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21.10.2013 B7-0482/4 

Poprawka  4 

Tadeusz Cymański 

w imieniu grupy EFD 

 

Projekt rezolucji B7-0482/2013 

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

Konferencja w Warszawie w sprawie zmiany klimatu (COP 19) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 2 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

2. podkreśla znaczenie prac, jakie grupa 

robocza ad hoc ds. platformy z Durbanu 

dotyczącej zwiększenia działań na rzecz 

ochrony klimatu musi podjąć w kwestii 

zasad i ram mających zastosowanie do 

nowego globalnego porozumienia w 

sprawie klimatu oraz starań na rzecz 

osiągnięcia tego do czasu 21. konferencji 

stron w 2015 r. w ParyŜu; stwierdza 

ponadto, Ŝe prace grupy powinny opierać 

się na piątym sprawozdaniu oceniającym 

IPCC, które ma zostać opracowane przed 

2014 r.; podkreśla, Ŝe porozumienie w 

2015 r. musi osiągnąć cel ograniczenia do 

2030 r. globalnych emisji poniŜej 

poziomów z 1990 r. i powinno dąŜyć do 

wyeliminowania do 2050 r. światowych 

emisji dwutlenku węgla; 

2. podkreśla znaczenie prac, jakie grupa 

robocza ad hoc ds. platformy z Durbanu 

dotyczącej zwiększenia działań na rzecz 

ochrony klimatu musi podjąć w kwestii 

zasad i ram mających zastosowanie do 

nowego globalnego porozumienia w 

sprawie klimatu oraz starań na rzecz 

osiągnięcia tego do czasu 21. konferencji 

stron w 2015 r. w ParyŜu; stwierdza 

ponadto, Ŝe prace grupy powinny opierać 

się na piątym sprawozdaniu oceniającym 

IPCC, które ma zostać opracowane przed 

2014 r.;  

Or. en 
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Poprawka  5 

Tadeusz Cymański 
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Projekt rezolucji B7-0482/2013 

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

Konferencja w Warszawie w sprawie zmiany klimatu (COP 19) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 6 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

6. przyjmuje z zadowoleniem propozycję 

Ban-Ki Moona dotyczącą organizacji 

szczytu klimatycznego światowych 

przywódców we wrześniu 2014 r., a takŜe 

spotkania przygotowującego COP z 

udziałem społeczeństwa obywatelskiego w 

2014 r. w Wenezueli; podkreśla, Ŝe 

wydarzenie to naleŜy dobrze przygotować, 

Ŝe musi ono przynieść znaczące wyniki i 

musi mu towarzyszyć zaangaŜowanie 

przedstawicieli najwyŜszego szczebla 

politycznego i społeczeństwa 

obywatelskiego, aby osiągnąć i utrzymać 

niezbędną dynamikę polityczną przed 

konferencjami w 2014 i 2015 r.; uwaŜa, Ŝe 

dla powodzenia porozumienia w 2015 r. 

konieczne jest, aby kraje zaproponowały 

zobowiązania w zakresie ograniczenia 

gazów cieplarnianych przed szczytem 

światowych przywódców; podkreśla, Ŝe 

UE musi dać przykład, przyjmując przed 

szczytem ambitne cele w zakresie 

ograniczenia gazów cieplarnianych, 

efektywności energetycznej i energii 

odnawialnej na 2030 r.; 

6. przyjmuje z zadowoleniem propozycję 

Ban-Ki Moona dotyczącą organizacji 

szczytu klimatycznego światowych 

przywódców we wrześniu 2014 r., a takŜe 

spotkania przygotowującego COP z 

udziałem społeczeństwa obywatelskiego w 

2014 r. w Wenezueli; podkreśla, Ŝe 

wydarzenie to naleŜy dobrze przygotować, 

Ŝe musi ono przynieść znaczące wyniki i 

musi mu towarzyszyć zaangaŜowanie 

przedstawicieli najwyŜszego szczebla 

politycznego i społeczeństwa 

obywatelskiego, aby osiągnąć i utrzymać 

niezbędną dynamikę polityczną przed 

konferencjami w 2014 i 2015 r.; uwaŜa, Ŝe 

dla powodzenia porozumienia w 2015 r. 

konieczne jest, aby kraje zaproponowały 

zobowiązania w zakresie ograniczenia 

gazów cieplarnianych przed szczytem 

światowych przywódców;  

