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Predlog spremembe  1 

Karl-Heinz Florenz, Richard Seeber 

v imenu skupine PPE 

 

Predlog resolucije B7-0482/2013 

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

Sabine Wils 

v imenu Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane 

o konferenci o podnebnih spremembah v Varšavi na Poljskem (COP 19) 

Predlog resolucije 

Odstavek 19 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

19. ugotavlja, da je EU na pravi poti, da 

doseže veliko večje zmanjšanje emisij od 

trenutno zastavljenih 20 %, in opozarja, da 

je bolj ambiciozno razmišljanje potrebno 

tudi za to, da se zmanjša trg ogljika; 

opozarja, da je v interesu EU, da se 

sprejme podnebnovarstveni cilj 30 % do 

leta 2020, saj bo tako dosegla trajnostno 

rast in dodatna delovna mesta ter bo manj 

odvisna od uvoza energije; poziva EU, naj 

si cilje zastavi višje;  

19. ugotavlja, da je EU na pravi poti, da 

doseže veliko večje zmanjšanje emisij od 

trenutno zastavljenih 20 %, in ponovno 

opozarja, da je EU ponudila, da bi 

povečala cilje glede emisij na 30 % do leta 

2020, če bi se druge države z visoko 

stopnjo emisij zavezale k primerljivim 

ciljem zmanjšanja, saj bo tako dosegla 

trajnostno rast in dodatna delovna mesta ter 

bo manj odvisna od uvoza energije   

Or. en 
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21.10.2013 B7-0482/2 

Predlog spremembe  2 

Richard Seeber 

v imenu skupine PPE 

 

Predlog resolucije B7-0482/2013 

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

Sabine Wils 

v imenu Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane 

o konferenci o podnebnih spremembah v Varšavi na Poljskem (COP 19) 

Predlog resolucije 

Odstavek 6 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

6. pozdravlja predlog Ban Ki Muna, da bi 

septembra 2014 sklicali vrhunsko srečanje 

svetovnih voditeljev o podnebju, pa tudi 

splošno dostopno srečanje pred konferenco 

pogodbenic v Venezueli leta 2014; 

poudarja pomen dobro pripravljenega 

dogodka s smiselnimi rezultati in udeležbo 

na najvišji politični ravni, pa tudi civilne 

družbe, da se zagotovi in ohrani politični 

zagon, ki bo potreben za konferenci leta 

2014 in 2015; meni, da morajo države 

članice za uspešen sporazum leta 2015 še 

pred vrhunskim srečanjem svetovnih 

voditeljev sprejeti zaveze za zmanjšanje 

emisij toplogrednih plinov; meni, da mora 

EU postaviti zgled in pravočasno do 

vrhunskega srečanja sprejeti ambiciozne 

cilje za leto 2030 za zmanjšanje emisij 

toplogrednih plinov, energetsko 

učinkovitost in energijo iz obnovljivih 

virov; 

6. pozdravlja predlog Ban Ki Muna, da bi 

septembra 2014 sklicali vrhunsko srečanje 

svetovnih voditeljev o podnebju, pa tudi 

splošno dostopno srečanje pred konferenco 

pogodbenic v Venezueli leta 2014; 

poudarja pomen dobro pripravljenega 

dogodka s smiselnimi rezultati in udeležbo 

na najvišji politični ravni, pa tudi civilne 

družbe, da se zagotovi in ohrani politični 

zagon, ki bo potreben za konferenci leta 

2014 in 2015; meni, da morajo države 

članice za uspešen sporazum leta 2015 še 

pred vrhunskim srečanjem svetovnih 

voditeljev sprejeti zaveze za zmanjšanje 

emisij toplogrednih plinov; meni, da mora 

EU postaviti zgled in pravočasno do 

vrhunskega srečanja predlagati ambiciozne 

politike za leto 2030 za zmanjšanje emisij 

toplogrednih plinov, energetsko 

učinkovitost in energijo iz obnovljivih 

virov; 

Or. en 
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Predlog spremembe  3 

Richard Seeber 

v imenu skupine PPE 

 

Predlog resolucije B7-0482/2013 

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

Sabine Wils 

v imenu Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane 

o konferenci o podnebnih spremembah v Varšavi na Poljskem (COP 19) 

Predlog resolucije 

Odstavek 13 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 13a. želi spomniti, da znaša po mnenju 

Mednarodne agencije za energijo delež 

emisij EU približno 11 % globalnih emisij 

in da bo v prihodnjih desetletjih še nižji; 

poudarja, da bi industrijski akterji in 

energetski sektorji lahko dosegli višje 

ambicije in sprejeli ambiciozne politike 

podnebnih sprememb le, če bi druga 

globalna gospodarstva s podobnimi 

prizadevanji pokazala višjo raven ambicij; 

Or. en 

 

 


