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Pozměňovací návrh  9 

Rebecca Harms, Satu Hassi, Bas Eickhout, Yannick Jadot 

za skupinu Verts/ALE 

 

Společný návrh usnesení 

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

Závěry konference o změně klimatu v Kodani (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, 

který je už nyní právně závazný, snížit do 

roku 2020 emise o 20 % 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, 

který je už nyní právně závazný, snížit do 

roku 2020 emise o 20 % a vyzývá 

k přechodu k cíli 30 %, a to navzdory 

tomu, že neexistuje mezinárodní dohoda; 

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%; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  10 

Rebecca Harms, Satu Hassi, Bas Eickhout, Yannick Jadot 

za skupinu Verts/ALE 

 

Společný návrh usnesení 

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

Závěry konference o změně klimatu v Kodani (COP 15) 

Společný návrh usnesení 

Bod 2 a (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 2a. žádá EU o vyjasnění podmínek pro 

přechod k 40% cíli snížení emisí do roku 

2020, aby její činnost byla v souladu s 

vědeckými poznatky a aby bylo možné 

udržet změnu klimatu pod +2 °C; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  11 

Rebecca Harms, Satu Hassi, Bas Eickhout, Yannick Jadot 

za skupinu Verts/ALE 

 

Společný návrh usnesení 

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

Závěry konference o změně klimatu v Kodani (COP 15) 

Společný návrh usnesení 

Bod 2 b (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 2b. vyzývá EU, aby svých domácích cílů 

dosáhla díky úsporám energie a využívání 

obnovitelných zdrojů, a vyzývá k co 

nejrychlejšímu přijetí náročného,  

závazného cíle v oblasti úspor energie; 

Or. en 



 

AM\804349CS.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. 12 

Pozměňovací návrh  12 

Rebecca Harms, Satu Hassi, Bas Eickhout, Yannick Jadot 

za skupinu Verts/ALE 

 

Společný návrh usnesení 

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

Závěry konference o změně klimatu v Kodani (COP 15) 

Společný návrh usnesení 

Bod 2 c (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 2c. dále vyzývá EU, aby odmítla 

alternativy, které ve skutečnosti problém 

neřeší, jako je jaderná energie a tzv. „čisté 

uhlí“; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  13 

Rebecca Harms, Satu Hassi, Bas Eickhout, Yannick Jadot 

za skupinu Verts/ALE 

 

Společný návrh usnesení 

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

Závěry konference o změně klimatu v Kodani (COP 15) 

Společný návrh usnesení 

Bod 4 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

4. dále vyjadřuje politování nad tím, že EU 

již dříve nepřijala konkrétní závazky v 

oblasti mezinárodního veřejného 

financování opatření, jež mají 

v rozvojových zemích zmírnit dopady 

změny klimatu, což vedlo k tomu, že se jí 

nepodařilo během jednání získat takovou 

důvěru, aby bylo možné dosáhnout v 

pracovních skupinách ad hoc dalšího 

pokroku; 

4. dále vyjadřuje politování nad tím, že EU 

již dříve nepřijala konkrétní závazky v 

oblasti mezinárodního veřejného 

financování opatření, jež mají 

v rozvojových zemích zmírnit dopady 

změny klimatu, což vedlo k tomu, že se jí 

nepodařilo během jednání získat takovou 

důvěru, aby bylo možné dosáhnout v 

pracovních skupinách ad hoc dalšího 

pokroku; dále EU vyzývá, aby upřesnila, 

že její postoj ohledně druhého období 

závazků Kjótského protokolu závisí na 

obdobných závazcích ze strany USA v 

rámci jiného právního nástroje, a aby 

zajistila, že pravidla týkající se 

přebytečných jednotek přiděleného 

množství (AAU) a využívání půdy, změny 

ve využívání půdy a lesnictví (LULUCF) 

nenaruší její životní prostředí;  

Or. en 
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Pozměňovací návrh  14 

Rebecca Harms, Satu Hassi, Bas Eickhout, Yannick Jadot 

za skupinu Verts/ALE 

 

Společný návrh usnesení 

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

Závěry konference o změně klimatu v Kodani (COP 15) 

