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Poprawka  34 

Oreste Rossi 

w imieniu grupy politycznej EFD 

 

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 20 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

20. apeluje o większą przejrzystość oraz o 

zaangaŜowanie społeczeństwa 

obywatelskiego w COP 16 w Meksyku; 

20. apeluje o większą przejrzystość oraz o 

obiektywność źródeł naukowych 

uwzględnianych w COP 16 w Meksyku; 
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Poprawka  35 

Oreste Rossi 

w imieniu grupy politycznej EFD 

 

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 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, a takŜe szereg błędów 

zawartych w czwartym sprawozdaniu 

oceniającym sporządzonym przez IPCC to 

dalsze przykłady potwierdzające pilną 

potrzebę ponownego rozwaŜenia metod 

pracy ONZ; 

Or. en 
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Poprawka  36 

Oreste Rossi 

w imieniu grupy politycznej EFD 

 

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 17 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

17. uwaŜa, Ŝe zgoda innych państw 

uprzemysłowionych, spoza UE, na 

podjęcie równowaŜnych wysiłków oraz 

podjęcie rozsądnych zobowiązań w 

zakresie redukcji emisji ze strony 

rozwijających się i wschodzących 

gospodarek ma kluczowe znaczenie dla 

konkurencyjności gospodarki UE; 

przypomina, Ŝe cele w zakresie redukcji 

emisji muszą być mierzalne, podlegające 

sprawozdawczości i weryfikowalne, z 

zadowoleniem przyjmuje zatem 

zobowiązania niektórych krajów 

rozwijających się do przedkładania 

krajowych sprawozdań dotyczących 

podejmowanych przez nie działań na rzecz 

obniŜenia emisji; 

17. wzywa UE i jej państwa członkowskie do 

niegodzenia się na jednostronne 

zobowiązania, które szkodzą 

konkurencyjności branŜ przemysłu UE; 

uwaŜa, Ŝe zgoda innych państw 

uprzemysłowionych, spoza UE, na 

podjęcie równowaŜnych wysiłków oraz 

podjęcie rozsądnych zobowiązań w 

zakresie redukcji emisji ze strony 

rozwijających się i wschodzących 

gospodarek ma kluczowe znaczenie dla 

konkurencyjności gospodarki UE; 

przypomina, Ŝe cele w zakresie redukcji 

emisji muszą być mierzalne, podlegające 

sprawozdawczości i weryfikowalne, z 

zadowoleniem przyjmuje zatem 

zobowiązania niektórych krajów 

rozwijających się do przedkładania 

krajowych sprawozdań dotyczących 

podejmowanych przez nie działań na rzecz 

obniŜenia emisji; 
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Poprawka  37 

Oreste Rossi 

w imieniu grupy politycznej EFD 

 

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 15 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

15. wyraŜa ubolewanie z powodu faktu, Ŝe 

USA i Chiny, z powodów związanych z 

polityką wewnętrzną, nie były gotowe na 

przyjęcie bardziej ambitnego 

porozumienia; jest przekonany, Ŝe Unia 

Europejska, USA i Chiny odgrywają 

kluczową rolę w doprowadzeniu do 

wiąŜącego porozumienia 

międzynarodowego; wzywa zatem Stany 

Zjednoczone i Chiny oraz innych 

międzynarodowych partnerów do 

powzięcia dalszych zobowiązań na rzecz 

międzynarodowego systemu ochrony 

klimatu w celu wznowienia rozmów oraz 

osiągnięcia ambitnego i prawnie wiąŜącego 

porozumienia międzynarodowego 

odpowiadającego najnowszym 

osiągnięciom nauki i zgodnego z celem 

2ºC; 

15. wyraŜa ubolewanie z powodu faktu, Ŝe 

USA i Chiny, z powodów związanych z 

polityką wewnętrzną, nie były gotowe na 

przyjęcie bardziej ambitnego 

porozumienia; jest przekonany, Ŝe Unia 

Europejska, USA i Chiny odgrywają 

kluczową rolę w doprowadzeniu do 

wiąŜącego porozumienia 

międzynarodowego; wzywa zatem Stany 

Zjednoczone i Chiny oraz innych 

międzynarodowych partnerów do 

powzięcia dalszych zobowiązań na rzecz 

międzynarodowego systemu ochrony 

klimatu w celu wznowienia rozmów oraz 

osiągnięcia ambitnego i prawnie wiąŜącego 

porozumienia międzynarodowego 

zgodnego z celem 2ºC; 
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Poprawka  38 

