
 

AM\804350CS.doc  PE432.913v01-00 }  

 PE432.916v01-00 }  

 PE432.922v01-00 }  

 PE432.930v01-00 }  

 PE432.936v01-00 }  

 PE432.938v01-00 } RC1 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

8. 2. 2010  B7-0064/2010 }  

 B7-0066/2010 }  

 B7-0070/2010 }  

 B7-0077/2010 }  

 B7-0083/2010 }  

 B7-0085/2010 } RC1/Am. 4 

Pozměňovací návrh  4 

Jo Leinen 

za skupinu S&D 

 

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 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

7. bere na vědomí závazek stanovující, že 

rozvinuté země přispějí do roku 2020 

každoročně částkou 100 miliard USD a 

během následujících tří let (2010–2012) 

poskytnou rozvojovým zemím celkem 30 

miliard USD na pomoc v boji proti změně 

klimatu a na vytvoření ekologicko-

klimatického fondu, z něhož budou 

podporovány projekty v rozvojových 

zemích v oblasti odlesňování a 

znehodnocování lesů; 

7. bere na vědomí závazek stanovující, že 

rozvinuté země přispějí do roku 2020 

každoročně částkou 100 miliard USD a 

během následujících tří let (2010–2012) 

poskytnou rozvojovým zemím celkem 30 

miliard USD na pomoc v boji proti změně 

klimatu a na vytvoření ekologicko-

klimatického fondu, z něhož budou 

podporovány projekty v rozvojových 

zemích v oblasti odlesňování a 

znehodnocování lesů; lituje však, že tento 

závazek nedosahuje výše odhadu Komise, 

že do roku 2020 budou získány prostředky 

ve výši 100 miliard EUR;  

Or. en 
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Pozměňovací návrh  5 

Jo Leinen 

za skupinu S&D 

 

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 9 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

9. zdůrazňuje, že nadcházející revize 

rozpočtu EU se musí zaměřit na 

poskytování dostatečných zdrojů na 

opatření, jejichž cílem je chránit se před 

důsledky změny klimatu a přizpůsobit se jí, 

a to jak v EU, tak v rozvojových zemích; 

poznamenává také, že tato revize by měla 

vzít v úvahu zavedení nových, inovativních 

finančních mechanismů na podporu 

mezinárodní činnosti v oblasti klimatu; 

9. zdůrazňuje, že nadcházející revize 

rozpočtu EU se musí zaměřit na 

poskytování dostatečných zdrojů na 

opatření, jejichž cílem je chránit se před 

důsledky změny klimatu a přizpůsobit se jí, 

a to jak v EU, tak v rozvojových zemích; 

poznamenává také, že tato revize by měla 

vzít v úvahu zavedení nových, inovativních 

finančních mechanismů na podporu 

mezinárodní činnosti v oblasti klimatu, 

jako je daň z finančních transakcí; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  6 

Jo Leinen 

za skupinu S&D 

 

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 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

2. domnívá se, že prodleva, k níž došlo při 

hledání mezinárodní konsensu, 

neopravňuje k tomu, aby se dále odkládaly 

politiky EU směřující ke snižování emisí, 

které jsou podle vědeckých závěrů 

nezbytné; znovu potvrzuje náš závazek 

snížit do roku 2020 emise o 20 %, který je 

už nyní právně závazný, a naše přání zvýšit 

tento cíl na 30 %; bere rovněž na vědomí, 

že iniciativy vyvinuté v EU, jejichž cílem 

je podpora ekologického hospodářství, 

zabezpečení dodávek energie a omezení 

energetické závislosti, budou v rostoucí 

míře usnadňovat dosažení cíle snížit emise 

o 30%; 

2. domnívá se, že prodleva, k níž došlo při 

hledání mezinárodní konsensu, 

neopravňuje k tomu, aby se dále odkládaly 

politiky EU směřující ke snižování emisí, 

které jsou podle vědeckých závěrů 

nezbytné; znovu potvrzuje náš závazek 

snížit do roku 2020 emise o 20 %, který je 

už nyní právně závazný, a naše přání zvýšit 

tento cíl na 30 % – toto přání EU v 

souladu s Kodaňskou dohodou znovu 

potvrdila při jednáních s OSN dne 27. 

ledna 2010; vyzývá EU, aby neslevovala ze 

svých náročných cílů ochrany klimatu a 

aby zvážila přijetí jednostranného závazku 

na horním konci rozmezí 25–40% snížení 

emisí do roku 2020; bere rovněž na 

vědomí, že iniciativy vyvinuté v EU, 

jejichž cílem je podpora ekologického 

hospodářství, zabezpečení dodávek energie 

a omezení energetické závislosti, budou v 

rostoucí míře usnadňovat dosažení cíle 

snížit emise o 30%; 
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Pozměňovací návrh  7 

Jo Leinen 

za skupinu S&D 

 

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 5 a (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 5a. vyzývá EU a její členské státy, aby 

prosadily princip „klimatické 

spravedlnosti“ v dlouhodobé perspektivě – 

do roku 2050 a dále; prosazuje proto 

začlenění „ustanovení o spravedlivém 

podílu“ („equity clause“) do budoucích 

mezinárodních jednání o klimatu; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  8 

Jo Leinen 

za skupinu S&D 

 

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 9 a (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 9a. vyzývá EU, aby navrhla zavedení daně 

z finančních transakcí ve výši 0,01 %, 

která by ročně vynesla 20 000 milionů 

EUR na pomoc rozvojovým zemím v boji 

proti změně klimatu a k přizpůsobení se 

této změně; domnívá se, že získané 

prostředky by měly být poskytnuty na 

opatření, která rozvojovým zemím umožní 

vytvářet pobídky pro boj proti deforestaci 

a degradaci půdy a proti desertifikaci; 

Or. en 

 

 


