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24.11.2014 B8-0251/1 

Predlog spremembe  1 

Ian Duncan 

v imenu skupine ECR 

 

Predlog resolucije B8-0251/2014 

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

Konferenca ZN o podnebnih spremembah (COP 20) v Limi v Peruju (1.–12. decembra 2014) 

Predlog resolucije 

Odstavek 11 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

11. opozarja, da so se v Varšavi vse 

pogodbenice strinjale s sklepom 

konference pogodbenic UNFCCC št. 

1/CP.19, v katerem so vse pogodbenice 

pozvane, naj začnejo ali okrepijo državne 

priprave za načrtovane nacionalne 

prispevke, ter naj o njih poročajo dovolj 

zgodaj pred konferenco COP 20 (za 

pogodbenice, ki so to pripravljene storiti, 

do konca prvega četrtletja 2015), in sicer 

tako, da bo jasno, pregledno in razumljivo, 

kakšni so ti prispevki, ter da jih bo mogoče 

količinsko opredeliti; poziva pogodbenice, 

naj zagotovijo, da bodo njihovi načrtovani 

nacionalni prispevki v skladu z omejenim 

ogljičnim proračunom za 2°C in da bo 

vrhunec globalnih emisij dosežen čimprej; 

11. opozarja, da so se v Varšavi vse 

pogodbenice strinjale s sklepom 

konference pogodbenic UNFCCC št. 

1/CP.19, v katerem so vse pogodbenice 

pozvane, naj začnejo ali okrepijo državne 

priprave za načrtovane nacionalne 

prispevke, ter naj o njih čim prej poročajo, 

in sicer tako, da bo jasno, pregledno in 

razumljivo, kakšni so ti prispevki, ter da jih 

bo mogoče količinsko opredeliti; poziva 

pogodbenice, naj zagotovijo, da bodo 

njihovi načrtovani nacionalni prispevki v 

skladu z omejenim ogljičnim proračunom 

za 2 °C in da bo vrhunec globalnih emisij 

dosežen čim prej; 

Or. en 
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Predlog spremembe  2 

Ian Duncan 

v imenu skupine ECR 

 

Predlog resolucije B8-0251/2014 

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

Konferenca ZN o podnebnih spremembah (COP 20) v Limi v Peruju (1.–12. decembra 2014) 

Predlog resolucije 

Odstavek 29 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

29. ugotavlja, da mora EU izpolniti svojo 

pomembno vlogo pri zmanjšanju emisij in 

izvajati politike, s katerimi bo zaustavila 

razvoj nekonvencionalnih fosilnih goriv z 

velikim toplogrednim učinkom, kot je 

katranski pesek; 

29. ugotavlja, da mora EU izpolniti svojo 

pomembno vlogo pri zmanjšanju emisij in 

izvajati politike, s katerimi bo zaustavila 

razvoj vseh nekonvencionalnih fosilnih 

goriv z velikim toplogrednim učinkom; 

Or. en 
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24.11.2014 B8-0251/3 

Predlog spremembe  3 

Ian Duncan 

v imenu skupine ECR 

 

Predlog resolucije B8-0251/2014 

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

Konferenca ZN o podnebnih spremembah (COP 20) v Limi v Peruju (1.–12. decembra 2014) 

Predlog resolucije 

Odstavek 33 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

33. poziva države članice, naj nakažejo 

finančne prispevke precej pred 

konferencami in naj bolje usklajujejo 

svoje napovedi v zvezi s financiranjem 

podnebnih ukrepov z EU, da bi olajšale 

komunikacijo s tretjimi stranmi o 

skupnem prispevku EU in da bi kar 

najbolj pozitivno vplivale na pogajanja; 

poudarja, da so bile finančne zaveze, 

sprejete na vrhovnem srečanju, ki ga je 

organiziral Ban Ki Mun, dober znak in da 

so pozitivno vplivale na podobo EU pred 

pogajanji v Limi; 

