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Изменение  34 

Oreste Rossi 

от името на групата EFD 

 

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 20 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

20. призовава за по-голяма прозрачност 

и участие на гражданското общество 

на COP 16 в Мексико; 

20. призовава за по-голяма прозрачност 

и обективност на научните 

източници, които ще се вземат 

предвид на COP 16 в Мексико; 

Or. en 
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Изменение  35 

Oreste Rossi 

от името на групата EFD 

 

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 19 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

19. отново потвърждава подкрепата си 

за процеса на реформи в ООН и 

отбелязва, че резултатите от 

Конференцията по изменението на 

климата в Копенхаген са пореден 

пример, който потвърждава спешната 

необходимост от преосмисляне на 

методите на работа в ООН; 

19. отново потвърждава подкрепата си 

за процеса на реформи в ООН и 

отбелязва, че резултатите от 

Конференцията по изменението на 

климата в Копенхаген и пропуските в 

четвъртия доклад за оценка, изготвен 

от Междуправителствения комитет 

по изменение на климата, са поредни 

примери, които потвърждават 

спешната необходимост от 

преосмисляне на методите на работа в 

ООН; 

Or. en 
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Изменение  36 

Oreste Rossi 

от името на групата EFD 

 

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 17 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

17. счита, че от съществено значение за 

конкурентноспособността на 

промишлеността в ЕС е други 

индустриализирани държави извън ЕС 

да приемат съизмерими усилия, както и 

държави с развиваща се и 

бързоразвиваща се икономика да поемат 

разумни ангажименти за намаляване на 

емисиите; припомня, че целите за 

намаляване на емисиите трябва да бъдат 

измерими и да подлежат на докладване 

и проверка, и в тази връзка приветства 

ангажимента на някои развиващи се 

държави да представят национални 

доклади относно своите усилия за 

намаляване на емисиите; 

17. призовава ЕС и неговите държави-

членки да не приемат едностранни 

ангажименти, които вредят на 

конкурентоспособността на 

икономиката на ЕС; счита, че от 

съществено значение за 

конкурентоспособността на 

промишлеността на ЕС е да бъдат 

приети съизмерими усилия от други 

държави с развита промишленост, извън 

рамките на ЕС, както и да бъдат поети 

разумни ангажименти за намаляване на 

емисиите от страна на държавите с 

развиваща се и бързоразвиваща се 

икономика; припомня, че целите за 

намаляване на емисиите трябва да бъдат 

измерими, подлежащи на отчитане и 

проверка и в тази връзка приветства 

ангажимента на някои развиващи се 

страни да представят национални доклади 

относно своите усилия за намаляване на 

емисиите; 
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Изменение  37 

Oreste Rossi 

от името на групата EFD 

 

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 15 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

15. изразява съжаление относно това, че 

по вътрешнополитически причини 

САЩ и Китай не бяха готови да 

приемат по-амбициозно споразумение; 

счита, че Европейският съюз, САЩ и 

Китай имат ключова роля за 

осигуряването на международно 

споразумение с обвързващ характер; 

поради това настоятелно призовава 

САЩ и Китай, както и други 

международни партньори, да изготвят 

предложения за по-нататъшни 

ангажименти по отношение на 

международна система за опазване на 

климата, с цел подновяване на 

обсъжданията и постигане на 

амбициозно и правнообвързващо 

международно споразумение, в 

съответствие с последните развития в 

областта на науката и с целта от 2ºC; 

15. изразява съжаление относно това, че 

по вътрешнополитически причини 

САЩ и Китай не бяха готови да 

приемат по-амбициозно споразумение; 

счита, че Европейският съюз, САЩ и 

Китай имат ключова роля за 

осигуряването на международно 

споразумение с обвързващ характер; 

поради това настоятелно призовава 

САЩ и Китай, както и други 

международни партньори, да изготвят 

предложения за по-нататъшни 

ангажименти по отношение на 

международна система за опазване на 

климата, с цел подновяване на 

обсъжданията и постигане на 

амбициозно и правно обвързващо 

международно споразумение, в 

съответствие с целта от 2ºC; 

