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Pozměňovací návrh  22 

Richard Seeber, Romana Jordan Cizelj 

za skupinu PPE 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL 
o výsledku kodaňské konference o změně klimatu (COP 15) 

(COP 15) 

Společný návrh usnesení 

Bod odůvodnění F a (nový) 
 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Fa. bere na vědomí, že do 31. 1. 2010 
sdělilo OSN své cíle emisí skleníkových 
plynů na období po roce 2020 pouze 28 
mimočlenských států EU a že některé 
sdělilyi pouze cíle účinnosti, jež k 
žádnému snížení skleníkových plynů 
vůbec nepovedou; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  23 

Richard Seeber, Romana Jordan Cizelj 
za skupinu PPE 

 

Společný návrh usnesení 

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

o výsledku kodaňské konference o změně klimatu (COP 15) 

(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 mezinárodního konsensu, 

neopravňuje k tomu, aby se dále odkládaly 

politiky EU směřující k právnímu závazku 
snížit emise do roku 2020 o 20 %; znovu 
potvrzuje náš závazek snížit 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%; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  24 

Richard Seeber, Romana Jordan Cizelj 
za skupinu PPE 

 

Společný návrh usnesení 

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

o výsledku kodaňské konference o změně klimatu (COP 15) 

(COP 15) 

Společný návrh usnesení 

Bod 4 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

4. vyjadřuje politování nad tím, že EU 

předem nepřijala konkrétní závazky v 

oblasti mezinárodního veřejného 

financování opatření, jež mají 

v rozvojových zemích zmírnit dopady 

změny klimatu, a tím se jí nepodařilo 

během jednání získat takovou důvěru, aby 

bylo možné dosáhnout v pracovních 

skupinách ad hoc dalšího pokroku; 

4. připuští, že EU předem nepřijala 

konkrétní závazky v oblasti mezinárodního 

veřejného financování opatření, jež mají 

v rozvojových zemích zmírnit dopady 

změny klimatu, a tím se jí nepodařilo 

během jednání získat takovou důvěru, aby 

bylo možné dosáhnout v pracovních 

skupinách ad hoc dalšího pokroku; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  25 

Richard Seeber, Romana Jordan Cizelj 
za skupinu PPE 

 

Společný návrh usnesení 

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

o výsledku kodaňské konference o změně klimatu (COP 15) 

 (COP 15) 

Společný návrh usnesení 

Bod 5 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

5. zdůrazňuje, že v EU je třeba vytvořit 

novou „klimatickou diplomacii“; důrazně 

proto žádá vysokou představitelku Unie 

pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku 

a komisařku pro činnost v oblasti klimatu, 

aby se postavily do čela strategie EU 

zejména s pokrokovějšími rozvojovými 

zeměmi; důrazně žádá EU, aby se dohodly 

na plánu pro mexickou konferenci 

(„roadmap for Mexico“), který by 

obsahoval diskusi o kliamtických 

politikách v každém strategickém 

partnerství a ve všech bilaterálních a 

multilaterálních dohodách, čímž by byla 

vytvořena důslednější strategie na ochranu 

klimatu ve vnější politice; žádá EU a její 

členské státy, aby vytvořily „spojenectví 

odpovědnosti“, k němuž by mohly připojit 

všechny země, které považují změnu 

klimatu za závažnou hrozbu pro celé 

lidstvo a které jsou pro zastavení 

globálního oteplení ochotny jednat; 

5. zdůrazňuje, že v EU je třeba vytvořit 

novou „klimatickou diplomacii“; důrazně 

proto žádá vysokou představitelku Unie 

pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku 

a komisařku pro činnost v oblasti klimatu, 

aby se postavily do čela strategie EU 

zejména s pokrokovějšími rozvojovými 

zeměmi a rychle se rozvíjejícími 
ekonomikami; důrazně žádá EU, aby se 

dohodly na plánu pro mexickou konferenci 

(„roadmap for Mexico“), který by 

obsahoval diskusi o kliamtických 

politikách v každém strategickém 

partnerství a ve všech bilaterálních a 

multilaterálních dohodách, čímž by byla 

vytvořena důslednější strategie na ochranu 

klimatu ve vnější politice; žádá EU a její 

členské státy, aby vytvořily „spojenectví 

odpovědnosti“, k němuž by mohly připojit 

všechny země, které považují změnu 

klimatu za závažnou hrozbu pro celé 

lidstvo a které jsou pro zastavení 
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Pozměňovací návrh  26 

