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Módosítás  1 

Reinhard Bütikofer 

a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 
 
Közös állásfoglalási indítvány 

PPE, S&D, ALDE, ECR 

a 2010. május 5-én rendezendı közelgı EU–Kanada csúcstalálkozóról 

Közös állásfoglalási indítvány 

7 bekezdés 

 
Közös állásfoglalási indítvány Módosítás 

7. hangsúlyozza, hogy az Unió és Kanada 
elkötelezte magát a biztonságos és 
fenntartható, alacsony szén-dioxid-
kibocsátású globális gazdaság kialakítása 
mellett, ugyanakkor meg kívánja erısíteni 
az éghajlatváltozás hatásaihoz való 
alkalmazkodáshoz szükséges kapacitást; 
hangsúlyozza az EU és Kanada közötti, a 
környezetvédelemrıl szóló magas szintő 
párbeszéd keretei között folyó, az északi-
sarki területen folytatott környezetvédelmi, 
energetikai és tengeri együttmőködésre is 
kiterjedı környezetvédelmi megbeszélések 
jelentıségét; üdvözli Kanada – a legutóbbi 
trónbeszéd során kinyilvánított – 
elkötelezettségét amellett, hogy befektet a 
tiszta energiatechnológiákba, hogy tiszta 
energiát használó nagyhatalommá válik, 
valamint hogy vezetı szerepet vállal a 
„zöld” munkahelyek létesítésében; 

7. hangsúlyozza, hogy az Unió és Kanada 
elkötelezte magát a biztonságos és 
fenntartható, alacsony szén-dioxid-
kibocsátású globális gazdaság kialakítása 
mellett, ugyanakkor meg kívánja erısíteni 
az éghajlatváltozás hatásaihoz való 
alkalmazkodáshoz szükséges kapacitást; 
hangsúlyozza az EU és Kanada közötti, a 
környezetvédelemrıl szóló magas szintő 
párbeszéd keretei között folyó, az északi-
sarki területen folytatott környezetvédelmi, 
energetikai és tengeri együttmőködésre, 
valamint az Északi-sarkvidék védelmérıl 
szóló nemzetközi szerzıdés elfogadására 
irányuló nemzetközi tárgyalások 
kezdeményezésének kilátásaira is kiterjedı 
környezetvédelmi megbeszélések 
jelentıségét; üdvözli Kanada – a legutóbbi 
trónbeszéd során kinyilvánított – 
elkötelezettségét amellett, hogy befektet a 
tiszta energiatechnológiákba, hogy tiszta 
energiát használó nagyhatalommá válik, 
valamint hogy vezetı szerepet vállal a 
„zöld” munkahelyek létesítésében; 
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Módosítás  2 

Reinhard Bütikofer 

a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 
 
Közös állásfoglalási indítvány 

PPE, S&D, ALDE, ECR 

a 2010. május 5-én rendezendı közelgı EU–Kanada csúcstalálkozóról 

Közös állásfoglalási indítvány 

7 a bekezdés (új) 

 
Közös állásfoglalási indítvány Módosítás 

 7a.  aggodalmát fejezi ki az olajhomok-
kitermelés globális környezetre gyakorolt 
káros hatása miatt – amely a feldolgozási 
eljárások során nagy mennyiségben 
felszabaduló szén-dioxiddal függ össze –, 
valamint a helyi biológiai sokféleség és az 
ıslakos népek jogainak és egészségének a 
kitermelés általi veszélyeztetése miatt; kéri 
az EU-t, hogy az éghajlatváltozással 
kapcsolatos saját jogszabályainak szigorú 
végrehajtása jegyében életciklus-alapú 
megközelítést alkalmazzon az uniós piacra 
behozott üzemanyagok üvegházgáz-
kibocsátása vonatkozásában; 

Or. en 
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Módosítás  3 

Reinhard Bütikofer 

a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 
 
Közös állásfoglalási indítvány 

PPE, S&D, ALDE, ECR 

a 2010. május 5-én rendezendı közelgı EU–Kanada csúcstalálkozóról 

Közös állásfoglalási indítvány 

5 bekezdés 

 
Közös állásfoglalási indítvány Módosítás 

5. üdvözli továbbá, hogy Kanada jelentıs 
mértékben meg kívánja reformálni 
halászati gazdálkodási rendszerét, bevonva 
az Északnyugat-atlanti Halászati 
Szervezetet is; 

5. tudomásul veszi, hogy Kanada jelentıs 
mértékben meg kívánja reformálni 
halászati gazdálkodási rendszerét, bevonva 
az Északnyugat-atlanti Halászati 
Szervezetet is; csalódottságát fejezi ki a 
kanadai kormány által a veszélyeztetett 
vadon élı állat- és növényfajok 
nemzetközi kereskedelmérıl szól 
egyezményben (CITES) részes felek 
közelmúltban tartott konferenciáján a 
kékúszójú tonhalnak az egyezmény 1. 
függelékbe történı felvételével 
kapcsolatban képviselt álláspontja miatt, 
valamint amiatt, hogy Kanada a WTO 
vitarendezési mechanizmusa keretében 
kifogással élt az EU-ban a fókatermékek 
behozatalára elrendelt tilalommal 
szemben; 

Or. en 

 
 


