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Pozměňovací návrh 1
Eija-Riitta Korhola

Bod odůvodnění A

Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že změna klimatu 
představuje naléhavou a potencionálně 
nezvratnou hrozbu pro lidstvo a planetu
a je tudíž nutné, aby byla řešena na 
mezinárodní úrovni za účasti všech stran;

A. vzhledem k tomu, že změna klimatu 
představuje celosvětový problém a je tudíž 
nutné, aby byla řešena na mezinárodní 
úrovni za účasti všech stran;

Or. en

Pozměňovací návrh 2

Anna Rosbach
Bod odůvodnění A

Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že změna klimatu 
představuje naléhavou a potencionálně 
nezvratnou hrozbu pro lidstvo a planetu
a je tudíž nutné, aby byla řešena na 
mezinárodní úrovni za účasti všech stran;

A. vzhledem k tomu, že změna klimatu 
představuje naléhavou a potencionálně 
nezvratnou hrozbu pro lidstvo, biologickou 
rozmanitost a planetu a je tudíž nutné, aby 
byla řešena na mezinárodní úrovni za 
účasti všech stran;

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Jolanta Emilia Hibner

Bod odůvodnění C

Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že podle vědeckých 
důkazů, které předložil Mezivládní panel 
pro změnu klimatu (IPCC), cíl 2°C 
vyžaduje, aby celosvětové emise 
skleníkových plynů dosáhly vrcholu 
nejpozději v roce 2015 a byly do roku 2050 

C. vzhledem k tomu, že podle vědeckých 
důkazů, které předložil Mezivládní panel 
pro změnu klimatu (IPCC), cíl 2°C 
vyžaduje, aby celosvětové emise 
skleníkových plynů dosáhly vrcholu 
nejpozději v roce 2020 a byly do roku 2050 
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sníženy alespoň o 50 % ve srovnání
s hodnotami z roku 1990 a poté nadále 
klesaly; vzhledem k tomu, že EU by tedy 
měla prosazovat konkrétní opatření a jejich 
skutečné zavádění do roku 2020,

sníženy alespoň o 50 % ve srovnání
s hodnotami z roku 1990 a poté nadále 
klesaly; vzhledem k tomu, že EU by tedy 
měla prosazovat konkrétní opatření a jejich 
skutečné zavádění do roku 2020,

Or. pl

Pozměňovací návrh 4
Anna Rosbach

Bod odůvodnění C

Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že podle vědeckých 
důkazů, které předložil Mezivládní panel 
pro změnu klimatu (IPCC), cíl 2°C 
vyžaduje, aby celosvětové emise 
skleníkových plynů dosáhly vrcholu 
nejpozději v roce 2015 a byly do roku 2050 
sníženy alespoň o 50 % ve srovnání
s hodnotami z roku 1990 a poté nadále 
klesaly; vzhledem k tomu, že EU by tedy 
měla prosazovat konkrétní opatření a jejich 
skutečné zavádění do roku 2020,

C. vzhledem k tomu, že podle vědeckých 
důkazů, které předložil Mezivládní panel 
pro změnu klimatu (IPCC), cíl 2°C 
vyžaduje, aby celosvětové emise 
skleníkových plynů dosáhly vrcholu 
nejpozději v roce 2015 a byly do roku 2050 
sníženy alespoň o 50 % ve srovnání
s hodnotami z roku 1990 a poté nadále 
klesaly; vzhledem k tomu, že EU by tedy 
měla prosazovat konkrétní opatření a jejich 
skutečné zavádění na globální úrovni do 
roku 2020,

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Tadeusz Cymański

Bod odůvodnění C a (nový)

Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že jedinou účinnou 
odezvou na problém změny klimatu je 
společná reakce, do níž budou zapojeny 
všechny země na všech kontinentech;

Or. pl
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Pozměňovací návrh 6
Eija-Riitta Korhola

Bod odůvodnění C a (nový)

Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že celosvětová
úroveň emisí skleníkových plynů je ve 
srovnání s referenčním rokem Kjótského 
protokolu 1990 v současnosti o více než 50 
% vyšší;

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Bas Eickhout

Bod odůvodnění C a (nový)

Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že podle zprávy 
Světové banky „Snižte teplotu“ (Turn 
Down the Heat) současný vývoj emisí 
povede v následujících 20 až 30 letech
k oteplení o 2°C oproti předprůmyslovým 
hodnotám a do roku 2100 k oteplení
o 4°C;  

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Bas Eickhout

Bod odůvodnění C b (nový)

Pozměňovací návrh

Cb. vzhledem k tomu, že pro mnohé 
oblasti představuje oteplení o 2°C již 
extrémní nebezpečí; 112 zemí, včetně 
nejzranitelnějších zemí, malých 
ostrovních států a nejméně rozvinutých 
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zemí, vyzvalo ke snížení CO2 v atmosféře 
pod 350 ppm a ke stabilizaci 
celosvětového oteplování pod 1,5°C;

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Anna Rosbach

Bod odůvodnění D

Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že konference ve 
Varšavě (COP 19) bude mít zásadní 
význam pro zajištění nezbytného pokroku 
při podpoře Durbanské platformy, aby se 
vytvořily podmínky pro přípravu závazků
a uzavření celosvětové právně závazné 
dohody do roku 2015;

D. vzhledem k tomu, že konference ve 
Varšavě (COP 19) bude zásadním krokem 
směrem k zajištění nezbytného pokroku při 
podpoře Durbanské platformy, aby se 
vytvořily podmínky pro přípravu závazků
a uzavření celosvětové právně závazné 
dohody do roku 2015;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Eija-Riitta Korhola

Bod odůvodnění D a (nový)

Pozměňovací návrh

Da. vzhledem k tomu, že je možné, že 
budoucí celosvětová dohoda se nebude 
zakládat na závazném omezování emisí, 
ale na snižování uhlíkové náročnosti; 
připouští, že problematika změny klimatu 
je složitá a neexistuje jediné jednoduché 
řešení; uznává například úlohu černého 
uhlíku v budoucích dohodách;

Or. en
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Pozměňovací návrh 11
Bas Eickhout

Bod odůvodnění E

Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že taková 
celosvětová, právně závazná dohoda musí 
být v souladu se zásadou „společné, ale 
rozlišené odpovědnosti a příslušných 
možností“ (CBDRRC), ale zároveň musí 
uznat, že je zapotřebí, aby všichni hlavní 
producenti emisí přijali ambiciózní
a dostatečné cíle a odpovídající politická 
opatření v oblasti snižování emisí 
skleníkových plynů odrážející vývoj 
možností;

E. vzhledem k tomu, že taková 
celosvětová, právně závazná dohoda musí 
být v souladu s uhlíkovým rozpočtem 
odpovídajícím cíli 2°C, spravedlivá a 
v souladu se zásadou „společné, ale 
rozlišené odpovědnosti a příslušných 
možností“ (CBDRRC), a musí uznat, že je 
zapotřebí, aby všichni hlavní producenti 
emisí přijali ambiciózní a dostatečné cíle
a odpovídající politická opatření v oblasti 
snižování emisí skleníkových plynů 
odrážející vývoj povinností a možností;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Jolanta Emilia Hibner

Bod odůvodnění E

Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že taková 
celosvětová, právně závazná dohoda musí 
být v souladu se zásadou „společné, ale 
rozlišené odpovědnosti a příslušných 
možností“ (CBDRRC), ale zároveň musí 
uznat, že je zapotřebí, aby všichni hlavní 
producenti emisí přijali ambiciózní
a dostatečné cíle a odpovídající politická 
opatření v oblasti snižování emisí 
skleníkových plynů odrážející vývoj 
možností;

E. vzhledem k tomu, že taková 
celosvětová, právně závazná dohoda musí 
být v souladu se zásadou „společné, ale 
rozlišené odpovědnosti a příslušných 
možností“ (CBDRRC), ale zároveň musí 
uznat, že je zapotřebí, aby všichni hlavní 
producenti emisí přijali ambiciózní, právně 
závazné a dostatečné závazky
a odpovídající politická opatření v oblasti 
snižování emisí skleníkových plynů 
odrážející vývoj možností;

Or. pl

Pozměňovací návrh 13
Eija-Riitta Korhola
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Bod odůvodnění E

Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že taková 
celosvětová, právně závazná dohoda musí 
být v souladu se zásadou „společné, ale 
rozlišené odpovědnosti a příslušných 
možností“ (CBDRRC), ale zároveň musí 
uznat, že je zapotřebí, aby všichni hlavní 
producenti emisí přijali ambiciózní
a dostatečné cíle a odpovídající politická 
opatření v oblasti snižování emisí 
skleníkových plynů odrážející vývoj 
možností;

