krajów oraz o 
włączenie wyników tego badania do 
wytycznych dla dyplomacji działającej na 
rzecz ochrony klimatu;

6. uznaje, że zachęcaniu do innowacji 
mogą towarzyszyć różne systemy 
rekompensat oraz że systemy takie nie 
sprzyjają w taki sam sposób 
przekazywaniu technologii; zastanawia się 
w szczególności nad wpływem prawa 
własności intelektualnej na 
rozpowszechnianie technologii przyszłości, 
takich jak paliwa pochodzenia rolniczego 
drugiej generacji, baterie lub wodór;
zwraca się więc do Komisji o zbadanie 
ogółu systemów rekompensat za innowację 
z uwzględnieniem ryzyka wyłączenia 
niektórych krajów oraz o włączenie 
wyników tego badania do wytycznych dla 
dyplomacji działającej na rzecz ochrony 
klimatu;
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Or. de

Poprawka 30
George Sabin Cutaş

Projekt rezolucji
Ustęp 8a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. zauważa konieczność utworzenia 
światowej organizacji ochrony 
środowiska;

Or. fr

Poprawka 31
Christofer Fjellner

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. zauważa, że liberalizacja wymiany 
handlowej może stać w sprzeczności z 
ochroną klimatu, jeżeli niektóre kraje 
wykorzystują brak działań w zakresie 
klimatu jako przewagę konkurencyjną;
sugeruje zatem przeprowadzenie reformy 
zasad antydumpingowych ŚOH, aby 
włączyć do nich kwestię sprawiedliwej 
ceny z punktu widzenia ochrony 
środowiska z uwzględnieniem światowych 
standardów ochrony klimatu;

9. zauważa, że liberalizacja wymiany 
handlowej może stać w sprzeczności z 
ochroną klimatu, jeżeli niektóre kraje 
wykorzystują brak działań w zakresie 
klimatu jako przewagę konkurencyjną;

Or. en

Poprawka 32
William (The Earl of) Dartmouth

Projekt rezolucji
Ustęp 9a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

9a. zauważa jednak, że skutkiem 
wprowadzenia środków dotyczących 
zmian klimatu do polityki handlowej Unii 
Europejskiej będzie przeniesienie 
poszczególnych gałęzi przemysłu i 
działalności gospodarczej z państw 
członkowskich lub partnerów handlowych 
państw członkowskich, gdzie normy są 
wysokie, do krajów rozwijających się i 
innych państw o mniej restrykcyjnym 
systemie, co wpłynie negatywnie m.in. na 
zatrudnienie, wpływy z podatków, kwestie 
klimatyczne i dobrobyt, w związku z czym 
apeluje do Komisji o zapewnienie, że nie 
powstaną bodźce, których skutki mogą się 
okazać odwrotne do oczekiwanych, i 
nieplanowane konsekwencje;

Or. en

Poprawka 33
Béla Glattfelder

Projekt rezolucji
Ustęp 9a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. ubolewa nad faktem, że paliwo 
używane w międzynarodowym transporcie 
towarowym jest zwolnione z opłat; 
rozważa możliwość wprowadzenia opłat 
od tego paliwa i tych produktów, w 
szczególności od ładunków lotniczych;

Or. en
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Poprawka 34
Daniel Caspary

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. przypomina bowiem, że – zgodnie z 
ostatnim komunikatem Komisji na ten 
temat z dnia 26 maja 2010 r. 
(COM(2010)0265) – niewiele sektorów 
przemysłowych jest znacząco wyczulonych 
na ucieczkę emisji i uważa, że ich 
określenie wymaga dokładnej analizy 
sektorowej; wzywa Komisję raczej do 
szybkiego zastosowania takiego podejścia, 
niż kilku kryteriów jakościowych, takich 
samych dla wszystkich sektorów 
przemysłowych;

skreślony

Or. de

Poprawka 35
Christofer Fjellner

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. ubolewa, że dochodzi do masowego 
uciekania się do bezpłatnego przyznawania 
kwot, podczas gdy wiele niedawnych 
badań wskazuje, że zjawisko to może 
przyczyniać się do wypracowywania 
znacznych, lecz nienależnych korzyści w 
przypadku niektórych przedsiębiorstw oraz 
że nie przeszkadza ono przedsiębiorstwom-
beneficjentom w przenoszeniu całej 
produkcji lub jej części; wnioskuje, aby w 
przypadku częściowego lub całkowitego 
przeniesienia przedsiębiorstwa 
niezwłocznie zwracały przyznane kwoty 
oraz by część z tych środków przeznaczano 
na fundusz przekształceń społecznych i 

