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Pozměňovací návrh  34 

Oreste Rossi 

za skupinu EFD 
 
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 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 a objektivitu 
vědeckých zdrojů, které budou brány 

v potaz na COP 16 v Mexiku; 
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Pozměňovací návrh  35 

Oreste Rossi 
za skupinu EFD 
 
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 a několik 
nedostatků v čtvrté hodnotící zprávě IPCC 

jsou dalšími příklady toho, že je nutné co 
nejdříve přehodnotit pracovní metody 
v rámci OSN;  

Or. en 
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Pozměňovací návrh  36 

Oreste Rossi 
za skupinu EFD 
 
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 17 
 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

17. domnívá se, že pro 
konkurenceschopnost průmyslu EU je 
zásadně důležité, aby se ostatní 
průmyslové země zavázaly ke 
srovnatelnému úsilí a aby i rozvojové 
a rozvíjející se ekonomiky přijaly 
přiměřené závazky v oblasti snižování 
emisí; připomíná, že cíle snižování emisí 
musí být měřitelné, vykazovatelné 
a ověřitelné, a vítá v této souvislosti 
skutečnost, že se některé rozvojové země 
zavázaly podávat národní zprávy o svém 
úsilí o snižování emisí; 

17. vyzývá EU a její členské státy, aby 

nepřijímaly jednostranné závazky, které by 

narušily konkurenceschopnost hospodářství 

EU; domnívá se, že pro 
konkurenceschopnost průmyslu EU je 
zásadně důležité, aby se ostatní 
průmyslové země zavázaly ke 
srovnatelnému úsilí a aby i rozvojové 
a rozvíjející se ekonomiky přijaly 
přiměřené závazky v oblasti snižování 
emisí; připomíná, že cíle snižování emisí 
musí být měřitelné, vykazovatelné 
a ověřitelné, a vítá v této souvislosti 
skutečnost, že se některé rozvojové země 
zavázaly podávat národní zprávy o svém 
úsilí o snižování emisí; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  37 

Oreste Rossi 
za skupinu EFD 
 
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 15 
 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

15. lituje, že USA a Čína nebyly 
z vnitropolitických důvodů připraveny 
přijmout ambicióznější dohodu; je 
přesvědčen, že Evropská unie, USA a Čína 
jsou klíčovými aktéry pro zajištění závazné 
mezinárodní dohody; žádá proto USA, 
Čínu a ostatní mezinárodní partnery, aby 
přišli s dalšími závazky ohledně vytvoření 
mezinárodního systému na ochranu 
klimatu v zájmu obnovení diskusí 
a dosažení ambiciózní právně závazné 
mezinárodní dohody v souladu 
s nejnovějšími vědeckými poznatky a 

s cílem 2 ºC; 

15. lituje, že USA a Čína nebyly 
z vnitropolitických důvodů připraveny 
přijmout ambicióznější dohodu; je 
přesvědčen, že Evropská unie, USA a Čína 
jsou klíčovými aktéry pro zajištění závazné 
mezinárodní dohody; žádá proto USA, 
Čínu a ostatní mezinárodní partnery, aby 
přišli s dalšími závazky ohledně vytvoření 
mezinárodního systému na ochranu 
klimatu v zájmu obnovení diskusí 
a dosažení ambiciózní právně závazné 
mezinárodní dohody v souladu s cílem 
2 ºC; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  38 

Oreste Rossi 
za skupinu EFD 
 
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 9 
 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

9. zdůrazňuje, že nadcházející revize 
rozpočtu EU se musí zaměřit na 
poskytování dostatečných zdrojů na 
opatření, jejichž cílem je chránit se před 
důsledky změny klimatu a přizpůsobit se jí, 
a to jak v EU, tak v rozvojových zemích; 
poznamenává také, že tato revize by měla 
vzít v úvahu zavedení nových, inovativních 
finančních mechanismů na podporu 
mezinárodní činnosti v oblasti klimatu; 

9. zdůrazňuje, že nadcházející revize 
rozpočtu EU se musí zaměřit na 
poskytování dostatečných zdrojů na 
opatření, jejichž cílem je chránit se před 
důsledky změny klimatu a přizpůsobit se jí, 
a to jak v EU, tak v rozvojových zemích; 
poznamenává také, že tato revize by měla 
vzít v úvahu zavedení nových, inovativních 
finančních mechanismů na podporu 
mezinárodní činnosti v oblasti klimatu, 
přičemž je nutné dbát na to, že je třeba 

zamezit riziku dalších finančních 

spekulací, jako byly ty, které způsobily 

současnou závažnou krizi; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  39 

Oreste Rossi 
za skupinu EFD 
 
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 3 
 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

3. vyjadřuje své zklamání nad 
nejednotností členských států a nad 
způsobem, jakým předsednictvo COP 15 
vedlo závěrečná jednání; naléhavě proto 
vyzývá EU, aby vystupovala 
v mezinárodních jednáních o klimatu 
jednotně, aby znovu zaujala vedoucí úlohu 
v jednáních směřujících k závazné 
všeobecné dohodě pro období po roce 
2012, jež bude vycházet z nejnovějších 
vědeckých poznatků a bude v souladu 
s cílem COP 16 nepřipustit zvýšení teploty 
o více než 2 ºC; 

3. vyjadřuje své zklamání nad 
nejednotností členských států a nad 
způsobem, jakým předsednictvo COP 15 
vedlo závěrečná jednání; naléhavě proto 
vyzývá EU, aby vystupovala 
v mezinárodních jednáních o klimatu 
jednotně, aby znovu zaujala vedoucí úlohu 
v jednáních směřujících k závazné 
všeobecné dohodě pro období po roce 
2012, jež bude v souladu s cílem COP 16 
nepřipustit zvýšení teploty o více než 2 ºC; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  40 

Oreste Rossi 
za skupinu EFD 
 
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 neexistence právně 
závazné mezinárodní dohody je důvodem 

k odkladu dalších politik EU směřujících 

ke snižování emisí;  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 %; 

Or. en 



 

AM\804345CS.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. 41 

Pozměňovací návrh  41 

Oreste Rossi 
za skupinu EFD 
 
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, bude 
důvodem k odkladu dalších politik EU 

směřujících ke snižování emisí;  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%; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  42 

Oreste Rossi 
za skupinu EFD 
 
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 odůvodnění E 
 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

E. vzhledem k tomu, že ze čtvrté hodnotící 

zprávy Mezivládního panelu pro změnu 

klimatu a z přibývajících vědeckých 

důkazů vyplývá, že je nezbytné výrazně 

omezit celosvětové emise, pokud se 

globální teplota nemá zvýšit o více než 

2 °C, 

vypouští se 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  43 

Oreste Rossi 
za skupinu EFD 
 
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 odůvodnění E 
 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

E. vzhledem k tomu, že ze čtvrté hodnotící 
zprávy Mezivládního panelu pro změnu 
klimatu a z přibývajících vědeckých 
důkazů vyplývá, že je nezbytné výrazně 

omezit celosvětové emise, pokud se 

globální teplota nemá zvýšit o více než 

2 °C, 

vzhledem k tomu, že politické instituce by 
měly být s ohledem na nedávné skandály, 

které zasáhly vědeckou komunitu (e-

maily, které unikly z klimatologického 

oddělení East Anglia University, 

nedostatky ve čtvrté hodnotící zprávě 
IPCC) opatrnější při volbě údajů, na 

nichž staví své politiky v oblasti změny 
klimatu; 

Or. en 

 
 
 