33. poziva države članice, naj čim prej 

nakažejo finančne prispevke, da bo 

mogoče izmeriti napredek v zvezi s 

kapitalizacijo Zelenega podnebnega 

sklada; poudarja, da so bile finančne 

zaveze, sprejete na vrhovnem srečanju, ki 

ga je organiziral Ban Ki Mun, dober znak 

in da so pozitivno vplivale na podobo EU 

pred pogajanji v Limi; 

Or. en 
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Predlog spremembe  4 

Ian Duncan 

v imenu skupine ECR 

 

Predlog resolucije B8-0251/2014 

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

Konferenca ZN o podnebnih spremembah (COP 20) v Limi v Peruju (1.–12. decembra 2014) 

Predlog resolucije 

Odstavek 39 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

39. poudarja, da so prilagoditveni ukrepi 

neizogibno potrebni in morajo imeti 

osrednjo vlogo v novem sporazumu; 

poudarja, da bo takojšnje ukrepanje za 

zmanjšanje emisij toplogrednih plinov 

cenejše za svetovna in nacionalna 

gospodarstva ter da bi znižalo stroške 

prilagoditvenih ukrepov; poziva vse 

države, naj sprejmejo ustrezne ukrepe za 

načrtovanje, prilagoditev in odziv na vpliv 

podnebnih sprememb, da bi zaščitile svoje 

ljudi, družbo, gospodarstvo in okolje ter 

zagotovile trajnosten razvoj, odporen na 

podnebje; ugotavlja, da odziv na tveganja, 

povezana s podnebjem, vključuje odločanje 

v spreminjajočem se svetu, kjer je vseskozi 

prisotna negotovost glede resnosti in 

časovnega pojava učinkov podnebnih 

sprememb in kjer je učinkovitost 

prilagajanja omejena; 

39. poudarja, da so prilagoditveni ukrepi 

bistvenega pomena in morajo imeti 

osrednjo vlogo v novem sporazumu; 

poudarja, da bo takojšnje ukrepanje za 

zmanjšanje emisij toplogrednih plinov 

cenejše za svetovna in nacionalna 

gospodarstva ter da bi znižalo stroške 

prilagoditvenih ukrepov; poziva vse 

države, naj sprejmejo ustrezne ukrepe za 

načrtovanje, prilagoditev in odziv na vpliv 

podnebnih sprememb, da bi zaščitile svoje 

ljudi, družbo, gospodarstvo in okolje ter 

zagotovile trajnosten razvoj, odporen na 

podnebje; ugotavlja, da odziv na tveganja, 

povezana s podnebjem, vključuje odločanje 

v spreminjajočem se svetu, kjer je vseskozi 

prisotna negotovost glede resnosti in 

časovnega pojava učinkov podnebnih 

sprememb in kjer je učinkovitost 

prilagajanja omejena; 

Or. en 
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Predlog spremembe  5 

Ian Duncan 

v imenu skupine ECR 

 

Predlog resolucije B8-0251/2014 

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

Konferenca ZN o podnebnih spremembah (COP 20) v Limi v Peruju (1.–12. decembra 2014) 

Predlog resolucije 

Odstavek 43 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

43. priznava težave pri ločevanju 

podnebnih in razvojnih ukrepov in 

sinergijo med njimi na nacionalni ravni, 

vendar vztraja, da je verodostojna in 

pregledna ocena spoštovanja dodatnosti 

vseeno mogoča; 

43. priznava težave pri ločevanju 

podnebnih in razvojnih ukrepov in 

sinergijo med njimi na nacionalni ravni, 

vendar vztraja, da si je treba na vsak način 

prizadevati, da bi jih ločili na verodostojen 

in pregleden način; 

Or. en 
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24.11.2014 B8-0251/6 

Predlog spremembe  6 

Ian Duncan 

v imenu skupine ECR 

 

Predlog resolucije B8-0251/2014 

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

Konferenca ZN o podnebnih spremembah (COP 20) v Limi v Peruju (1.–12. decembra 2014) 

