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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  9 

Rebecca Harms, Satu Hassi, Bas Eickhout, Yannick Jadot 

v mene skupiny Verts/ALE 
 
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 zdôrazňuje náš 
záväzok, ktorý je teraz už právne záväzný, 
znížiť naše emisie do roku 2020 o 20 % a 
požaduje prechod k zníženiu o 30 % aj bez 
dosiahnutia dohody; 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 %; 

Or. en 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  10 

Rebecca Harms, Satu Hassi, Bas Eickhout, Yannick Jadot 

v mene skupiny Verts/ALE 
 
Návrh spoločného uznesenia 

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

Výsledky kodanskej konferencie o zmene klímy (COP 15) 

Návrh spoločného uznesenia 

Odsek 2a (nový) 

 
Návrh spoločného uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 2a. žiada EÚ, s cieľom byť v súlade s 
vedeckými poznatkami a udržať zmenu 
klímy v rozmedzí do +2°C , aby objasnila 
podmienky na prechod k zníženiu emisií o 
40 % do roku 2020; 

Or. en 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  11 

Rebecca Harms, Satu Hassi, Bas Eickhout, Yannick Jadot 

v mene skupiny Verts/ALE 
 
Návrh spoločného uznesenia 

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

Výsledky kodanskej konferencie o zmene klímy (COP 15) 

Návrh spoločného uznesenia 

Odsek 2b (nový) 

 
Návrh spoločného uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 2b. vyzýva EÚ, aby dosiahla domáce ciele 
prostredníctvom úspory energie a 
využívania obnoviteľných zdrojov a aby 
čím skôr schválila ambiciózne a záväzné 
ciele v oblasti úspory energie; 

Or. en 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  12 

Rebecca Harms, Satu Hassi, Bas Eickhout, Yannick Jadot 

v mene skupiny Verts/ALE 
 
Návrh spoločného uznesenia 

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

Výsledky kodanskej konferencie o zmene klímy (COP 15) 

Návrh spoločného uznesenia 

Odsek 2c (nový) 

 
Návrh spoločného uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 2c. žiada ďalej EÚ, aby odmietla 
nesprávne riešenia, ako sú napríklad 
jadrová energia a tzv.  čisté uhlie; 

Or. en 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  13 

Rebecca Harms, Satu Hassi, Bas Eickhout, Yannick Jadot 

v mene skupiny Verts/ALE 
 
Návrh spoločného uznesenia 

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

Výsledky kodanskej konferencie o zmene klímy (COP 15) 

Návrh spoločného uznesenia 

Odsek 4 

 
Návrh spoločného uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

4. ďalej vyjadruje poľutovanie nad 
skutočnosťou, že Európskej únii sa 
prostredníctvom skorších konkrétnych 
záväzkov týkajúcich sa medzinárodného 
verejného financovania opatrení v oblasti 
zmeny klímy v rozvojových krajinách 
nepodarilo počas rokovaní vybudovať 
dôveru, ktorá by viedla k dosiahnutiu 
ďalšieho pokroku v pracovných skupinách 
ad hoc; 

4. ďalej vyjadruje poľutovanie nad 
skutočnosťou, že Európskej únii sa 
prostredníctvom skorších konkrétnych 
záväzkov týkajúcich sa medzinárodného 
verejného financovania opatrení v oblasti 
zmeny klímy v rozvojových krajinách 
nepodarilo počas rokovaní vybudovať 
dôveru, ktorá by viedla k dosiahnutiu 
ďalšieho pokroku v pracovných skupinách 
ad hoc; ďalej vyzýva EÚ, aby jasne 
vyjadrila, že jej stanovisko k druhému 
obdobiu záväzkov podľa Kjótskeho 
protokolu je podmienené tým, že USA 
prijmú podobné záväzky v rámci iného 
právneho nástroja, a aby zabezpečila, že 
pravidlá týkajúce sa prebytočných 
jednotiek prideleného množstva (AAU) 
a pravidlá týkajúce sa využívania pôdy, 
zmien vo využívaní pôdy a lesného 
hospodárstva (LULUCF) nenarušia jej 
životné prostredie; 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  14 

Rebecca Harms, Satu Hassi, Bas Eickhout, Yannick Jadot 

v mene skupiny Verts/ALE 
 
Návrh spoločného uznesenia 

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

Výsledky kodanskej konferencie o zmene klímy (COP 15) 

Návrh spoločného uznesenia 

Odsek 7b (nový) 

 
Návrh spoločného uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 7a. zdôrazňuje historickú zodpovednosť 
rozvinutých krajín za nezvratnú zmenu 
klímy a ich zodpovednosť poskytovať 
dostatočnú, udržateľnú a predvídateľnú 
finančnú a technickú podporu rozvojovým 
krajinám s cieľom umožniť im, aby sa 
zaviazali znižovať svoje emisie 
skleníkových plynov, prispôsobovať sa 
dôsledkom zmeny klímy a znižovať emisie 
súvisiace s odlesňovaním a zhoršovaním 
kvality lesov, ako aj zlepšovať budovanie 
kapacít s cieľom plniť záväzky 
vyplývajúce z budúcej medzinárodnej 
dohody o zmene klímy; 

