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Poprawkę złożyła Eija-Riitta Anneli Korhola 

Poprawka 1 
Podpunkt uzasadnienia C 

C. mając na uwadze, że dnia 13 października 2003 r. Parlament i Rada przyjęły 
dyrektywę ustanawiającą system handlu gazami cieplarnianymi we Wspólnocie oraz 
zważywszy, że ten ważny krok potwierdza polityczne zaangażowanie UE i jej Państw 
Członkowskich w zrównoważone działania wewnętrzne i zachęca pozostałe strony do 
pójścia jej śladem, 

 Or. en 

 

Poprawkę złożyli Satu Hassi, Peter Liese, Anders Wijkman, Johannes (Hans) Blokland, Jonas 
Sjöstedt, Chris Davies 

Poprawka 2 
Ustęp 2 

2. Uważa, że COP jest nie tylko dobrą okazją do  – opierającego się na decyzjach 
podjętych na poprzednich Konferencjach Stron, przede wszystkim w Bonn, 
Marrakeszu, Nowym Delhi i Mediolanie – wdrożenia Protokołu z Kioto, ale również 
dla rozpoczęcia szeroko zakrojonej debaty na temat głównych zagadnień drugiego 
etapu z myślą o realizacji celu UE, jakim jest osiągnięcie średniego globalnego 
wzrostu temperatury na poziomie maksymalnie o + 2°C w stosunku do poziomu 
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przed uprzemysłowieniem; ponawia swój apel, aby w dłuższej perspektywie 
stosowano zasadę równych praw dla wszystkich obywateli świata; 

 Or. en 

 

Poprawkę złożyła Eija-Riitta Anneli Korhola 

Poprawka 3 
Ustęp 3 

3. Wzywa UE i wszystkie pozostałe strony UNFCCC do kontynuowania dyskusji 
rozpoczętych w Mediolanie z myślą o włączeniu emisji powodowanych przez 
międzynarodowy transport lotniczy i morski do celów redukcji emisji drugiego etapu 
od 2012 r.; wzywa UE i wszystkie pozostałe strony UNFCCC do szczególnego 
nadzoru nad emisją zanieczyszczeń pochodzących z transportu drogowego, jak 
również do ewentualnego opracowania ich własnego protokołu kontroli emisji 
pochodzących z transportu drogowego; 

 Or. en 

 

Poprawkę złożyła Eija-Riitta Anneli Korhola 

Poprawka 4 
Ustęp 4 a (nowy) 

4a. Wzywa strony UNFCCC do rozpoczęcia negocjacji mając na uwadze zmianę 
struktury załączników, aby je lepiej dopasować do sytuacji krajów, gdzie znacznie 
wzrosła emisja gazów, jak na przykład Chiny i Indie; 

 Or. en 

 

Poprawkę złożyli Peter Liese, Chris Davies, Anders Wijkman, Satu Hassi, Dorette Corbey, 
Johannes (Hans) Blokland, Dimitrios Papadimoulis 

Poprawka 5 
Ustęp 4 b (nowy) 

4b. Wzywa Komisję Europejską i Państwa Członkowskie, aby podkreślały potrzebę 
ochrony klimatu prowadząc dialog z międzynarodowymi partnerami, przede 
wszystkim ze Stanami Zjednoczonymi i Rosją, oraz aby podkreślały, że brak 
konstruktywnej postawy w tej dziedzinie ze strony państw trzecich nie pozostanie bez 
wpływu na ich stosunki z UE; 
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Poprawkę złożyła Eija-Riitta Anneli Korhola 

Poprawka 6 
Ustęp 6 

6. Odnotowuje najnowszy raport Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska, z którego 
wynika między innymi, że Europa ogrzewa się szybciej niż wynosi średnia światowa z 
powodu zmiany klimatu; zwraca uwagę na zmiany klimatyczne i ocieplenie na 
Arktyce; 

 Or. en 

 