Richard Seeber, Romana Jordan Cizelj 
za skupinu PPE 

 

Společný návrh usnesení 

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

o závěrech kodaňského summitu věnovaného změně klimatu 

(COP 15) 

Společný návrh usnesení 

Bod 6 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

6. domnívá se, že fóra jako G20 nebo 

Fórum největších světových ekonomik, na 

nichž jsou zastoupeni největší producenti 

emisí uhlíku, sice mohou přispět k 
prosazení konsensu při formálních 

jednáních, ale mohou mít pouze 
pomocnou úlohu, neboť nejsou vhodná k 
dosažení závazných výsledků; 

6. vyzývá fóra jako G20 nebo Fórum 

největších světových ekonomik, na nichž 

jsou zastoupeni největší producenti emisí 

uhlíku, aby přijaly větší odpovědnost a 
pomohly k prosazení konsensu při 
formálních jednáních;  

Or. en 
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Pozměňovací návrh  27 

Richard Seeber, Romana Jordan Cizelj 
za skupinu PPE 

 

Společný návrh usnesení 

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

o výsledku kodaňské konference o změně klimatu (COP 15) 

 (COP 15) 

Společný návrh usnesení 

Bod 10 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

10. bere na vědomí, že dohoda dospěla ke 

konsensu ohledně hodnocení, vykazování a 

ověřování mitigačních opatření 

rozvojových zemí prostřednictvím 

národních sdělení, jež budou předmětem 

mezinárodních konzultací a analýz 

vycházejících z jasně stanovených pokynů, 

které je třeba dosud definovat a které 

budou muset zajistit, aby nedocházelo k 

narušení suverenity; 

10. vítá ambiciózní závazky, jež přijaly 
některé rozvojové země již před jednáním 
v Kodani, během něj a po jeho ukončení; 
bere na vědomí, že dohoda dospěla ke 

konsensu ohledně hodnocení, vykazování a 

ověřování mitigačních opatření 

rozvojových zemí prostřednictvím 

národních sdělení, jež budou předmětem 

mezinárodních konzultací a analýz 

vycházejících z jasně stanovených pokynů, 

které je třeba dosud definovat a které 

budou muset zajistit, aby nedocházelo k 

narušení suverenity a aby peněžní 
prostředky byly řádně využívány; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  28 

Richard Seeber, Romana Jordan Cizelj 
za skupinu PPE 

 

Společný návrh usnesení 

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

o výsledku kodaňské konference o změně klimatu (COP 15) 

(COP 15) 

Společný návrh usnesení 

Bod 15 a (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 15a. vyjadřuje politování nad tím, že 
některé země, jmenovitě Súdán a členské 
země Bolívarské aliance 
latinskoamerických národů zaujaly v 
rámci mezinárodních jednání blokační 
postoj, aby se vyhnuly přísným závazným 
podmínkám, a to navzdory tomu, že 
politická situace se v Kodani vyvíjela 
velmi slibně;  

Or. en 
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Pozměňovací návrh  29 

Richard Seeber, Romana Jordan Cizelj 
za skupinu PPE 

 

Společný návrh usnesení 

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

o výsledku kodaňské konference o změně klimatu (COP 15) 

(COP 15) 

