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21. 10. 2013 B7-0482/1 

Pozměňovací návrh  1 

Karl-Heinz Florenz, Richard Seeber 

za skupinu PPE 

 

Návrh usnesení B7-0482/2013 

Matthias Groote, Karl-Heinz Florenz, Dan Jørgensen, Corinne Lepage, Bas Eickhout, 

Sabine Wils 

za Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 

o konferenci o změně klimatu v polské Varšavě (COP 19) 

Návrh usnesení 

Bod 19 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

19. konstatuje, že EU je na cestě 

k dosažení snížení emisí, které výrazně 

překračuje současný cíl 20 %, 

a zdůrazňuje skutečnost, že je třeba zvýšit 

ambice s cílem dosáhnout většího převisu 

poptávky na trhu s uhlíkem; připomíná, že 

je v zájmu EU usilovat o cíl v oblasti 

ochrany klimatu ve výši 30 % do roku 

2020, a vytvořit tak udržitelný růst, nová 

pracovní místa a snížit její závislost na 

dovozech energie; vyzývá EU, aby tento cíl 

navýšila;  

19. konstatuje, že EU je na cestě 

k dosažení snížení emisí, které výrazně 

překračuje současný cíl 20 %, a opakuje, 

že EU nabídla navýšení cíle snížení emisí 

na 30 % do roku 2020, pokud se další 

země produkující největší množství emisí 

zaváží ke srovnatelným cílům snížení 

emisí, a vytvoří tak udržitelný růst, nová 

pracovní místa a sníží závislost na 

dovozech energie;  

Or. en 
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21. 10. 2013 B7-0482/2 

Pozměňovací návrh  2 

Richard Seeber 

za skupinu PPE 

 

Návrh usnesení B7-0482/2013 

Matthias Groote, Karl-Heinz Florenz, Dan Jørgensen, Corinne Lepage, Bas Eickhout, 

Sabine Wils 

za Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 

o konferenci o změně klimatu v polské Varšavě (COP 19) 

Návrh usnesení 

Bod 6 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

6. vítá návrh Pan Ki-muna, aby se v září 

2014 konala vrcholná schůzka světových 

představitelů o klimatu a lidové setkání 

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; 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 před konáním 

této vrcholné schůzky přijmout ambiciózní 

cíle v oblasti snižování emisí skleníkových 

plynů, energetické účinnosti a energie 

z obnovitelných zdrojů, jež je třeba splnit 

do roku 2030; 

6. vítá návrh Pan Ki-muna, aby se v září 

2014 konala vrcholná schůzka světových 

představitelů o klimatu a lidové setkání 

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; 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 před konáním 

této vrcholné schůzky navrhnout 

ambiciózní politiky v oblasti snižování 

emisí skleníkových plynů, energetické 

účinnosti a energie z obnovitelných zdrojů, 

jež je třeba splnit do roku 2030; 

Or. en 
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21. 10. 2013 B7-0482/3 

Pozměňovací návrh  3 

Richard Seeber 

za skupinu PPE 

 

Návrh usnesení B7-0482/2013 

Matthias Groote, Karl-Heinz Florenz, Dan Jørgensen, Corinne Lepage, Bas Eickhout, 

Sabine Wils 

za Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 

Konference o změně klimatu v polské Varšavě (COP 19) 

Návrh usnesení 

Bod 13 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 13a. připomíná, že podle Mezinárodní 

energetické agentury (IEA) představují 

emise EU asi 11 % celosvětových emisí a 

že se tento podíl v následujících 

desetiletích ještě sníží; zdůrazňuje 

skutečnost, že větší ambice a přijetí 

ambicióznějších politik v oblasti změny 

klimatu by ze strany průmyslových aktérů 

a odvětví energetiky byly možné v případě, 

že budou větší ambice prostřednictvím 

podobného úsilí zřetelné i ze strany 

globálních ekonomik; 

Or. en 

 

 


