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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  34 

Oreste Rossi 

v mene skupiny EFD 
 
Návrh spoločného uznesenia 

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

Výsledky kodanskej konferencie o zmene klímy (COP 15) 

Návrh spoločného uznesenia 

Odsek 20 

 
Návrh spoločného uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

20. žiada väčšiu transparentnosť a 
zapojenie občianskej spoločnosti do 
rokovaní COP 16 v Mexiku; 

20. žiada väčšiu transparentnosť a 
objektívnosť vedeckých zdrojov, ktoré sa 
budú brať do úvahy na rokovaní COP 16 
v Mexiku; 

Or. en 



 

AM\804345SK.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. 35 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  35 

Oreste Rossi 

v mene skupiny EFD 
 
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 a 
niekoľko nedostatkov vo štvrtej 
hodnotiacej správe IPCC sú ďalšími 
príkladmi potvrdzujúcimi naliehavú 
potrebu prehodnotiť pracovné metódy v 
OSN; 

Or. en 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  36 

Oreste Rossi 

v mene skupiny EFD 
 
Návrh spoločného uznesenia 

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

Výsledky kodanskej konferencie o zmene klímy (COP 15) 

Návrh spoločného uznesenia 

Odsek 17 

 
Návrh spoločného uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

17. považuje za dôležité pre 
konkurencieschopnosť priemyslu EÚ, aby 
podobné úsilie vyvíjali aj ostatné 
priemyselné národy mimo EÚ a aby 
primerané záväzky o znižovaní emisií 
prijali aj rozvojové a rýchlo sa rozvíjajúce 
hospodárstva; pripomína, že ciele 
znižovania emisií musia byť merateľné, 
preukázateľné a kontrolovateľné, a v tejto 
súvislosti víta záväzky niektorých 
rozvojových krajín predložiť národné 
správy o ich úsilí o znižovanie emisií; 

17. vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby 
neprijali jednostranné záväzky, ktoré škodia 
konkurencieschopnosti hospodárstva EÚ; 
považuje za dôležité pre 
konkurencieschopnosť priemyslu EÚ, aby 
podobné úsilie vyvíjali aj ostatné 
priemyselné národy mimo EÚ, spolu 
s primeranými záväzkami o znižovaní 
emisií prijatými rozvojovými a rýchlo sa 
rozvíjajúcimi hospodárstvami; pripomína, 
že ciele znižovania emisií musia byť 
merateľné, preukázateľné a kontrolovateľné, 
a v tejto súvislosti víta záväzky niektorých 
rozvojových krajín predložiť národné správy 
o ich úsilí o znižovanie emisií; 

Or. en 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  37 

Oreste Rossi 

v mene skupiny EFD 
 
Návrh spoločného uznesenia 

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

Výsledky kodanskej konferencie o zmene klímy (COP 15) 

Návrh spoločného uznesenia 

Odsek 15 

 
Návrh spoločného uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

15. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
USA a Čína neboli z vnútropolitických 
dôvodov pripravené prijať ambicióznejšiu 
dohodu;  vyjadruje presvedčenie, že 
Európska únia, USA a Čína hrajú kľúčovú 
úlohu pre dosiahnutie záväznej 
medzinárodnej dohody; naliehavo preto 
vyzýva Spojené štáty a Čínu, ako aj 
ostatných medzinárodných partnerov, aby 
prispeli ďalšími záväzkami v prospech 
medzinárodného systému na ochranu klímy 
s cieľom obnoviť diskusie a dosiahnuť 
ambicióznu a právne záväznú 
medzinárodnú dohodu v súlade s 
najnovším vedeckým pokrokom a v zhode 
s cieľom 2ºC; 

15. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
USA a Čína neboli z vnútropolitických 
dôvodov pripravené prijať ambicióznejšiu 
dohodu;  vyjadruje presvedčenie, že 
Európska únia, USA a Čína hrajú kľúčovú 
úlohu pre dosiahnutie záväznej 
medzinárodnej dohody; naliehavo preto 
vyzýva Spojené štáty a Čínu, ako aj 
ostatných medzinárodných partnerov, aby 
prispeli ďalšími záväzkami v prospech 
medzinárodného systému na ochranu klímy 
s cieľom obnoviť diskusie a dosiahnuť 
ambicióznu a právne záväznú 
medzinárodnú dohodu v súlade s cieľom 
2ºC; 

Or. en 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  38 

Oreste Rossi 

v mene skupiny EFD 
 
Návrh spoločného uznesenia 

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

Výsledky kodanskej konferencie o zmene klímy (COP 15) 

