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18.11.2010 B7-0616/7 

Изменение  7 

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

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 24 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 24а. счита, че са необходими нови и 

допълнителни източници на 

финансиране и очаква с надежда 

постигането на споразумение за 

намиране на новаторски начини за 

осъществяването на това 

финансиране; в контекста на доклада 

на Консултативната група на високо 

равнище по финансирането в 

областта на изменението на 

климата изразява решително 

възгледа, че възможностите за 

споразумение следва да включват 

данъци върху международни 

финансови операции и финансиране 

от отраслите въздухоплаване и 

корабоплаване в международен план, 

при гарантиране на правото на 

мобилност на гражданите от 

малките и средните по големина 

островни територии; 

Or. en 
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18.11.2010 B7-0616/8 

Изменение  8 

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

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 36 

 

Предложение за резолюция Изменение 

36. подчертава, че страните, които не са 

включени в приложение I, не могат да 

бъдат третирани като блок, тъй като 

техният капацитет да инвестират в 

мерки за смекчаване на последиците от 

изменението на климата и за адаптиране 

към него, както и тяхната способност за 

приспособяване към изменението на 

климата не са еднакви; освен това 

подчертава, че някои от тези държави 

вече са се превърнали в големи 

източници на емисии на CO2, които се 

отличават с висок темп на растеж на 

емисии на CO2; 

36. подчертава, че страните, които не са 

включени в приложение I, не могат да 

бъдат третирани като блок, тъй като 

техният капацитет да инвестират в 

мерки за смекчаване на последиците от 

изменението на климата и за адаптиране 

към него, както и тяхната способност за 

приспособяване към изменението на 

климата не са еднакви, и те не могат 

да бъдат третирани като развити 

страни; въпреки това подчертава, че 

някои от тези държави вече са се 

превърнали в големи източници на 

емисии на CO2, които се отличават с 

висок темп на растеж на емисии на CO2; 

Or. en 
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18.11.2010 B7-0616/9 

Изменение  9 

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

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 

Заглавие преди параграф 51 

 

Предложение за резолюция Изменение 

Нисковъглеродна икономика и 

сътрудничество в областта на 

технологиите  

Устойчива икономика и 

сътрудничество в областта на 

технологиите  

Or. en 
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18.11.2010 B7-0616/10 

Изменение  10 

Bairbre de Brún, Jiří Maštálka, Nikolaos Chountis, 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 53 

 

Предложение за резолюция Изменение 

53. подчертава, че едно споразумение би 

могло да предостави необходимия 

стимул за „устойчив нов курс“, който да 

засили устойчивия растеж, да насърчи 

екологично устойчивите технологии, да 

намали енергийната зависимост и да 

осигури заетост и социално и 

икономическо сближаване както в 

развитите, така и в развиващите се 

страни; 

53. подчертава, че едно споразумение би 

могло да предостави необходимия 

стимул за „устойчив нов курс“, който да 

засили устойчивия растеж, да насърчи 

екологично устойчивите технологии, да 

спомогне за повишаването на 

енергийната ефективност в 

строителството и транспорта, да 

намали енергийната зависимост и да 

осигури заетост и социално и 

икономическо сближаване както в 

развитите, така и в развиващите се 

страни; във връзка с това припомня 

вече поетите от ЕС ангажименти; 

Or. en 
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18.11.2010 B7-0616/11 

Изменение  11 

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

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 

Заглавие преди параграф 57 

 

Предложение за резолюция Изменение 

Световен пазар на въглеродни емисии Гъвкави механизми 

Or. en 
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18.11.2010 B7-0616/12 

Изменение  12 

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

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 74 

 

Предложение за резолюция Изменение 

74. приветства поетия от 

авиокомпаниите в световен мащаб 

ангажимент да поддържат подобрение 

на горивната ефективност от 1,5% 

годишно до 2020 г., да постигнат 

въглеродно неутрален растеж след 

2020 г. и до 2050 г. да реализират 

намаляване на емисиите на въглероден 

двуокис с 50% в сравнение с нивата от 

2005 г.; 

74. отбелязва поетия в Резолюция 17.2 

на Международната организация за 

гражданска авиация (ИКАО) 

ангажимент, който задължава 

съответните организации и 

въздухоплавателни дружества по 

света да полагат усилия за постигане 

на световна годишна средна стойност 

на подобрение на горивната 

ефективност от 2% годишно до 2050 г. и 

до 2050 г. да реализират намаляване на 

емисиите на въглероден двуокис с 50% 

в сравнение с нивата от 2005 г.; 

Or. en 

 

 

 


