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Poprawka  9 

Rebecca Harms,Satu Hassi,Bas Eickhout,Yannick Jadot, 

w imieniu grupy politycznej Verts/ALE 

 

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 

Paragraph 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 

zaangaŜowanie, które juŜ jest prawnie 

wiąŜące, dotyczące redukcji do 2020 r. o 

20%, oraz apeluje o przejście do celu 

30%-owej redukcji, nawet w obliczu braku 

wiąŜącego porozumienia 

międzynarodowego; 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; 

Or. en 
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Poprawka  10 

Rebecca Harms,Satu Hassi,Bas Eickhout,Yannick Jadot, 

w imieniu grupy politycznej Verts/ALE 

 

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 

Paragraph 2 a (new) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

 2a. aby zachować spójne naukowe 

podejście i ograniczyć zmianę klimatu do 

+2°C, zwraca się do UE o wyjaśnienie 

warunków pozwalających osiągnąć cel 

redukcji na poziomie 40% w 2020 r.; 

Or. en 
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Poprawka  11 

Rebecca Harms,Satu Hassi,Bas Eickhout,Yannick Jadot, 

w imieniu grupy politycznej Verts/ALE 

 

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 

Paragraph 2 b (new) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

 2b. wzywa UE do osiągnięcia krajowych 

celów dzięki oszczędności energii i 

stosowaniu odnawialnych źródeł energii 

oraz do jak najszybszego uzgodnienia 

ambitnego i wiąŜącego celu oszczędności 

energii; 

Or. en 
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Poprawka  12 

Rebecca Harms,Satu Hassi,Bas Eickhout,Yannick Jadot, 

w imieniu grupy politycznej Verts/ALE 

 

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 

Paragraph 2 c (new) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

 2c. wzywa ponadto UE do odrzucenia 

błędnych rozwiązań, takich jak energia 

jądrowa i tzw. „czysty węgiel”; 

Or. en 
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Poprawka  13 

Rebecca Harms,Satu Hassi,Bas Eickhout,Yannick Jadot, 

w imieniu grupy politycznej Verts/ALE 

 

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 

Paragraph 4 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

4.  wyraŜa ponadto ubolewanie, Ŝe UE nie 

udało się, poprzez wcześniejsze 

konkretne zobowiązania do 

międzynarodowego publicznego 

finansowania działań na rzecz ochrony 

klimatu w krajach rozwijających się, 

zbudować zaufania w negocjacjach, 

aby dokonać dalszych postępów w 

pracach grup roboczych ad hoc; 

 

4. wyraŜa ponadto ubolewanie, Ŝe UE nie 

udało się, poprzez wcześniejsze konkretne 

zobowiązania do międzynarodowego 

publicznego finansowania działań na rzecz 

ochrony klimatu w krajach rozwijających 

się, zbudować zaufania w negocjacjach, 

aby dokonać dalszych postępów w pracach 

grup roboczych ad hoc; ponadto wzywa 

UE do sprecyzowania jej stanowiska w 

sprawie drugiego okresu zobowiązań w 

ramach protokołu z Kioto, pod warunkiem 

Ŝe Stany Zjednoczone podejmą podobne 

zobowiązania w ramach innego 

instrumentu prawnego, oraz do 

zagwarantowania, Ŝe nadmiar 

uregulowań dotyczących jednostek emisji 

(AAU) i działalności w zakresie 

uŜytkowania gruntów, zmiany 

uŜytkowania gruntów i leśnictwa 

(LULUCF) nie podwaŜy jej wiarygodności 

w zakresie ochrony środowiska; 

Or. en 
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Poprawka  14 

Rebecca Harms,Satu Hassi,Bas Eickhout,Yannick Jadot, 

w imieniu grupy politycznej Verts/ALE 

 

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 

Paragraph 7 a (new) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

 7a. podkreśla, Ŝe na krajach 

uprzemysłowionych spoczywa historyczna 

odpowiedzialność za nieodwracalną 

zmianę klimatu oraz obowiązek 

zapewnienia dostatecznego, 

zrównowaŜonego i przewidywalnego 

wsparcia finansowego i technicznego 

krajom rozwijającym się, aby umoŜliwić 

im zobowiązanie się do ograniczenia 

emisji gazów cieplarnianych, do 

dostosowania się do skutków zmian 

klimatu oraz do ograniczenia emisji 

powodowanej wylesianiem i degradacją 

lasów, a takŜe do intensyfikacji tworzenia 

potencjału w celu wypełnienia 

obowiązków wynikających z przyszłego 

porozumienia międzynarodowego w 

sprawie zmian klimatu; 