Návrh spoločného uznesenia 

Odsek 9 

 
Návrh spoločného uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

9. zdôrazňuje, že nadchádzajúca revízia 
rozpočtu EÚ by sa mala zamerať na 
zabezpečenie dostatočných zdrojov na 
opatrenia na ochranu proti zmene klímy 
a na prispôsobenie sa tejto zmene v EÚ, 
ako aj v rozvojových krajinách; konštatuje 
tiež, že pri tejto revízii by sa malo zvážiť 
zavedenie nových a inovatívnych 
finančných mechanizmov na podporu 
medzinárodných opatrení v oblasti klímy; 

9. zdôrazňuje, že nadchádzajúca revízia 
rozpočtu EÚ by sa mala zamerať na 
zabezpečenie dostatočných zdrojov na 
opatrenia na ochranu proti zmene klímy 
a prispôsobovanie sa tejto zmene v EÚ, 
ako aj v rozvojových krajinách; konštatuje 
tiež, že pri tejto revízii by sa malo zvážiť 
zavedenie nových a inovatívnych 
finančných mechanizmov na podporu 
medzinárodných opatrení v oblasti klímy, 
pričom sa treba vyhnúť všetkým rizikám 
ďalších finančných špekulácií, ako boli 
tie, ktoré zapríčinili súčasnú veľkú krízu; 

Or. en 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  39 

Oreste Rossi 

v mene skupiny EFD 
 
Návrh spoločného uznesenia 

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

Výsledky kodanskej konferencie o zmene klímy (COP 15) 

Návrh spoločného uznesenia 

Odsek 3 

 
Návrh spoločného uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

3. vyjadruje svoje sklamanie z nedostatku 
jednotnosti členských štátov a spôsobom 
vedenia záverečných rokovaní 
predsedníctvom COP 15; preto naliehavo 
vyzýva EÚ, aby na medzinárodných 
rokovaniach o klíme počas zasadnutia COP 
16 vystupovala jednotne s cieľom udržať si 
svoje vedúce postavenie v rokovaniach 
zameraných na uzavretie záväznej, 
komplexnej dohody na obdobie po roku 
2012, ktorá bude v súlade s najnovšími 
vedeckými poznatkami a cieľom obmedziť 
zvýšenie teploty na menej ako 2ºC; 

3. vyjadruje svoje sklamanie z nedostatku 
jednotnosti členských štátov a vedenia 
záverečných rokovaní predsedníctvom 
COP 15; preto naliehavo vyzýva EÚ, aby 
na medzinárodných rokovaniach o klíme 
počas zasadnutia COP 16 vystupovala 
jednotne s cieľom udržať si svoje vedúce 
postavenie v rokovaniach zameraných na 
uzavretie záväznej, komplexnej dohody na 
obdobie po roku 2012, ktorá bude v súlade 
s cieľom obmedziť zvýšenie teploty na 
menej ako 2ºC; 

Or. en 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  40 

Oreste Rossi 

v mene skupiny EFD 
 
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 neexistencia právne 
záväznej medzinárodnej dohody bude 
dôvodom na odloženie ďalších politík EÚ 
zameraných na dosiahnutie znížení emisií; 
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 %; 

Or. en 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  41 

Oreste Rossi 

v mene skupiny EFD 
 
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 bude dôvodom na 
odloženie ďalších politík EÚ zameraných 
na dosiahnutie znížení emisií; 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 %; 

Or. en 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  42 

Oreste Rossi 

v mene skupiny EFD 
 
Návrh spoločného uznesenia 

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

Výsledky kodanskej konferencie o zmene klímy (COP 15) 

Návrh spoločného uznesenia 

Odsek E 

 
Návrh spoločného uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

E. keďže v štvrtej hodnotiacej správe 
IPCC rovnako ako v čoraz väčšom 
množstve vedeckých dôkazov sa uznáva, 
že na udržanie rastu teploty na celom 
svete o menej ako 2°C je potrebné zásadné 
zníženie globálnych emisií,  

vypúšťa sa 

Or. en 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  43 

Oreste Rossi 

v mene skupiny EFD 
 
Návrh spoločného uznesenia 

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

Výsledky kodanskej konferencie o zmene klímy (COP 15) 

Návrh spoločného uznesenia 

Odsek E 

 
Návrh spoločného uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

E. keďže v štvrtej hodnotiacej správe IPCC 
rovnako ako v čoraz väčšom množstve 
vedeckých dôkazov sa uznáva, že na 
udržanie rastu teploty na celom svete o 
menej ako 2°C je potrebné zásadné 
zníženie globálnych emisií,  

keďže najnovšie škandály, ktoré sa týkajú 
aj vedeckých inštitúcií (únik e-mailov z 
CRU East Anglia University, niekoľko 
nedostatkov v štvrtej hodnotiacej správe 
IPCC) by mali primať politické inštitúcie, 
aby boli opatrnejšie pri výbere údajov, na 
ktorých postavia svoje politiky o zmene 
klímy; 

Or. en 

 
 