14. ubolewa, że dochodzi do masowego 
uciekania się do bezpłatnego przyznawania 
kwot, podczas gdy wiele niedawnych 
badań wskazuje, że zjawisko to może 
przyczyniać się do wypracowywania 
znacznych, lecz nienależnych korzyści w 
przypadku niektórych przedsiębiorstw oraz 
że nie przeszkadza ono przedsiębiorstwom-
beneficjentom w przenoszeniu całej 
produkcji lub jej części;
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ekologicznych obszarów, na których 
zaprzestano działalności;

Or. en

Poprawka 36
Daniel Caspary

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. przypomina, że dostosowanie na 
granicach nakłada na produkty 
europejskie i importowane te same i 
potencjalnie ciężkie ograniczenia w 
zakresie emisji dwutlenku węgla, zamiast 
zmniejszać ciężar związany z 
ograniczaniem emisji spoczywający na 
produkcji europejskiej; uważa, że 
narzędzie to ma rzeczywiste znaczenie i 
uzasadnienie jedynie wówczas, gdy łączy 
się go z aukcją kwot oraz że aukcja jest 
konieczna do zaakceptowania tego 
narzędzia przez kraje partnerskie oraz do 
uzgodnienia go z zasadami ŚOH; 
Sprzyjanie zróżnicowaniu produktów w 
zależności od ich wpływu na klimat

15. uważa, że najlepszym instrumentem 
internalizacji negatywnych 
środowiskowych efektów zewnętrznych w 
związku z emisjami CO2 byłaby umowa 
wielostronna obejmująca wszystkich 
głównych emitentów CO2, ale sądzi, że nie 
ma dużych szans na zawarcie takiej 
umowy w najbliższej przyszłości; uważa w 
związku z tym, że Unia Europejska 
powinna kontynuować analizę możliwości 
wdrożenia odpowiednich instrumentów 
środowiskowych, a zwłaszcza mechanizmu 
uwzględniającego koszty emisji dwutlenku 
węgla, który umożliwiłby, w 
poszanowaniu zasad WTO, z jednej strony 
zwalczanie ryzyka transferu emisji CO2 do 
krajów, które nie dążą do osiągnięcia tych 
samych celów co Unia pod względem 
redukcji emisji gazów cieplarnianych, a z 
drugiej strony byłby środkiem nacisku w 
negocjacjach międzynarodowych 
mającym na celu skłonienie wszystkich 
państw do podjęcia stanowczych 
zobowiązań w tej dziedzinie;

Or. de
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Poprawka 37
Christofer Fjellner

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. przypomina, że dostosowanie na 
granicach nakłada na produkty europejskie 
i importowane te same i potencjalnie
ciężkie ograniczenia w zakresie emisji 
dwutlenku węgla, zamiast zmniejszać 
ciężar związany z ograniczaniem emisji 
spoczywający na produkcji europejskiej;
uważa, że narzędzie to ma rzeczywiste 
znaczenie i uzasadnienie jedynie wówczas, 
gdy łączy się go z aukcją kwot oraz że 
aukcja jest konieczna do zaakceptowania 
tego narzędzia przez kraje partnerskie 
oraz do uzgodnienia go z zasadami ŚOH;

15. przypomina, że dostosowanie na 
granicach ani nie zmniejsza ciężaru 
związanego z ograniczaniem emisji 
spoczywającego na produkcji europejskiej, 
ani nie pomaga w nakładaniu na produkty 
europejskie i importowane takich samych i 
potencjalnie ciężkich ograniczeń w 
zakresie emisji dwutlenku węgla;

Or. en

Poprawka 38
Christofer Fjellner

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. zwraca się do Komisji o dążenie do 
podjęcia w ramach ŚOH rozmów na temat 
PMP i możliwości różnicowania 
podobnych produktów w zależności od 
emisji dwutlenku węgla powstałych przy 
ich produkcji, ilości energii zużytych do 
ich produkcji lub od norm 
technologicznych; uważa, że państwa 
będące członkami ŚOH mogą 
zaakceptować taką inicjatywę, jeżeli będą 
jej towarzyszyć środki ułatwiające transfer 
technologii;

skreślony

Or. en
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Poprawka 39
Yannick Jadot

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. z tego względu z zadowoleniem 
przyjmuje wprowadzenie przez Unię 
Europejską kryteriów zrównoważonego 
rozwoju w odniesieniu do paliw 
pochodzenia rolniczego produkowanych w 
Unii Europejskiej i importowanych; 
wzywa Komisję Europejską do zbadania 
możliwości rozszerzenia tego podejścia na 
biomasę i na produkty rolne; spodziewa się 
jednak, że pod uwagę zostaną wzięte
pośrednie zmiany formy użytkowania 
gruntów w związku z paliwami 
pochodzenia rolniczego, w myśl 
zobowiązania Komisji względem 
Parlamentu Europejskiego;