E. vzhledem k tomu, že taková 
celosvětová, právně závazná dohoda musí 
být v souladu se zásadou „společné, ale 
rozlišené odpovědnosti a příslušných 
možností“ (CBDRRC), ale zároveň musí 
uznat, že je zapotřebí, aby všichni hlavní
producenti emisí přijali ambiciózní
a dostatečné cíle a odpovídající politická 
opatření v oblasti snižování emisí 
skleníkových plynů odrážející vývoj 
možností; připomíná, že k 90 % 
celosvětového růstu emisí dochází
v rozvojových zemích, které v rámci 
stávajícího Kjótského protokolu nemají 
stanoveny žádné povinnosti týkající se 
snižování emisí;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Sabine Wils

Bod odůvodnění F a (nový)

Pozměňovací návrh

Fa. vzhledem k tomu, že navzdory 
závazku, který podpořily smluvní strany
v Kodani a který spočíval v tom, že během 
tří let bude poskytnuto 30 miliard USD 
jakožto financování tzv. rychlého startu, 
není doposud jisté kolik finančních 
prostředků na problematiku změny 
klimatu bude skutečně získáno, aby se 
potvrdila hodnověrnost tohoto závazku; 

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Satu Hassi, Bas Eickhout
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Bod odůvodnění F a (nový)

Pozměňovací návrh

Fa. vzhledem k tomu, že je čím dál více 
uznáváno, že je třeba zachovávat 
ostražitost s ohledem na úsilí některých 
hospodářských aktérů, kteří produkují 
značné množství emisí skleníkových plynů 
nebo mají prospěch ze spalování fosilních 
paliv a jejichž cílem je oslabovat či 
podrývat úsilí v oblasti o hrany klimatu;

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Sophie Auconie

Bod odůvodnění F a (nový)

Pozměňovací návrh

Fa. vzhledem k tomu, že v případě, že 
mezinárodní jednání selžou, by Unie měla 
zavést na svých hranicích mechanismu 
pro započítávání uhlíku;

Or. fr

Pozměňovací návrh 17
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Richard Seeber

Bod odůvodnění F a (nový)

Pozměňovací návrh

Fa. vzhledem k tomu, že podle studie 
vypracované Postupimským institutem pro 
studium dopadu změny klimatu
a Madridskou univerzitou se výskyt 
extrémních vln veder do roku 2020 
zdvojnásobí a do roku 2040 zčtyřnásobí; 
vzhledem k tomu, že v rámci této studie 
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bylo rovněž dosaženo závěru, že tomuto 
vývoji by šlo v druhé polovině tohoto 
století zabránit, pokud by došlo
k zásadnímu snížení celosvětových emisí; 
vzhledem k tomu, že se zdá, že realita 
prohlášení vědců potvrzuje, neboť
k přírodním pohromám, jako jsou záplavy 
či extrémní bouřky, dochází častěji také
v Evropě;

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Richard Seeber

Bod odůvodnění F b (nový)

Pozměňovací návrh

Fb. vzhledem k tomu, že studie 
Evropského střediska pro rozvoj 
odborného vzdělávání (CEDEFOP) 
dospěla k závěru, že je možné docílit 
udržitelného a energeticky účinného 
hospodářství a současně zajistit růst 
pracovních příležitostí;

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Richard Seeber

Bod odůvodnění F c (nový)

Pozměňovací návrh

Fc. vzhledem k tomu, že studie 
Postupimského institutu pro studium 
dopadu změny klimatu došla k závěru, že 
pokud budou globální opatření v oblasti 
komplexní mezinárodní politiky týkající se 
klimatu odložena na období po roce 2030, 
mohlo by dojít k snížení celosvětového 
hospodářského růstu až o 7 % v první 
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dekádě po provádění politiky týkající se 
klimatu, oproti pouze 2 % v případě, že 
dohody bude dosaženo již v roce 2015 

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Richard Seeber

Bod odůvodnění F d (nový)

Pozměňovací návrh

Fd. vzhledem k tomu, že iniciativa EU 
nazvaná Pakt starostů je i nadále velmi 
úspěšná a doposud se do ní zapojilo více 
než 5000 místních orgánů, které se 
zavázaly jít nad rámec cílů, které do roku 
2020 v oblasti klimatu a energetiky 
stanovila EU, přičemž nadšení
a odhodlání místních evropských orgánů 
by mělo sloužit jako příklad při 
vypracovávání ambiciózních politik
v oblasti klimatu a energetiky také na 
mezinárodní úrovni;

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Richard Seeber

Bod -1 (nový)

Pozměňovací návrh

-1. domnívá se, že dohoda pro období po 
roce 2020 sjednotí v současnosti 
roztříštěné závazné i nezávazné dohody
v rámci úmluvy o klimatu OSN
a Kjótského protokolu do jediného 
komplexního a uceleného režimu, který 
bude závazný pro všech smluvní strany; 
zdůrazňuje, že dohoda pro období po roce 
2020 by neměla již svět rozdělovat na 
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kategorie „rozvojové“ nebo „průmyslové“ 
země, ale měla by po každé zemi 
vyžadovat, aby přispěla podle zásady 
„společné, ale rozlišené odpovědnosti“;
v této souvislosti je přesvědčen, že by 
snížení emisí vypočítaná na základě 
souboru ukazatelů, včetně HDP na 
obyvatele, přístupu k technologiím, 
indexu kvality života a dalších, mohly 
představovat užitečný nástroj;

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Dan Jørgensen, Corinne Lepage, Bas Eickhout, Sabine Wils

Bod 1

Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje rozsáhlou práci, kterou musí 
vykonat pracovní skupina Durbanské 
platformy pro posílenou činnost ad hoc
v souvislosti se zásadami a rámcem 
týkajícími se nové celosvětové dohody
o klimatu a plánu, jak tento úkol splnit do 
roku 2015; dále poukazuje na to, že práce 
této skupiny musí vycházet z páté 
hodnotící zprávy Mezinárodního panelu 
pro změnu klimatu (IPCC), která má být 
vypracována do roku 2014;

1. zdůrazňuje rozsáhlou práci, kterou musí 
vykonat pracovní skupina Durbanské 
platformy pro posílenou činnost ad hoc
v souvislosti se zásadami a rámcem 
týkajícími se nové celosvětové dohody
o klimatu a plánu, jak tento úkol splnit do 
roku 2015; dále poukazuje na to, že práce 
této skupiny musí vycházet z páté 
hodnotící zprávy Mezinárodního panelu 
pro změnu klimatu (IPCC), která má být 
vypracována do roku 2014; zdůrazňuje, že 
dohoda uzavřená v roce 2015 by měla 
splňovat cíl, kterým je do roku 2030 snížit 
celosvětové emise pod úroveň z roku 1990,
a měla by usilovat o postupné odstranění 
emisí uhlíku do roku 2050;

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Sophie Auconie

Bod 1
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Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje rozsáhlou práci, kterou musí 
vykonat pracovní skupina Durbanské 
platformy pro posílenou činnost ad hoc
v souvislosti se zásadami a rámcem 
týkajícími se nové celosvětové dohody
o klimatu a plánu, jak tento úkol splnit do 
roku 2015; dále poukazuje na to, že práce 
této skupiny musí vycházet z páté 
hodnotící zprávy Mezinárodního panelu 
pro změnu klimatu (IPCC), která má být 
vypracována do roku 2014;

1. zdůrazňuje rozsáhlou práci, kterou musí 
vykonat pracovní skupina Durbanské 
platformy pro posílenou činnost ad hoc
v souvislosti se zásadami a rámcem 
týkajícími se nové celosvětové dohody
o klimatu a plánu, jak tento úkol splnit do 
21. konference smluvních stran (COP 21), 
která se bude konat v roce 2015 v Paříži; 
dále poukazuje na to, že práce této skupiny 
musí vycházet z páté hodnotící zprávy 
Mezinárodního panelu pro změnu klimatu 
(IPCC), která má být vypracována do roku 
2014;

Or. fr

Pozměňovací návrh 24
Bas Eickhout

Bod 1 a (nový)

Pozměňovací návrh

1a. konstatuje, že skutečnost, že se 
nepodařilo zaujmout spravedlivý přístup 
ke sdílení úsilí v oblasti snižování emisí
a přizpůsobení se změně klimatu mezi 
jednotlivými zeměmi, představuje 
překážku pro přijetí odpovídající dohody;
zdůrazňuje, že spravedlnost, včetně 
dynamického přístupu k otázce společné, 
ale rozlišné odpovědnosti a příslušným 
možnostem, musí představovat ústřední 
prvek nové dohody, má-li dosáhnout 
patřičné reakce na změnu klimatu;

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Sabine Wils
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Bod 1 a (nový)

