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Pozměňovací návrh  1 

Ian Duncan 

za skupinu ECR 

 

Zpráva A8-0275/2015 

Gilles Pargneaux 

Na cestě k uzavření nové mezinárodní dohody o klimatu v Paříži 

2015/2112(INI) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění H 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

H. vzhledem k tomu, že na konferenci o 

změně klimatu, která se konala v Dohá 

v prosinci roku 2012, přijaly smluvní 

strany změnu protokolu, kterou se zavádí 

druhé kontrolní období v rámci Kjótského 

protokolu začínající dnem 1. ledna 2013 a 

končící dnem 31. prosince 2020, v jehož 

rámci jsou stanoveny právně závazné 

závazky v oblasti snížení emisí, dochází k 

zahrnutí nového plynu (fluoridu dusitého) a 

přijetí ambiciózního mechanismu, který 

stanoví zjednodušený postup umožňující 

smluvní straně upravit svůj závazek 

zvýšením ambicí během kontrolního 

období, a konečně ustanovení, jež 

automaticky upravuje cíl smluvní strany, 

aby se předešlo zvýšení jejích emisí 

v období 2013–2020 nad její průměrné 

emise v letech 2008–2010; 

H. vzhledem k tomu, že na konferenci o 

změně klimatu, která se konala v Dohá 

v prosinci roku 2012, přijaly smluvní 

strany změnu protokolu, kterou se zavádí 

druhé kontrolní období v rámci Kjótského 

protokolu začínající dnem 1. ledna 2013 a 

končící dnem 31. prosince 2020, v jehož 

rámci jsou stanoveny právně závazné 

závazky v oblasti snížení emisí, dochází k 

zahrnutí nového plynu (fluoridu dusitého) a 

přijetí ambiciózního mechanismu, který 

stanoví zjednodušený postup umožňující 

smluvní straně upravit svůj závazek 

zvýšením ambicí během kontrolního 

období, a konečně ustanovení, jež 

automaticky upravuje cíl smluvní strany, 

aby se předešlo zvýšení jejích emisí 

v období 2013–2020 nad její průměrné 

emise v letech 2008–2010; vzhledem k 

tomu, že Parlament lituje skutečnosti, že 

řada třetích zemí, které se zapojily do 

prvního kontrolního období Kjótského 

protokolu, není ochotna se dohodnout na 

druhém kontrolním období; 

Or. en 
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7. 10. 2015 A8-0275/2 

Pozměňovací návrh  2 

Ian Duncan 

za skupinu ECR 

 

Zpráva A8-0275/2015 

Gilles Pargneaux 

Na cestě k uzavření nové mezinárodní dohody o klimatu v Paříži 

2015/2112(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 14 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

14. připomíná své usnesení ze dne 5. 

února 2014, které vyzývá k přijetí tří 

závazných cílů: cíl v oblasti energetické 

účinnosti ve výši 40 %, cíl v oblasti 

obnovitelných zdrojů energie ve výši 

nejméně 30 % a cíl v oblasti snižování 

emisí skleníkových plynů ve výši nejméně 

40 %, a opětovně vyzývá Radu a Komisi, 

aby v rámci politik EU v oblasti klimatu a 

energetiky do roku 2030 zaujaly a 

uplatňovaly mnohostranný přístup, který 

bude založen na vzájemně se posilujících, 

koordinovaných a koherentních cílech v 

oblasti snižování emisí skleníkových 

plynů, rozšíření obnovitelných zdrojů 

energie a posílení energetické účinnosti; 

poznamenává, že cíle v oblasti energetické 

účinnosti a obnovitelných zdrojů energie, 

k jejichž plnění vyzývá Parlament, by v 

období do roku 2030 vedly k mnohem 

většímu omezení emisí skleníkových 

plynů, než je 40 %; 

14. připomíná závěry Evropské rady ze 23. 

a 24. října, v nichž byl jednomyslně 

schválen domácí cíl snížení emisí 

skleníkových plynů do roku 2030 o 

nejméně 40 %, cíl v oblasti obnovitelných 

zdrojů energie ve výši 27 % a nezávazný 

cíl v oblasti energetické účinnosti; 

konstatuje, že Evropská rada vyloučila 

jakékoli závazné vnitrostátní dílčí cíle, aby 

v souladu se Smlouvami o EU poskytla 

členským státům flexibilitu, pokud jde o 

jejich vlastní výběr nákladově účinné a 

nízkouhlíkové skladby zdrojů energie, 

včetně energie z obnovitelných zdrojů, 

energetické účinnosti a dalších 

nízkouhlíkových technologií; 

Or. en 
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7. 10. 2015 A8-0275/3 

Pozměňovací návrh  3 

Ian Duncan 

za skupinu ECR 

 

Zpráva A8-0275/2015 

Gilles Pargneaux 

Na cestě k uzavření nové mezinárodní dohody o klimatu v Paříži 

2015/2112(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 20 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

20. objasňuje, že ačkoli druhé kontrolní 

období Kjótského protokolu bude ve svém 

rozsahu omezeno, mělo by být považováno 

za velmi důležitý mezikrok, a proto vyzývá 

smluvní strany, včetně členských států EU, 

aby co nejdříve, a v každém případě do 

prosince roku 2015, dokončily proces 

ratifikace; poukazuje na skutečnost, že 

Parlament svou část povinností splnil 

vyjádřením souhlasu a že zapojení 

občanské společnosti a transparentnost jsou 

nezbytné k lepšímu pochopení jednání a k 

vytváření důvěry mezi všemi smluvními 

stranami v období před konferencí v Paříži; 

20. objasňuje, že ačkoli druhé kontrolní 

období Kjótského protokolu bude ve svém 

rozsahu omezeno, mělo by být považováno 

za velmi důležitý mezikrok, a proto vyzývá 

smluvní strany, včetně členských států EU, 

aby co nejdříve, a v každém případě do 

prosince roku 2015, dokončily proces 

ratifikace; poukazuje na skutečnost, že 

Parlament svou část povinností splnil 

vyjádřením souhlasu a že zapojení 

občanské společnosti a transparentnost jsou 

nezbytné k lepšímu pochopení jednání a k 

vytváření důvěry mezi všemi smluvními 

stranami v období před konferencí v Paříži; 

vyjadřuje politování nad skutečností, že 

řada třetích zemí, které se zapojily do 

prvního kontrolního období Kjótského 

protokolu, není ochotna se dohodnout na 

druhém kontrolním období; 

Or. en 

 

 


