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18.11.2010 B7-0616/13 

Изменение  13 
Karl-Heinz Florenz, Richard Seeber, Peter Liese, Elisabetta Gardini, Françoise 
Grossetête, Romana Jordan Cizelj, Eija-Riitta Korhola, Catherine Soullie 
от името на групата PPE 

 

Holger Krahmer 
 

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 
Съображение Ж 
 

Предложение за резолюция Изменение 

Ж. като има предвид, че неизпълнението 

на целта от 2ºC ще има огромна цена по 

отношение на околната среда и 

икономиката; като има предвид, че, 
наред с другото, до 40% от видовете 
ще бъдат заплашени от изчезване, 
милиони хора ще бъдат разселени 
поради покачващото се морско 
равнище и по-честите екстремни 
метеорологични явления, реколтата 
ще намалее, цените на храните ще се 
покачват и глобалното икономическо 
производство ще намалее с поне 3%, 

Ж. като има предвид, че неизпълнението 

на целта от 2ºC ще има огромна цена по 

отношение на околната среда и 

икономиката,  

Or. en 
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18.11.2010 B7-0616/14 

Изменение  14 
Karl-Heinz Florenz, Richard Seeber, Peter Liese, Elisabetta Gardini, Françoise 
Grossetête, Romana Jordan Cizelj, Eija-Riitta Korhola, Catherine Soullie 
от името на групата PPE 

Holger Krahmer  
 

 

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 2 
 

Предложение за резолюция Изменение 

2. подчертава, че в Канкун е необходимо 

да се постигне съгласие за съществени 

стъпки, за да се подготви сключването 

през 2011 г. в Южна Африка на 

изчерпателно международно 

споразумение относно периода след 

2012 г., което следва да бъде в 

съответствие с последните научни 

достижения и в съгласие поне с 
постигането на целта от 2ºC, без да се 
засяга преминаването към 
температурна граница от 1,5 C, за да 
се гарантира оцеляването на всички 
нации, народи и екосистеми; 

2. подчертава, че в Канкун е необходимо 

да се постигне съгласие за съществени 

стъпки, за да се подготви сключването 

през 2011 г. в Южна Африка на 

изчерпателно международно 

споразумение относно периода след 

2012 г., което следва да бъде в 

съответствие с последните научни 

достижения и в съгласие с целта от 2ºC; 

Or. en 
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18.11.2010 B7-0616/15 

Изменение  15 
Karl-Heinz Florenz, Richard Seeber, Peter Liese, Maria Da Graça Carvalho, Elisabetta 
Gardini, Françoise Grossetête, Romana Jordan Cizelj, Eija-Riitta Korhola, Catherine 
Soullie 
от името на групата PPE 

Holger Krahmer  
 

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 7 
 

Предложение за резолюция Изменение 

7. като подчертава сериозната степен на 

неотложност на преговорите в областта 

на изменението на климата, изтъква 

колко е важно да се вземат съществени 

решения в Канкун по отношение на 

финансирането (размер, източници и 

управление), и особено степента на 

допълняемост при финансирането за 

приспособяването, горското стопанство, 

ресурсната ефективност, обмена на 

технологии, наблюдението, 

докладването и удостоверяването, както 

и значението на гарантирането на пълна 

прозрачност при прилагането на 

ускореното финансиране и на твърд 

политически ангажимент във връзка с 

него; 

7. като подчертава силната степен на 

неотложност в рамките на преговорите в 

областта на изменението на климата, 

подчертава колко е важно да се вземат 

съществени решения в Канкун по 

отношение на финансирането (размер, 

източници и управление), и особено 

степента на допълняемост при 

финансирането на приспособяването, 

горското стопанство, ресурсната 

ефективност, обмена на технологии 

(при спазване на съществуващите 
принципи, свързани с правата на 
интелектуална собственост), 
наблюдението с контрол, докладването 

и удостоверяването, както и значението 

на осигуряването на пълна прозрачност 

и твърда политическа ангажираност за 

прилагането на ускореното 

финансиране; 

Or. en 
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18.11.2010 B7-0616/16 