Or. en 
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Изменение  38 

Oreste Rossi 

от името на групата EFD 

 

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 се вземат надлежни 

мерки за избягване на риска от нови 

финансови спекулации като тези, 

които причиниха настоящата 

сериозна криза; 

Or. en 



 

AM\804345BG.doc  PE432.913v01-00 }  

 PE432.916v01-00 }  

 PE432.922v01-00 }  

 PE432.930v01-00 }  

 PE432.936v01-00 }  

 PE432.938v01-00 } RC1 

BG Единство в многообразието BG 

 

8.2.2010  B7-0064/2010 }  

 B7-0066/2010 }  

 B7-0070/2010 }  

 B7-0077/2010 }  

 B7-0083/2010 }  

 B7-0085/2010 } RC1/Изм. 39 

Изменение  39 

Oreste Rossi 

от името на групата EFD 

 

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 3 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

3. изразява своето разочарование 

относно липсата на единство сред 

държавите-членки и относно 

провеждането на окончателните 

преговори от страна на 

председателството на COP 15; поради 

това настоятелно призовава ЕС да заеме 

единна позиция при международните 

преговори в областта на климата, за да 

запази водещата си роля в преговорите в 

рамките на COP 16 за постигане на 

обвързващо и широкообхватно 

споразумение за периода след 2012 г. в 

съответствие с последните развития в 

областта на науката и с целта от 2°C; 

3. изразява своето разочарование 

относно липсата на единство сред 

държавите-членки и провеждането на 

окончателните преговори от 

председателството на COP 15; поради 

това настоятелно призовава ЕС да заеме 

единна позиция при международните 

преговори в областта на климата, за да 

запази водещата си роля в преговорите в 

рамките на COP 16 за постигане на 

обвързващо и всеобхватно 

споразумение за периода след 2012 г. в 

съответствие с целта от 2 °C; 

Or. en 
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Изменение  40 

Oreste Rossi 

от името на групата EFD 

 

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 липсата на 

правнообвързващо международно 

споразумение ще оправдае 

допълнително отлагане на политиките 

на ЕС за постигане на намаленията на 

емисиите; 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%; 

Or. en 
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Изменение  41 

Oreste Rossi 

от името на групата EFD 

 

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 ще 

оправдае допълнително отлагане на 

политиките на ЕС за постигане на 

намаленията на емисиите; 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%; 

Or. en 
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Изменение  42 

Oreste Rossi 

от името на групата EFD 

 

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 

Съображение Д 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

Д. като има предвид, че четвъртият 

доклад за оценка, изготвен от 

Междуправителствения комитет по 

изменение на климата, както и 

постоянно нарастващият брой 

научни доказателства 

потвърждават, че са необходими 

сериозни съкращения на глобалните 

емисии, за да се задържи 

повишаването на температурите в 

световен мащаб под нивото от 2°C, 

заличава се 

Or. en 
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Изменение  43 

Oreste Rossi 

от името на групата EFD 

 

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 

Съображение Д 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

Д. като има предвид, че четвъртият 

доклад за оценка, изготвен от 

Междуправителствения комитет по 

изменение на климата, както и 

постоянно нарастващият брой 

научни доказателства 

потвърждават, че са необходими 

сериозни съкращения на глобалните 

емисии, за да се задържи 

повишаването на температурите в 

световен мащаб под нивото от 2°C, 

Д. като има предвид, че последните 

скандали, в които беше замесена 

научната общност (изтекла 

информация в електронни писма от 

Отдела за изследвания в областта на 

климата на Университета на 

Източна Англия; няколко пропуска в 

четвъртия доклад за оценка, изготвен 

от Международната експертна група по 

изменение на климата), следва да 

подействат като предупреждение за 

политическите институции да бъдат 

по-предпазливи при подбора на данни, 

на които да се основават техните 

политики в областта на изменението 

на климата; 

Or. en 

 

 

 


