
 

AM\804345SL.doc  PE432.913v01-00 }  

 PE432.916v01-00 }  

 PE432.922v01-00 }  

 PE432.930v01-00 }  

 PE432.936v01-00 }  

 PE432.938v01-00 } RC1 

SL Združena v raznolikosti SL 

8.2.2010  B7-0064/2010 }  

 B7-0066/2010 }  

 B7-0070/2010 }  

 B7-0077/2010 }  

 B7-0083/2010 }  

 B7-0085/2010 } RC1/Am. 34 

Predlog spremembe  34 

Oreste Rossi 

v imenu skupine EFD 

 

Predlog skupne resolucije 

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

o izidu konference o podnebnih spremembah v Københavnu (COP 15) 

Predlog skupne resolucije 

Odstavek 20 

 

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe 

20. poziva k večji preglednosti ter 

vključitvi civilne družbe v konferenco 

pogodbenic COP 16 v Mehiki; 

20. poziva k večji preglednosti in 

objektivnosti znanstvenih virov, ki se bodo 

upoštevali na konferenci pogodbenic 

CoP16 v Mehiki; 

Or. en 
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Predlog spremembe  35 

Oreste Rossi 

v imenu skupine EFD 

 

Predlog skupne resolucije 

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

o izidu konference o podnebnih spremembah v Københavnu (COP 15) 

Predlog skupne resolucije 

Odstavek 19 

 

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe 

19. ponovno izraža podporo reformnemu 

procesu v Združenih narodih in ugotavlja, 

da je izid konference o podnebnih 

spremembah iz Københavna še en primer, 

ki potrjuje, da je nujno treba ponovno 

premisliti o načinih dela znotraj Združenih 

narodov; 

19. ponovno izraža podporo reformnemu 

procesu v Združenih narodih in ugotavlja, 

da sta tudi izid konference o podnebnih 

spremembah iz Københavna in več napak 

v četrtem poročilu medvladnega foruma o 

podnebnih spremembah primera, ki 

potrjujeta, da je nujno treba ponovno 

pretehtati način dela znotraj Združenih 

narodov; 

Or. en 
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Predlog spremembe  36 

Oreste Rossi 

v imenu skupine EFD 

 

Predlog skupne resolucije 

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

o izidu konference o podnebnih spremembah v Københavnu (COP 15) 

Predlog skupne resolucije 

Odstavek 17 

 

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe 

17. meni, da so za konkurenčnost industrije 

EU bistvena primerljiva prizadevanja 

drugih industrializiranih narodov izven EU 

ter razumne obveznosti, ki bi jih glede 

zmanjšanja izpustov sprejela gospodarstva 

v razvoju in v vzponu; ponovno opozarja, 

da morajo biti cilji za zmanjšanje izpustov 

merljivi in preverljivi ter je o njih treba 

poročati, ter glede tega pozdravlja zavezo 

nekaterih držav v razvoju, da bodo 

predložile nacionalna poročila o svojih 

prizadevanjih za zmanjšanje izpustov; 

17. poziva EU in njene države članice, naj 

ne pristanejo na enostranske obveznosti v 

škodo konkurenčnosti gospodarstvu EU; 

meni, da so za konkurenčnost industrije EU 

bistvena primerljiva prizadevanja drugih 

industrializiranih narodov izven EU ter 

razumne obveznosti, ki bi jih glede 

zmanjšanja izpustov sprejela gospodarstva 

v razvoju in v vzponu; opozarja, da morajo 

biti cilji za zmanjšanje izpustov merljivi in 

preverljivi ter je o njih treba poročati, ter 

glede tega pozdravlja zavezo nekaterih držav 

v razvoju, da bodo predložile nacionalna 

poročila o svojih prizadevanjih za 

zmanjšanje izpustov; 

Or. en 
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Predlog spremembe  37 

Oreste Rossi 

v imenu skupine EFD 

 

Predlog skupne resolucije 

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

o izidu konference o podnebnih spremembah v Københavnu (COP 15) 

Predlog skupne resolucije 

Odstavek 15 

 

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe 

15. obžaluje, da ZDA in Kitajska zaradi 

notranjepolitičnih razlogov niso bile 

pripravljene sprejeti ambicioznejšega 

sporazuma; je prepričan, da so EU, ZDA in 

Kitajska bistvene za zagotovitev 

zavezujočega mednarodnega sporazuma; 

zato izrecno poziva Združene države in 

Kitajsko ter druge mednarodne partnerice, 

naj prevzamejo nadaljnje obveznosti glede 

mednarodnega sistema varstva okolja, da 

se bodo nadaljevali pogovori in dosegel 

ambiciozen ter pravno zavezujoč 

mednarodni sporazum v skladu z zadnjimi 

dosežki v znanosti in s ciljem 2 ºC; 