Изменение  16 
Karl-Heinz Florenz, Richard Seeber, Peter Liese, Elisabetta Gardini, Françoise 
Grossetête, Romana Jordan Cizelj, Eija-Riitta Korhola 
от името на групата PPE 

Holger Krahmer  
 

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 9 
 

Предложение за резолюция Изменение 

9. като има предвид, че правата на 

емисии (ПЕЕ) в излишък и 

счетоводните правила за 

земеползването, промените в 

земеползването и горското стопанство 

(ЗПЗГС) могат изцяло да 
неутрализират настоящите 
обещания на индустриализираните 
страни за намаляване на емисиите, 
отново отправя своя призив 
екологичната ефективност на 
целите за намаляване на емисиите в 
приложение I да бъде водещият 
принцип по отношение на подхода на 
ЕС спрямо международните 
счетоводни правила за управление на 
горите и ЗПЗГС, гъвкавите механизми 
и използването на всяко надхвърлящо 
изискванията постижение през 
първия период на ангажиментите по 
Протокола от Киото в полза на 
целите за периода след 2012 г.; 

9. като има предвид, че правата на 

емисии (ПЕЕ) в излишък и 

счетоводните правила за 

земеползването, промените в 

земеползването и горското стопанство 

(ЗПЗГС) могат да се отразят върху 
екологосъобразността на Протокола 
от Киото, ако тези въпроси не бъдат 
третирани по подходящ начин, 
призовава другите страни по 
конвенцията да проучат евентуални 
възможности; 

Or. en 



 

AM\840133BG.doc  PE450.441v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

18.11.2010 B7-0616/17 

Изменение  17 
Karl-Heinz Florenz, Richard Seeber, Peter Liese, Romana Jordan Cizelj, Eija-Riitta 
Korhola 
от името на групата PPE 

Holger Krahmer  
 

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 12 
 

Предложение за резолюция Изменение 

12. подчертава, че запазването на 
биоразнообразието и прилагането на 
екосистемния подход представляват 
най-ефикасните и най-ефективни от 
гледна точка на разходите стратегии 
за смекчаване на изменението на 
климата и приспособяване към него; 
потвърждава позицията си, че ответните 

действия, насочени към смекчаване на 

изменението на климата и 

приспособяване към него, не могат да 

бъдат от чисто технологичен характер; 

12. потвърждава позицията си, че 

ответните действия, насочени към 

смекчаване на изменението на климата 

и приспособяване към него, не могат да 

бъдат от чисто технологичен характер; 

Or. en 
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18.11.2010 B7-0616/18 

Изменение  18 
Karl-Heinz Florenz, Richard Seeber, Peter Liese, Elisabetta Gardini, Françoise 
Grossetête, Romana Jordan Cizelj, Eija-Riitta Korhola, Catherine Soullie 
от името на групата PPE 

Holger Krahmer  
 

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 14 
 

Предложение за резолюция Изменение 

14. настоятелно призовава всички 

международни партньори, включително 

САЩ и Китай, да представят по-

амбициозни ангажименти за намаляване 

на емисиите на принципа на „обща, но 

диференцирана отговорност”, за да 

гарантират съвместимост с целта от 2ºC 

и да не предрешават температурна 
граница от 1,5 ºC, с цел запазване на 
голяма вероятност за гарантиране 
оцеляването на всички нации, народи 
и екосистеми; 

14. настоятелно призовава всички 

международни партньори, включително 

САЩ и Китай, да представят по-

амбициозни ангажименти за намаляване 

на емисиите на принципа на „обща, но 

диференцирана отговорност”, за да 

гарантират съвместимост с целта от 2ºC;  

Or. en 
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18.11.2010 B7-0616/19 

Изменение  19 
Karl-Heinz Florenz, Richard Seeber, Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Romana 
Jordan Cizelj, Eija-Riitta Korhola, Catherine Soullie 
от името на групата PPE 

Holger Krahmer  
 

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 
температурна граница 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, за да се 

постигне температурна граница от 2ºC 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.; 

Or. en 
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18.11.2010 B7-0616/20 

