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21. 10. 2013 B7-0482/4 

Pozměňovací návrh  4 

Tadeusz Cymański 

za skupinu EFD 
 
Návrh usnesení B7-0482/2013 

ENVI, PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL 

Konference o změně klimatu v polské Varšavě (COP 19) 

Návrh usnesení 

Bod 2 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

2. zdůrazňuje rozsáhlou práci, kterou musí 
vykonat pracovní skupina Durbanské 
platformy pro posílenou činnost ad hoc 
v souvislosti se zásadami a rámcem 
týkajícími se nové celosvětové dohody 
o klimatu a plánu, jak tento úkol splnit do 
21. konference smluvních stran (COP 21), 
která se bude konat v Paříži v roce 2015; 
dále poukazuje na to, že práce této skupiny 
se musí opírat o informace uvedené v páté 
hodnotící zprávě Mezivládního panelu pro 
změnu klimatu (IPCC), která má být 
vypracována do roku 2014; zdůrazňuje, že 

dohoda uzavřená v roce 2015 by měla 

splňovat cíl, kterým je do roku 2030 snížit 

celosvětové emise pod úroveň z roku 1990, 

a měla by usilovat o postupné odstranění 

celosvětových emisí uhlíku do roku 2050; 

2. zdůrazňuje rozsáhlou práci, kterou musí 
vykonat pracovní skupina Durbanské 
platformy pro posílenou činnost ad hoc 
v souvislosti se zásadami a rámcem 
týkajícími se nové celosvětové dohody 
o klimatu a plánu, jak tento úkol splnit do 
21. konference smluvních stran (COP 21), 
která se bude konat v Paříži v roce 2015; 
dále poukazuje na to, že práce této skupiny 
se musí opírat o informace uvedené v páté 
hodnotící zprávě Mezivládního panelu pro 
změnu klimatu (IPCC), která má být 
vypracována do roku 2014;  

Or. en 
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21. 10. 2013 B7-0482/5 

Pozměňovací návrh  5 

Tadeusz Cymański 

za skupinu EFD 
 
Návrh usnesení B7-0482/2013 

ENVI, PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL 

Konference 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;  

Or. en 
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21. 10. 2013 B7-0482/6 

Pozměňovací návrh  6 

Tadeusz Cymański 

za skupinu EFD 
 
Návrh usnesení B7-0482/2013 

ENVI, PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL 

Konference o změně klimatu v polské Varšavě (COP 19) 

Návrh usnesení 

Bod 8 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

8. domnívá se, že má-li si EU udržet 

vedoucí postavení při rozvoji technologií 

pro budoucí hospodářství šetrné 

ke klimatu, měl by být cíl EU týkající se 

snížení emisí skleníkových plynů do roku 

2030 stanoven nejméně na 50 %; 

vypouští se 

Or. en 
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21. 10. 2013 B7-0482/7 

Pozměňovací návrh  7 

Tadeusz Cymański 

za skupinu EFD 
 
Návrh usnesení B7-0482/2013 

ENVI, PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL 

Konference o změně klimatu v polské Varšavě (COP 19) 

Návrh usnesení 

Bod 14 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

14. vítá rozhodnutí EU, Švýcarska, Norska, 
Lichtenštejnska, Islandu a Austrálie 
vstoupit dnem 1. ledna 2013 do druhé 
etapy plnění závazků Kjótského protokolu, 
která je přechodem na nový mezinárodní 
režim zahrnující všechny smluvní strany, 
který by měl být zaveden do roku 2020, 
a vyzývá k jeho rychlé ratifikaci, jak bylo 
dohodnuto v Dohá; 

14. vítá rozhodnutí EU, Švýcarska, Norska, 
Lichtenštejnska, Islandu a Austrálie 
vstoupit dnem 1. ledna 2013 do druhé 
etapy plnění závazků Kjótského protokolu, 
která je přechodem na nový mezinárodní 
režim zahrnující všechny smluvní strany, 
který by měl být zaveden do roku 2020, 
a vyzývá k jeho rychlé ratifikaci, jak bylo 
dohodnuto v Dohá; poznamenává, že tyto 

strany v současné době produkují méně 

než 14 % globálních emisí; 

Or. en 
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21. 10. 2013 B7-0482/8 

Pozměňovací návrh  8 

Tadeusz Cymański 

za skupinu EFD 
 
Návrh usnesení B7-0482/2013 

ENVI, PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL 

Konference 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 %;  

Or. en 
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21. 10. 2013 B7-0482/9 

Pozměňovací návrh  9 

Tadeusz Cymański 

za skupinu EFD 
 
Návrh usnesení B7-0482/2013 

ENVI, PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL 

Konference o změně klimatu v polské Varšavě (COP 19) 

Návrh usnesení 

Bod 55 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 55a. zastává názor, že jedinou účinnou 

odezvou na změnu klimatu je společná 

reakce, do níž budou zapojeny země na 

všech kontinentech; 

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

Pozměňovací návrh  10 

Tadeusz Cymański 

za skupinu EFD 
 
Návrh usnesení B7-0482/2013 

ENVI, PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL 

Konference o změně klimatu v polské Varšavě (COP 19) 

Návrh usnesení 

Bod 55 b (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 55b. uznává, že vhledem k tomu, že podíl 

EU na celosvětových emisích dosahuje 

v současné době 11 % a odhaduje se, že 

do roku 2030 klesne na 4 %, by EU měla 

přehodnotit svou strategii a vést otevřený 

dialog s většími původci emisí, což má 

rozhodující význam pro nalezení 

globálního řešení; 

Or. en 

 
 