Poprawkę złożyła Eija-Riitta Anneli Korhola 

Poprawka 7 
Ustęp 7 

7. Uważa, że UE powinna podwoić wysiłki dla osiągnięcia celów wyznaczonych w 
Protokole z Kioto oraz być przykładem dla innych stron Konwencji; wzywa Komisję, 
aby zaproponowała instrumenty bardziej zrównoważone ekonomicznie do dyrektywy 
o handlu emisjami w celu zmniejszenie emisji; 

 Or. en 

 

Poprawkę złożyli Dorette Corbey, Anders Wijkman, Dimitrios Papadimoulis, Johannes 
(Hans) Blokland, Satu Hassi, Peter Liese 

Poprawka 8 
Ustęp 7 a (nowy) 

7a. Wzywa UE i Państwa Członkowskie, aby inwestowały w środki przystosowawcze do 
zmian klimatycznych i aby udostępniono odpowiednie fundusze krajom 
rozwijającym się w celu sfinansowania ich przystosowania; 

 Or. en 
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Poprawkę złożyli Peter Liese, Chris Davies, Anders Wijkman, Satu Hassi, Dorette Corbey, 
Johannes (Hans) Blokland, Dimitrios Papadimoulis 

Poprawka 9 
Ustęp 7 b (nowy) 

7b. Podkreśla ważną rolę metod, które zwiększają wydajność energetyczną (potencjał 
jaki istnieje w UE jest bardzo duży) i odnawialnych źródeł energii oraz popiera 
komunikat Komisji Europejskiej dotyczący tej dziedziny1; podkreśla przede 
wszystkim potencjał biomasy jako obojętnego dla CO2 źródła energii i wzywa 
Komisję do ocenienia środków prawnych, które wsparłyby produkcję energii z 
biomasy; 

 1 COM(2004) 366 z 26.5.2004 r. 

 Or. en 

 

Poprawkę złożyła Eija-Riitta Anneli Korhola 

Poprawka 10 
Ustęp 8 

8. Zachęca wszystkie Państwa Członkowskie, aby zaakceptowały swoją część 
odpowiedzialności w celu zapewnienia osiągnięcia celu wspólnego dzielenia kosztów; 
zwraca się z prośbą o rozpoczęcie drugiej rundy negocjacji w celu zwiększenia 
planowanego poziomu udziału w kosztach dla tych z 25 Państw Członkowskich, dla 
których okazały się one za niskie; 

 Or. en 

 

Poprawkę złożyli Peter Liese, Chris Davies, Anders Wijkman, Satu Hassi, Dorette Corbey, 
Johannes (Hans) Blokland, Dimitrios Papadimoulis 

Poprawka 11 
Ustęp 9 

9. Wzywa Państwa Członkowskie, które nie zrealizowały jeszcze swoich krajowych 
planów alokacji uprawnień jak przewiduje to dyrektywa o handlu emisjami, aby 
zrobiły to jak najszybciej oraz, aby oparły je na ambitnych założeniach; wzywa 
Komisję do natychmiastowego podjęcia odpowiednich kroków prawnych wobec 
Państw Członkowskich, które nie przestrzegają wymogów dyrektywy; wzywa Komisję 
do odrzucenia krajowych planów alokacji, które dopuszczają nieuzasadnione 
wysokie emisje CO2; 
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Poprawkę złożyli Chris Davies, Anders Wijkman 

Poprawka 12 
Ustęp 9 a (nowy) 

9a. Nalega, aby nie zezwalano na zmiany w krajowych planach alokacji po ich 
wdrożeniu 1 stycznia 2005 r.; 

 Or. en 

 

Poprawkę złożyła Eija-Riitta Anneli Korhola 

Poprawka 13 
Ustęp 9 b (nowy) 

9b. Wzywa Komisję do szybkiego zaproponowania zmian w dyrektywie o handlu 
emisjami odnośnie już teraz zauważalnych usterkach i brakach; 

 Or. en 
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