Predlog resolucije 

Odstavek 55 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

55. je zaskrbljen, ker so se po podatkih 

Mednarodne agencije za energijo svetovne 

emisije CO2 v letu 2013 kljub zmanjšanju 

emisij v Evropi in Združenih državah 

povečale; zato predlaga razmislek o 

diferencirani odgovornosti, da bo vsaka 

država prispevala k svetovnim 

prizadevanjem na področju industrijske in 

energetske politike; poziva k boljši uporabi 

tehnologij, kot so vesoljski sateliti, za 

natančno zbiranje podatkov o emisijah in 

temperaturi ter k preglednemu sodelovanju 

in izmenjavi informacij med državami; 

55. je zaskrbljen, ker so se po podatkih 

Mednarodne agencije za energijo svetovne 

emisije CO2 v letu 2013 kljub zmanjšanju 

emisij v Evropi in Združenih državah 

povečale; zato predlaga razmislek o 

diferencirani odgovornosti pogodbenic in o 

njihovih različnih zmožnostih, da bo vsaka 

država prispevala k svetovnim 

prizadevanjem na področju industrijske in 

energetske politike; poziva k boljši uporabi 

tehnologij, kot so vesoljski sateliti, za 

natančno zbiranje podatkov o emisijah in 

temperaturi ter k preglednemu sodelovanju 

in izmenjavi informacij med državami; 

Or. en 
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Predlog spremembe  7 

Ian Duncan 

v imenu skupine ECR 

 

Predlog resolucije B8-0251/2014 

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

Konferenca ZN o podnebnih spremembah (COP 20) v Limi v Peruju (1.–12. decembra 2014) 

Predlog resolucije 

Odstavek 64 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

64. obžaluje, da potencial prihranka 

energije na mednarodni ravni in v EU ni 

ustrezno izkoriščen; poudarja, da prihranki 

energije omogočajo ustvarjanje delovnih 

mest, ekonomskih prihrankov in 

energetsko varnost, povečujejo 

konkurenčnost in zmanjšanje emisij ter so 

ključni za ločitev emisij od gospodarske 

rasti; poziva EU, naj v mednarodnih 

pogajanjih zahteva več pozornosti in 

ukrepanja glede varčevanja z energijo, tako 

v razpravah o prenosu tehnologije kot v 

razvojnih načrtih za države v razvoju ali 

finančni pomoči; poudarja, da morajo EU 

in njene države članice določiti in doseči 

ambiciozne cilje na področju energetske 

učinkovitosti, če naj delujejo 

verodostojno; poudarja, da je pomembno 

zmanjšati izgubo energije v gradbenem 

sektorju, v prometu ter pri električnih 

napeljavah in gospodinjskih aparatih v 

stanovanjih, da bi povečali prihranek 

energije in energetsko učinkovitost;  

64. obžaluje, da potencial prihranka 

energije na mednarodni ravni in v EU ni 

ustrezno izkoriščen; poudarja, da prihranki 

energije omogočajo ustvarjanje delovnih 

mest, ekonomskih prihrankov in 

energetsko varnost, povečujejo 

konkurenčnost in zmanjšanje emisij ter so 

ključni za ločitev emisij od gospodarske 

rasti; poziva EU, naj v mednarodnih 

pogajanjih zahteva več pozornosti in 

ukrepanja glede varčevanja z energijo, tako 

v razpravah o prenosu tehnologije kot v 

razvojnih načrtih za države v razvoju ali 

finančni pomoči; poudarja, da pozive k 

mednarodnemu ukrepanju v zvezi z 

energetsko učinkovitostjo spodkopava 

nezmožnost domačega ukrepanja; 

poudarja, da je pomembno zmanjšati 

izgubo energije v gradbenem sektorju, v 

prometu ter pri električnih napeljavah in 

gospodinjskih aparatih v stanovanjih, da bi 

povečali prihranek energije in energetsko 

učinkovitost; 

Or. en 

 

 

 