Изменение  20 
Karl-Heinz Florenz, Richard Seeber, Peter Liese, Maria Da Graça Carvalho, Elisabetta 
Gardini, Françoise Grossetête, Romana Jordan Cizelj, Eija-Riitta Korhola 
от името на групата PPE 

Holger Krahmer  
 

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 готовността на ЕС 
за приемането на вътрешна цел на 

Европейския съюз за 2020 г. за 

намаляване на парниковите газове с 

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

ако условията са подходящи; 

Or. en 
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18.11.2010 B7-0616/21 

Изменение  21 
Karl-Heinz Florenz, Richard Seeber, Peter Liese, Maria Da Graça Carvalho, Elisabetta 
Gardini, Françoise Grossetête, Romana Jordan Cizelj, Eija-Riitta Korhola 
от името на групата PPE 

Holger Krahmer  
 

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 26 
 

Предложение за резолюция Изменение 

26. призовава Комисията и държавите-

членки да спазят ангажиментите си и да 

гарантират, че ресурсите за 

приспособяване и смекчаване са в 

допълнение спрямо целта на ОПР от 

0,7%, като посочат конкретно каква част 

от поетите задължения ще бъде 

финансирана с обществени средства; 

допълнително подчертава 

необходимостта да се мобилизират 

както вътрешни, така и международни 

ресурси от всички възможни източници 

(например данък върху финансовите 
транзакции, международни данъци 
върху търговията, национални такси 
за емисии, налози върху самолетните 
билети и продажба чрез търг на 
определени количествени единици), за 
да се допринесе за постигането на тази 

цел; 

26. призовава Комисията и държавите-

членки да спазят ангажиментите си и да 

гарантират, че ресурсите за 

приспособяване и смекчаване са в 

допълнение спрямо целта на ОПР от 

0,7%, като посочат конкретно каква част 

от поетите задължения ще бъде 

финансирана с обществени средства; 

допълнително подчертава 

необходимостта да се мобилизират 

както вътрешни, така и международни 

ресурси от всички възможни 

източници), за да се допринесе за 

постигането на тази цел; 

Or. en 
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18.11.2010 B7-0616/22 

Изменение  22 
Karl-Heinz Florenz, Richard Seeber, Peter Liese, Maria Da Graça Carvalho, Elisabetta 
Gardini, Françoise Grossetête, Romana Jordan Cizelj, Eija-Riitta Korhola 
от името на групата PPE 

Holger Krahmer  
 

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 27 
 

Предложение за резолюция Изменение 

27. поощрява Европейския съюз да 
предложи въвеждането на данък в 
размер на 0,01% върху финансовите 
транзакции, което би донесло 
20 милиарда евро годишно, като по 
този начин ще се предостави 
възможност на развиващите се 
страни да се коригират и 
приспособят към изменението на 
климата; този налог може да се 
предназначи за борба с обезлесяването 
и влошаването на състоянието на 
горите, както и за борба с 
опустиняването;  

заличава се 

Or. en 
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18.11.2010 B7-0616/23 

Изменение  23 
Karl-Heinz Florenz, Richard Seeber, Peter Liese, Elisabetta Gardini, Françoise 
Grossetête, Romana Jordan Cizelj, Eija-Riitta Korhola, Catherine Soullie 
от името на групата PPE 

Holger Krahmer  
 

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 31 
 

Предложение за резолюция Изменение 

31. признава, че измерването на 
несъмнения успех, постигнат от ЕС 
досега във връзка с намаляването на 
емисиите на CO2, не отчита по 
подобаващ начин прехвърлянето на 
промишлено производство извън 
неговите граници, и отбелязва, че 
действителното намаляване на 
емисиите на CO2 в резултат от 
потреблението му може да е 
значително по-малко от цифрата, 
която се споменава в момента, като 
смята, че това несъответствие 
трябва да се отчита както при 
изготвянето на бъдещата политика 
на ЕС, така и в международните 
преговори; 

 

заличава се 

Or. en 
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18.11.2010 B7-0616/24 

Изменение  24 
Karl-Heinz Florenz, Richard Seeber, Peter Liese, Elisabetta Gardini, Françoise 
Grossetête, Romana Jordan Cizelj, Eija-Riitta Korhola, Catherine Soullie 
от името на групата PPE 