Společný návrh usnesení 

Bod 7 a (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 7a. zdůrazňuje historickou odpovědnost 

vyspělých zemí za nevratnou změnu 

klimatu a jejich odpovědnost poskytnout 

dostatečnou, stabilní a předvídatelnou 

finanční a technickou pomoc rozvojovým 

zemím, které by se tak mohly zavázat 

k snižování svých emisí skleníkových 

plynů, přizpůsobit se důsledkům změny 

klimatu a snížit emise vznikající 

v důsledku odlesňování a znehodnocování 

lesů, ale také zlepšit budování kapacit 

s cílem splnit cíle v rámci budoucí 

mezinárodní dohody o změně klimatu; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  15 

Rebecca Harms, Satu Hassi, Bas Eickhout, Yannick Jadot 

za skupinu Verts/ALE 

 

Společný návrh usnesení 

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

Závěry konference o změně klimatu v Kodani (COP 15) 

Společný návrh usnesení 

Bod 7 b (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 7b. trvá na tom, že takové závazky ohledně 

poskytnutí požadované předvídatelné 

finanční podpory nezbytné pro zmírnění 

změny klimatu a přizpůsobení se této 

změně v souvislosti s UNFCCC musí 

představovat novou podporu, která 

doplňuje oficiální rozvojovou pomoc a je 

nezávislá na ročních rozpočtových 

procesech členských států; připomíná již 

platné závazky, jejichž cílem je dosáhnout 

do roku 2015 úrovně oficiální rozvojové 

pomoci ve výši 0,7 % HDP; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  16 

Rebecca Harms, Satu Hassi, Bas Eickhout, Yannick Jadot 

za skupinu Verts/ALE 

 

Společný návrh usnesení 

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

Závěry konference o změně klimatu v Kodani (COP 15) 

Společný návrh usnesení 

Bod 7 c (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 7c. konstatuje, že na činnost v oblasti 

klimatu v rozvojových zemích bude 

zapotřebí mezinárodní veřejná podpora ve 

výši přibližně 120 mld. EUR ročně; 

zdůrazňuje, že má-li se zabránit dvojímu 

započtení, nelze trh s uhlíkem považovat 

za poskytovatele takovéto pomoci; 

domnívá se, že značné příjmy ve prospěch 

mezinárodního financování činnosti 

v oblasti klimatu je možné získat díky 

nástrojům, jako je daň z finančních 

transakcí či mechanismy omezující emise 

z mezinárodní lodní a letecké dopravy; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  17 

Rebecca Harms, Satu Hassi, Bas Eickhout, Yannick Jadot 

za skupinu Verts/ALE 

 

Společný návrh usnesení 

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

Závěry konference o změně klimatu v Kodani (COP 15) 

Společný návrh usnesení 

Bod 8 a (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 8a. připomíná, že společný příspěvek EU 

rozvojovým zemím určený na jejich úsilí 

o zmírnění účinků změny klimatu a jejich 

přizpůsobení se této změně by neměl do 

roku 2020 klesnout pod 30 000 miliónů 

EUR ročně, přičemž tato částka se může 

zvyšovat v závislosti na nových poznatcích 

o závažnosti klimatických změn a výši 

souvisejících nákladů; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  18 

Rebecca Harms, Satu Hassi, Bas Eickhout, Yannick Jadot 

za skupinu Verts/ALE 

 

Společný návrh usnesení 

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

Závěry konference o změně klimatu v Kodani (COP 15) 

Společný návrh usnesení 

Bod 19 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

19. opakuje svou podporu reformnímu 

procesu v OSN a konstatuje, že výsledek 

kodaňské konference o klimatu je dalším 

příkladem toho, že je nutné co nejdříve 

přehodnotit pracovní metody v rámci OSN;  

19. opakuje svou podporu reformnímu 

procesu v OSN a konstatuje, že výsledek 

kodaňské konference o klimatu je dalším 

příkladem toho, že je nutné co nejdříve 

přehodnotit pracovní metody v rámci OSN;  

mimoto je nadále přesvědčen o tom, že 

jednání o klimatu musí probíhat na půdě 

OSN, která je jediným legitimním 

orgánem k řešení otázky s tak zásadním 

významem pro celý svět; soudí však, že je 

nutné se vážně zamyslet na tím, jak tento 

proces zefektivnit; 

Or. en 

 

 