Pozměňovací návrh

1a. mezinárodně právně závazný protokol, 
který je nyní projednáván v rámci 
Durbanské platformy, by měl vycházet
z pravidel již dohodnutých v rámci úmluvy 
UNFCCC a Kjótského protokolu a rozvíjet
a zlepšovat je; spravedlnost, včetně 
dynamického přístupu k otázce společné, 
ale rozlišné odpovědnosti a příslušným 
možnostem, musí představovat ústřední 
prvek této nové dohody; proto by mělo být 
posuzování řady zásad a ukazatelů 
souvisejících se spravedlností, jako je 
přiměřenost, odpovědnost, kapacita
a potřeba rozvoje a adaptace, součástí 
jednání s ohledem na stanovování ztrát
a škod;  

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Bas Eickhout

Bod 1 b (nový)

Pozměňovací návrh

1b. domnívá se, že EU je v postavení, kdy 
může plnit konstruktivní úlohu
a napomáhat při nalezení řešení 
spravedlivého sdílení úsilí; je přesvědčen, 
že to by mělo být provedeno pomocí 
procesu, v rámci něhož bude posouzena 
řada zásad a ukazatelů týkajících se 
spravedlnosti, jako je přiměřenost, 
odpovědnosti, kapacita a potřeby v oblasti 
rozvoje a adaptace; vyzývá Komisi, aby 
předložila návrh EU týkající se globálního 
sdílení úsilí;

Or. en
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Pozměňovací návrh 27
Sabine Wils

Bod 2

Pozměňovací návrh

2. vítá návrh Pan Ki-muna, aby se v září 
2014 konala vrcholná schůzka světových 
představitelů o klimatu; zdůrazňuje, že je 
důležité, aby tato událost byla dobře 
připravena a přinesla smysluplné výsledky
a závazky na nejvyšší politické úrovni, 
díky čemuž by se zajistil a zachoval 
nezbytný politický impuls před 
konferencemi konanými v roce 2014
a 2015;

2. vítá návrh Pan Ki-muna, aby se v září 
2014 konala vrcholná schůzka světových 
představitelů o klimatu a lidové přípravné 
zasedání předcházející konferenci 
smluvních stran ve Venezuele v roce 
2014; zdůrazňuje, že je důležité, aby tato 
událost byla dobře připravena a přinesla 
smysluplné výsledky a závazky na nejvyšší 
politické úrovni a zapojení občanské 
společnosti, díky čemuž by se zajistil
a zachoval nezbytný politický impuls před 
konferencemi konanými v roce 2014
a 2015;

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Dan Jørgensen, Jo Leinen, Corinne Lepage, Bas Eickhout, Sabine Wils

Bod 2

Pozměňovací návrh

2. vítá návrh Pan Ki-muna, aby se v září 
2014 konala vrcholná schůzka světových 
představitelů o klimatu; zdůrazňuje, že je 
důležité, aby tato událost byla dobře 
připravena a přinesla smysluplné výsledky
a závazky na nejvyšší politické úrovni, 
díky čemuž by se zajistil a zachoval 
nezbytný politický impuls před 
konferencemi konanými v roce 2014
a 2015;

2. vítá návrh Pan Ki-muna, aby se v září 
2014 konala vrcholná schůzka světových 
představitelů o klimatu; zdůrazňuje, že je 
důležité, aby tato událost byla dobře 
připravena a přinesla smysluplné výsledky
a závazky na nejvyšší politické úrovni, 
díky čemuž by se zajistil a zachoval 
nezbytný politický impuls před 
konferencemi konanými v roce 2014
a 2015; domnívá se, že má-li se dosáhnout 
dohody v roce 2015, je nutné, aby země 
předložily závazky týkající se snížení emisí 
skleníkových plynů ještě před vrcholnou 
schůzkou světových představitelů; 
zdůrazňuje, že EU musí jít příkladem
a musí včas přijmout ambiciózní cíle
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v oblasti snižování emisí skleníkových 
plynů, energetické účinnosti a energie
z obnovitelných zdrojů pro období do roku 
2030;

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Bas Eickhout

Bod 2 a (nový)

Pozměňovací návrh

2a. vyzývá k tomu, aby rozhodnutí 
konference smluvních stran ve Varšavě 
stanovilo harmonogram a postup, na 
jehož základě by se všechny strany 
zavázaly definovat v roce 2014 závazky
v oblasti snižování emisí, které by byly 
následně v roce 2015 vyhodnoceny
a revidovány; rozhodnutí konference 
smluvních stran ve Varšavě by mělo 
rovněž stanovit požadavky týkající se 
informací doprovázejících navržené 
závazky ke snížení emisí a zajistit kritéria, 
pokud jde o transparentnost, 
vyčíslitelnost, srovnatelnost, ověřitelnost
a přiměřenost;

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Bas Eickhout, Sabine Wils

Bod 2 a (nový)

Pozměňovací návrh

2a. domnívá se, že v souladu s cílem 
spočívajícím v omezení oteplování na 2°C
a spravedlivým globálním sdílením úsilí a 
s cílem udržet vedoucí postavení EU při 
rozvoji technologií pro budoucí 
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hospodářství šetrné ke klimatu, by cíl EU 
týkající se snížení emisí skleníkových 
plynů do roku 2030 měl být stanoven 
zhruba na 60 %;

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Corinne Lepage

Bod 2 a (nový)

Pozměňovací návrh

2a. vyzývá k tomu, aby rozhodnutí 19. 
konference smluvních stran stanovilo 
harmonogram a postup, na jehož základě 
by se v roce 2014 definovaly závazky
v oblasti snižování emisí, které by byly
v roce 2015 vyhodnoceny a revidovány; 
varšavské rozhodnutí by mělo rovněž 
stanovit požadavky týkající se informací 
doprovázejících navržené závazky ke 
snížení emisí a zajistit, aby splňovala 
kritéria, pokud jde o transparentnost, 
vyčíslitelnost, srovnatelnost, ověřitelnost
a přiměřenost;

Or. fr

Pozměňovací návrh 32
Dan Jørgensen, Corinne Lepage, Bas Eickhout

Bod 2 b (nový)

Pozměňovací návrh

2b. domnívá se, že má-li se udržet vedoucí 
postavení EU při rozvoji technologií pro 
budoucí hospodářství šetrné k klimatu, 
měl by cíl EU týkající se snížení emisí 
skleníkových plynů do roku 2030 být 
stanoven nejméně na 50 %
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Or. en

Pozměňovací návrh 33
Tadeusz Cymański

Bod 3

Pozměňovací návrh

3. domnívá se, že závazky ke snížení emisí 
předložené zúčastněnými stranami musí 
vycházet ze zásady „společné, ale rozlišené 
odpovědnosti a příslušných možností“ 
(CBDRRC) a musí být měřitelné, 
vykazovatelné a ověřitelné a musí být 
dostačující pro dodržení cíle 2ºC; opětovně 
připomíná, že by v důsledku této situace 
měly být přezkoumány stávající závazky
a posíleny ambice, aby se dosáhlo splnění 
cíle 2ºC;

3. domnívá se, že závazky ke snížení emisí 
předložené zúčastněnými stranami musí 
vycházet ze zásady „společné, ale rozlišené 
odpovědnosti a příslušných možností“ 
(CBDRRC) a musí být měřitelné, 
vykazovatelné a ověřitelné a musí být 
dostačující pro dodržení cíle 2ºC; opětovně 
připomíná, že by v důsledku této situace 
měli všichni případní signatáři 
celosvětové dohody přezkoumat stávající 
závazky, aby se dosáhlo splnění cíle 2ºC

Or. pl

Pozměňovací návrh 34
Sabine Wils

Bod 3

Pozměňovací návrh

3. domnívá se, že závazky ke snížení emisí 
předložené zúčastněnými stranami musí 
vycházet ze zásady „společné, ale rozlišené 
odpovědnosti a příslušných možností“ 
(CBDRRC) a musí být měřitelné, 
vykazovatelné a ověřitelné a musí být 
dostačující pro dodržení cíle 2ºC; opětovně 
připomíná, že by v důsledku této situace 
měly být přezkoumány stávající závazky
a posíleny ambice, aby se dosáhlo splnění 
cíle 2ºC;

3. domnívá se, že závazky ke snížení emisí 
předložené zúčastněnými stranami musí 
vycházet ze zásady „společné, ale rozlišené 
odpovědnosti a příslušných možností“ 
(CBDRRC) a musí být měřitelné, 
vykazovatelné a ověřitelné a musí být 
odpovídající pro dodržení cíle 2ºC 
uhlíkového rozpočtu a umožnit tak 
dosažitelnost cíle 1,5 ºC rozpočtu; 
opětovně připomíná, že by v důsledku této 
situace měly být přezkoumány stávající 
závazky a posíleny ambice, aby se dosáhlo 
splnění cíle 2ºC uhlíkového rozpočtu;
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Or. en

