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7.10.2015 A8-0275/1 

Pozmeňujúci návrh  1 

Ian Duncan 

v mene skupiny ECR 
 
Správa A8-0275/2015 

Gilles Pargneaux 

Smerom k novej medzinárodnej dohode o klíme v Paríži 
2015/2112(INI) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie H 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

H. keďže na konferencii o zmene klímy, 
ktorá sa konala v Dauhe v decembri 2012, 
sa prijala zmena Protokolu, ktorým sa 
stanovuje druhé záväzné obdobie 
Kjótskeho protokolu, ktoré sa začína 1. 
januára 2013 a končí 31. decembra 2020, 
čo zahŕňa právne záväzné záväzky v 
oblasti znižovania emisií, zaradenie nového 
plynu (fluoridu dusitého), mechanizmus 
ambícií, ktorým sa stanovuje zjednodušený 
postup umožňujúci zmluvnej strane upraviť 
svoj záväzok zvýšením svojich ambícií 
počas záväzného obdobia, a napokon 
ustanovenie, ktorým sa automaticky 
upravuje cieľ zmluvnej strany, aby sa 
zabránilo nárastu jej emisií v rokoch 2013 
– 2020 nad jej priemerný objem emisií z 
rokov 2008 – 2010; 

H. keďže na konferencii o zmene klímy, 
ktorá sa konala v Dauhe v decembri 2012, 
sa prijala zmena Protokolu, ktorým sa 
stanovuje druhé záväzné obdobie 
Kjótskeho protokolu, ktoré sa začína 1. 
januára 2013 a končí 31. decembra 2020, 
čo zahŕňa právne záväzné záväzky v 
oblasti znižovania emisií, zaradenie nového 
plynu (fluoridu dusitého), mechanizmus 
ambícií, ktorým sa stanovuje zjednodušený 
postup umožňujúci zmluvnej strane upraviť 
svoj záväzok zvýšením svojich ambícií 
počas záväzného obdobia, a napokon 
ustanovenie, ktorým sa automaticky 
upravuje cieľ zmluvnej strany, aby sa 
zabránilo nárastu jej emisií v rokoch 2013 
– 2020 nad jej priemerný objem emisií z 
rokov 2008 – 2010; keďže Parlament 
ľutuje, že viaceré tretie krajiny, ktoré sa 
zúčastnili na prvom období záväzkov 
Kjótskeho protokolu, nie sú ochotné 
súhlasiť s druhým obdobím záväzkov; 
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7.10.2015 A8-0275/2 

Pozmeňujúci návrh  2 

Ian Duncan 

v mene skupiny ECR 
 
Správa A8-0275/2015 

Gilles Pargneaux 

Smerom k novej medzinárodnej dohode o klíme v Paríži 
2015/2112(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 14 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

14. pripomína svoje uznesenie z 5. 
februára 2014, ktoré žiada tri záväzné 
ciele: zvýšiť energetickú účinnosť o 40 %, 
zvýšiť využívanie obnoviteľných zdrojov 
energie najmenej o 30 % a znížiť emisie 
skleníkových plynov o najmenej 40 %, a 
opäť vyzýva Radu a Komisiu, aby ako 
súčasť rámca EÚ pre politiku v oblasti 
klímy a energetiky do roku 2030 prijali a 
uplatňovali mnohostranný prístup 
založený na vzájomne sa posilňujúcich, 
koordinovaných a súdržných cieľoch v 
oblasti zníženia emisií skleníkových 
plynov, rozšírenia obnoviteľných zdrojov 
energie a energetickej účinnosti; 
poznamenáva, že ciele v oblasti 
energetickej účinnosti a obnoviteľných 
zdrojov energie, ku ktorých plneniu 
vyzýva, by v období do roku 2030 viedli k 
oveľa väčšiemu obmedzeniu emisií 
skleníkových plynov, než je 40 %; 

14. pripomína závery Európskej rady z 23. 
a 24. októbra, ktorá jednomyseľne 
schválila cieľ domáceho zníženia emisií 
skleníkových plynov do roku 2030 o 
najmenej 40 %,  cieľ podielu 
obnoviteľných energií 27 % a nezáväzný 
cieľ energetickej účinnosti; konštatuje, že 
Európska rada vylúčila akékoľvek 
záväzné národné podciele s cieľom 
poskytnúť členským štátmi pružnosť, v 
súlade so zmluvami, na to, aby mohli 
vymedziť vlastný nákladovo efektívny 
nízkouhlíkový energetický mix vrátane 
obnoviteľných energií, energetickej 
účinnosti a iných nízkouhlíkových 
technológií;  
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7.10.2015 A8-0275/3 

Pozmeňujúci návrh  3 

Ian Duncan 

v mene skupiny ECR 
 
Správa A8-0275/2015 

Gilles Pargneaux 

Smerom k novej medzinárodnej dohode o klíme v Paríži 
2015/2112(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 20 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

20. objasňuje, že hoci bude mať druhé 
obdobie záväzkov v rámci Kjótskeho 
protokolu obmedzený rozsah, malo by sa 
vnímať ako veľmi dôležitý predbežný 
krok, a preto vyzýva zmluvné strany 
vrátane členských štátov EÚ, aby čo 
najskôr a v každom prípade do decembra 
2015 ukončili proces ratifikácie; 
konštatuje, že Parlament si vykonal svoju 
úlohu udelením súhlasu a že zapojenie 
občianskej spoločnosti a transparentnosť sú 
nevyhnutné na pochopenie rokovaní 
a budovanie dôvery medzi všetkými 
zmluvnými stranami pred konferenciou 
v Paríži; 

20. objasňuje, že hoci bude mať druhé 
obdobie záväzkov v rámci Kjótskeho 
protokolu obmedzený rozsah, malo by sa 
vnímať ako veľmi dôležitý predbežný 
krok, a preto vyzýva zmluvné strany 
vrátane členských štátov EÚ, aby čo 
najskôr a v každom prípade do decembra 
2015 ukončili proces ratifikácie; 
konštatuje, že Parlament si vykonal svoju 
úlohu udelením súhlasu a že zapojenie 
občianskej spoločnosti a transparentnosť sú 
nevyhnutné na pochopenie rokovaní 
a budovanie dôvery medzi všetkými 
zmluvnými stranami pred konferenciou 
v Paríži; ľutuje, že viaceré tretie krajiny, 
ktoré sa zúčastnili na prvom období 
záväzkov Kjótskeho protokolu, nie sú 
ochotné súhlasiť s druhým obdobím 
záväzkov; 

Or. en 

 
 


