
AM\630845PL.doc PE 378.673v01-00

PL PL

PARLAMENT EUROPEJSKI
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

19.9.2006 PE 378.673v01-00

POPRAWKI 1-30

Wstępny projekt rezolucji (PE 376.562v01-00)
Karl-Heinz Florenz
w sprawie strategii UE na konferencję w Nairobi w sprawie zmian klimatu (COP 12)

Poprawkę złożyła Satu Hassi

Poprawka 1
Odniesienie 3a (nowe)

- uwzględniając najnowsze wyniki badań naukowych, łącznie z ostatnimi 
sprawozdaniami w sprawie topnienia pokrywy lodowej Grenlandii, wiecznego lodu 
morskiego w Arktyce, wiecznej zmarzliny na Syberii, jak również nowych wyników 
badań nad stopniem podnoszenia się poziomu morza wywołanego zmianą klimatu,

Or. en

Poprawkę złożyli Karl-Heinz Florenz, Avril Doyle i Chris Davies

Poprawka 2
Odniesienie 3b (nowe)

- uwzględniając opublikowany priorytet prezydencji fińskiej w sprawie lasów: „Rada 
opracuje również wnioski w sprawie przygotowań UE do nadchodzącej sesji Forum 
Leśnego Narodów Zjednoczonych (UNFF), które ma szanse zatwierdzić 
ogólnoświatowy instrument ochrony lasów,”

Or. en
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Poprawkę złożyli Karl-Heinz Florenz, Avril Doyle i Chris Davies

Poprawka 3
Punkt uzasadnienia B

B. mając na uwadze, że podczas jedenastej Konferencji Stron (COP 11) w sprawie 
konwencji UNFCCC oraz pierwszej Konferencji Stron pełniącej rolę Posiedzenia 
Stron uczestniczących w posiedzeniu w sprawie Protokołu z Kioto (COP/MOP 2), 
które odbyło się w Montrealu w grudniu 2005 r., podjęto decyzję o wszczęciu 
procedury rozpatrzenia przyjęcia przez strony Załącznika I dalszych zobowiązań na 
okres po roku 2012 oraz o nawiązaniu dialogu w celu wzajemnej wymiany 
doświadczeń i przeprowadzenia analizy strategicznego podejścia zmierzającego do 
długoterminowej współpracy nad przeciwdziałaniem zmianom klimatycznym, oraz 
ustanowiono warsztaty UNFCCC z zakresu obniżania emisji związanych 
z wylesianiem w krajach rozwijających się,

Or. en

Poprawkę złożyła Satu Hassi

Poprawka 4
Punkt uzasadnienia C

C. mając na uwadze, że należy wkrótce wyznaczyć kolejne cele, aby uniknąć 
wymykania się zmian klimatu spod kontroli i zagwarantować wystarczające zachęty 
do szybkich inwestycji w dalsze rozwijanie i instalowanie technologii 
wykorzystujących energię odnawialną i technologii energooszczędnych, przy 
jednoczesnym unikaniu inwestycji w infrastrukturę energetyczną niekompatybilną z 
celami polityki w zakresie klimatu,

Or. en

Poprawkę złożyła Eija-Riitta Korhola

Poprawka 5
Punkt uzasadnienia C

C. mając na uwadze, że należy wkrótce wyznaczyć kolejne cele ogólnoświatowe, aby 
zagwarantować pewność inwestycji w źródła energii o niskiej zawartości węgla, 
technologie o niskiej emisji gazów cieplarnianych oraz energię odnawialną i aby 
zapobiec inwestycjom w niekompatybilną infrastrukturę energetyczną,

Or. en
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Poprawkę złożył Chris Davies

Poprawka 6
Punkt uzasadnienia C a (nowy)

Ca. mając na uwadze, że nowe technologie będą kluczowe przy opłacalnym 
rozwiązywaniu kwestii zmiany klimatu z nowym naciskiem położonym na większą 
wydajność energetyczną,

Or. en

Poprawkę złożyła Eija-Riitta Korhola

Poprawka 7
Punkt uzasadnienia D

D. mając na uwadze, że w wielu państwach członkowskich emisja gazów cieplarnianych 
wciąż rośnie wykazując tym samym, że należy podjąć intensywne działania, na nowo 
określone środki i nowe inicjatywy, aby Unia Europejska mogła wywiązać się 
ze zobowiązań z Kioto,