Pozměňovací návrh 35
Dan Jørgensen, Jo Leinen, Corinne Lepage, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout, 
Sabine Wils

Bod 3

Pozměňovací návrh

3. domnívá se, že závazky ke snížení emisí 
předložené zúčastněnými stranami musí 
vycházet ze zásady „společné, ale rozlišené 
odpovědnosti a příslušných možností“ 
(CBDRRC) a musí být měřitelné, 
vykazovatelné a ověřitelné a musí být 
dostačující pro dodržení cíle 2ºC; opětovně 
připomíná, že by v důsledku této situace 
měly být přezkoumány stávající závazky
a posíleny ambice, aby se dosáhlo splnění 
cíle 2ºC;

3. domnívá se, že závazky ke snížení emisí 
předložené zúčastněnými stranami musí 
vycházet ze zásady „společné, ale rozlišené 
odpovědnosti a příslušných možností“ 
(CBDRRC) a musí být měřitelné, 
vykazovatelné a ověřitelné a musí být 
dostačující pro dodržení cíle 2ºC; opětovně 
připomíná, že by v důsledku této situace 
měly být přezkoumány stávající závazky
a posíleny ambice, aby se dosáhlo splnění 
cíle 2ºC; považuje za politováníhodné, že 
cíl EU pro snižování emisí neodpovídá 
přijatému cíli 2 ºC a nákladově 
efektivnímu způsobu řešení, pokud jde
o záměr snížit do roku 2050 emise 
skleníkových plynů;

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Christofer Fjellner

Bod 3

Pozměňovací návrh

3. domnívá se, že závazky ke snížení emisí 
předložené zúčastněnými stranami musí 
vycházet ze zásady „společné, ale rozlišené 
odpovědnosti a příslušných možností“ 
(CBDRRC) a musí být měřitelné, 
vykazovatelné a ověřitelné a musí být 
dostačující pro dodržení cíle 2ºC; opětovně 

3. domnívá se, že závazky ke snížení emisí 
předložené zúčastněnými stranami musí 
vycházet ze zásady „společné, ale rozlišené 
odpovědnosti a příslušných možností“ 
(CBDRRC) a musí být měřitelné, 
vykazovatelné a ověřitelné a musí být 
dostačující pro dodržení cíle 2ºC; opětovně 
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připomíná, že by v důsledku této situace 
měly být přezkoumány stávající závazky
a posíleny ambice, aby se dosáhlo splnění 
cíle 2ºC;

připomíná, že by v důsledku této situace 
měly být přezkoumány stávající závazky
a posíleny ambice, aby se dosáhlo splnění 
cíle 2ºC; zdůrazňuje, že Evropská unie 
musí vytvořit tlak na ty smluvní strany, jež 
nesměřují ke splnění cíle 2ºC ;

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Sophie Auconie

Bod 3

Pozměňovací návrh

3. domnívá se, že závazky ke snížení emisí 
předložené zúčastněnými stranami musí 
vycházet ze zásady „společné, ale rozlišené 
odpovědnosti a příslušných možností“ 
(CBDRRC) a musí být měřitelné, 
vykazovatelné a ověřitelné a musí být 
dostačující pro dodržení cíle 2ºC; opětovně 
připomíná, že by v důsledku této situace 
měly být přezkoumány stávající závazky
a posíleny ambice, aby se dosáhlo splnění 
cíle 2ºC;

3. domnívá se, že závazky ke snížení emisí 
předložené zúčastněnými stranami musí 
vycházet ze zásady „společné, ale rozlišené 
odpovědnosti a příslušných možností“ 
(CBDRRC) a musí být měřitelné, 
vykazovatelné a ověřitelné a musí být 
dostačující pro dodržení cíle 2ºC; opětovně 
připomíná, že by v důsledku této situace 
měly být kolektivně přezkoumány stávající 
závazky a posíleny ambice, aby se dosáhlo 
splnění cíle 2ºC;

Or. fr

Pozměňovací návrh 38
Eija-Riitta Korhola

Bod 3

Pozměňovací návrh

3. domnívá se, že závazky ke snížení emisí 
předložené zúčastněnými stranami musí 
vycházet ze zásady „společné, ale rozlišené 
odpovědnosti a příslušných možností“ 
(CBDRRC) a musí být měřitelné, 
vykazovatelné a ověřitelné a musí být 
dostačující pro dodržení cíle 2ºC; opětovně 

3. domnívá se, že závazky ke snížení emisí 
předložené zúčastněnými stranami musí 
vycházet ze zásady „společné, ale rozlišené 
odpovědnosti a příslušných možností“ 
(CBDRRC) a musí být měřitelné, 
vykazovatelné a ověřitelné a musí být 
dostačující pro dodržení cíle 2ºC; opětovně 
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připomíná, že by v důsledku této situace
měly být přezkoumány stávající závazky
a posíleny ambice, aby se dosáhlo splnění 
cíle 2ºC;

připomíná, že by v důsledku skutečně 
srovnatelné globální dohody zahrnující 
veškeré hlavní producenty emisí měly být 
přezkoumány stávající závazky a posíleny 
ambice, aby se dosáhlo splnění cíle 2ºC;

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Richard Seeber

Bod 3 a (nový)

Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje, že stabilní a dlouhodobý 
politický rámec zahrnující ambiciózní 
dlouhodobé cíle představuje největší 
výzvu, přičemž by rovně usnadňoval 
investice;

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Satu Hassi

Bod 3 a (nový)

Pozměňovací návrh

3a. domnívá se, že je důležité, aby budoucí 
dohoda o klimatu obsahovala ustanovení, 
na jejichž základě by vlády musely chránit 
definování a provádění politik týkajících 
se klimatu před komerčními a dalšími 
právně zaručenými zájmy, podobně jako 
je tomu v případě ustanovení rámcové 
úmluvy o kontrole tabáku WHO;

Or. en
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Pozměňovací návrh 41
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Richard Seeber

Bod 3 b (nový)

Pozměňovací návrh

3b. je toho názoru, že stávající systém 
závazků a přezkumu („pledge and 
review“) nepovede k zásadním změnám, 
které jsou pro boj proti změně klimatu
z dlouhodobého hlediska potřebné,
a naléhavě proto vyzývá všechny smluvní 
strany, aby zvážily i jiné přístupy;

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Romana Jordan

Bod 4

Pozměňovací návrh

4. vítá rozhodnutí Evropské unie
a několika dalších smluvních stran
vstoupit dnem 1. ledna 2013 do druhé 
etapy plnění závazků Kjótského protokolu 
spočívající v přechodu na nový 
mezinárodní režim zahrnující všechny 
strany, který by měl být zaveden do roku 
2020, a vyzývá k jeho rychlé ratifikaci, jak 
bylo dohodnuto v Dohá;

4. vítá rozhodnutí Evropské unie, 
Švýcarska, Norska, Lichtenštejnska, 
Islandu a Austrálie vstoupit dnem 1. ledna 
2013 do druhé etapy plnění závazků 
Kjótského protokolu spočívající
v přechodu na nový mezinárodní režim 
zahrnující všechny strany, který by měl být 
zaveden do roku 2020, a vyzývá k jeho 
rychlé ratifikaci, jak bylo dohodnuto
v Dohá;

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Eija-Riitta Korhola

Bod 4
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Pozměňovací návrh

4. vítá rozhodnutí Evropské unie a několika 
dalších smluvních stran vstoupit dnem 1. 
ledna 2013 do druhé etapy plnění závazků 
Kjótského protokolu spočívající
v přechodu na nový mezinárodní režim 
zahrnující všechny strany, který by měl být 
zaveden do roku 2020, a vyzývá k jeho 
rychlé ratifikaci, jak bylo dohodnuto
v Dohá;

4. bere na vědomí rozhodnutí Evropské 
unie a několika dalších smluvních stran 
vstoupit dnem 1. ledna 2013 do druhé 
etapy plnění závazků Kjótského protokolu 
spočívající v přechodu na nový 
mezinárodní režim zahrnující všechny 
strany, který by měl být zaveden do roku 
2020, a vyzývá k jeho rychlé ratifikaci, jak 
bylo dohodnuto v Dohá; konstatuje, že tyto 
smluvní strany v současnosti pokrývají 
méně než 14 % celosvětových emisí;

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Richard Seeber

Bod 4 a (nový)

Pozměňovací návrh

4a. upřesňuje, že ačkoli druhé období 
závazků Kjótského protokolu bude ve 
svém rozsahu omezeno, mělo by být 
považováno za důležitý meziinterval, který 
bude přechodem k účinnější
a komplexnější mezinárodní dohodě po 
roce 2020, která bude závazná pro 
všechny strany;

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Richard Seeber

Bod 4 b (nový)

