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Állásfoglalási indítványtervezet (PE 347.025) 
Karl-Heinz Florenz 
az éghajlatváltozásról tartandó Buenos Aires-i konferenciára (COP-10) vonatkozó európai 
uniós stratégiáról  

 
 

Módosítás, előterjesztette: Eija-Riitta Anneli Korhola 

Módosítás: 1 
C. preambulumbekezdés 

C. mivel az Európai Parlament és a Tanács 2003. október 13-án elfogadott egy irányelvet 
az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi 
rendszerének létrehozásáról, és mivel ez a fontos lépés újból megerősíti az EU-nak és 
tagállamainak a  fenntartható belföldi intézkedésekre való összpontosításra irányuló 
politikai elkötelezettségét, és az egyezményben részes többi felet is ennek követésére 
ösztönzi, 

 Or. en 

 

Módosítás, előterjesztette: Satu Hassi, Peter Liese, Anders Wijkman, Johannes (Hans) 
Blokland, Jonas Sjöstedt és Chris Davies  

Módosítás: 2 
2. bekezdés 

2. Úgy véli, hogy a COP-10 nem csupán arra jó lehetőség, hogy azokra a határozatokra 
építsenek, amelyeket a Egyezményben Részes Felek korábbi, a Kiotói Jegyzőkönyv 
végrehajtásáról tartott  konferenciáin – különösen a bonni, a marrakesh-i, az újdelhi és 
a milánói konferencián – hoztak, hanem arra is, hogy széles körű vitát kezdjenek a 
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második kötelezettségvállalási időszak fő kérdéseiről az iparosodás előtti szinteket + 2 
oC-kal meg nem haladó átlagos globális hőmérsékletnövekedésre irányuló európai 
uniós célkitűzés elérése végett; ismételten hangsúlyozza azon álláspontját, hogy 
hosszú távon a világ polgárainak egyenlő jogaira vonatkozó elvet kell alkalmazni; 

 Or. en 

 

Módosítás, előterjesztette: Eija-Riitta Anneli Korhola 

Módosítás: 3 
3. bekezdés 

3. Sürgeti az EU-t és az UNFCCC-ben részes többi felet, hogy folytassák a Milánóban 
megkezdett vitát a nemzetközi repülő- és hajójáratok kibocsátásainak a 2012-től 
kezdődő második kötelezettségvállalási időszak kibocsátáscsökkentési céljai közé 
történő beépítése érdekében; sürgeti az EU-t és az UNFCCC-ben részes többi felet, 
hogy kifejezetten ellenőrizze a forgalmi szállítási kibocsátásokat is és lehetőleg 
fejlessze ki a saját jegyzőkönyvét a szállítási kibocsátásokra; 

 Or. en 

 

Módosítás, előterjesztette: Eija-Riitta Anneli Korhola 

Módosítás: 4 
4a. bekezdés (új) 

4a. Felhívja az UNFCCC-ben részes feleket, hogy kezdjenek tárgyalásokat a mellékletek 
szerkezetének módosítása céljából annak érdekében, hogy az jobban megfeleljen az 
olyan jelentős kibocsátásnövekedéssel rendelkező országoknak, mint Kína és India;   

 Or. en 

 

Módosítás, előterjesztette: Peter Liese, Chris Davies, Anders Wijkman, Satu Hassi, Dorette 
Corbey, Johannes (Hans) Blokland és Dimitrios Papadimoulis,  

Módosítás: 5 
4b. bekezdés (új) 

4b. Sürgeti az Európai Bizottságot és a tagállamokat, hogy hangsúlyozzák az 
éghajlatvédelem szükségességét a nemzetközi partnerekkel – különösen az Egyesült 
Államokkal és Oroszországgal – folytatott párbeszédek során, és hogy 
hangsúlyozzák, hogy az ebben a kérdésben elfoglalandó konstruktív álláspont 
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hiánya nem hagyhatja  érintetlenül az EU és a harmadik országok közötti 
kapcsolatokat; 

 Or. en 

 

Módosítás, előterjesztette: Eija-Riitta Anneli Korhola 

Módosítás: 6 
6. bekezdés 

6. Tudomásul veszi az Európai Környezetvédelmi Ügynökség legutóbbi jelentését, 
amely rámutat többek között arra, hogy Európa az éghajlatváltozás eredményeképpen 
a világátlagnál gyorsabban melegszik; tudomásul veszi a sarkvidéki területek 
éghajlatváltozását és melegedését; 