15. obžaluje, da ZDA in Kitajska zaradi 

notranjepolitičnih razlogov niso bile 

pripravljene sprejeti ambicioznejšega 

sporazuma; je prepričan, da so EU, ZDA in 

Kitajska bistvene za zagotovitev 

zavezujočega mednarodnega sporazuma; 

zato izrecno poziva Združene države in 

Kitajsko ter druge mednarodne partnerice, 

naj prevzamejo nadaljnje obveznosti glede 

mednarodnega sistema varstva okolja, da 

se bodo nadaljevali pogovori in dosegel 

ambiciozen ter pravno zavezujoč 

mednarodni sporazum v skladu s ciljem 2 

ºC; 

Or. en 
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Predlog spremembe  38 

Oreste Rossi 

v imenu skupine EFD 

 

Predlog skupne resolucije 

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

o izidu konference o podnebnih spremembah v Københavnu (COP 15) 

Predlog skupne resolucije 

Odstavek 9 

 

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe 

9. poudarja, da se je treba pri prihodnjem 

pregledu proračuna Evropske unije 

osredotočiti na zagotovitev zadostnih 

sredstev za ukrepe za zaščito pred 

podnebnimi spremembami in prilagajanje 

nanje v Evropski uniji in v državah v 

razvoju; tudi ugotavlja, da bi bilo treba pri 

pregledu pretehtati uvedbo novih in 

inovativnih finančnih mehanizmov, da se 

podprejo mednarodni podnebni ukrepi; 

9. poudarja, da se je treba pri prihodnjem 

pregledu proračuna Evropske unije 

osredotočiti na zagotovitev zadostnih 

sredstev za ukrepe za zaščito pred 

podnebnimi spremembami in prilagajanje 

nanje v Evropski uniji in v državah v 

razvoju; tudi ugotavlja, da bi bilo treba pri 

pregledu pretehtati uvedbo novih in 

inovativnih finančnih mehanizmov, da se 

podprejo mednarodni podnebni ukrepi, pri 

tem pa se je treba ustrezno izogniti 

vsakemu tveganju novih finančnih 

špekulacij, na primer takšnih, kot so 

povzročile sedanjo hudo krizo; 

Or. en 
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Predlog spremembe  39 

Oreste Rossi 

v imenu skupine EFD 

 

Predlog skupne resolucije 

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

o izidu konference o podnebnih spremembah v Københavnu (COP 15) 

Predlog skupne resolucije 

Odstavek 3 

 

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe 

3. ne skriva razočaranja nad pomanjkanjem 

enotnosti EU in končnimi pogajanji, ki jih 

je izvedlo predsedstvo COP 15; zato 

poziva Evropsko unijo, naj zastopa enotno 

stališče na mednarodnih pogajanjih o 

podnebju, da bo na 16. konferenci 

pogodbenic ohranila vodilno vlogo v 

pogajanjih za zavezujoč celovit sporazum 

za obdobje po letu 2012 v skladu z 

najnovejšim znanstvenim razvojem in 

ciljem 2ºC; 

3. ne skriva razočaranja nad pomanjkanjem 

enotnosti EU in končnimi pogajanji, ki jih 

je izvedlo predsedstvo COP 15; zato 

poziva Evropsko unijo, naj zastopa enotno 

stališče na mednarodnih pogajanjih o 

podnebju, da bo na 16. konferenci 

pogodbenic ohranila vodilno vlogo v 

pogajanjih za zavezujoč celovit sporazum 

za obdobje po letu 2012 v skladu s ciljem 

2ºC; 

Or. en 
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Predlog spremembe  40 

Oreste Rossi 

v imenu skupine EFD 

 

Predlog skupne resolucije 

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

o izidu konference o podnebnih spremembah v Københavnu (COP 15) 

Predlog skupne resolucije 

Odstavek 2 

 

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe 

2. meni, da zamuda pri doseganju 

mednarodnega sporazuma ne opravičuje 

nadaljnjega odlaganja ukrepov Evropske 

unije za zmanjšanje izpustov, ki so, kot je 

znano, glede na znanstvena dognanja 

potrebni; ponovno opozarja na našo 

obveznost, da izpuste do leta 2020 

zmanjšamo za 20 odstotkov ki je že pravno 

zavezujoča, in na našo željo, da bi dosegli 

30-odstotno zmanjšanje; tudi ugotavlja, da 

bo s pobudami, sprejetimi v EU, da se 

podprejo in spodbujajo zeleno 

gospodarstvo, energetska varnost in 

zmanjšana energetska odvisnost čedalje 

lažje izpolniti zavezo o 30-odstotnem 

zmanjšanju izpustov; 