Pozměňovací návrh

4b. znovu opakuje, že z příkladu mnoha 
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zemí již vyplývá, že provádění strategií pro 
nízkouhlíkový rozvoj s cílem poskytnout 
vyšší životní úroveň větší části současné 
generace bez rizika toho, že by generace 
příští nebyly schopny uspokojit své 
potřeby, a zároveň vytvářet nová pracovní 
místa a zajistit menší závislost na dovozu 
energie, je možné; objasňuje, že není 
třeba se obávat negativních dopadů 
začlenění ochrany klimatu do všeobecné 
strategie udržitelného rozvoje
a průmyslové politiky; 

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Tadeusz Cymański

Bod 5

Pozměňovací návrh

5. připomíná, že podle poznatků 
uvedených ve čtvrté hodnotící zprávě 
Mezivládního panelu pro změnu klimatu 
(IPCC) musí průmyslové země do roku 
2020 snížit objem svých emisí o 25–40 % 
oproti hodnotám z roku 1990 a rozvojové 
země by jako celek měly dosáhnout 
podstatně nižší míry růstu emisí oproti 
současným předpovědím, řádově o 15–30 
% do roku 2020;

vypouští se

Or. pl

Pozměňovací návrh 47
Jolanta Emilia Hibner

Bod 5

Pozměňovací návrh

5. připomíná, že podle poznatků uvedených 
ve čtvrté hodnotící zprávě Mezivládního 

5. připomíná, že podle poznatků uvedených 
ve čtvrté hodnotící zprávě Mezivládního 
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panelu pro změnu klimatu (IPCC) musí 
průmyslové země do roku 2020 snížit 
objem svých emisí o 25–40 % oproti 
hodnotám z roku 1990 a rozvojové země 
by jako celek měly dosáhnout podstatně 
nižší míry růstu emisí oproti současným 
předpovědím, řádově o 15–30 % do roku 
2020;

panelu pro změnu klimatu (IPCC) musí 
vyspělé země do roku 2020 snížit objem 
svých emisí o 25–40 % oproti hodnotám
z roku 1990 a rozvojové země by jako 
celek měly dosáhnout podstatně nižší míry 
růstu emisí oproti současným 
předpovědím, řádově o 15–30 % do roku 
2020;

Or. pl

Pozměňovací návrh 48
Jean-Pierre Audy

Bod 6

Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje naléhavou potřebu, aby se 
cílové úrovně zvýšily v období do roku 
2020 s cílem zaručit, aby nedošlo
k překročení cíle 2°C, a především pak 
naléhavou potřebu dosáhnout pokroku, 
pokud jde o odstranění tzv. gigatunového 
rozdílu, který existuje mezi vědeckými 
poznatky a stávajícími závazky smluvních 
stran; zdůrazňuje důležitou roli dalších 
politických opatření, včetně energetické 
účinnosti a postupného ukončování 
spotřeby a výroby částečně fluorovaných 
uhlovodíků v zájmu odstraňování tzv. 
gigatunového rozdílu;

6. zdůrazňuje naléhavou potřebu, 
přezkoumat cílové úrovně v období do 
roku 2020 s cílem zaručit, aby nedošlo
k překročení cíle 2°C, a především pak 
naléhavou potřebu dosáhnout pokroku, 
pokud jde o odstranění rozdílu, který 
existuje mezi vědeckými poznatky
a stávajícími závazky smluvních stran; 
zdůrazňuje důležitou roli dalších 
politických opatření, včetně energetické 
účinnosti a postupného ukončování 
spotřeby a výroby částečně fluorovaných 
uhlovodíků v zájmu odstraňování tzv. 
gigatunového rozdílu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 49
Anna Rosbach

Bod 6

Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje naléhavou potřebu, aby se 
cílové úrovně zvýšily v období do roku 

6. zdůrazňuje naléhavou potřebu, aby se 
celosvětové cílové úrovně zvýšily v období 
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2020 s cílem zaručit, aby nedošlo
k překročení cíle 2°C, a především pak 
naléhavou potřebu dosáhnout pokroku, 
pokud jde o odstranění tzv. gigatunového 
rozdílu, který existuje mezi vědeckými 
poznatky a stávajícími závazky smluvních 
stran; zdůrazňuje důležitou roli dalších 
politických opatření, včetně energetické 
účinnosti a postupného ukončování 
spotřeby a výroby částečně fluorovaných 
uhlovodíků v zájmu odstraňování tzv. 
gigatunového rozdílu;

do roku 2020 s cílem zaručit, aby nedošlo
k překročení cíle 2°C, a především pak 
naléhavou potřebu dosáhnout pokroku, 
pokud jde o odstranění tzv. gigatunového 
rozdílu, který existuje mezi vědeckými 
poznatky a stávajícími závazky smluvních 
stran; zdůrazňuje důležitou roli dalších 
politických opatření, včetně energetické 
účinnosti a postupného ukončování 
spotřeby a výroby částečně fluorovaných 
uhlovodíků v zájmu odstraňování tzv. 
gigatunového rozdílu;

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Sabine Wils

Bod 6

Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje naléhavou potřebu, aby se 
cílové úrovně zvýšily v období do roku 
2020 s cílem zaručit, aby nedošlo
k překročení cíle 2°C, a především pak 
naléhavou potřebu dosáhnout pokroku, 
pokud jde o odstranění tzv. gigatunového 
rozdílu, který existuje mezi vědeckými 
poznatky a stávajícími závazky smluvních 
stran; zdůrazňuje důležitou roli dalších 
politických opatření, včetně energetické 
účinnosti a postupného ukončování 
spotřeby a výroby částečně fluorovaných 
uhlovodíků v zájmu odstraňování tzv. 
gigatunového rozdílu;

6. zdůrazňuje naléhavou potřebu, aby se 
cílové úrovně zvýšily v období do roku 
2020 s cílem zaručit, aby nedošlo
k překročení cíle 2°C, a především pak 
naléhavou potřebu dosáhnout pokroku, 
pokud jde o odstranění tzv. gigatunového 
rozdílu, který existuje mezi vědeckými 
poznatky a stávajícími závazky smluvních 
stran; zdůrazňuje důležitou roli dalších 
politických opatření, včetně energetické 
účinnosti, podstatných energetických 
úspor, jakož i komunální energie
z obnovitelných zdrojů a postupného 
ukončování spotřeby a výroby částečně 
fluorovaných uhlovodíků v zájmu 
odstraňování tzv. gigatunového rozdílu;

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Dan Jørgensen, Corinne Lepage, Bas Eickhout, Sabine Wils
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Bod 6 a (nový)

Pozměňovací návrh

6a. konstatuje, že EU je na cestě
k dosažení snížení emisí, které výrazně 
překračuje současný cíl 20 %,
a zdůrazňuje, že je třeba zvýšit své ambice
s cílem dosáhnout většího převisu 
poptávky na trhu s uhlíkem; připomíná, že 
je v zájmu EU přijmout cíl v oblasti 
ochrany klimatu ve výši 30 % do roku 
2020, a vytvořit tak udržitelný růst, nová 
pracovní místa a snížit závislost na dovozu 
energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Richard Seeber

Bod 6 a (nový)

Pozměňovací návrh

6a. zdůrazňuje, že je potřeba vypracovat 
rámcové dohody s cílem podpořit
a vytvořit pobídky k rychlejšímu šíření 
nových technologií na mezinárodní 
úrovni, protože výzkum a vývoj nových 
technologií jsou pro udržitelnou 
budoucnost klíčové; 

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Bas Eickhout

Bod 6 b (nový)

Pozměňovací návrh

6b. poznamenává, že postupné 
ukončování výroby částečně fluorovaných 
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uhlovodíků na celosvětové úrovni by 
mohlo zabránit uvolnění 2,2 Gt 
ekvivalentu CO2 do roku 2020 a téměř 100 
Gt ekvivalentu CO2 do roku 2050; vyzývá
k tomu, aby EU zvýšila své úsilí o regulaci 
postupného ukončování částečně 
fluorovaných uhlovodíků na celosvětové 
úrovni v souladu s montrealským 
protokolem;

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Richard Seeber

Bod 6 b (nový)

Pozměňovací návrh

6b. zastává názor, že systém EU pro 
obchodování s emisemi by měl být 
propojen s jinými mechanismy pro 
obchodování s emisemi, které jsou již ve 
světě zavedeny; s ohledem na pružný 
mechanismus doporučuje, aby se oživil 
jeho původní charakter, což znamená, že 
by se z něj měl opět stát tržní 
mechanismus a zároveň nástroj rozvoje
s výrazně zjednodušeným, ale 
transparentnějším postupem;

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Dan Jørgensen, Corinne Lepage, Bas Eickhout, Sabine Wils

