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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  4 

Jo Leinen 

v mene skupiny S&D 
 
Návrh spoločného uznesenia 

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

Výsledky kodanskej konferencie o zmene klímy (COP 15) 

Návrh spoločného uznesenia 

Odsek 7 

 
Návrh spoločného uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

7. berie na vedomie záväzok týkajúci sa 
ročného fondu vo výške 100 miliárd USD 
z vyspelých krajín do roku 2020 a sumy 30 
miliárd USD pre rozvojové krajiny počas 
nadchádzajúcich troch rokov (2010 – 2012) 
na pomoc boju proti zmene klímy a na 
vytvorenie ekologického finančného fondu 
na podporu projektov v rozvojových 
krajinách, ktoré sa týkajú odlesňovania 
a degradácie lesov; 

7. berie na vedomie záväzok týkajúci sa 
ročného fondu vo výške 100 miliárd USD 
z vyspelých krajín do roku 2020 a sumy 30 
miliárd USD pre rozvojové krajiny počas 
nadchádzajúcich troch rokov (2010 – 2012) 
na pomoc boju proti zmene klímy a na 
vytvorenie ekologického finančného fondu 
na podporu projektov v rozvojových 
krajinách, ktoré sa týkajú odlesňovania 
a degradácie lesov; vyjadruje však 
poľutovanie nad tým, že záväzok 
nedosahuje odhad Komisie, že do roku 
2020 fond dosiahne výšku 100 miliárd 
EUR;  

Or. en 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  5 

Jo Leinen 

v mene skupiny S&D 
 
Návrh spoločného uznesenia 

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

Výsledky kodanskej konferencie o zmene klímy (COP 15)  

Návrh spoločného uznesenia 

Odsek 9 

 
Návrh spoločného uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

9. zdôrazňuje, že nadchádzajúca revízia 
rozpočtu EÚ by sa mala zamerať na 
zabezpečenie dostatočných zdrojov na 
opatrenia na ochranu proti zmene klímy 
a na prispôsobenie sa tejto zmene v EÚ, 
ako aj v rozvojových krajinách; konštatuje 
tiež, že pri tejto revízii by sa malo zvážiť 
zavedenie nových a inovatívnych 
finančných mechanizmov na podporu 
medzinárodných opatrení v oblasti klímy; 

9. zdôrazňuje, že nadchádzajúca revízia 
rozpočtu EÚ by sa mala zamerať na 
zabezpečenie dostatočných zdrojov na 
opatrenia na ochranu proti zmene klímy 
a na prispôsobenie sa tejto zmene v EÚ, 
ako aj v rozvojových krajinách; konštatuje 
tiež, že pri tejto revízii by sa malo zvážiť 
zavedenie nových a inovatívnych 
finančných mechanizmov na podporu 
medzinárodných opatrení v oblasti klímy, 
ako je napríklad daň z finančných 
transakcií; 

Or. en 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  6 

Jo Leinen 

v mene skupiny S&D 
 
Návrh spoločného uznesenia 

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

Výsledky kodanskej konferencie o zmene klímy (COP 15)  

Návrh spoločného uznesenia 

Odsek 2 

 
Návrh spoločného uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

2. domnieva sa, že odklad dosiahnutia 
medzinárodnej dohody nie je dôvodom na 
odloženie ďalších politík EÚ zameraných 
na dosiahnutie zníženia emisií, ktoré sa na 
základe vedeckých poznatkov považujú za 
nevyhnutné; opakovane zdôrazňuje náš 
záväzok, ktorý je teraz už právne záväzný, 
znížiť naše emisie do roku 2020 o 20 % a 
naše prianie dosiahnuť 30 % zníženie; 
takisto poukazuje na to, že vďaka 
iniciatívam prijatým v rámci EÚ s cieľom 
presadzovať a podporovať ekologické 
hospodárstvo, energetickú bezpečnosť a 
zníženú energetickú závislosť bude čoraz 
jednoduchšie splniť záväzok znížiť emisie 
o 30 %; 

2. domnieva sa, že odklad dosiahnutia 
medzinárodnej dohody nie je dôvodom na 
odloženie ďalších politík EÚ zameraných 
na dosiahnutie zníženia emisií, ktoré sa na 
základe vedeckých poznatkov považujú za 
nevyhnutné; opakovane poukazuje na 
záväzok EÚ, ktorý je už právne záväzný 
a ktorý spočíva v znížení emisií o 20 % do 
roku 2020, a na vôľu dosiahnuť 30 % 
zníženie, ktoré 27. januára 2010 EÚ 
opätovne potvrdila OSN v súlade 
s Kodanskou dohodou; vyzýva EÚ, aby 
vytrvala vo svojich ambíciách v oblasti 
ochrany klímy a aby zvážila jednostranný 
záväzok zníženia vo vrchnej hranici 
rozpätia 25–40 % do roku 2020; takisto 
poukazuje na to, že vďaka iniciatívam 
prijatým v rámci EÚ s cieľom presadzovať 
a podporovať ekologické hospodárstvo, 
energetickú bezpečnosť a zníženú 
energetickú závislosť bude čoraz 
jednoduchšie splniť záväzok znížiť emisie 
o 30 %; 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  7 

Jo Leinen 

v mene skupiny S&D 
 
Návrh spoločného uznesenia 

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

Výsledky kodanskej konferencie o zmene klímy (COP 15)  

Návrh spoločného uznesenia 

Odsek 5a (nový) 

 
Návrh spoločného uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 5a. vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby 
z dlhodobého hľadiska presadzovali 
zásadu „klimatickej spravodlivosti“ (do 
roku 2050 i po ňom); podporuje preto 
zahrnutie ustanovenia o spravodlivom 
zaobchádzaní do budúcich 
medzinárodných rokovaní o klíme; 

Or. en 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  8 

Jo Leinen 

v mene skupiny S&D 
 
Návrh spoločného uznesenia 

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

Výsledky kodanskej konferencie o zmene klímy (COP 15)  

Návrh spoločného uznesenia 

Odsek 9a (nový) 

 
Návrh spoločného uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 9a. vyzýva EÚ, aby navrhla zavedenie 
daňovej sadzby 0,01 % z finančných 
transakcií, čo by prinieslo zisk 20 miliárd 
EUR ročne, ktorý by sa mohol využiť na 
pomoc rozvojovým krajinám v boji proti 
zmene klímy a prispôsobovaní sa jej 
následkom; nazdáva sa, že táto suma by 
sa mala vyčleniť pre rozvojové krajiny, 
aby boli schopné motivovať v boji proti 
odlesňovaniu, znehodnocovaniu pôdy a 
rozširovaniu púští; 

Or. en 

 
 
 