Or. en

Poprawkę złożył Chris Davies

Poprawka 8
Punkt uzasadnienia D a (nowy)

Da. mając na uwadze, że udział wpływu lotnictwa na zmiany klimatu jest znaczny i 
szybko rośnie, a lotnictwo międzynarodowe nie jest objęte żadnymi zobowiązaniami 
wynikającymi z ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian 
klimatu (UNFCCC) i jej Protokołu z Kioto,

Or. en

Poprawkę złożył Anders Wijkman

Poprawka 9
Punkt uzasadnienia E

E. mając na uwadze, że Unia Europejska jest zaangażowana w działania mające na celu 
zahamowanie zmian klimatycznych oraz że wystąpiła z propozycją wyznaczenia 
ogólnoświatowego celu polegającego na ograniczeniu średniego światowego wzrostu 
temperatury do 2°C względem poziomu sprzed industrializacji, oraz że osiągnięcie 
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tego celu nie daje gwarancji uniknięcia niebezpiecznej zmiany klimatu,

Or. en

Poprawkę złożyła Satu Hassi

Poprawka 10
Punkt uzasadnienia E a (nowy)

Ea. mając na uwadze, że - jak ostatnio naukowo udowodniono - ograniczenie ocieplenia 
do 2°C mogłoby nie wystarczyć do osiągnięcia celu konwencji UNFCCC, jakim jest 
uniknięcie niebezpiecznej zmiany klimatu,

Or. en

Poprawkę złożyli Karl-Heinz Florenz, Avril Doyle i Anders Wijkman

Poprawka 11
Punkt uzasadnienia F a (nowy)

Fa. mając na uwadze, że 24% emisji gazów cieplarnianych w 2005 r. było 
spowodowanych paleniem lasów, a badania naukowe przeprowadzone ostatnio w 
Amazonii dowodzą wpływu na klimat zmniejszania stopnia zalesienia i osłabiania 
efektu tzw. „pompy leśnej”, co prowadzi do coraz gwałtowniejszych huraganów 
powstających w południowej części Północnego Atlantyku oraz do zmniejszania 
opadów w południowej Brazylii, Urugwaju i Argentynie,

Or. en

Poprawkę złożył Chris Davies

Poprawka 12
Punkt uzasadnienia F b (nowy)

Fb. mając na uwadze, że 24% emisji gazów cieplarnianych w 2005 r. było 
spowodowanych paleniem lasów, a badania naukowe przeprowadzone ostatnio w 
Amazonii dowodzą wpływu na klimat zmniejszania stopnia zalesienia i osłabiania 
efektu tzw. „pompy leśnej”,

Or. en
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Poprawkę złożył Anders Wijkman

Poprawka 13
Punkt uzasadnienia F c (nowy)

Fc. mając na uwadze, że bezpieczeństwo energetyczne i bezpieczeństwo klimatyczne 
muszą iść w parze i że bezpieczeństwo energetyczne i klimatyczne Europy w 
znacznym stopniu zależą od wyborów dokonywanych przez duże gospodarki, takie 
jak Chiny i Indie; mając na uwadze, że łagodzenie zmian klimatu może być 
skuteczne jedynie wtedy, gdy kraje rozwijające się – w szczególności duże, szybko 
rosnące gospodarki, takie jak Chiny i Indie – są czynnie zaangażowane w wysiłki 
zmierzające do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych,

Or. en

Poprawkę złożyła Satu Hassi

Poprawka 14
Ustęp 2

2. nalega, aby przy tej okazji Unia Europejska przedstawiła ambitny program 
(skreślenie) w odniesieniu do rozmów na temat nowych zobowiązań stron Załącznika 
I w ramach Protokołu z Kioto, do nowych rozmów na temat przeglądu tego 
protokołu, jak i dialogu UNFCCC na temat długoterminowej współpracy w celu 
przeciwdziałania zmianom klimatycznym;

Or. en

Poprawkę złożyła Satu Hassi

Poprawka 15
Ustęp 3 tiret 2

- dokonanie znacznych redukcji emisji w wysokości 30% do 2020 r. z zamiarem 
osiągnięcia redukcji rzędu 80% do 2050 r., łącząc zachęty rynkowe z regulacją w 
celu stymulowania inwestycji w wydajność i/lub technologie bezemisyjne 
i niskoemisyjne,