Bod 7

Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje, že konkrétní závazky a úsilí
o navýšení financování opatření v oblasti 
změny klimatu na 100 miliard USD do 
roku 2020 mají zásadní význam pro to, aby 

7. zdůrazňuje, že konkrétní závazky a úsilí
o navýšení financování opatření v oblasti 
změny klimatu na 100 miliard USD ročně 
do roku 2020 mají zásadní význam pro to, 
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bylo ve Varšavě dosaženo pokroku, a pro 
plnění nezbytných závazků v oblasti 
snižování dopadů obecně; bere na vědomí 
rozvojový program po roce 2015 a vyzývá
k zajištění skutečné součinnosti mezi 
oběma procesy, což by mělo příznivé 
dopady jak na politiku v oblasti rozvoje, 
tak v oblasti klimatu; připomíná, že většina 
členských států stále nepřijala žádné 
závazky týkající se financování opatření
v oblasti klimatu po roce 2013;

aby bylo ve Varšavě dosaženo pokroku,
a pro plnění nezbytných závazků v oblasti 
snižování dopadů obecně; bere na vědomí 
rozvojový program po roce 2015 a vyzývá
k zajištění skutečné součinnosti mezi 
oběma procesy, což by mělo příznivé 
dopady jak na politiku v oblasti rozvoje, 
tak v oblasti klimatu; vyjadřuje politování 
nad tím, že většina členských států stále 
nepřijala žádné závazky týkající se 
financování opatření v oblasti klimatu po 
roce 2013 a vyzývá členské státy, aby se 
zavázaly k novému a dodatečnému 
financování těchto opatření na období let 
2013–2015;

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Jolanta Emilia Hibner

Bod 7

Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje, že konkrétní závazky a úsilí
o navýšení financování opatření v oblasti 
změny klimatu na 100 miliard USD do 
roku 2020 mají zásadní význam pro to, aby 
bylo ve Varšavě dosaženo pokroku, a pro 
plnění nezbytných závazků v oblasti 
snižování dopadů obecně; bere na vědomí 
rozvojový program po roce 2015 a vyzývá
k zajištění skutečné součinnosti mezi 
oběma procesy, což by mělo příznivé 
dopady jak na politiku v oblasti rozvoje, 
tak v oblasti klimatu; připomíná, že většina 
členských států stále nepřijala žádné 
závazky týkající se financování opatření
v oblasti klimatu po roce 2013;

7. zdůrazňuje, že konkrétní závazky a úsilí
o navýšení financování opatření v oblasti 
změny klimatu na 100 miliard USD ročně
do roku 2020 mají zásadní význam pro to, 
aby bylo ve Varšavě dosaženo pokroku,
a pro plnění nezbytných závazků v oblasti 
snižování dopadů obecně; bere na vědomí 
rozvojový program po roce 2015 a vyzývá
k zajištění skutečné součinnosti mezi 
oběma procesy, což by mělo příznivé 
dopady jak na politiku v oblasti rozvoje, 
tak v oblasti klimatu; připomíná, že většina 
členských států stále nepřijala žádné 
závazky týkající se financování opatření
v oblasti klimatu po roce 2013;

Or. pl
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Pozměňovací návrh 57
Jo Leinen, Kriton Arsenis, Marita Ulvskog, Dan Jørgensen

Bod 7

Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje, že konkrétní závazky a úsilí
o navýšení financování opatření v oblasti 
změny klimatu na 100 miliard USD do 
roku 2020 mají zásadní význam pro to, aby 
bylo ve Varšavě dosaženo pokroku, a pro 
plnění nezbytných závazků v oblasti 
snižování dopadů obecně; bere na vědomí 
rozvojový program po roce 2015 a vyzývá
k zajištění skutečné součinnosti mezi 
oběma procesy, což by mělo příznivé 
dopady jak na politiku v oblasti rozvoje, 
tak v oblasti klimatu; připomíná, že většina 
členských států stále nepřijala žádné 
závazky týkající se financování opatření
v oblasti klimatu po roce 2013;

7. zdůrazňuje, že konkrétní závazky a úsilí
o navýšení financování opatření v oblasti 
změny klimatu na 100 miliard USD do 
roku 2020 mají zásadní význam pro to, aby 
bylo ve Varšavě dosaženo pokroku, a pro 
plnění nezbytných závazků v oblasti 
snižování dopadů obecně; bere na vědomí 
rozvojový program po roce 2015 a vyzývá
k zajištění skutečné součinnosti mezi 
oběma procesy, což by mělo příznivé 
dopady jak na politiku v oblasti rozvoje, 
tak v oblasti klimatu; připomíná, že většina 
členských států stále nepřijala žádné 
závazky týkající se financování opatření
v oblasti klimatu po roce 2013; proto 
naléhavě žádá členské státy, aby ještě před 
zahájením COP 19 poskytly svůj příspěvek 
do Zeleného klimatického fondu;

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Sabine Wils

Bod 7

Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje, že konkrétní závazky a úsilí
o navýšení financování opatření v oblasti 
změny klimatu na 100 miliard USD do 
roku 2020 mají zásadní význam pro to, aby 
bylo ve Varšavě dosaženo pokroku, a pro 
plnění nezbytných závazků v oblasti 
snižování dopadů obecně; bere na vědomí 
rozvojový program po roce 2015 a vyzývá
k zajištění skutečné součinnosti mezi 
oběma procesy, což by mělo příznivé 
dopady jak na politiku v oblasti rozvoje, 

7. zdůrazňuje, že konkrétní závazky a úsilí
o navýšení financování opatření v oblasti 
změny klimatu na 100 miliard USD ročně
do roku 2020 mají zásadní význam pro to, 
aby bylo ve Varšavě dosaženo pokroku 
zajištěním spolehlivosti vůči 
nejzranitelnějším a nejméně rozvinutým 
zemím a pro plnění nezbytných závazků
v oblasti snižování dopadů obecně; bere na 
vědomí rozvojový program po roce 2015
a vyzývá k zajištění skutečné součinnosti 
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tak v oblasti klimatu; připomíná, že většina 
členských států stále nepřijala žádné 
závazky týkající se financování opatření
v oblasti klimatu po roce 2013;

mezi oběma procesy, což by mělo příznivé 
dopady jak na politiku v oblasti rozvoje, 
tak v oblasti klimatu; připomíná, že většina 
členských států stále nepřijala žádné 
závazky týkající se financování opatření
v oblasti klimatu po roce 2013 a že část
z nich ještě plně nepřevedla směrnice 
tvořící balíček týkající se klimatu
a energetiky do svých právních předpisů;

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Sophie Auconie

Bod 7

Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje, že konkrétní závazky a úsilí
o navýšení financování opatření v oblasti 
změny klimatu na 100 miliard USD do 
roku 2020 mají zásadní význam pro to, aby 
bylo ve Varšavě dosaženo pokroku, a pro 
plnění nezbytných závazků v oblasti 
snižování dopadů obecně; bere na vědomí 
rozvojový program po roce 2015 a vyzývá
k zajištění skutečné součinnosti mezi 
oběma procesy, což by mělo příznivé 
dopady jak na politiku v oblasti rozvoje, 
tak v oblasti klimatu; připomíná, že většina 
členských států stále nepřijala žádné 
závazky týkající se financování opatření
v oblasti klimatu po roce 2013;

7. zdůrazňuje, že konkrétní závazky a úsilí
o navýšení financování opatření v oblasti 
změny klimatu na 100 miliard USD do 
roku 2020 mají zásadní význam pro to, aby 
bylo ve Varšavě dosaženo pokroku, a pro 
plnění nezbytných závazků v oblasti 
snižování dopadů obecně; bere na vědomí 
rozvojový program po roce 2015 a vyzývá
k zajištění skutečné součinnosti mezi 
oběma procesy, což by mělo příznivé 
dopady jak na politiku v oblasti rozvoje, 
tak v oblasti klimatu; připomíná, že většina 
členských států stále nepřijala žádné 
závazky týkající se financování opatření
v oblasti klimatu po roce 2013; 
zdůrazňuje, že je důležité uvažovat
o zdrojích inovativního financování, jako 
je daň z finančních transakcí;

Or. fr

Pozměňovací návrh 60
Romana Jordan

Bod 7 a (nový)
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Pozměňovací návrh

7a. vítá pokrok, pokud jde o zavedení 
technologického mechanismu do provozu,
a zdůrazňuje, že je třeba posílit rozvoj, 
zavádění a přenášení technologií tím, že 
se vytvoří rovnováha mezi 
přizpůsobováním a zmírňováním změny 
klimatu a ochranou práv duševního 
vlastnictví;

Or. en

Pozměňovací návrh 61
Jo Leinen, Kriton Arsenis, Marita Ulvskog, Dan Jørgensen

Bod 7 a (nový)