 

Or. en 



 

AM\804349SK.doc  PE432.913v01-00 }  
 PE432.916v01-00 }  
 PE432.922v01-00 }  
 PE432.930v01-00 }  
 PE432.936v01-00 }  
 PE432.938v01-00 } RC1 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 
8.2.2010  B7-0064/2010 }  
 B7-0066/2010 }  
 B7-0070/2010 }  
 B7-0077/2010 }  
 B7-0083/2010 }  
 B7-0085/2010 } RC1/Am. 15 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  15 

Rebecca Harms, Satu Hassi, Bas Eickhout, Yannick Jadot 

v mene skupiny Verts/ALE 
 
Návrh spoločného uznesenia 

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

Výsledky kodanskej konferencie o zmene klímy (COP 15) 

Návrh spoločného uznesenia 

Odsek 7b (nový) 

 
Návrh spoločného uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 7b. trvá na tom, že takéto záväzky, ktoré sa 
týkajú zabezpečenia požadovanej 
predvídateľnej finančnej pomoci na 
zmierňovanie zmeny klímy 
a prispôsobovanie sa tejto zmene v rámci 
UNFCCC, musia byť nové a doplnkové 
k ODA a nezávislé od každoročných 
postupov zostavovania rozpočtu 
v členských štátoch; pripomína už 
existujúce záväzky, ktorých cieľom je 
dosiahnuť, aby do roku 2015 
predstavovala výška ODA 0,7 % z HDP; 

Or. en 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  16 

Rebecca Harms, Satu Hassi, Bas Eickhout, Yannick Jadot 

v mene skupiny Verts/ALE 
 
Návrh spoločného uznesenia 

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

Výsledky kodanskej konferencie o zmene klímy (COP 15) 

Návrh spoločného uznesenia 

Odsek 7c (nový) 

 
Návrh spoločného uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 7c. uznáva, že na opatrenia v oblasti klímy 
v rozvojových krajinách bude potrebných 
približne 120 mld. EUR medzinárodných 
verejných finančných prostriedkov;  
zdôrazňuje, že ak sa má zabrániť 
dvojitému započítaniu, trh s uhlíkom 
nemožno považovať za poskytovateľa 
takejto podpory; domnieva sa, že nástroje, 
ako sú dane za finančné transakcie alebo 
mechanizmy na riešenie problému 
medzinárodných emisií z lodnej a leteckej 
dopravy by mohli byť významným 
zdrojom medzinárodného financovania 
opatrení v oblasti klímy v rozvojových 
krajinách; 

 

Or. en 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  17 

Rebecca Harms, Satu Hassi, Bas Eickhout, Yannick Jadot 

v mene skupiny Verts/ALE 
 
Návrh spoločného uznesenia 

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

Výsledky kodanskej konferencie o zmene klímy (COP 15) 

Návrh spoločného uznesenia 

Odsek 8a (nový) 

 
Návrh spoločného uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 8a. pripomína, že spoločný príspevok EÚ 
k úsiliu rozvojových štátov zmierňovať 
vplyvy zmeny klímy a na ich potreby 
prispôsobovať sa tejto zmene by do roku 
2020 nemal byť nižší než 30 000 miliónov 
EUR ročne, pričom táto suma sa môže 
v dôsledku nových poznatkov o závažnosti 
zmeny klímy a rozsahu nákladov s ňou 
spojených ešte zvýšiť; 

 

Or. en 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  18 

Rebecca Harms, Satu Hassi, Bas Eickhout, Yannick Jadot 

v mene skupiny Verts/ALE 
 
Návrh spoločného uznesenia 

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

Výsledky kodanskej konferencie o zmene klímy (COP 15) 

Návrh spoločného uznesenia 

Odsek 19 

 
Návrh spoločného uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

19. opätovne potvrdzuje svoju podporu 
reformnému procesu v OSN a berie na 
vedomie skutočnosť, že výsledok 
konferencie o zmene klímy v Kodani je 
ďalším príkladom potvrdzujúcim naliehavú 
potrebu prehodnotiť pracovné metódy v 
OSN; 

19.  opätovne potvrdzuje svoju podporu 
reformnému procesu v OSN a berie na 
vedomie skutočnosť, že výsledok 
konferencie o zmene klímy v Kodani je 
ďalším príkladom potvrdzujúcim naliehavú 
potrebu prehodnotiť pracovné metódy v 
OSN; okrem toho je naďalej presvedčený 
o potrebe rokovania o zmene klímy v 
rámci OSN ako jediného legitímneho 
orgánu, ktorý môže riešiť problém takého 
zásadného významu pre svetové 
spoločenstvo; domnieva sa však, že je 
naliehavo potrebné zvážiť, ako možno 
tento proces zefektívniť; 
 

Or. en 

 
 
 