Or. en 
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Poprawka  15 

Rebecca Harms,Satu Hassi,Bas Eickhout,Yannick Jadot, 

w imieniu grupy politycznej Verts/ALE 

 

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 

Paragraph 7 b (new) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

 
7b. nalega, aby takie zobowiązania do 

zapewnienia wymaganego 

przewidywalnego wsparcia finansowego w 

zakresie łagodzenia skutków zmian 

klimatu i przystosowania się do nich w 

kontekście konwencji UNFCCC było 

nowym mechanizmem, dodatkowym w 

stosunku do ODA i niezaleŜnym od 

rocznych procedur budŜetowych w 

państwach członkowskich; przypomina o 

zobowiązaniach podjętych juŜ w ramach 

ODA, których celem jest osiągnięcie 0,7 % 

PKB do roku 2015; 

Or. en 
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Poprawka  16 

Rebecca Harms,Satu Hassi,Bas Eickhout,Yannick Jadot, 

w imieniu grupy politycznej Verts/ALE 

 

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 

Paragraph 7 c (new) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

 7c. uwaŜa, Ŝe na działania związane z 

klimatem w krajach rozwijających się 

potrzebne będzie międzynarodowe 

finansowanie w wysokości co najmniej 

120 mld EUR rocznie; podkreśla, Ŝe w 

celu uniknięcia podwójnego naliczania, 

rynek emisji związków węgla nie moŜe być 

traktowany jako instrument zapewniający 

takie wsparcie; uwaŜa, Ŝe z takich 

instrumentów, jak podatek od transakcji 

finansowych lub mechanizmów 

ograniczających emisje pochodzące z 

międzynarodowego transportu morskiego 

i lotniczego mogłyby pochodzić znaczące 

wpływy przeznaczane na międzynarodowe 

finansowanie działań w dziedzinie klimatu 

w krajach rozwijających się; 

Or. en 
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Poprawka  17 

Rebecca Harms,Satu Hassi,Bas Eickhout,Yannick Jadot, 

w imieniu grupy politycznej Verts/ALE 

 

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 

Paragraph 8 a (new) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

 8a. przypomina, Ŝe zbiorowy wkład UE w 

działania łagodzące i realizację potrzeb 

dostosowawczych krajów rozwijających 

się nie powinien być niŜszy niŜ 30 mld 

EUR rocznie do 2020 r., która to kwota 

moŜe zwiększać się wraz ze zdobywaniem 

wiedzy na temat intensywności zmian 

klimatu oraz skali związanych z nimi 

kosztów; 

Or. en 
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Poprawka  18 

Rebecca Harms,Satu Hassi,Bas Eickhout,Yannick Jadot, 

w imieniu grupy politycznej Verts/ALE 

 

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 

Paragraph 19 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

19. potwierdza swoje poparcie dla procesu 

reformy w ONZ oraz zauwaŜa, Ŝe 

wynik konferencji kopenhaskiej 

poświęconej zmianom klimatu jest 

kolejnym przykładem potwierdzającym 

pilną potrzebę ponownego rozwaŜenia 

metod pracy ONZ; 

 

19.  potwierdza swoje poparcie dla procesu 

reformy w ONZ oraz zauwaŜa, Ŝe wynik 

konferencji kopenhaskiej poświęconej 

zmianom klimatu jest kolejnym 

przykładem potwierdzającym pilną 

potrzebę ponownego rozwaŜenia metod 

pracy ONZ; ponadto podtrzymuje swoje 

zobowiązanie do prowadzenia negocjacji 

w sprawie klimatu pod egidą ONZ, która 

jest jedynym prawowitym organem do 

zajmowania się kwestią o tak 

podstawowym znaczeniu dla całej 

społeczności na świecie; uwaŜa jednak, Ŝe 

pilnie naleŜy zastanowić się, w jaki sposób 

sprawić, aby proces ten przynosił lepsze 

rezultaty; 

Or. en 

 

 


