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Predlog spremembe  4 

Tadeusz Cymański 

v imenu skupine EFD 
 
Predlog resolucije B7-0482/2013 

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

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

Predlog resolucije 

Odstavek 2 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

2. poudarja, da mora ad hoc delovna 
skupina za durbansko platformo za 
okrepljeno ukrepanje opraviti še veliko 
dela v zvezi z načeli in okvirom, ki bodo 
veljali za nov svetovni sporazum o 
podnebnih spremembah, in za njihovo 
uresničitev do 21. konference pogodbenic 
v Parizu leta 2015; ugotavlja tudi, da mora 
imeti delovna skupina pri svojem delu 
podatke iz petega poročila Medvladnega 
foruma o podnebnih spremembah, ki naj bi 
bilo pripravljeno do leta 2014; poudarja, 

da mora sporazum leta 2015 do leta 2030 

izpolniti cilj zmanjšanja svetovnih emisij 

na ravni, ki so nižje od tistih iz leta 1990, 

in bi moral skušati postopoma odpraviti 

svetovne emisije ogljika do leta 2050; 

2. poudarja, da mora ad hoc delovna 
skupina za durbansko platformo za 
okrepljeno ukrepanje opraviti še veliko 
dela v zvezi z načeli in okvirom, ki bodo 
veljali za nov svetovni sporazum o 
podnebnih spremembah, in za njihovo 
uresničitev do 21. konference pogodbenic 
v Parizu leta 2015; ugotavlja tudi, da mora 
imeti delovna skupina pri svojem delu 
podatke iz petega poročila Medvladnega 
foruma o podnebnih spremembah, ki naj bi 
bilo pripravljeno do leta 2014;  

Or. en 
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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;  

Or. en 
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Predlog resolucije 

Odstavek 8 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

8. meni, da bi moral biti cilj EU zmanjšati 

emisije toplogrednih plinov za najmanj 

50 % do leta 2030, če naj EU ohrani 

vodilno vlogo na področju razvoja 

tehnologij za prihodnje podnebju prijazno 

gospodarstvo; 

črtano 

Or. en 
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Odstavek 14 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

14. pozdravlja odločitev EU, Švice, 
Norveške, Liechtensteina, Islandije in 
Avstralije, da se pridružijo drugemu 
ciljnemu obdobju kjotskega protokola, ki 
se je začel 1. januarja 2013, kot prehod na 
novo mednarodno ureditev, po kateri 
morajo vse pogodbenice izpolniti svoje 
obveznosti do leta 2020, ter poziva k njeni 
hitri ratifikaciji, kot je bilo dogovorjeno v 
Dohi; 

pozdravlja odločitev EU, Švice, Norveške, 
Liechtensteina, Islandije in Avstralije, da 
se pridružijo drugemu ciljnemu obdobju 
kjotskega protokola, ki se je začel 
1. januarja 2013, kot prehod na novo 
mednarodno ureditev, po kateri morajo vse 
pogodbenice izpolniti svoje obveznosti do 
leta 2020, ter poziva k njeni hitri 
ratifikaciji, kot je bilo dogovorjeno v Dohi; 
je seznanjen, da te pogodbenice trenutno 

ustvarijo manj kot 14 % svetovnih emisij; 

Or. en 
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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 %;  

Or. en 
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Odstavek 55 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

  55a. meni, da je edino učinkovit odziv na 

podnebne spremembe, če se nanje skupaj 

odzovejo države na vseh celinah; 

Or. en 
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Tadeusz Cymański 

v imenu skupine EFD 
 
Predlog resolucije B7-0482/2013 
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Predlog resolucije 

Odstavek 55 b (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

  55b. priznava, da bi morala EU glede na 

to, da je trenutno njen delež svetovnih 

emisij 11 % in da naj bi se do leta 2030 

zmanjšal na 4 %, ponovno oceniti svojo 

strategijo in voditi odprt dialog z velikimi 

onesnaževalci, kar je bistvenega pomena 

pri iskanju globalne rešitve; 

Or. en 

 
 


