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Pozměňovací návrh  44 

Kartika Tamara Liotard, Marisa Matias, Sabine Wils 

za skupinu GUE/NGL 

 

Společný návrh usnesení 

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

Společný návrh usnesení 

Bod 17 a (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 17a. zdůrazňuje, že v rámci 

mezinárodního nasměrování k 

nízkouhlíkovému a ekologickému 

hospodářství by jaderná energie neměla 

být ze středně a dlouhodobého hlediska 

považována za součást energetického 

mixu; zdůrazňuje proto, že obavy ohledně 

bezpečnosti jaderného palivového cyklu a 

zejména ohledně jaderného odpadu 

vylučují, aby byla jaderná energie 

součástí nízkouhlíkového a ekologického 

energetického mixu; dále zdůrazňuje, že 

jaderná energie není z hlediska emisí CO2 

neutrální, zejména pokud jde o 

dodavatelský řetězec uranu a jeho místní 

negativní dopad; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  45 

Kartika Tamara Liotard, Marisa Matias, Sabine Wils 
za skupinu GUE/NGL 

 

Společný návrh usnesení 

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

o výsledku kodaňské konference o změně klimatu (COP 15) 

Společný návrh usnesení 

Bod odůvodnění A 
 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

A. vzhledem k tomu, že jednání o 

všeobecné mezinárodní dohodě o změně 

klimatu pro období po roce 2012, která 

měla být v prosinci 2009 uzavřena v 

Kodani, skončila podepsáním neuspokojivé 

dohody, kterou konference smluvních stran 

úmluvy UNFCCC pouze vzala na vědomí, 

A. vzhledem k tomu, že jednání o 

všeobecné mezinárodní dohodě o změně 

klimatu pro období po roce 2012, která 

měla být v prosinci 2009 uzavřena v 

Kodani, skončila podepsáním neuspokojivé 

dohody, kterou konference smluvních stran 

úmluvy UNFCCC pouze vzala na vědomí; 

vzhledem k tomu, že naprosté selhání této 

konference bylo způsobeno ekonomickými 

zájmy rozvinutých zemí, 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  46 

Kartika Tamara Liotard, Bairbre de Brún, Marisa Matias, Sabine Wils 
za skupinu GUE/NGL 

 

Společný návrh usnesení 

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

o výsledku kodaňské konference o změně klimatu (COP 15) 

Společný návrh usnesení 

Bod odůvodnění G a (nový) 
 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Ga. vzhledem k tomu, že se kodaňské 

konference hromadně zúčastnili zástupci 

nevládních organizací a domorodých 

národů z celého světa, kteří požadovali 

dodržování svých práv a úctu ke svým 

životům a budoucím generacím, 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  47 

Kartika Tamara Liotard, Bairbre de Brún, Søren Bo Søndergaard, Marisa Matias, 

Sabine Wils 

za skupinu GUE/NGL 

 

Společný návrh usnesení 

PPE-ED, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL 
o výsledku kodaňské konference o změně klimatu (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 mezinárodní konsensu, 

neopravňuje k tomu, aby se dále odkládaly 

politiky EU směřující ke snižování emisí, 

které jsou podle vědeckých závěrů 

nezbytné, a že by měly být přijaty další 

kroky ke snížení emisí CO2 nejméně o 

40 % do roku 2020 prostřednictvím 

právně závazné dohody; 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 okamžité 

dosažení cíle snížit emise o 30 %; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  48 

Kartika Tamara Liotard, Bairbre de Brún, Marisa Matias, Sabine Wils 
za skupinu GUE/NGL 

 

Společný návrh usnesení 

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

o výsledku kodaňské konference o změně klimatu (COP 15) 

Společný návrh usnesení 

Bod 4 a (nový) 
 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 4a. naléhavě žádá Evropskou unii a 

členské státy, aby posílily stávající 

partnerství s rozvojovými zeměmi v oblasti 

klimatu a aby uzavíraly nová partnerství 

tam, kde zatím neexistují, a aby přitom 

poskytovaly výrazně vyšší finanční 

podporu na rozvoj a přenos technologií 

bez nepřiměřených překážek vyplývajících 

z práva duševního vlastnictví; zdůrazňuje, 

že veškeré financování úsilí v oblasti 

klimatu v rozvojových zemích musí být v 

souladu se svrchovaností přijímajících 

států;  

Or. en 
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Pozměňovací návrh  49 

Kartika Tamara Liotard, Bairbre de Brún, Marisa Matias, João Ferreira, Sabine Wils, 

Jim Higgins 

za skupinu GUE/NGL 

 

Společný návrh usnesení 

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

Společný návrh usnesení 

Bod 10 a (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 10a. zdůrazňuje, že při definování a 

provádění adaptačních strategií je 

nezbytné respektovat svrchovanost 

rozvojových zemí, respektovat jejich 

priority a potřebu zapojit do těchto 

strategií znalosti místního prostředí a 

podporovat jejich připravenost k zásahu;  

odmítá vytvoření nových forem 

neokolonialismu, jež znásobují závislost 

těchto zemí, a zdůrazňuje nezbytnost 

řádné spolupráce a solidarity; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  50 

Kartika Tamara Liotard, Bairbre de Brún, Marisa Matias, Sabine Wils 
za skupinu GUE/NGL 

 

Společný návrh usnesení 

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

Outcome of the Copenhagen o výsledku kodaňské konference o změně klimatu (COP 15) 

Společný návrh usnesení 

Bod 18 a (nový) 
 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 18a. trvá na tom, aby Evropská unie 

navzdory neexistenci závazné dohody 

směřovala k sociálně udržitelnému 

ekologickému hospodářství, jež má 

potenciál zvýšit investice, zaměstnanost a 

hospodářskou prosperitu a zlepšit kvalitu 

života; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  51 

Kartika Tamara Liotard, Bairbre de Brún, Marisa Matias, Sabine Wils, João Ferreira 
za skupinu GUE/NGL 

 

Společný návrh usnesení 

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

o výsledku kodaňské konference o změně klimatu (COP 15) 

Společný návrh usnesení 

Bod 18 b (nový) 
 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 18b. zdůrazňuje význam nového 

sociálního a hospodářského modelu 

odlišného od kapitalismu; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  52 

João Ferreira, Jim Higgins, Sabine Wils 
za skupinu GUE/NGL 

 

Společný návrh usnesení 

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

o výsledku kodaňské konference o změně klimatu (COP 15) 

Společný návrh usnesení 

Bod 11 a (nový) 
 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 11a. vyjadřuje politování nad tím, že v 

Kodani nebyly řádně projednány ani 

zohledněny nepříznivé důsledky tržních 

nástrojů, jako je obchodování s uhlíkem, 

a mechanismů, jako je mechanismus 

čistého rozvoje; vyjadřuje politování nad 

tím, že při řešení otázky změny klimatu je 

neustále kladen důraz na tržní nástroje; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  53 

João Ferreira, Jim Higgins, Sabine Wils 
za skupinu GUE/NGL 

 

Společný návrh usnesení 

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

o výsledku kodaňské konference o změně klimatu (COP 15) 

Společný návrh usnesení 

Bod 14 a (nový) 
 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 14a. domnívá se, že udržitelného, 

zevrubného a komplexního řešení změny 

klimatu, jakož i jiných ekologických 

problémů, nemůže být dosaženo 

prostřednictvím logiky systému, který je 

vytvořil; zdůrazňuje proto, že je třeba 

vytvořit nový sociální a hospodářský 

model odlišný od kapitalismu; 

Or. en 

 

 