Oreste Rossi 

w imieniu grupy politycznej EFD 

 

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; dokładając starań, aby uniknąć 

wszelkiego ryzyka dalszych spekulacji 

finansowych, takich jak te, które 

doprowadziły do aktualnego powaŜnego 

kryzysu; 
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Poprawka  39 

Oreste Rossi 

w imieniu grupy politycznej EFD 

 

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 3 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

3. wyraŜa rozczarowanie brakiem jedności 

w UE oraz sposobem przeprowadzenia 

końcowych negocjacji przez 

przewodnictwo COP 15; wzywa zatem UE 

do przyjęcia jednolitego stanowiska w 

międzynarodowych negocjacjach w 

sprawie klimatu, aby utrzymać wiodącą 

rolę w negocjacjach prowadzących do 

osiągnięcia na konferencji COP 16 

wiąŜącego kompleksowego porozumienia 

dotyczącego okresu po 2012 r., zgodnego z 

najnowszymi odkryciami nauki oraz z 

celem 2ºC; 

3. wyraŜa rozczarowanie brakiem jedności 

w UE oraz sposobem przeprowadzenia 

końcowych negocjacji przez 

przewodnictwo COP 15; wzywa zatem UE 

do przyjęcia jednolitego stanowiska w 

międzynarodowych negocjacjach w 

sprawie klimatu, aby utrzymać wiodącą 

rolę w negocjacjach prowadzących do 

osiągnięcia na konferencji COP 16 

wiąŜącego kompleksowego porozumienia 

dotyczącego okresu po 2012 r., zgodnego z 

celem 2ºC; 

Or. en 
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Poprawka  40 

Oreste Rossi 

w imieniu grupy politycznej EFD 

 

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 brak prawnie wiąŜącego 

międzynarodowego porozumienia 

usprawiedliwi zwlekanie z przyjęciem 

nowych strategii politycznych UE 

mających na celu osiągnięcie redukcji; 

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; 
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Poprawka  41 

Oreste Rossi 

w imieniu grupy politycznej EFD 

 

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 

usprawiedliwią zwlekanie z przyjęciem 

nowych strategii politycznych UE 

mających na celu osiągnięcie redukcji; 

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; 

Or. en 
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Poprawka  42 

Oreste Rossi 

w imieniu grupy politycznej EFD 

 

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 

Punkt E preambuły 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

E. mając na uwadze, Ŝe w czwartym 

sprawozdaniu oceniającym IPCC oraz w 

rosnącej liczbie dowodów naukowych 

uznaje się konieczność zdecydowanego 

zmniejszenia światowych emisji, aby 

utrzymać wzrost temperatury na świecie 

poniŜej poziomu 2°C, 

skreślony 

Or. en 
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Poprawka  43 

Oreste Rossi 

w imieniu grupy politycznej EFD 

 

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 

Punkt E preambuły 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

E. mając na uwadze, Ŝe w czwartym 

sprawozdaniu oceniającym IPCC oraz w 

rosnącej liczbie dowodów naukowych 

uznaje się konieczność zdecydowanego 

zmniejszenia światowych emisji, aby 

utrzymać wzrost temperatury na świecie 

poniŜej poziomu 2°C, 

E. mając na uwadze, Ŝe ostatnie skandale, 

w które uwikłane były środowiska 

naukowe (wyciek emaili z jednostki 

badawczej ds. klimatu (CRU) na East 

Anglia University, szereg błędów w 

czwartym sprawozdaniu oceniającym 

IPCC) powinny skłonić instytucje 

polityczne do rozwaŜniejszego wyboru 

danych, w oparciu o które formułowane 

będą strategie polityczne dotyczące zmiany 

klimatu; 

Or. en 

 

 


