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Poprawka  1 

Chris Davies 

w imieniu grupy politycznej ALDE 

 

Wspólny projekt rezolucji 

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

w sprawie wyników konferencji kopenhaskiej w sprawie zmian klimatu (COP 15) 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 2 a (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

 2a. przyznaje, ze szacowany koszt 

ograniczenia przez UE poziomu emisji 

z 1990 r. o 30% do 2020 r. jest obecnie 

niŜszy w porównaniu z szacowanym 

kosztem ograniczenia emisji o 20% 

w momencie podejmowania tej decyzji, a 

w związku z tym wzywa Komisję do 

złoŜenia wniosku o zwiększenie 

zobowiązań UE oraz do jednostronnego 

ogłoszenia, Ŝe cel w zakresie redukcji 

emisji na 2020 r. przekraczać będzie 20%; 

Or. en 
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Poprawka  2 

Chris Davies 

w imieniu grupy politycznej ALDE 

 

Wspólny projekt rezolucji 

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

w sprawie wyników konferencji kopenhaskiej w sprawie zmian klimatu (COP 15) 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 7 a (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

 7a. uwaŜa, Ŝe UE powinna bezzwłocznie 

rozpocząć negocjacje z partnerami 

w Stanach Zjednoczonych w celu 

zagwarantowania zgodności powstającego 

w Stanach Zjednoczonych rynku emisji 

związków węgla z rynkiem UE, 

przyczyniając się tym samym do powstania 

transatlantyckiego rynku emisji związków 

węgla – prekursora rynku globalnego; 

Or. en 
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Poprawka  3 

Chris Davies 

w imieniu grupy politycznej ALDE 

 

Wspólny projekt rezolucji 

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

w sprawie wyników konferencji kopenhaskiej w sprawie zmian klimatu (COP 15) 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 16 a (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

 16a. podkreśla, Ŝe IPCC powinien 

bezzwłocznie dokonać przeglądu 

wszystkich swoich konkluzji, tak aby 

potwierdzić, Ŝe zostały one poddane ocenie 

środowiska naukowego z zachowaniem 

najwyŜszych standardów, sugeruje 

przygotowanie wniosku dotyczącego 

tymczasowego sprawozdania 

uaktualniającego wspomniane konkluzje 

oraz wyraŜa przekonanie, Ŝe w przyszłych 

sprawozdaniach naleŜy bezpośrednio 

odnieść się do opinii osób 

kwestionujących poglądy większości oraz 

Ŝe opinie te naleŜy takŜe poddać ocenie 

środowiska naukowego; 

Or. en 

 

 


