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Predlog spremembe  1 

Chris Davies 

v imenu skupine ALDE 

 

Predlog skupne resolucije 

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

o izidu konference o podnebnih spremembah v Københavnu (COP 15) 

Predlog skupne resolucije 

Odstavek 2 a (novo) 

 

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe 

 2a. je seznanjen z dejstvom, da so ocenjeni 

stroški za to, da EU do leta 2020 zmanjša 

emisije za 30 % v primerjavi z letom 1990, 

zdaj nižji od ocenjenih stroškov za 20-

odstotno zmanjšanje, ko je bilo to 

dogovorjeno, in zato poziva Komisijo, naj 

predloži predlog o večjih prizadevanjih 

EU in cilj zmanjšanja emisij do leta 2020 

enostransko določi na več kot 20 %. 

Or. en 
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Predlog spremembe  2 

Chris Davies 

v imenu skupine ALDE 

 

Predlog skupne resolucije 

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

o izidu konference o podnebnih spremembah v Københavnu (COP 15) 

Predlog skupne resolucije 

Odstavek 7 a (novo) 

 

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe 

 7a. meni, da bi morala EU nemudoma 

začeti pogajanja z našimi sogovorniki iz 

ZDA, da bo trg ogljika, ki nastaja v ZDA, 

skladen s tistim v EU in bo tako nastal 

čezatlantski trg ogljika, ki bi bil 

predhodnik svetovnega trga; 

Or. en 
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Predlog spremembe  3 

Chris Davies 

v imenu skupine ALDE 

 

Predlog skupne resolucije 

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

o izidu konference o podnebnih spremembah v Københavnu (COP 15) 

Predlog skupne resolucije 

Odstavek 16 a (novo) 

 

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe 

 16a. poudarja, da mora medvladni forum 

o podnebnih spremembah nujno 

pregledati vse svoje zaključke in potrditi, 

da so jih medsebojno pregledali v skladu z 

najboljšimi znanstvenimi načeli; 

predlaga, da se je treba zavzeti za pripravo 

vmesnega poročila za posodobitev 

zaključkov, in meni, da bi naslednja 

poročila morala vsebovati posebna 

sklicevanja na trditve tistih, ki 

nasprotujejo večinskemu mnenju, in da je 

tudi te treba medsebojno pregledati;  

Or. en 

 

 