20. z tego względu z zadowoleniem 
przyjmuje wprowadzenie przez Unię 
Europejską kryteriów zrównoważonego 
rozwoju w odniesieniu do paliw 
pochodzenia rolniczego produkowanych w 
Unii Europejskiej i importowanych; 
wzywa Komisję Europejską do zbadania 
możliwości rozszerzenia tego podejścia na 
biomasę i na produkty rolne; żąda, by pod 
uwagę wzięto pośrednie zmiany formy 
użytkowania gruntów w związku z 
paliwami pochodzenia rolniczego, i 
oczekuje od Komisji przedstawienia 
wniosku w tej sprawie przed końcem 
2010 r., w myśl zobowiązania podjętego 
przez nią względem Parlamentu 
Europejskiego;

Or. fr

Poprawka 40
Yannick Jadot

Projekt rezolucji
Ustęp 20a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

20a. z zadowoleniem przyjmuje ponadto 
osiągnięcie europejskiego porozumienia w 
sprawie nielegalnie pozyskiwanego 
drewna i niecierpliwie oczekuje na 
postępy w sprawie porozumień o 
dobrowolnym partnerstwie;

Or. fr
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Poprawka 41
George Sabin Cutaş

Projekt rezolucji
Ustęp 20a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

20a. wyraża ubolewanie, że obecny system 
handlowy powoduje podział siły roboczej i 
produkcji na świecie, który w dużej mierze 
opiera się na niepokrywającym swoich 
własnych kosztów środowiskowych 
transporcie jednakowych produktów, 
które mogłyby równie dobrze być 
produkowane lokalnie; popiera zatem 
wprowadzenie systemu oceny wpływu 
transportu żywności na środowisko („food 
miles”) na szczeblu europejskim;

Or. en

Poprawka 42
Christofer Fjellner

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. wyraża zaniepokojenie z powodu 
wyrażanej przez Komisję chęci dążenia do 
włączenia do umów handlowych 
liberalizacji handlu drewnem, a w 
szczególności zniesienia restrykcji w jego 
eksporcie, pomimo zwiększonego ryzyka 
wylesiania oraz negatywnego wpływu na 
klimat, bioróżnorodność, rozwój i 
społeczności lokalne;

skreślony

Or. en



PE450.644v01-00 24/28 AM\833754PL.doc

PL

Poprawka 43
Christofer Fjellner

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. wzywa Komisję, aby nie sprzeciwiała 
się systematycznie klauzulom czynnika 
lokalnego warunkującego politykę 
klimatyczną jej partnerów, jak w 
przypadku Ontario Green Energy Act; 
uważa, że te klauzule gwarantują 
zaakceptowanie tych polityk przez 
obywateli i przedsiębiorstwa; poza tym 
uważa, że w oczekiwaniu na ujęcie 
kosztów klimatycznych w kosztach 
międzynarodowego transportu, takie 
klauzule jak oznakowanie transportu 
stanowią instrumenty, chociaż nieidealne, 
to faworyzujące konsumpcję towarów 
wyprodukowanych lokalnie;

skreślony

Or. en

Poprawka 44
Georgios Papastamkos

Projekt rezolucji
Ustęp 24a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24a. uważa, że „dyplomację klimatyczną” 
należy wspierać w większej mierze i z 
większą spójnością w stosunkach 
handlowych UE z krajami, których nie 
wiążą wielostronne umowy w sprawie 
ochrony środowiska;

Or. el
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Poprawka 45
Yannick Jadot

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. chciałby, aby koszty klimatyczne 
międzynarodowego transportu zostały ujęte 
w jego cenie, czy przez zastosowanie 
podatków, czy też systemu handlu 
przydziałami; wyraża zadowolenie z 
powodu przyszłego włączenia lotnictwa do 
ETS oraz oczekuje, że Komisja wyjdzie z 
podobną inicjatywą w odniesieniu do 
transportu morskiego, jeżeli w 
nadchodzących latach okaże się 
niemożliwe wdrożenie mechanizmu 
światowego; ponadto oczekuje, że Komisja 
podejmie inicjatywę zakwestionowania 
pomocy przyznawanej najbardziej 
zanieczyszczającym środkom transportu, 
jak zwolnienie z podatku za energię 
pozyskaną z paliwa lotniczego;

