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Изменение  4 

Jo Leinen 

от името на групата S&D 

 

Предложение за обща резолюция 

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

Резултат от Конференцията по изменението на климата в Копенхаген (COP 15) 

Предложение за обща резолюция 

Параграф 7 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

7. отбелязва ангажимента за годишен 

фонд в размер на 100 милиарда щатски 

долара от развитите държави до 2020 г. 

и сумата от 30 милиарда щатски долара 

за развиващите се държави през 

следващите три години (2010-2012 г.), 

за да се подпомогне борбата срещу 

изменението на климата, както и 

създаването на зелен фонд за климата за 

подпомагане на проекти, свързани с 

обезлесяването и деградацията на 

горите, в развиващите се държави; 

7. отбелязва ангажимента за годишен 

фонд в размер на 100 милиарда щатски 

долара от развитите държави до 2020 г. 

и сумата от 30 милиарда щатски долара 

за развиващите се държави през 

следващите три години (2010-2012 г.), 

за да се подпомогне борбата срещу 

изменението на климата, както и 

създаването на зелен фонд за климата за 

подпомагане на проекти, свързани с 

обезлесяването и деградацията на 

горите, в развиващите се държави; 

изразява съжаление обаче, че този 

ангажимент не достига 

предвижданията на Комисията, че до 

2020 г. ще бъдат набрани средства в 

размер на 100 милиарда евро;  
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Изменение  5 

Jo Leinen 

от името на групата S&D 

 

Предложение за обща резолюция 

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

Резултат от Конференцията по изменението на климата в Копенхаген (COP 15) 

Предложение за обща резолюция 

Параграф 9 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

9. подчертава, че е необходимо 

предстоящият преглед на бюджета на 

ЕС да съсредоточи своето внимание 

върху предоставянето на достатъчно 

средства за предприемане на мерки за 

предпазване от изменението на климата 

и приспособяване към него както в ЕС, 

така и в развиващите се държави; 

отбелязва също така, че при този 

преглед следва да се разгледа 

въвеждането на нови и иновативни 

финансови механизми с цел подкрепа за 

международните действия в областта на 

климата; 

9. подчертава, че е необходимо 

предстоящият преглед на бюджета на 

ЕС да съсредоточи своето внимание 

върху предоставянето на достатъчно 

средства за предприемане на мерки за 

предпазване от изменението на климата 

и приспособяване към него както в ЕС, 

така и в развиващите се държави; 

отбелязва също така, че при този 

преглед следва да се разгледа 

въвеждането на нови и иновативни 

финансови механизми с цел подкрепа за 

международните действия в областта на 

климата, като например данък върху 

финансовите транзакции; 

Or. en 
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Изменение  6 

Jo Leinen 

от името на групата S&D 

 

Предложение за обща резолюция 

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

Резултат от Конференцията по изменението на климата в Копенхаген (COP 15) 

Предложение за обща резолюция 

Параграф 2 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

2. счита, че забавянето при постигането 

на международно споразумение не е 

оправдание за допълнително отлагане 

на политиките на ЕС за постигане на 

намаленията на емисиите, за които се 

знае, че са необходими с оглед на 

научните констатации; отново 

потвърждава нашия ангажимент да 

намалим емисиите си с 20% до 2020 г., 

който вече е правнообвързващ, както и 

нашето желание да направим крачка 

напред към намаление от 30%; 

отбелязва също така, че предприетите в 

рамките на ЕС инициативи за 

популяризиране и насърчаване на 

зелената икономика, енергийната 

сигурност и намаляването на 

енергийната зависимост ще улесняват 

все повече изпълнението на 

ангажимента за намаление на емисиите 

от 30%; 

2. счита, че забавянето при постигането 

на международно споразумение не е 

оправдание за допълнително отлагане 

на политиките на ЕС за постигане на 

намаленията на емисиите, за които се 

знае, че са необходими с оглед на 

научните констатации; отново 

потвърждава нашия ангажимент да 

намалим емисиите си с 20% до 2020 г., 

който вече е правнообвързващ, както и 

нашето желание да направим крачка 

напред към намаление от 30%, което 

ЕС отново потвърди пред ООН, в 

съответствие със споразумението от 

Копенхаген, на 27 януари 2010 г.; 

призовава ЕС да запази амбициите си 

във връзка с опазването на климата и 

да разгледа възможността за 

едностранен ангажимент за 

намаление на емисиите с горна 

граница от 25-40% до 2020 г.; 

отбелязва също така, че предприетите в 

рамките на ЕС инициативи за 
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популяризиране и насърчаване на 

зелената икономика, енергийната 

сигурност и намаляването на 

енергийната зависимост ще улесняват 

все повече изпълнението на 

ангажимента за намаление на емисиите 

от 30%; 

Or. en 
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Изменение  7 

Jo Leinen 

от името на групата S&D 

 

Предложение за обща резолюция 

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

Резултат от Конференцията по изменението на климата в Копенхаген (COP 15) 

Предложение за обща резолюция 

Параграф 5 а (нов) 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

 5a. призовава ЕС и неговите държави-

членки да въведат принципа 

„справедливост в областта на 

климата“ в дългосрочната 

перспектива 2050 г. и след това; във 

връзка с това се застъпва за „клауза за 

справедливост“ в бъдещите 

международни преговори в областта 

на климата; 

Or. en 
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Изменение  8 

Jo Leinen 

от името на групата S&D 

 

Предложение за обща резолюция 

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

Резултат от Конференцията по изменението на климата в Копенхаген (COP 15) 

Предложение за обща резолюция 

Параграф 9 а (нов) 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

 9a. призовава ЕС да предложи 

въвеждането на данъчна ставка в 

размер на 0,01 % върху финансовите 

транзакции, чрез която да се събират 

20 000 милиона евро годишно за 

подпомагане на развиващите се 

държави в борбата им срещу 

изменението на климата и 

адаптирането им към него; счита, че 

тези средства следва да се 

предназначат мерки, които да 

позволят на развиващите се държави 

да предоставят стимули за борба 

срещу обезлесяването и деградацията 

на почвите, както и срещу 

опустиняването; 

Or. en 

 

 