Holger Krahmer  
 

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 38 
 

Предложение за резолюция Изменение 

38. припомня, че както промяната в 

земеползването, така и земеделието 

носят отговорност за значителна част от 

емисиите на парникови газове в 

развиващите се страни; призовава ЕС да 

насърчава биологичното земеделие, 

особено в най-слабо развитите страни, 

тъй като то допринася за смекчаването 

на изменението на климата и за 

намаляването на бедността, като се 

създава възможност за 

диверсифициране на приходите на 

местните общности; 

38. припомня, че както промяната в 

земеползването, така и земеделието 

носят отговорност за значителна част от 

емисиите на парникови газове в 

развиващите се страни; призовава ЕС да 

насърчава устойчивото земеделие, 

особено в най-слабо развитите страни, 

тъй като то допринася за смекчаването 

на изменението на климата и за 

намаляването на бедността, като се 

създава възможност за 

диверсифициране на приходите на 

местните общности; 

Or. en 
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Изменение  25 
Karl-Heinz Florenz, Richard Seeber, Peter Liese, Maria Da Graça Carvalho, Elisabetta 
Gardini, Françoise Grossetête, Romana Jordan Cizelj, Eija-Riitta Korhola, Catherine 
Soullie 
от името на групата PPE 

Holger Krahmer  
 

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 41 
 

Предложение за резолюция Изменение 

41. подчертава, че естествените 

поглътители на парникови газове, като 

горите, са най-ефикасното средство за 
смекчаване на изменението на климата 

поради капацитета им за поглъщане на 

CO2, и настоятелно призовава страните 

да признаят необходимостта от опазване 

на горите и разработване на политика за 

залесяване, която да се включи в 

международно споразумение относно 

изменението на климата; 

41. подчертава, че естествените 

поглътители на парникови газове, като 

горите, са ефикасно средство за 
смекчаване на изменението на климата 

поради капацитета им за поглъщане на 

CO2, и настоятелно призовава страните 

да признаят необходимостта от опазване 

на горите и разработване на политика за 

залесяване, която да се включи в 

международно споразумение относно 

изменението на климата; 

Or. en 
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Изменение  26 
Karl-Heinz Florenz, Richard Seeber, Peter Liese, Elisabetta Gardini, Françoise 
Grossetête, Romana Jordan Cizelj, Eija-Riitta Korhola, Catherine Soullie 
от името на групата PPE 

Holger Krahmer  
 

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 50 
 

Предложение за резолюция Изменение 

50. призовава за споразумение, чрез 

което да се гарантират равнопоставени 

условия в международен план за 

отраслите, отделящи високи въглеродни 

емисии; подчертава значението на едно 

обвързващо международно 

споразумение за 

конкурентоспособността на 

промишлеността на държавите-членки 

на ЕС; поради тази причина 
подчертава значението на плана за 

действие от Бали; 

50. призовава за споразумение, чрез 

което да се гарантират равнопоставени 

условия в международен план за 

отраслите, отделящи високи въглеродни 

емисии; подчертава значението на едно 

обвързващо международно 

споразумение за 

конкурентоспособността на 

промишлеността на държавите-членки 

на ЕС; подчертава значението на плана 

за действие от Бали; 

Or. en 
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Изменение  27 
Karl-Heinz Florenz, Richard Seeber, Peter Liese, Maria Da Graça Carvalho, Elisabetta 
Gardini, Françoise Grossetête, Romana Jordan Cizelj, Eija-Riitta Korhola, Catherine 
Soullie 
от името на групата PPE 

Holger Krahmer  
 

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 66 
 

Предложение за резолюция Изменение 

66. отбелязва, че ЕС е в състояние да 
дава добър пример, чрез премахването 
на пречки като митнически тарифи и 
такси, по отношение на търговията 
със „зелени“ технологии и екологични 
и щадящи климата продукти и да 
насърчава т.нар. „екологични стоки и 
услуги“ и във връзка с това насочва 
вниманието към плана за действие 
от Бали и Зеления фонд за климата 
от Копенхаген; 

 

