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Изменение  2 

Daniel Cohn-Bendit, Yannick Jadot, Satu Hassi, Bas Eickhout 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция B7-0616/2010 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL 

Конференцията по изменение на климата в Канкун (COP16) 

Предложение за резолюция 

Параграф 6 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 6а. тъй като изменението на 

климата се отразява по различен 

начин в различните развиващи се 

държави, предлага действията и 

финансирането във връзка с климата 

да бъдат насочени преди всичко към 

най-уязвимите по отношение на 

изменението на климата държави, 

които не разполагат с капацитет за 

справяне с него; поради тази причина 

призовава за създаването на 

показател за измерване на 

експозицията спрямо изменението на 

климата и за учредяване на специална 

група в рамките на РКОНИК, за да се 

гарантира, че бедните държави, 

заплашени от изменението на 

климата, са защитени независимо от 

изхода на преговорите по въпросите 

на климата; 

Or. en 
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18.11.2010 B7-0616/3 

Изменение  3 

Satu Hassi, Bas Eickhout, Yannick Jadot  

от името на групата Verts/ALE 

Bairbre de Brún, Jiří Maštálka, Nikolaos Chountis, Sabine Wils, Marisa Matias 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция B7-0616/2010 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL 

Конференцията по изменение на климата в Канкун (COP16) 

Предложение за резолюция 

Параграф 11 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 11а. припомня задълженията на 

страните по РКОНИК да насърчават 

най-широко участие в процеса на 

РКОНИК; в съответствие с 

Конвенцията от Архус относно 

достъпа до информация, 

общественото участие в процеса на 

вземане на решения и достъпа до 

правосъдие по въпроси, свързани с 

околната среда, призовава 

делегацията на ЕС и държавите-

членки да предприемат активни 

мерки за подпомагане на достъпа и 

положителните дейности на 

неправителствени организации в 

рамките на РКОНИК; 

Or. en 
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18.11.2010 B7-0616/4 

Изменение  4 

Satu Hassi, Bas Eickhout, Yannick Jadot  

от името на групата Verts/ALE 

Bairbre de Brún, Jiří Maštálka, Nikolaos Chountis, Sabine Wils, Marisa Matias 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция B7-0616/2010 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL 

Конференцията по изменение на климата в Канкун (COP16) 

Предложение за резолюция 

Параграф 15 

 

Предложение за резолюция Изменение 

15. припомня, че международното 

споразумение следва да гарантира 

колективно намаляване на емисиите на 

парникови газове в развитите страни за 

2020 г. в горната граница на 25–40 

процентовия диапазон спрямо нивата от 

1990 г., както препоръчва 

Международната експертна група по 

изменението на климата, и че 

последните научни данни сочат, че е 

необходимо намаляване на емисиите с 

поне 40%, за да се постигне целта от 

2°C, с вероятност за осъществяване от 

едва 50%; призовава това намаляване да 

бъде на вътрешно равнище; припомня, 

че дългосрочната цел за намаляване на 

емисиите за ЕС и другите развити 

страни следва да бъде най-малко 80% до 

2050 г. в сравнение с нивата от 1990 г.; 

15. припомня, че международното 

споразумение следва да гарантира 

колективно намаляване на емисиите на 

парникови газове в развитите страни за 

2020 г. в горната граница на 25–40 

процентовия диапазон спрямо нивата от 

1990 г., както препоръчва 

Международната експертна група по 

изменението на климата, и че 

последните научни данни сочат, че е 

необходимо намаляване на емисиите с 

поне 40%, за да се постигне целта от 

2°C, с вероятност за осъществяване от 

едва 50%; призовава това намаляване да 

бъде на вътрешно равнище; припомня, 

че дългосрочната цел за намаляване на 

емисиите за ЕС и другите развити 

страни следва да бъде най-малко 80-95% 

до 2050 г. в сравнение с 1990 г.; 

Or. en 
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18.11.2010 B7-0616/5 

Изменение  5 

Satu Hassi, Bas Eickhout, Yannick Jadot  

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция B7-0616/2010 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL 

Конференцията по изменение на климата в Канкун (COP16) 

Предложение за резолюция 

Параграф 16 

 

Предложение за резолюция Изменение 

16. отново заявява необходимостта от 

приемането на вътрешна цел на 

Европейския съюз за 2020 г. за 

намаляване на парниковите газове с 

30%, в сравнение с нивото от 1990 г., в 

интерес на бъдещия икономически 

растеж на Европейския съюз; 

16. отново заявява необходимостта от 

приемането на вътрешна цел на 

Европейския съюз за 2020 г. за 

намаляване на парниковите газове с 

40%, в сравнение с нивото от 1990 г., в 

интерес на икономиката, с цел 

гарантиране на съответствие с 

целта за 2°С, демонстриране на 

лидерство по време на 

международните преговори и улавяне 

на ползите, произтичащи от 

намаляването на зависимостта от 

изкопаемите горива и подобряването 

на качеството на въздуха; 

Or. en 

 

 