Pozměňovací návrh

7a. vyzývá členské státy, aby postupně do 
roku 2020 zrušily dotace, které mají 
negativní vliv na životní prostředí, 
zejména dotace na fosilní paliva,
a přesměrovaly tyto prostředky na 
udržitelnou výrobu energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Richard Seeber

Bod 7 a (nový)

Pozměňovací návrh

7a. konstatuje, že Zelený klimatický fond 
by v budoucnu neměly financovat pouze 
průmyslové země, ale rovněž rozvíjející se 
státy s rostoucím HDP na obyvatele; v této 
souvislosti objasňuje, že již nyní má 32 
států, které jsou považovány za rozvojové 
země, vyšší HDP na obyvatele než členské 
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státy EU s nejnižším HDP na obyvatele;

Or. en

Pozměňovací návrh 63
Jo Leinen, Kriton Arsenis, Marita Ulvskog, Dan Jørgensen

Bod 7 b (nový)

Pozměňovací návrh

7b. připomíná, že je v zájmu EU, aby 
usilovala o dosažení cíle ochrany klimatu 
ve výši 30 % do roku 2020, čímž se vytvoří 
udržitelný růst, další pracovní místa
a sníží se závislost na dovozu energie; 
vyzývá EU, aby si stanovila vyšší cíl, 
jestliže ostatní strany přijmou přiměřené 
závazky v rámci UNFCCC; 

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Sabine Wils

Bod 8

Pozměňovací návrh

8. oceňuje, že se konference v Dohá 
zaměřila na potřebu řešit ztráty a škody 
spojené s dopady změny klimatu
v rozvojových zemích, které jsou obzvláště 
vystaveny negativním dopadům změny 
klimatu; všímá si, že bylo rozhodnuto, aby 
byl na konferenci ve Varšavě vytvořen 
institucionální rámec pro řešení této 
otázky;

8. oceňuje, že se konference v Dohá 
zaměřila na potřebu řešit ztráty a škody 
spojené s dopady změny klimatu
v rozvojových zemích, které jsou obzvláště 
vystaveny negativním dopadům změny 
klimatu; všímá si, že bylo rozhodnuto, aby 
byl na konferenci ve Varšavě vytvořen 
institucionální rámec pro řešení této 
otázky; požaduje, aby alespoň 50 % všech 
veřejných financí bylo přiděleno na 
přizpůsobení se změně klimatu
v rozvojových zemích;

Or. en
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Pozměňovací návrh 65
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Richard Seeber

Bod 8 a (nový)

Pozměňovací návrh

8a. připomíná ochotu EU a dalších 
rozvinutých zemí podporovat země
s nízkou odolností, zejména 
prostřednictvím budování kapacit
a výměny osvědčených postupů, ale 
rovněž prostřednictvím finanční pomoci;

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Sophie Auconie

Bod 8 a (nový)

Pozměňovací návrh

8a. vyzývá ke zvyšování povědomí
o možných dopadech změny klimatu na 
trvání období sucha, nedostatek vody 
postihující určité regiony a na omezenou 
dostupnost vodních zdrojů potřebných pro 
každodenní život;

Or. fr

Pozměňovací návrh 67
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Richard Seeber

Bod 8 b (nový)

Pozměňovací návrh

8b. uznává, že přizpůsobení se změně 
klimatu je vlastně místní otázkou, avšak
v zájmu zajištění uceleného přístupu trvá 
na spolupráci na regionální, celostátní
a mezinárodní úrovni;
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Or. en

Pozměňovací návrh 68
Kriton Arsenis, Corinne Lepage, Anna Rosbach, Andrea Zanoni, Gaston Franco, 
Marita Ulvskog, Jo Leinen

Bod 9 a (nový)

Pozměňovací návrh

9a. konstatuje, že značné částky veřejných 
financí budou směrovány na projekty 
REDD+; zdůrazňuje naléhavou potřebu 
včas vytvořit ukazatele výkonnosti pro 
účinné monitorování, vykazování
a ověřování aktivit REDD+; v této 
souvislosti vítá přetrvávající úsilí 
upřednostňovat výběr projektů REDD+
v oblastech, kde nejsou vybudované cesty;

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Kriton Arsenis, Corinne Lepage, Anna Rosbach, Andrea Zanoni, Gaston Franco, Jo 
Leinen

Bod 9 b (nový)

Pozměňovací návrh

9b. bere na vědomí pozitivní příspěvek 
dobrovolných partnerských dohod mezi 
zeměmi vyvážejícími dřevo a EU v rámci 
akčního plánu EU pro prosazování práva, 
správu a obchod v oblasti lesnictví v boji 
proti celosvětovému odlesňování; 
zdůrazňuje, že jsou potřebná další 
opatření na řešení příčin odlesňování na 
mezinárodní úrovni prostřednictvím 
právně závazných environmentálních
a obchodních dohod;

Or. en
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Pozměňovací návrh 70
Sabine Wils

Bod 9 a (nový)

Pozměňovací návrh

9a. Nekonvenční fosilní paliva
konstatuje, že ke snižování emisí by mohly 
zásadním způsobem přispět politiky 
zaměřené na zastavení rozvoje 
nekonvenčních fosilních paliv s vysokým 
objemem emisí skleníkových plynů, jako 
jsou dehtové písky, ropa a plyn z břidlice; 
veřejné dotace na podporu rozvoje 
nekonvenčních fosilních paliv by se měly 
postupně zrušit, jak již uvedl EP ve svém 
usnesení o zastavení veřejných dotací ve 
prospěch fosilních paliv;

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Sabine Wils

Bod 9 b (nový)

Pozměňovací návrh

9b. Komunální energie
poznamenává, že výrazného snížení emisí 
by mohlo být dosaženo zásadní přechodem 
našeho energetického systému na čistý
a bezpečný systém, který bude ve vysoké 
míře využívat energii z obnovitelných 
zdrojů prostřednictvím investic do výroby 
energie v malém rozsahu rovněž známé 
jako mikrovýroba; veřejné finance je 
třeba přesměrovat a mobilizovat s cílem 
zajistit přechod na veřejné
a komunální/decentralizované 
obnovitelné zdroje energie;
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Or. en

Pozměňovací návrh 72
Sabine Wils

Bod 9 c (nový)

Pozměňovací návrh

9c. varuje, že výroba agropaliv
z potravinářských plodin (jako jsou 
olejnatá semena, palmový olej, sója, 
semena řepky, slunečnice, cukrová třtina, 
cukrová řepa, pšenice) by mohly vést
k obrovské poptávce po půdě a ohrozit 
obyvatele chudých zemí, jejichž živobytí 
závisí na přístupu k půdě a přírodním 
zdrojům;

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Sabine Wils

Bod 9 d (nový)

Pozměňovací návrh

9d. žádá EU a členské státy, aby uznaly 
pouze ta agropaliva, která prokazatelně 
snižují emise skleníkových plynů, 
nezpůsobují žádné zásadní problémy, co 
se týče využívání půdy, neohrožují 
zajištění potravin pro obyvatele a nejsou
v rozporu s cíli ochrany; v této souvislosti 
naléhavě žádá Radu a Parlament, aby 
vedly nezbytnou diskusi s cílem předložit 
právně závazný legislativní text zahrnující 
kritéria udržitelnosti pro biomasu, začlenit 
mezi stávající standardní kritéria pro 
agropalivové výpočty ILUC a zapracovat 
tyto výpočty a výpočty uhlíkového dluhu 
také do kritérií udržitelnosti pro 
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bioenergii;

Or. en

Pozměňovací návrh 74
Romana Jordan

Bod 10

Pozměňovací návrh

10. zdůrazňuje, že i když se EU nedávno 
rozhodla, že se mezinárodní lety do 
systému EU pro obchodování s emisemi 
prozatím zahrnovat nebudou, je tato 
výjimka omezena pouze na dobu jednoho 
roku a podmíněna tím, že mezinárodní 
jednání přinesou konkrétní rozhodnutí
o opatřeních v oblasti emisí z mezinárodní 
letecké dopravy týkajících se 
celosvětového trhu;

10. zdůrazňuje, že i když se EU nedávno 
rozhodla, že se mezinárodní lety do 
systému EU pro obchodování s emisemi 
prozatím zahrnovat nebudou, je tato 
výjimka omezena pouze na dobu jednoho 
roku a podmíněna tím, že mezinárodní 
jednání přinesou konkrétní rozhodnutí
o opatřeních v oblasti emisí z mezinárodní 
letecké dopravy týkajících se 
celosvětového trhu; vyzývá organizaci 
ICAO, aby se bezodkladně začala zabývat 
problematikou emisí v odvětví 
mezinárodní letecké dopravy;

Or. en

Pozměňovací návrh 75
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Richard Seeber

Bod 10 a (nový)

