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Poprawka  4 

Jo Leinen 

w imieniu grupy politycznej S&D 

 

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 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

7. odnotowuje zobowiązanie do utworzenia 

do 2020 r. funduszu w wysokości 100 mld 

USD rocznie pochodzących z krajów 

rozwiniętych oraz sumy 30 mld USD dla 

krajów rozwijających się w okresie 

następnych trzech lat (2010-2012), która 

przeznaczona jest na przeciwdziałanie 

zmianom klimatu, a takŜe ustanowienie 

ekologicznego funduszu związanego z 

klimatem, którego celem jest wspieranie w 

krajach rozwijających się projektów 

związanych z wylesianiem i degradacją 

lasów; 

7. odnotowuje zobowiązanie do utworzenia 

do 2020 r. funduszu w wysokości 100 mld 

USD rocznie pochodzących z krajów 

rozwiniętych oraz sumy 30 mld USD dla 

krajów rozwijających się w okresie 

następnych trzech lat (2010-2012), która 

przeznaczona jest na przeciwdziałanie 

zmianom klimatu, a takŜe ustanowienie 

ekologicznego funduszu związanego z 

klimatem, którego celem jest wspieranie w 

krajach rozwijających się projektów 

związanych z wylesianiem i degradacją 

lasów; ubolewa jednak, Ŝe zobowiązanie to 

nie osiąga kwoty 100 mld EUR, którą 

Komisja planowała zebrać do 2020 r.;  

Or. en 
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Poprawka  5 

Jo Leinen 

w imieniu grupy politycznej S&D 

 

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 9 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

9. podkreśla, Ŝe dokonując zbliŜającego się 

przeglądu budŜetu UE, naleŜy skupić się na 

przeznaczeniu wystarczających środków na 

działania na rzecz ochrony przed zmianami 

klimatu i dostosowanie do nich, zarówno w 

UE, jak w krajach rozwijających się; 

zauwaŜa, Ŝe w przeglądzie tym naleŜy 

rozwaŜyć wprowadzenie nowych, 

innowacyjnych mechanizmów 

finansowych, aby wspierać 

międzynarodowe działania w dziedzinie 

klimatu; 

9. podkreśla, Ŝe dokonując zbliŜającego się 

przeglądu budŜetu UE, naleŜy skupić się na 

przeznaczeniu wystarczających środków na 

działania na rzecz ochrony przed zmianami 

klimatu i dostosowanie do nich, zarówno w 

UE, jak w krajach rozwijających się; 

zauwaŜa, Ŝe w przeglądzie tym naleŜy 

rozwaŜyć wprowadzenie nowych, 

innowacyjnych mechanizmów 

finansowych, aby wspierać 

międzynarodowe działania w dziedzinie 

klimatu, na przykład podatku od 

transakcji finansowych; 

Or. en 
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Poprawka  6 

Jo Leinen 

w imieniu grupy politycznej S&D 

 

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 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

2. uwaŜa, Ŝe opóźnienia w wypracowaniu 

międzynarodowego porozumienia nie są 

usprawiedliwieniem dla zwlekania z 

przyjęciem nowych strategii politycznych 

UE mających na celu osiągnięcie redukcji 

uznanych na podstawie ustaleń naukowych 

za konieczne; ponownie potwierdza 

zobowiązanie, które juŜ jest prawnie 

wiąŜące, dotyczące redukcji emisji do 2020 

r. o 20%, oraz wolę dąŜenia do 30%-owej 

redukcji; zauwaŜa równieŜ, Ŝe inicjatywy 

podjęte w UE w celu wsparcia gospodarki 

ekologicznej i zachęcania do niej, 

propagowania bezpieczeństwa 

energetycznego i mniejszego uzaleŜnienia 

energetycznego będą w coraz większym 

stopniu ułatwiały dotrzymanie 

zobowiązania do 30%-owej redukcji; 

2. uwaŜa, Ŝe opóźnienia w wypracowaniu 

międzynarodowego porozumienia nie są 

usprawiedliwieniem dla zwlekania z 

przyjęciem nowych strategii politycznych 

UE mających na celu osiągnięcie redukcji 

uznanych na podstawie ustaleń naukowych 

za konieczne; ponownie potwierdza 

zobowiązanie, które juŜ jest prawnie 

wiąŜące, dotyczące redukcji emisji do 2020 

r. o 20%, oraz wolę dąŜenia do 30%-owej 

redukcji, którą w dniu 27 stycznia 2010 r. 

UE potwierdziła wobec Narodów 

Zjednoczonych zgodnie z porozumieniem 

kopenhaskim; wzywa UE do utrzymania 

jej ambicji w zakresie ochrony klimatu 

oraz rozwaŜenia jednostronnego 

zobowiązania do ograniczenia do 2020 r. 

emisji mieszczącego się w górnej części 

przedziału 25-40%; zauwaŜa równieŜ, Ŝe 

inicjatywy podjęte w UE w celu wsparcia 

gospodarki ekologicznej i zachęcania do 

niej, propagowania bezpieczeństwa 

energetycznego i mniejszego uzaleŜnienia 
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energetycznego będą w coraz większym 

stopniu ułatwiały dotrzymanie 

zobowiązania do 30%-owej redukcji; 

Or. en 
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Poprawka  7 

Jo Leinen 

w imieniu grupy politycznej S&D 

 

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 5 a (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

 5a. wzywa UE i jej państwa członkowskie 

do wzmocnienia zasady „sprawiedliwości 

w odniesieniu do klimatu” w perspektywie 

długoterminowej (2050 r. i później); 

opowiada się zatem za włączeniem 

„klauzuli sprawiedliwości” do przyszłych 

międzynarodowych negocjacji w sprawie 

klimatu; 

Or. en 
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Poprawka  8 

Jo Leinen 

w imieniu grupy politycznej S&D 

 

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 9 a (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

 9a. wzywa UE do zaproponowania 

nałoŜenia podatku od transakcji 

finansowych w wysokości 0,01%, który 

przyniósłby 20 000 mln EUR rocznie z 

przeznaczeniem na pomoc krajom 

rozwijającym się w walce ze zmianami 

klimatycznymi i dostosowywaniu się do 

nich; uwaŜa, Ŝe zebrane kwoty powinny 

być przeznaczone na umoŜliwienie krajom 

rozwijającym się tworzenia zachęt do 

walki z wylesianiem, degradacją gleb i 

pustynnieniem; 

Or. en 

 

 