25. chciałby, aby koszty klimatyczne 
międzynarodowego transportu zostały ujęte 
w jego cenie, czy przez zastosowanie 
podatków, czy też systemu handlu 
przydziałami; wyraża zadowolenie z 
powodu przyszłego włączenia lotnictwa do 
ETS oraz oczekuje, że do 2011 r. Komisja 
wyjdzie z podobną inicjatywą w 
odniesieniu do transportu morskiego ze 
skutkiem od 2013 r., jeżeli wdrożenie 
mechanizmu światowego do tego czasu 
okaże się niemożliwe; ponadto oczekuje, 
że Komisja podejmie inicjatywę 
zakwestionowania pomocy przyznawanej 
najbardziej zanieczyszczającym środkom 
transportu, jak zwolnienie z podatku za 
energię pozyskaną z paliwa lotniczego;

Or. fr

Poprawka 46
Christofer Fjellner

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. uważa, że dopóki koszt klimatyczny 
nie zostanie uwzględniony w cenie 
transportu, należy propagować 
zrównoważoną produkcję lokalną, w 
szczególności poprzez lepsze 
informowanie konsumentów; wzywa do 
wprowadzenia metody naliczania oraz
wspólnych zasad etykietowania jeśli 
chodzi o emisje gazów cieplarnianych w 
odniesieniu do różnych produktów, w 

26. uważa, że dopóki koszt klimatyczny 
nie zostanie uwzględniony w cenie 
transportu, należy wprowadzić metodę
naliczania oraz wspólne zasady
etykietowania, jeśli chodzi o emisje gazów 
cieplarnianych w odniesieniu do różnych 
produktów, w szczególności na etapie 
transportu;
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szczególności na etapie transportu;

Or. en

Poprawka 47
Christofer Fjellner

Projekt rezolucji
Ustęp 28

Projekt rezolucji Poprawka

28. wzywa, aby powyższa analiza oraz 
środki kompensujące figurowały w 
„rozdziale klimatycznym”, obowiązkowym 
w przypadku wszelkich umów handlowych
(umowy o wolnym handlu, umowy o 
partnerstwie gospodarczym, reforma 
systemu preferencji taryfowych) oraz aby 
ten rozdział był przedmiotem konsultacji 
publicznej oraz został przedstawiony 
Parlamentowi;

28. wzywa, aby powyższa analiza oraz 
środki kompensujące figurowały w 
„rozdziale klimatycznym” wszelkich 
umów handlowych (umowy o wolnym 
handlu, umowy o partnerstwie 
gospodarczym, reforma systemu 
preferencji taryfowych);

Or. en

Poprawka 48
Christofer Fjellner

Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. pragnie, by powyższy „rozdział 
klimatyczny” był przedmiotem ścisłej 
współpracy między DG ds. działań 
klimatycznych a DG ds. 
międzynarodowego handlu oraz, ogólniej, 
by DG ds. działań klimatycznych była 
systematycznie włączana do negocjacji 
handlowych;

29. pragnie, by powyższy „rozdział 
klimatyczny” był przedmiotem ścisłej 
współpracy między DG ds. działań 
klimatycznych a DG ds. 
międzynarodowego handlu;

Or. en
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Poprawka 49
George Sabin Cutaş

Projekt rezolucji
Ustęp 29a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

29a. uważa, że reformując system GSP, 
należy wprowadzić kryteria środowiskowe;

Or. fr

Poprawka 50
Christofer Fjellner

Projekt rezolucji
Ustęp 33

Projekt rezolucji Poprawka

33. przypomina o zobowiązaniu państw 
uprzemysłowionych, w tym państw 
członkowskich Unii Europejskiej, do 
refleksji na temat innowacyjnego 
finansowania na rzecz walki ze zmianami 
klimatu, oraz w szczególności o 
opodatkowaniu transakcji finansowych;
wzywa Komisję do szybkiego 
zaproponowania Radzie i Parlamentowi 
projektu wprowadzenia takiego podatku 
na szczeblu Unii Europejskiej; wzywa 
Komisję do włączenia do negocjacji 
handlowych w sprawie liberalizacji usług 
finansowych projektu perspektywy takiego 
mechanizmu;

33. przypomina o zobowiązaniu państw 
uprzemysłowionych, w tym państw 
członkowskich Unii Europejskiej, do 
refleksji na temat innowacyjnego 
finansowania na rzecz walki ze zmianami 
klimatu;

Or. en
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Poprawka 51
George Sabin Cutaş

Projekt rezolucji
Ustęp 33a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

33a. przyznaje, że handel stanowi ważne 
narzędzie transferu technologii do krajów 
rozwijających się; podkreśla potrzebę 
zmniejszenia barier dla „zielonego” 
handlu np. poprzez zniesienie opłat od 
„zielonych” towarów na poziomie ŚOH;

Or. en