 Or. en 

 

Módosítás, előterjesztette: Eija-Riitta Anneli Korhola 

Módosítás: 7 
7. bekezdés 

7. Úgy véli, hogy az EU-nak fokoznia kellene az erőfeszítéseit annak érdekében, hogy 
teljesítse a Kiotói Jegyzőkönyvben rögzített célokat, és hogy példát mutasson a 
keretegyezményben részes többi félnek; felkéri a Bizottságot, hogy a kibocsátás-
kereskedelmi irányelvhez több gazdaságilag fenntartható eszközt javasoljon a 
kibocsátások csökkentése érdekében;  

 Or. en 

 

Módosítás, előterjesztette: Dorette Corbey, Anders Wijkman, Dimitrios Papadimoulis, 
Johannes (Hans) Blokland, Satu Hassi és Peter Liese,  

Módosítás: 8 
7a. bekezdés (új) 

7a. Felhívja az EU-t és a tagállamokat, hogy fektessenek be az éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodást szolgáló intézkedésekbe és biztosítsanak megfelelő forrásokat a 
fejlődő országoknak  alkalmazkodásuk finanszírozásához; 

 Or. en 
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Módosítás, előterjesztette: Peter Liese, Chris Davies, Anders Wijkman, Satu Hassi, Dorette 
Corbey, Johannes (Hans) Blokland és Dimitrios Papadimoulis 

Módosítás: 9 
7b. bekezdés (új) 

7b. Hangsúlyozza az energiahatékonyság javítására szolgáló (nagy a potenciál az EU-
ban) intézkedések és a megújuló energiaforrások által betöltött fontos szerepet ezzel 
összefüggésben és támogatja az Európai Bizottság erről a kérdésről kiadott 
közleményét1; hangsúlyozza különösen a biomassza, mint CO2-semleges 
energiaforma potenciálját és felhívja a Bizottságot, hogy vizsgálja meg a 
biomasszából előállított energia termelésének támogatására szolgáló jogi 
intézkedéseket; 

 1COM(2004) 366, 2004.5.26. 

 Or. en 

 

Módosítás, előterjesztette: Eija-Riitta Anneli Korhola 

Módosítás: 10 
8. bekezdés  

8. Arra ösztönzi az összes tagállamot, hogy vállalják a felelősségüket annak biztosítása 
érdekében, hogy teljesítsék a tehermegosztási céljaikat; a tárgyalások második 
fordulójának megkezdését kéri annak érdekében, hogy szigorítsák meg annak a 25 
tagállamnak a tehermegosztási céljait, amelyekről bebizonyosodott, hogy számukra 
túl alacsony tehermegosztási célokat tűztek ki; 

 Or. en 

 

Módosítás, előterjesztette: Peter Liese, Chris Davies, Anders Wijkman, Satu Hassi, Dorette 
Corbey, Johannes (Hans) Blokland és Dimitrios Papadimoulis 

Módosítás: 11 
9. bekezdés  

9. Felhívja azon tagállamokat, amelyek még nem dolgozták ki a kibocsátás-
kereskedelemről szóló irányelvben meghatározott nemzeti kiosztási terveiket, hogy ezt 
a lehető leghamarabb tegyék meg; és amikor ezt megteszik, akkor mindezt 
ambiciózus célkitűzésekre alapozzák; sürgeti a Bizottságot, hogy haladéktalanul 
tegyen jogi lépéseket azon tagállamok tekintetében, amelyek nem tesznek eleget az 
irányelv követelményeinek; felhívja a Bizottságot, hogy utasítsa el az olyan nemzeti 
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kiosztási terveket, amelyek indokolatlanul magas CO2-kibocsátásokat 
engedélyeznek; 

 Or. en 

 

Módosítás, előterjesztette: Chris Davies és Anders Wijkman,  

Módosítás: 12 
9a. bekezdés (új)  

9a. Ragaszkodik ahhoz, hogy az alkalmazás 2005. január 1-jei  időpontja után a 
jóváhagyott nemzeti kiosztási terveken ne engedélyezzenek változtatásokat; 

 Or. en 

 

Módosítás, előterjesztette: Eija-Riitta Anneli Korhola 

Módosítás: 13 
9b. bekezdés (új)  

9b. Felhívja a Bizottságot, hogy tekintettel a már felfedezett működési hibákra és 
hiányosságokra haladéktalanul javasoljon módosításokat a 
kibocsátáskereskedelemről szóló irányelvhez; 

 Or. en 
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