заличава се 

Or. en 
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Изменение  28 
Karl-Heinz Florenz, Richard Seeber, Peter Liese, Maria Da Graça Carvalho, Elisabetta 
Gardini, Françoise Grossetête, Romana Jordan Cizelj, Eija-Riitta Korhola, Catherine 
Soullie 
от името на групата PPE 

Holger Krahmer  
 

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 55 а (нов) 
 

Предложение за резолюция Изменение 

 55а счита, че е от решаващо значение 
въвеждането на нов подход към 
технологичното сътрудничество, за 
да се ускорят нововъведенията и 
тяхното прилагане, като по този 
начин се дава възможност на всяка 
държава да разполага с достъп до 
изгодни екологични технологии, и че 
за тази цел ще е необходимо да бъде 
защитена интелектуалната 
собственост; 

Or. en 
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Изменение  29 
Karl-Heinz Florenz, Richard Seeber, Peter Liese, Maria Da Graça Carvalho, Romana 
Jordan Cizelj, Eija-Riitta Korhola 
от името на групата PPE 

Holger Krahmer  
 

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 21 
 

Предложение за резолюция Изменение 

21. изразява похвала относно 

задължението, поето от европейските 

градове, подписали спогодбата за 

Конвента на кметовете; приветства 

ангажимента на градовете за водене на 

борба с изменението на климата; 

признава полаганите в много 

европейски градове усилия, що се 

отнася до транспорта и мобилността; 

подчертава необходимостта от 

продължаване на действията в същата 

насока при търсенето на по-

екологосъобразни алтернативи, които 

ще подобрят качеството на живот на 

обикновените хора; 

21. посочва, че тъй като градските 
зони произвеждат 75% от 
въглеродните емисии, градовете се 
намират в челните редици на 
борбата срещу изменението на 
климата; поради тази причина 
изразява похвала относно задължението, 

поето от европейските градове, 

подписали спогодбата за Конвента на 

кметовете; приветства ангажимента на 

градовете за водене на борба с 

изменението на климата; признава 

полаганите в много европейски градове 

усилия, що се отнася до транспорта и 

мобилността; подчертава 

необходимостта от продължаване на 

действията в същата насока при 

търсенето на по-екологосъобразни 

алтернативи, които ще подобрят 

качеството на живот на гражданите, при 
едновременно гарантиране на 
необходимото съгласуване на 
усилията между местните, 
регионални, национални и европейски 
равнища на управление; 

Or. en 
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Изменение  30 
Theodoros Skylakakis, Peter Liese, Richard Seeber, Karl-Heinz Florenz 
от името на групата PPE 

Holger Krahmer  
 

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 
Съображение Й a (ново) 
 

Предложение за резолюция Изменение 

 Йа. като има предвид поставяния от 
международните партньори на ЕС по 
въпросите на климата акцент върху 
енергийната ефективност и 
трудностите при установяване на 
цели за емисиите в международен 
план и икономическите предимства, 
свързани с целите за енергийна 
ефективност, 
 

Or. en 
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Изменение  31 
Theodoros Skylakakis, Peter Liese, Richard Seeber, Karl-Heinz Florenz, Maria Da 
Graça Carvalho, Françoise Grossetête, Romana Jordan Cizelj, Catherine Soullie 
от името на групата PPE 

Holger Krahmer  
 

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 68 а (нов) 
 

Предложение за резолюция Изменение 

 68а. призовава ЕС и неговите 
партньори да предложат в най-
близко бъдеще мерки за ограничаване 
на злоупотребите с международни 
кредити от промишлени проекти за 
газ, включително унищожаването на 
HFC-23 в емисията за търговия с 
емисии след -2012 г. и по-конкретно в 
проектите в рамките на Механизма 
за чисто развитие, както и в 
бъдещите отраслови пазарни 
механизми; поради тази причина 
призовава ЕС и неговите партньори 
да поощряват напредналите развити 
държави подпомагат усилията за 
намаляване в глобален план чрез 
подходящи собствени действия, като 
се започне с възможностите за 
намаляване на емисии, свързани с най-
ниски разходи; 

Or. en 

 

 

 


