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Poprawka  44 

Kartika Tamara Liotard, Marisa Matias, Sabine Wils 

w imieniu grupy politycznej GUE/NGL 

 

Wspólny projekt rezolucji 

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

w sprawie wyników konferencji kopenhaskiej w sprawie zmian klimatu (COP 15) 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 17 a (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

 17a. podkreśla, Ŝe przechodząc w skali 

międzynarodowej na przyjazną dla 

środowiska gospodarkę o niskim 

wykorzystaniu związków węgla, nie 

powinno się w perspektywie średnio- 

i długoterminowej rozwaŜać włączenia do 

koszyka energetycznego energii jądrowej; 

zaznacza zatem, Ŝe obawy i kwestie 

związane z bezpieczeństwem jądrowego 

cyklu paliwowego, w szczególności 

dotyczące odpadów jądrowych, 

uniemoŜliwiają włączenie energii jądrowej 

do bezpiecznego dla środowiska koszyka 

energetycznego o niskim wykorzystaniu 

związków węgla; podkreśla ponadto, Ŝe 

energia jądrowa nie jest neutralna pod 

względem emisji CO2, w szczególności jeśli 

uwzględni się łańcuch dostawy uranu 

i jego negatywne lokalne konsekwencje; 

 

Or. en 
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Poprawka  45 

Kartika Tamara Liotard, Marisa Matias, Sabine Wils 

w imieniu grupy politycznej GUE/NGL 

 

Wspólny projekt rezolucji 

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

w sprawie wyników konferencji kopenhaskiej w sprawie zmian klimatu (COP 15) 

Wspólny projekt rezolucji 

Punkt A preambuły 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

A mając na uwadze, Ŝe zakończone 

w grudniu 2009 r. w Kopenhadze 

negocjacje w sprawie kompleksowego 

porozumienia międzynarodowego 

w sprawie zmiany klimatu obejmującego 

okres po 2012 r., doprowadziły do 

niezadowalającego porozumienia, które 

zostało jedynie odnotowane przez 

konferencję stron UNFCCC, 

A. mając na uwadze, Ŝe zakończone 

w grudniu 2009 r. w Kopenhadze 

negocjacje w sprawie kompleksowego 

porozumienia międzynarodowego 

w sprawie zmiany klimatu obejmującego 

okres po 2012 r., doprowadziły do 

niezadowalającego porozumienia, które 

zostało jedynie odnotowane przez 

konferencję stron UNFCCC; mając na 

uwadze, Ŝe źródłem całkowitej poraŜki 

tych negocjacji były interesy gospodarcze 

państw rozwijających się, 

Or. en 
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Poprawka  46 

Kartika Tamara Liotard, Bairbre de Brún, Marisa Matias, Sabine Wils 

w imieniu grupy politycznej GUE/NGL 

 

Wspólny projekt rezolucji 

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

w sprawie wyników konferencji kopenhaskiej w sprawie zmian klimatu (COP 15) 

Wspólny projekt rezolucji 

Punkt G a preambuły (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

 Ga. mając na uwadze, Ŝe udział 

w konferencji kopenhaskiej wzięły liczne 

organizacje pozarządowe i przedstawiciele 

rdzennej ludności z całego świata, 

występując w obronie swoich praw 

i domagając się poszanowania własnego 

Ŝycia i Ŝycia przyszłych pokoleń, 

Or. en 
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Poprawka  47 

Kartika Tamara Liotard, Bairbre de Brún, Søren Bo Søndergaard, Marisa Matias, 

Sabine Wils 

w imieniu grupy politycznej GUE/NGL 

Wspólny projekt rezolucji 

PPE-ED, 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 oraz Ŝe naleŜy podjąć dalsze 

działania w celu zredukowania emisji CO2 

o co najmniej 40% do 2020 r. na mocy 

prawnie wiąŜącego porozumienia; 

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 natychmiastowej 30%-

owej redukcji; 
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Poprawka  48 

Kartika Tamara Liotard, Bairbre de Brún, Marisa Matias, Sabine Wils 

w imieniu grupy politycznej GUE/NGL 

 

Wspólny projekt rezolucji 

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

w sprawie wyników konferencji kopenhaskiej w sprawie zmian klimatu (COP 15) 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 4 a (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