Or. en 
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Tadeusz Cymański 

w imieniu grupy EFD 

 

Projekt rezolucji B7-0482/2013 

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

Konferencja w Warszawie w sprawie zmiany klimatu (COP 19) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 8 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

8. uwaŜa, Ŝe aby UE pozostała liderem pod 

względem rozwoju technologii na rzecz 

przyszłej gospodarki przyjaznej dla 

klimatu, cel ograniczenia emisji gazów 

cieplarnianych w UE powinien wynosić co 

najmniej 50% do 2030 r.; 

skreślony 

Or. en 
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21.10.2013 B7-0482/7 

Poprawka  7 

Tadeusz Cymański 

w imieniu grupy EFD 

 

Projekt rezolucji B7-0482/2013 

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

Konferencja w Warszawie w sprawie zmiany klimatu (COP 19) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 14 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

14. pozytywnie ocenia decyzję UE, 

Szwajcarii, Norwegii, Liechtensteinu, 

Islandii i Australii, aby przyłączyć się do 

realizacji drugiego okresu zobowiązań 

wynikających z protokołu z Kioto, który 

rozpoczął się w dniu 1 stycznia 2013 r. i 

stanowi etap przejściowy do nowego 

systemu międzynarodowego obejmującego 

wszystkie strony, który ma powstać do 

2020 r., oraz wzywa do jego niezwłocznej 

ratyfikacji zgodnie z ustaleniami z Ad-

Dauhy; 

14. pozytywnie ocenia decyzję UE, 

Szwajcarii, Norwegii, Liechtensteinu, 

Islandii i Australii, aby przyłączyć się do 

realizacji drugiego okresu zobowiązań 

wynikających z protokołu z Kioto, który 

rozpoczął się w dniu 1 stycznia 2013 r. i 

stanowi etap przejściowy do nowego 

systemu międzynarodowego obejmującego 

wszystkie strony, który ma powstać do 

2020 r., oraz wzywa do jego niezwłocznej 

ratyfikacji zgodnie z ustaleniami z Ad-

Dauhy; zauwaŜa, Ŝe udział tych stron w 

światowej emisji gazów cieplarnianych 

stanowi obecnie niespełna 14%; 

Or. en 
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Tadeusz Cymański 

w imieniu grupy EFD 

 

Projekt rezolucji B7-0482/2013 

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

Konferencja w Warszawie w sprawie zmiany klimatu (COP 19) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 19 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

19. zauwaŜa, Ŝe UE jest na drodze ku 

osiągnięciu ograniczenia emisji znacznie 

powyŜej obecnego celu 20%, i podkreśla 

fakt, Ŝe potrzeba równieŜ więcej ambicji w 

zakresie stworzenia braków na rynku 

dwutlenku węgla; przypomina, Ŝe 

przyjęcie celu, jakim jest ochrona klimatu 

na poziomie 30% do 2020 r., leŜy we 

własnym interesie UE, poniewaŜ umoŜliwi 

to trwały wzrost, stworzy dodatkowe 

miejsca pracy i zmniejszy uzaleŜnienie od 

importu energii; wzywa UE do 

zwiększenia swojego celu;  

19. zauwaŜa, Ŝe UE jest na drodze ku 

osiągnięciu ograniczenia emisji znacznie 

powyŜej obecnego celu 20%;  

Or. en 
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Poprawka  9 

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

Konferencja w Warszawie w sprawie zmiany klimatu (COP 19) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 55 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  55a. jest zdania, Ŝe jedyną skuteczną 

odpowiedzią na zmianę klimatu jest 

wspólna odpowiedź krajów leŜących na 

wszystkich kontynentach; 

Or. en 
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Poprawka  10 

Tadeusz Cymański 
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Projekt rezolucji B7-0482/2013 
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Konferencja w Warszawie w sprawie zmiany klimatu (COP 19) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 55 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  55b. przyznaje, Ŝe poniewaŜ obecny udział 

UE w światowej emisji gazów 

cieplarnianych wynosi 11%, a do 2030 r. 

powinien spaść do poziomu 4%, UE 

powinna dokonać ponownej oceny swojej 

strategii i zaangaŜować się w otwarty 

dialog z krajami emitującymi duŜe ilości 

gazów cieplarnianych, co jest kluczowe do 

znalezienia rozwiązania na poziomie 

globalnym; 

Or. en 

 

 