Společný návrh usnesení 

Bod 16 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

16. poukazuje na rostoucí povědomí 

občanů o dopadu klimatické změny v 

rozvojových zemích, ale také v rychle 

rostoucích ekonomikách jako například 

Čína; vyzývá k rozšíření dialogu zejména s 

nejméně rozvinutými zeměmi, AOSIS 

(Aliance malých ostrovních států) a 

Afrikou o cestě k závazné mezinárodní 

dohodě o změně klimatu, jejímž cílem 

bude omezit dopad a předvídatelné 

důsledky změny klimatu na demografický 

vývoj, veřejné zdraví, migraci a 

hospodářství v těchto regionech; 

16. poukazuje na rostoucí povědomí 

občanů o dopadu klimatické změny v 

rozvojových zemích, ale také v rychle 

rostoucích ekonomikách jako například 

Brazílie, Mexiko a Jižní Afrika; vyzývá k 
rozšíření dialogu zejména s nejméně 

rozvinutými zeměmi, AOSIS (Aliance 

malých ostrovních států) a Afrikou o cestě 

k závazné mezinárodní dohodě o změně 

klimatu, jejímž cílem bude omezit dopad a 

předvídatelné důsledky změny klimatu na 

demografický vývoj, veřejné zdraví, 

migraci a hospodářství v těchto regionech; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  30 

Richard Seeber, Romana Jordan Cizelj 
za skupinu PPE 

 

Společný návrh usnesení 

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

o výsledku kodaňské konference o změně klimatu (COP 15) 

 (COP 15) 

Společný návrh usnesení 

Bod 17 a (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 17a. konstatuje, že koncept odvětvového 
přístupu zdola nahoru se ukázal být velmi 
účinný v zemích jako Japonsko a že jej 
nyní začíná rozvíjet Asijsko-tichomořské 
partnerství; navrhuje, aby tento odvětvový 
přístup zdola nahoru uplatňovaný u 
energeticky náročných odvětví, jež jakožto 
stimulační nástroj zahrnují transfer 
technologií, byl vyhodnocen na 
konferenci o změně klimatu v Mexiko 
City, tak aby mohl být uplatněn v rámci 
společných mezinárodních opatření, 
jejichž cílem je účinně snížit celosvětové 
emise CO2; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  31 

Richard Seeber, Romana Jordan Cizelj 
za skupinu PPE 

 

Společný návrh usnesení 

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

o výsledku kodaňské konference o změně klimatu (COP 15) 

 (COP 15) 

Společný návrh usnesení 

Bod 17 b (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 17b. vyzývá Radu a Komisi, aby v souladu 
se zásadou společné, ale rozlišené 
odpovědnosti zvážily, zda odvětvový 
přístup zdola nahoru uplatňovaný 
u určitých průmyslových odvětví, zahrne 
mezi cíle jednotlivých členských států; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  32 

Richard Seeber, Romana Jordan Cizelj 
za skupinu PPE 

 

Společný návrh usnesení 

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

o výsledku kodaňské konference o změně klimatu (COP 15) 

 (COP 15) 

Společný návrh usnesení 

Bod 17 c (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 17c. soudí, že k diskusi a vzájemnému 
porozumění mezi jednotlivými stranami 
mohou významně přispět bilaterální 
setkání mezi Evropským parlamentem a 
vnitrostátními parlamenty; proto plánuje 
uskutečnit tato setkání ještě před 
zahájením oficiálních jednání, aby mohla 
smysluplnějším způsobem přispět 
k dosažení co nejlepšího výsledku těchto 
rozhovorů; 

 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  33 

Richard Seeber, Romana Jordan Cizelj 
za skupinu PPE 

 

Společný návrh usnesení 

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

o výsledku kodaňské konference o změně klimatu (COP 15) 

 (COP 15) 

Společný návrh usnesení 

Bod 20 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

20. žádá větší transparentnost a zapojení 
občanské společnosti v souvislosti s 

COP 16 v Mexiku; 

20. žádá větší transparentnost, která by 
umožnila lepší zapojení občanské 
společnosti a zúčastněných stran v 
souvislosti s COP 16 v Mexiku.  

Or. en 

 

 