Or. en

Poprawkę złożyła Eija-Riitta Korhola

Poprawka 16
Ustęp 3 tiret 2

- dokonanie znacznych redukcji emisji w wysokości 30% do 2020 r. łącząc zachęty 
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rynkowe z regulacją w celu stymulowania inwestycji w wydajność i (skreślenie)
bezemisyjne i niskoemisyjne źródła anergii na skalę światową,

Or. en

Poprawkę złożył Anders Wijkman

Poprawka 17
Ustęp 3 tiret 2

- dokonanie znacznych redukcji emisji w wysokości 30% do 2020 r. łącząc zachęty 
rynkowe z regulacją w celu stymulowania inwestycji w wydajność i (skreślenie)
technologie bezemisyjne i niskoemisyjne,

Or. en

Poprawkę złożyła Eija-Riitta Korhola

Poprawka 18
Ustęp 3 tiret 4

- stworzenie partnerstwa strategicznego z krajami takimi jak Chiny, Republika 
Południowej Afryki, Brazylia i Indie w celu udzielenia im pomocy przy tworzeniu 
strategii energii odnawialnej korzystającej z bezemisyjnych i niskoemisyjnych źródeł 
energii oraz zapewnienia ich udziału w wysiłkach mających na celu łagodzenie zmian 
klimatycznych,

Or. en

Poprawkę złożył Chris Davies

Poprawka 19
Ustęp 3 tiret 5

- intensywne promowanie badań i innowacji w zakresie technologii energii odnawialnej 
poprzez ułatwianie wymiany najlepszych wzorców między państwami członkowskimi, 
jak również uniwersytetami, ośrodkami badawczymi i podmiotami przemysłowymi, 
rezygnując z „przewrotnych” bodźców, takich jak subsydia na rzecz paliw kopalnych, 
jak również wliczanie w cenę produkcji energii kosztów zewnętrznych, w tym 
kosztów powodowanych przez zmiany klimatu,

Or. en
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Poprawkę złożył Chris Davies

Poprawka 20
Ustęp 3 tiret 7

- zachęcanie do znacznie większego bezpośredniego zaangażowania w wysiłki mające 
na celu łagodzenie zmian klimatu, dokonywane na poziomie obywateli (skreślenie) za 
pośrednictwem zwiększających świadomość kampanii, do czego niezbędne jest 
dostarczenie szczegółowych informacji dotyczących zawartości węgla w odniesieniu 
do produktów takich jak samochody, samoloty czy domy i usług, zaś w przyszłości 
system osobistych kwot podlegających handlowi;

Or. en

Poprawkę złożył Anders Wijkman

Poprawka 21
Ustęp 3 a (nowy)

3a. podkreśla, że wszystkie kraje rozwijające się mają prawo do rozwoju gospodarczego; 
podkreśla natomiast, że kraje rozwijające się nie muszą powtarzać prowadzących do 
zanieczyszczeń praktyk krajów uprzemysłowionych, wzywa zatem do zwracania 
większej uwagi na współpracę technologiczną oraz tworzenia potencjału w 
dziedzinie energii odnawialnej; 

Or. en

Poprawkę złożył Anders Wijkman

Poprawka 22
Ustęp 3 b (nowy)

3b. wzywa Komisję i Radę do nadania priorytetu we współpracy UE na rzecz rozwoju 
udostępnianiu wydajnych i niskoemisyjnych technologii energetycznych;

Or. en

Poprawkę złożył Anders Wijkman

Poprawka 23
Ustęp 3 c (nowy)

3c. wzywa Komisję i Radę do opracowania strategicznego partnerstwa energetycznego z 
krajami jak Chiny, Indie, Republika Południowej Afryki, Brazylia i Meksyk w celu 
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udzielenia im pomocy finansowej przy tworzeniu strategii energii odnawialnej, tym 
samym zapewniając ich uczestnictwo w wysiłkach na rzecz łagodzenia zmian 
klimatycznych;

Or. en

Poprawkę złożył Chris Davies

Poprawka 24
Ustęp 5 a (nowy)