 4a. wzywa pilnie Unię Europejską 

i państwa członkowskie do wzmocnienia 

istniejących partnerstw w dziedzinie 

ochrony klimatu z krajami rozwijającymi 

się oraz do nawiązywania nowych 

stosunków partnerskich tam, gdzie one 

obecnie nie istnieją, zapewniając znacznie 

większe wsparcie finansowe na rzecz 

rozwoju i transferu technologii, bez 

przeszkód w postaci nieproporcjonalnych 

obciąŜeń w zakresie praw własności 

intelektualnej; podkreśla, Ŝe wszelkie 

finansowanie wysiłków na rzecz klimatu 

w krajach rozwijających się musi odbywać 

się w poszanowaniu suwerenności państw 

otrzymujących pomoc;  

Or. en 
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Poprawka  49 

Kartika Tamara Liotard, Bairbre de Brún, Marisa Matias, João Ferreira, Sabine Wils, 

Joe Higgins 

w imieniu grupy politycznej GUE/NGL 

 

Wspólny projekt rezolucji 

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

w sprawie wyników konferencji kopenhaskiej w sprawie zmian klimatu (COP 15) 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 10 a (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

 10a. podkreśla konieczność poszanowania 

priorytetów i niezaleŜności krajów 

rozwijających się przy określaniu 

i wdraŜaniu strategii dostosowawczych, 

a takŜe konieczność uwzględnienia w tych 

strategiach lokalnych zasobów wiedzy, aby 

wzmocnić zdolności tych krajów do 

właściwego reagowania; odrzuca 

tworzenie nowych form neokolonializmu, 

pogłębiających dodatkowo zaleŜność tych 

krajów, i podkreśla konieczność 

rzeczywistej współpracy i solidarności; 

Or. en 
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Poprawka  50 

Kartika Tamara Liotard, Bairbre de Brún, Marisa Matias, Sabine Wils 

w imieniu grupy politycznej GUE/NGL 

 

Wspólny projekt rezolucji 

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

w sprawie wyników konferencji kopenhaskiej w sprawie zmian klimatu (COP 15) 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 18 a (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

 18a. nalega, by mimo braku wiąŜącego 

porozumienia Unia Europejska przeszła 

na społecznie zrównowaŜoną, ekologiczną 

gospodarkę, która umoŜliwia zwiększenie 

poziomu inwestycji, zatrudnienia 

i gospodarczego dobrobytu oraz poprawę 

jakości Ŝycia; 

Or. en 
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Poprawka  51 

Kartika Tamara Liotard, Bairbre de Brún, Marisa Matias, Sabine Wils, João Ferreira 

w imieniu grupy politycznej GUE/NGL 

 

Wspólny projekt rezolucji 

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

w sprawie wyników konferencji kopenhaskiej w sprawie zmian klimatu (COP 15) 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 18 b (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

 18b. podkreśla znaczenie nowego modelu 

społeczno-gospodarczego jako alternatywy 

dla kapitalizmu; 

Or. en 
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Poprawka  52 

João Ferreira, Joe Higgins, Sabine Wils 

w imieniu grupy politycznej GUE/NGL 

 

Wspólny projekt rezolucji 

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

w sprawie wyników konferencji kopenhaskiej w sprawie zmian klimatu (COP 15) 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 11 a (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

 11a. ubolewa, Ŝe w Kopenhadze ani 

naleŜycie nie omówiono, ani nie wzięto 

pod uwagę paradoksalnych skutków 

zastosowania instrumentów rynkowych, 

takich jak handel uprawnieniami do 

emisji dwutlenku węgla, i mechanizmów, 

takich jak mechanizm czystego rozwoju; 

ubolewa, Ŝe przy poszukiwaniu 

rozwiązania problemu zmian klimatu 

nadal kładzie się duŜy nacisk na 

instrumenty rynkowe; 

Or. en 
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Poprawka  53 

João Ferreira, Joe Higgins, Sabine Wils 

w imieniu grupy politycznej GUE/NGL 

 

Wspólny projekt rezolucji 

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

w sprawie wyników konferencji kopenhaskiej w sprawie zmian klimatu (COP 15) 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 14 a (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

 14a. jest zdania, Ŝe niemoŜliwe jest 

znalezienie trwałego, wszechstronnego 

i spójnego rozwiązania problemu zmian 

klimatu, a takŜe innych problemów 

środowiska naturalnego, jeśli działa się 

zgodnie z zasadami, które doprowadziły do 

powstania tych problemów; podkreśla 

zatem znaczenie nowego modelu 

społeczno-gospodarczego jako alternatywy 

dla kapitalizmu; 

Or. en 

 

 


