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Poprawka  1 

Reinhard Bütikofer 

w imieniu grupy politycznej Verts/ALE 

 

Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, ALDE, ECR 

w sprawie zbliŜającego się szczytu UE-Kanada w dniu 5 maja 2010 r. 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 7 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

7. podkreśla, Ŝe UE i Kanada zobowiązały 

się do budowania bezpiecznej i 

zrównowaŜonej światowej gospodarki 

niskoemisyjnej przy jednoczesnym 

zwiększaniu potencjału w zakresie 

dostosowywania się do skutków zmiany 

klimatu; podkreśla znaczenie 

kontynuowania dyskusji na tematy 

środowiskowe w ramach dialogu na 

wysokim szczeblu między UE a Kanadą w 

sprawach dotyczących środowiska, 

obejmującego współpracę ekologiczną, 

energetyczną i morską w regionie 

arktycznym; z zadowoleniem przyjmuje 

zobowiązanie Kanady, wyraŜone niedawno 

w mowie tronowej, dotyczące 

inwestowania w czyste technologie 

energetyczne, zabezpieczenia swojej 

pozycji mocarstwa w produkcji czystej 

energii i bycia liderem w tworzeniu 

zielonych miejsc pracy; 

7. podkreśla, Ŝe UE i Kanada zobowiązały 

się do budowania bezpiecznej i 

zrównowaŜonej światowej gospodarki 

niskoemisyjnej przy jednoczesnym 

zwiększaniu potencjału w zakresie 

dostosowywania się do skutków zmiany 

klimatu; podkreśla znaczenie 

kontynuowania dyskusji na tematy 

środowiskowe w ramach dialogu na 

wysokim szczeblu między UE a Kanadą w 

sprawach dotyczących środowiska, 

obejmującego współpracę ekologiczną, 

energetyczną i morską w regionie 

arktycznym oraz perspektywy rozpoczęcia 

międzynarodowych negocjacji na temat 

przyjęcia międzynarodowego traktatu 

traktatu na rzecz ochrony Arktyki; z 

zadowoleniem przyjmuje zobowiązanie 

Kanady, wyraŜone niedawno w mowie 

tronowej, dotyczące inwestowania w 

czyste technologie energetyczne, 

zabezpieczenia swojej pozycji 

supermocarstwa w produkcji czystej 

energii i bycia liderem w tworzeniu 

zielonych miejsc pracy; 

Or. en 
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Poprawka  2 

Reinhard Bütikofer 

w imieniu grupy politycznej Verts/ALE 

 

Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, ALDE, ECR 

w sprawie zbliŜającego się szczytu UE-Kanada w dniu 5 maja 2010 r. 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 7 a (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

 7a. wyraŜa zaniepokojenie z powodu 

wpływu procesu wydobywania piasku 

roponośnego na środowisko na świecie z 

uwagi na wysoki poziom emisji CO2 

podczas procesu produkcyjnego i 

zagroŜenie, jakie stanowi on dla lokalnej 

róŜnorodności biologicznej oraz praw i 

zdrowia rdzennej ludności; wzywa UE do 

zdecydowanego wdroŜenia własnych 

przepisów dotyczących klimatu poprzez 

przyjęcie opartego na cyklu Ŝyciowym 

podejścia dotyczącego emisji gazów 

cieplarnianych pochodzących z paliw 

obecnych na rynku UE; 

Or. en 
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Poprawka  3 

Reinhard Bütikofer 

w imieniu grupy politycznej Verts/ALE 

 

Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, ALDE, ECR 

w sprawie zbliŜającego się szczytu UE-Kanada w dniu 5 maja 2010 r. 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 5 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

5. z zadowoleniem przyjmuje teŜ zamiar 

zainicjowania głębokiej reformy 

kanadyjskiego systemu zarządzania 

rybołówstwem, angaŜującej równieŜ 

Organizację Rybołówstwa Północno-

Zachodniego Atlantyku (NAFO); 

5. odnotowuje zamiar zainicjowania 

głębokiej reformy kanadyjskiego systemu 

zarządzania rybołówstwem, angaŜującej 

równieŜ Organizację Rybołówstwa 

Północno-Zachodniego Atlantyku 

(NAFO); wyraŜa rozczarowanie 

stanowiskiem rządu kanadyjskiego na 

ostatniej konferencji stron konwencji 

CITES w odniesieniu do rozszerzenia 

zakresu Załącznika 1, tak aby obejmował 

tuńczyka błękitnopłetwego, a takŜe jego 

sprzeciwem wobec unijnego zakazu 

importu produktów z fok w ramach 

mechanizmu rozstrzygania sporów WTO; 

Or. en 

 

 