5a. wzywa strony COP12-COP/MOP2 do zajęcia się wpływem lotnictwa 
międzynarodowego na zmiany klimatu i nalega na przeprowadzenie podczas 
nadchodzących negocjacji na konferencji COP12-COP/MOP2 w Nairobi dyskusji 
na temat ogólnoświatowego opodatkowania lotów;

Or. en

Poprawkę złożył Anders Wijkman

Poprawka 25
Ustęp 6 a (nowy)

6a. podkreśla, że należy lepiej rozpoznać zagadnienie wpływu zmiany klimatu na 
społeczeństwo; wzywa zatem Komisję do zbadania, jak najlepiej zorganizować 
warsztaty - w Europie i gdzie indziej, z udziałem zainteresowanych podmiotów, jak 
grupy obywatelskie, sektor przemysłowy, społeczności rolnicze, specjaliści ds. 
bezpieczeństwa i ekonomiści - aby lepiej i szczegółowiej zrozumieć skutki zmiany 
klimatu; 

Or. en

Poprawkę złożyli Karl-Heinz Florenz, Avril Doyle, Anders Wijkman i Chris Davies

Poprawka 26
Ustęp 7 a (nowy)

7a. z zadowoleniem przyjmuje prace wykonane w ramach warsztatów UNFCCC na 
rzecz redukcji emisji spowodowanych wylesianiem w krajach rozwijających się, 
z których ostatnie odbyły się na posiedzeniu konwencji w Rzymie w dniach od 
30 sierpnia do 1 września 2006 r., i zwraca uwagę na osiągnięcie szerokiego 
porozumienia w zakresie konieczności wprowadzenia opłat za usługi związane 
z ekosystemami oraz wzywa do szybkiego włączenia unikania wylesiania, jako 
wkładu w osiąganie Milenijnych Celów Rozwoju, w drugim okresie zobowiązań 
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Protokołu z Kioto; 

Or. en

Poprawkę złożyli Avril Doyle i Anders Wijkman

Poprawka 27
Ustęp 7 b (nowy)

7b. odnotowuje apel profesor Wangari Maathai, założycielki Ruchu Zielonego Pasa w 
Kenii, aby Afryka i inne regiony rozwijające się mogły uczestniczyć w redukcji 
ogólnoświatowej emisji gazów cieplarnianych poprzez włączenie przedsięwzięć 
dotyczących leśnictwa w unijny system handlu uprawnieniami do emisji (ETS) oraz 
rozwój przedsięwzięć w ramach mechanizmu czystego rozwoju (CDM);

Or. en

Poprawkę złożyli Karl-Heinz Florenz i Avril Doyle

Poprawka 28
Ustęp 7 c (nowy)

7c. zauważa, że Afryka i inne regiony rozwijające się powinny móc uczestniczyć w 
redukcji ogólnoświatowej emisji gazów cieplarnianych poprzez włączenie 
przedsięwzięć dotyczących leśnictwa w unijny system handlu uprawnieniami do 
emisji (ETS) oraz rozwój przedsięwzięć w ramach mechanizmu czystego rozwoju 
(CDM);

Or. en

Poprawkę złożyła Eija-Riitta Korhola

Poprawka 29
Ustęp 7 d (nowy)

7d. wyraża przekonanie, że w celu skutecznego rozwiązania problemu zmian klimatu w 
ramach ogólnoświatowej polityki klimatycznej należy zapewnić równe szanse 
sektorowi przemysłowemu, zachęcając tym samym do innowacji i wydajności 
energetycznej oraz zapobiegając ucieczce związków węgla; proponuje zatem 
wprowadzenie ogólnoświatowych norm i celów w zakresie wydajności dla różnych 
rodzajów działalności, łącznie z produktami i transportem przeznaczonymi dla 
konsumentów na skalę światową;

Or. en
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Poprawkę złożyła Satu Hassi

Poprawka 30
Ustęp 8 a (nowy)

8a. wskazuje, że energia jądrowa nie stanowi rozwiązania problemu zmian klimatu, 
powinna zatem pozostać wykluczona ze wspólnego wdrożenia mechanizmu czystego 
rozwoju (CDM/JI) czy innych mechanizmów mających na celu rozwiązanie 
problemu redukcji emisji w krajach rozwijających się;

Or. en