2. meni, da bo neobstoj pravno 

zavezujočega mednarodnega sporazuma 

opravičeval nadaljnje odlaganje ukrepov 

Evropske unije za zmanjšanje izpustov; 

ponovno opozarja na našo obveznost, da 

izpuste do leta 2020 zmanjšamo za 20 

odstotkov, ki je že pravno zavezujoča, in 

na našo željo, da bi dosegli 30-odstotno 

zmanjšanje; tudi ugotavlja, da bo s 

pobudami, sprejetimi v EU, da se podprejo 

in spodbujajo zeleno gospodarstvo, 

energetska varnost in zmanjšana 

energetska odvisnost čedalje lažje izpolniti 

zavezo o 30-odstotnem zmanjšanju 

izpustov; 

Or. en 
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Predlog spremembe  41 

Oreste Rossi 

v imenu skupine EFD 

 

Predlog skupne resolucije 

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

o izidu konference o podnebnih spremembah v Københavnu (COP 15) 

Predlog skupne resolucije 

Odstavek 2 

 

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe 

2. meni, da zamuda pri doseganju 

mednarodnega sporazuma ne opravičuje 

nadaljnjega odlaganja ukrepov Evropske 

unije za zmanjšanje izpustov, ki so, kot je 

znano, glede na znanstvena dognanja 

potrebni; ponovno opozarja na našo 

obveznost, da izpuste do leta 2020 

zmanjšamo za 20 odstotkov ki je že pravno 

zavezujoča, in na našo željo, da bi dosegli 

30-odstotno zmanjšanje; tudi ugotavlja, da 

bo s pobudami, sprejetimi v EU, da se 

podprejo in spodbujajo zeleno 

gospodarstvo, energetska varnost in 

zmanjšana energetska odvisnost čedalje 

lažje izpolniti zavezo o 30-odstotnem 

zmanjšanju izpustov; 

2. meni, da bo zamuda pri doseganju 

mednarodnega sporazuma opravičevala 

nadaljnje odlaganje ukrepov Evropske 

unije za zmanjšanje izpustov; ponovno 

opozarja na našo obveznost, da izpuste do 

leta 2020 zmanjšamo za 20 odstotkov, ki je 

že pravno zavezujoča, in na našo željo, da 

bi dosegli 30-odstotno zmanjšanje; tudi 

ugotavlja, da bo s pobudami, sprejetimi v 

EU, da se podprejo in spodbujajo zeleno 

gospodarstvo, energetska varnost in 

zmanjšana energetska odvisnost čedalje 

lažje izpolniti zavezo o 30-odstotnem 

zmanjšanju izpustov; 

Or. en 
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Predlog spremembe  42 

Oreste Rossi 

v imenu skupine EFD 

 

Predlog skupne resolucije 

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

o izidu konference o podnebnih spremembah v Københavnu (COP 15) 

Predlog skupne resolucije 

Uvodna izjava E 

 

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe 

E. ker četrto ocenjevalno poročilo 

medvladnega foruma o podnebnih 

spremembah in vse številčnejša 

znanstvena dognanja kažejo, da je treba 

svetovne izpuste bistveno zmanjšati, da se 

svetovna temperature ne bi zvišala za več 

kot 2°C; 

črtano 

Or. en 
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Predlog spremembe  43 

Oreste Rossi 

v imenu skupine EFD 

 

Predlog skupne resolucije 

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

o izidu konference o podnebnih spremembah v Københavnu (COP 15) 

Predlog skupne resolucije 

Uvodna izjava E 

 

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe 

E. ker četrto ocenjevalno poročilo 

medvladnega foruma o podnebnih 

spremembah in vse številčnejša 

znanstvena dognanja kažejo, da je treba 

svetovne izpuste bistveno zmanjšati, da se 

svetovna temperature ne bi zvišala za več 

kot 2°C; 

E. ker bi morale biti politične institucije 

zaradi zadnjih škandalov, v katerega so 

vpleteni znanstveniki (ukradena 

elektronska pošta iz enote za podnebne 

raziskave na Univerzi Vzhodne Anglije in 

več napak v četrtem poročilu medvladnega 

foruma o podnebnih spremembah), bolj 

previdne glede izbire podatkov, na katerih 

bodo temeljile politike o podnebnih 

spremembah; 

Or. en 

 

 