Pozměňovací návrh

10a. zdůrazňuje, že je třeba stanovit cenu 
za emise uhlíku produkované
v mezinárodní letecké a námořní dopravě, 
což může kromě snižování emisí sloužit 
zároveň k vytváření příjmů;

Or. en



AM\1003934CS.doc 39/44 PE519.595v01-00

CS

Pozměňovací návrh 76
Jolanta Emilia Hibner

Bod 11

Pozměňovací návrh

11. opakuje svou výzvu k vytvoření 
mezinárodního nástroje zahrnujícího
celosvětové cíle v oblasti snižování emisí, 
které by omezovaly dopad námořní 
dopravy v oblasti změny klimatu;

11. opakuje svou výzvu k vytvoření 
mezinárodního nástroje zahrnujícího cíle
v oblasti snižování emisí v jednotlivých 
odvětvích s cílem omezit dopad námořní 
dopravy v oblasti změny klimatu;

Or. pl

Pozměňovací návrh 77
Eija-Riitta Korhola

Bod 12

Pozměňovací návrh

12. v této souvislosti zdůrazňuje, že je 
důležité, aby Evropská unie jakožto hlavní 
hráč (především v tomto roce v souvislosti
s předsednictvím COP 19 a s tím, že 
hostitelským státem je členský stát EU) 
vystupovala na konferenci jednotně za 
účelem dosažení pokroku ohledně 
mezinárodní dohody a aby si v tomto 
ohledu jednotu zachovala;

12. v této souvislosti zdůrazňuje, že je 
důležité, aby Evropská unie jakožto hlavní 
hráč (především v tomto roce v souvislosti
s předsednictvím COP 19 a s tím, že 
hostitelským státem je členský stát EU) 
vystupovala na konferenci jednotně za 
účelem dosažení pokroku ohledně 
mezinárodní dohody a aby si v tomto 
ohledu jednotu zachovala; uznává, že 
vhledem k tomu, že podíl EU na 
celosvětových emisích dosahuje
v současné době 11 % a odhaduje se, že 
do roku 2030 by měl být na úrovni 4 %, by 
EU měla přehodnotit svou strategii a vést 
otevřený dialog s většími původci emisí, 
což má rozhodující význam pro nalezení 
globálního řešení; 

Or. en

Pozměňovací návrh 78
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Richard Seeber

Bod 12 a (nový)
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Pozměňovací návrh

12a. zdůrazňuje zásadní postavení Polska 
jako hostitelské země a doufá, že Polsko, 
jako země, která je stále ještě závislá na 
zdrojích z fosilních paliv, má však 
zkušenosti s jednáními v rámci UNFCCC, 
bude schopna oživit tento proces, jít 
příkladem a pomoci budovat nová 
spojenectví; vítá prohlášení 
nominovaného předsedy, že pomocí 
kreativních řešení je možné snížit emise 
skleníkových plynů a zároveň vytvářet 
pracovní místa, podporovat hospodářský 
růst a zajišťovat vyšší životní úroveň; 
doufá, že Polsko předloží v tomto směru 
konkrétní návrhy;

Or. en

Pozměňovací návrh 79
Sabine Wils

Bod 12 a (nový)

Pozměňovací návrh

12a. kritizuje, že COP 19 ve Varšavě je 
spolufinancovaná 12 společnostmi, tzv. 
partnery COP 19, které se stavějí proti 
ambiciózním politikám v oblasti změny 
klimatu a podrývají politiky EU v oblasti 
změny klimatu tím, že plánují nové 
investice, které s sebou nesou vysoké 
emise uhlíku; v této souvislosti opakuje, že 
delegace Evropské unie by měla 
předcházet zřejmým nebo reálným 
konfliktům zájmů s cílem chránit
a udržovat reputaci Evropské unie
a UNFCCC;

Or. en
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Pozměňovací návrh 80
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Richard Seeber

Bod 12 b (nový)

Pozměňovací návrh

12b. zdůrazňuje, že hlavním cílem by měla 
být nová celosvětová dohoda o klimatu 
platná pro všechny, do níž by byly 
zapojeny průmyslové i rozvojové země; 
zdůrazňuje, že jednou z nejdůležitějších 
úloh EU je zajistit koordinovaný
a postupný přístup k ochraně klimatu,
v rámci něhož budou zajištěna opatření 
na všech úrovních správy, včetně místních
a regionálních orgánů;

Or. en

Pozměňovací návrh 81
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Richard Seeber

Bod 12 c (nový)

Pozměňovací návrh

12c. zdůrazňuje, že současná hospodářská 
krize jednoznačně prokázala, že blahobyt 
může z dlouhodobého hlediska zajistit 
pouze udržitelné hospodářství a že jedním
z hlavních pilířů tohoto udržitelného 
hospodářství je ochrana klimatu; 
zdůrazňuje, že dosud nikdy nebylo tak 
důležité vyjasnit důvody přijetí politických 
opatření v oblasti ochrany klimatu: 
umožnit většímu počtu lidí vysokou životní 
úroveň a zajistit zdroje a prostor pro 
rozvoj i pro budoucí generace;

Or. en

Pozměňovací návrh 82
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Richard Seeber
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Bod 12 d (nový)

Pozměňovací návrh

12d. znovu opakuje, že úkoly v oblasti 
změny klimatu nelze řešit izolovaně, ale 
výhradně v kontextu udržitelného rozvoje, 
průmyslové politiky a politiky v oblasti 
zdrojů; v této souvislosti zdůrazňuje, že je 
rozhodující občanům objasňovat politiky
v oblasti změny klimatu a zajistit změnu 
vnímání této problematiky; zdůrazňuje, že 
jakákoli dohoda v budoucnu by měla 
zahrnovat také iniciativy zdola nahoru, 
například v oblasti energetické účinnosti, 
protože jsou důležitým nástrojem, pokud 
jde o přijetí ze strany občanů;

Or. en

Pozměňovací návrh 83
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Richard Seeber

Bod 12 e (nový)

Pozměňovací návrh

12e. opakuje, že důkladný systém plnění
a prosazování má klíčový význam pro 
jakoukoli právně závaznou dohodu
v oblasti změny klimatu, aby se zajistilo, že 
všechny země, které jsou stranami dohody
o změně klimatu, plní své závazky, 
získávají v případě potřeby podporu
a nesou za nedodržování dohody 
odpovědnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 84
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Richard Seeber

Bod 12 f (nový)
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Pozměňovací návrh

12f. zastává názor, že proces UNFCCC 
musí být účinnější a efektivnější, přičemž 
je třeba zajistit, aby přiměřenějším 
způsobem odrážel měnící se situaci; v této 
souvislosti je přesvědčen, že by se mělo 
zrušit pravidlo konsensu, aby výsledky 
nebyly založeny na nejnižším společném 
jmenovateli;

Or. en

Pozměňovací návrh 85
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Richard Seeber

Bod 12 g (nový)

Pozměňovací návrh

12g. sdílí názor, že namísto každoroční 
rotace by se předsednictví konference 
mohlo ujmout více zemí zároveň během 
několika let, nebo by je mohla dva roky 
vykonávat jedna země, aby se zajistil 
ucelenější přístup;

Or. en

Pozměňovací návrh 86
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Richard Seeber

Bod 12 h (nový)

Pozměňovací návrh

12h. v zájmu optimistického vývoje během 
jednání MOP 25 o montrealském 
protokolu naléhavě žádá všechny strany, 
aby se snažily poučit z této úspěšné 
mezinárodní dohody; v této souvislosti 
vyzývá strany, aby se pokusily vnímat 
především mechanismy montrealského 
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protokolu týkající se hlasování
a rozhodování, odlišný přístup
k povinnostem i mechanismy prosazování
a sankcí a financování jako příklad, který 
je možné využít i v rámci UNFCCC;

Or. en

Pozměňovací návrh 87
Anna Rosbach

Bod 13

Pozměňovací návrh

13. je přesvědčen, že delegace EU hraje
v jednáních o změně klimatu velmi 
důležitou úlohu, a pokládá proto za 
nepřijatelné, že se poslanci Evropského 
parlamentu nemohli zúčastnit 
koordinačních jednání EU na předchozích 
konferencích smluvních stran; očekává, 
že se koordinačních jednání EU ve Varšavě 
bude moci zúčastnit alespoň předseda 
delegace Evropského parlamentu;

13. je přesvědčen, že delegace EU by
v jednáních o změně klimatu měla hrát
velmi důležitou úlohu, a pokládá proto za 
nepřijatelné, že se poslanci Evropského 
parlamentu nemohli zúčastnit 
koordinačních jednání EU na předchozích 
konferencích smluvních stran; očekává, 
že se koordinačních jednání EU ve Varšavě 
bude moci zúčastnit alespoň předseda 
delegace Evropského parlamentu;

Or. en


