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Ian Duncan 

v imenu skupine ECR 

 

Poročilo A8-0275/2015 

Gilles Pargneaux 

Na poti k novemu mednarodnemu podnebnemu sporazumu v Parizu 

2015/2112(INI) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava H 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

H. ker je bila na konferenci o podnebnih 

spremembah v Dohi, ki je potekala 

decembra 2012, sprejeta sprememba 

protokola, s katero je bilo vzpostavljeno 

drugo ciljno obdobje Kjotskega protokola, 

in sicer od 1. januarja 2013 do 31. 

decembra 2020 s pravno zavezujočimi 

zavezami za zmanjšanje emisij, vključitvijo 

novega plina (dušikov trifluorid), 

ambicioznim mehanizmom glede 

prizadevanj, tj. poenostavljenim 

postopkom, ki pogodbenici omogoča, da 

svojo zavezo prilagodi s povečanjem 

prizadevanj v ciljnem obdobju, in nazadnje 

določbo, ki samodejno prilagodi cilj 

pogodbenice, da se prepreči povečanje 

njenih emisij v obdobju 2013–2020 nad 

povprečne emisije v obdobju 2008–2010; 

H. ker je bila na konferenci o podnebnih 

spremembah v Dohi, ki je potekala 

decembra 2012, sprejeta sprememba 

protokola, s katero je bilo vzpostavljeno 

drugo ciljno obdobje Kjotskega protokola, 

in sicer od 1. januarja 2013 do 31. 

decembra 2020 s pravno zavezujočimi 

zavezami za zmanjšanje emisij, vključitvijo 

novega plina (dušikov trifluorid), 

ambicioznim mehanizmom glede 

prizadevanj, tj. poenostavljenim 

postopkom, ki pogodbenici omogoča, da 

svojo zavezo prilagodi s povečanjem 

prizadevanj v ciljnem obdobju, in nazadnje 

določbo, ki samodejno prilagodi cilj 

pogodbenice, da se prepreči povečanje 

njenih emisij v obdobju 2013–2020 nad 

povprečne emisije v obdobju 2008–2010; 

ker Parlament obžaluje, da se številne 

tretje države, ki so sodelovale v prvem 

ciljnem obdobju Kjotskega protokola, niso 

več pripravljene zavezati drugemu 

ciljnemu obdobju; 

Or. en 
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Odstavek 14 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

14. želi spomniti na resolucijo Parlamenta 

z dne 5. februarja 2014, v kateri poziva k 

trem zavezujočim ciljem: cilj 40-odstotne 

energetske učinkovitosti, vsaj 30 % 

proizvedene energije iz obnovljivih virov 

in cilj vsaj 40-odstotnega zmanjšanja 

toplogrednih plinov ter znova poziva Svet 

in Komisijo, naj v okviru podnebne in 

energetske politike EU do leta 2030 

sprejmeta in začneta izvajati večplastni 

pristop na podlagi ciljev glede 

zmanjševanja emisij toplogrednih plinov, 

širše uporabe obnovljivih virov energije in 

energetske učinkovitosti, tako da se bodo 

vzajemno krepili ter bodo usklajeni in 

dosledni; se zaveda, da bi cilji glede 

energetske učinkovitosti in obnovljivih 

virov, h katerim poziva Parlament, do leta 

2030 pripomogli k več kot 40-odstotnemu 

zmanjšanju emisij; 

14. želi spomniti na sklepe Evropskega 

sveta 23. in 24. oktobra, ki je soglasno 

sprejel cilj vsaj 40-odstotnega domačega 

zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do 

leta 2030 za vsaj 40 %, cilj EU o 27 % 

obnovljivih virov energije in nezavezujoč 

cilj glede energetske učinkovitosti; je 

seznanjen, da je Evropski svet izključil 

možnost nacionalni podciljev, da bi bila 

državam članicam zagotovljena prožnost, 

saj v skladu s Pogodbama EU same 

odločajo o svoji stroškovno 

najučinkovitejši mešanici nizkoogljičnih 

energetskih virov, tudi obnovljivih, o 

energetski učinkovitosti in drugi 

nizkoogljični tehnologiji; 

Or. en 
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

20. želi pojasniti, da je drugo ciljno 

obdobje Kjotskega protokola – čeprav je 

po obsegu omejeno – zelo pomemben 

vmesni korak, zato poziva pogodbenice, 

vključno z državami članicami EU, naj čim 

prej, najkasneje pa do decembra 2015, 

zaključijo postopek ratifikacije; ugotavlja, 

da je Parlament izpolnil svojo vlogo, ko je 

izrazil odobritev, ter da sta za razumevanje 

pogajanj in vzpostavitev zaupanja med 

vsemi stranmi še pred konferenco v Parizu 

nujni vključitev civilne družbe in 

preglednost; 

20. želi pojasniti, da je drugo ciljno 

obdobje Kjotskega protokola – čeprav je 

po obsegu omejeno – zelo pomemben 

vmesni korak, zato poziva pogodbenice, 

vključno z državami članicami EU, naj čim 

prej, najkasneje pa do decembra 2015, 

zaključijo postopek ratifikacije; ugotavlja, 

da je Parlament izpolnil svojo vlogo, ko je 

izrazil odobritev, ter da sta za razumevanje 

pogajanj in vzpostavitev zaupanja med 

vsemi stranmi še pred konferenco v Parizu 

nujni vključitev civilne družbe in 

preglednost; obžaluje, da se številne tretje 

države, ki so sodelovale v prvem ciljnem 

obdobju Kjotskega protokola, niso več 

pripravljene zavezati drugemu ciljnemu 

obdobju; 

Or. en 

 

 


