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Pozměňovací návrh  1 

Chris Davies 

za skupinu ALDE 

 

Společný návrh usnesení 

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

o výsledku kodaňské konference o změně klimatu (COP 15) 

Společný návrh usnesení 

Bod 2 a (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 2a. uznává, že odhadované náklady na 

dosažení 30% snížení emisí v EU oproti 

úrovni v roce 1990 do roku 2020 jsou 

dnes nižší než odhadované náklady na 

dosažení 20% snížení  v době, kdy byla 

dohoda vyjednána, a vyzývá proto Komisi, 

aby pro EU předložila návrh, který by byl 

ambicióznější a stanovil jednostranný cíl 

snížit emise výrazněji než o 20 %; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  2 

Chris Davies 

za skupinu ALDE 

 

Společný návrh usnesení 

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

o výsledku kodaňské konference o změně klimatu (COP 15) 

Společný návrh usnesení 

Bod 7 a (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 7a. domnívá se, že by EU měla okamžitě 

zahájit jednání s partnery z USA, která 

zajistí, aby byl vznikající trh s uhlíkem 

v USA kompatibilní s naším trhem, a 

umožní tak vytvořit transatlantický trh 

s uhlíkem, který bude předcházet 

globálnímu trhu; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  3 

Chris Davies 

za skupinu ALDE 

 

Společný návrh usnesení 

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

o výsledku kodaňské konference o změně klimatu (COP 15) 

Společný návrh usnesení 

Bod 16 a (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 16a. zdůrazňuje, že je naléhavě nutné, aby 

Mezivládní panel pro změnu klimatu 

přezkoumal všechny své závěry a potvrdil, 

že byly posouzeny prostřednictvím 

vzájemného hodnocení v souladu s 

osvědčenými postupy ve vědě; navrhuje, 

aby byla urychlena příprava průběžné 

zprávy, která tyto závěry zaktualizuje, a 

domnívá se, že by budoucí zprávy měly 

konkrétně odkazovat na tvrzení těch, kteří 

zpochybňují stanovisko většiny, a že by i 

tato tvrzení by měla být podrobena 

vzájemnému hodnocení; 

Or. en 

 

 


