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Predlog spremembe  4 

Jo Leinen 

v imenu skupine S&D 

 

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 

 

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe 

7. opozarja na zavezo, da bodo razvite 

države do leta 2020 namenile 100 milijard 

ameriških dolarjev letno, v naslednjih treh 

letih (2010–2012) pa 30 milijard ameriških 

dolarjev za države v razvoju kot pomoč v 

boju proti podnebnim spremembam ter za 

ustanovitev zelenega podnebnega sklada za 

podporo projektom v državah v razvoju, ki 

se ukvarjajo s krčenjem in propadanjem 

gozdov; 

7. opozarja na zavezo, da bodo razvite 

države do leta 2020 namenile 100 milijard 

ameriških dolarjev letno, v naslednjih treh 

letih (2010–2012) pa 30 milijard ameriških 

dolarjev za države v razvoju kot pomoč v 

boju proti podnebnim spremembam ter za 

ustanovitev zelenega podnebnega sklada za 

podporo projektom v državah v razvoju, ki 

se ukvarjajo s krčenjem in propadanjem 

gozdov; vendar obžaluje, da zaveza ne 

dosega ocene Komisije, da bi bilo do leta 

2020 zbranih 100 milijard EUR;  

Or. en 
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Predlog spremembe  5 

Jo Leinen 

v imenu skupine S&D 

 

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 9 

 

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe 

9. poudarja, da se je treba pri prihodnjem 

pregledu proračuna Evropske unije 

osredotočiti na zagotovitev zadostnih 

sredstev za ukrepe za zaščito pred 

podnebnimi spremembami in prilagajanje 

nanje v Evropski uniji in v državah v 

razvoju; tudi ugotavlja, da bi bilo treba pri 

pregledu pretehtati uvedbo novih in 

inovativnih finančnih mehanizmov, da se 

podprejo mednarodni podnebni ukrepi; 

9. poudarja, da se je treba pri prihodnjem 

pregledu proračuna Evropske unije 

osredotočiti na zagotovitev zadostnih 

sredstev za ukrepe za zaščito pred 

podnebnimi spremembami in prilagajanje 

nanje v Evropski uniji in v državah v 

razvoju; tudi ugotavlja, da bi bilo treba pri 

pregledu pretehtati uvedbo novih in 

inovativnih finančnih mehanizmov, da se 

podprejo mednarodni podnebni ukrepi, kot 

je davek na finančne transakcije; 

Or. en 
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Predlog spremembe  6 

Jo Leinen 

v imenu skupine S&D 

 

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 

 

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe 

2. meni, da zamuda pri doseganju 

mednarodnega sporazuma ne opravičuje 

nadaljnjega odlaganja ukrepov Evropske 

unije za zmanjšanje izpustov, ki so, kot je 

znano, glede na znanstvena dognanja 

potrebni; ponovno opozarja na našo 

obveznost, da izpuste do leta 2020 

zmanjšamo za 20 odstotkov, ki je že 

pravno zavezujoča, in na našo željo, da bi 

dosegli 30-odstotno zmanjšanje; tudi 

ugotavlja, da bo s pobudami, sprejetimi v 

EU, da se podprejo in spodbujajo zeleno 

gospodarstvo, energetska varnost in 

zmanjšana energetska odvisnost vse lažje 

izpolniti zavezo o 30-odstotnem 

zmanjšanju izpustov; 

2. meni, da zamuda pri doseganju 

mednarodnega sporazuma ne opravičuje 

nadaljnjega odlaganja ukrepov Evropske 

unije za zmanjšanje izpustov, ki so, kot je 

znano, glede na znanstvena dognanja 

potrebni; ponovno opozarja na našo 

obveznost, da izpuste do leta 2020 

zmanjšamo za 20 odstotkov, ki je že 

pravno zavezujoča, in na našo željo, da bi 

dosegli 30-odstotno zmanjšanje, kar je 

27. januarja 2010 EU ponovno potrdila 

OZN v skladu s Københavnskim 

dogovorom; poziva EU, naj si še naprej 

prizadeva za varstvo podnebja in razmisli 

o enostranskih obveznostih zmanjševanja 

čim višje v razponu 25–40 odstotkov do 

leta 2020; tudi ugotavlja, da bo s 

pobudami, sprejetimi v EU, da se podprejo 

in spodbujajo zeleno gospodarstvo, 

energetska varnost in zmanjšana 

energetska odvisnost vse lažje izpolniti 

zavezo o 30-odstotnem zmanjšanju 

izpustov; 
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Predlog spremembe  7 

Jo Leinen 

v imenu skupine S&D 

 

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 5 a (novo) 

 

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe 

 5a. poziva EU in njene države članice, naj 

uveljavijo načelo „pravičnosti glede 

podnebja“ v dolgoročni perspektivi do leta 

2050 in naprej; zato zagovarja klavzulo 

pravičnosti v prihodnjih mednarodnih 

pogajanjih o podnebju; 

Or. en 
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Predlog spremembe  8 

Jo Leinen 

v imenu skupine S&D 

 

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 9 a (novo) 

 

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe 

 9a. Poziva EU, da predlaga vzpostavitev 

0,01-odstotne davčne stopnje za finančne 

transakcije, ki bodo znašale 20.000 

milijonov evrov letno kot pomoč državam 

v razvoju za spopadanje s podnebnimi 

spremembami ter prilagajanje nanje; 

meni, da je treba to nameniti za ukrepe, 

da se državam v razvoju omogoči 

zagotavljanje spodbud za boj proti krčenju 

gozdov in degradaciji tal kot tudi 

dezertifikaciji; 

Or. en 

 

 


