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Карл-Хайнц Флоренц 

от името на групата PPE 

 

Доклад A8-0275/2015 

Жил Парньо 

Към постигане в Париж на ново международно споразумение в областта на климата 

2015/2112(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 9 

 

Предложение за резолюция Изменение 

9. подчертава, че Протоколът за 2015 г. 

трябва да бъде правно обвързващ и 

амбициозен още от самото начало, при 

приемането в Париж, и следва да се 

цели в намаляването до 2050 г. на 

емисиите на парникови газове, за да 

остане светът в разходоефективната 

траектория на емисии, която е 

съвместима с целта за равнище от под 

2°С, и пикът на световните емисии на 

парникови газове да бъде достигнат, 

колкото е възможно по-скоро; призовава 

ЕС да работи с международните си 

партньори в тази насока, като дава 

примери за добра практика; 

подчертава, че споразумението трябва 

да осигури предвидима рамка, 

насърчаваща инвестициите и 

поетапното увеличаване от страна на 

бизнеса на ефикасните технологии за 

намаляване на въглеродните емисии и 

адаптиране; 

9. подчертава, че Протоколът за 2015 г. 

трябва да бъде правно обвързващ и 

амбициозен още от самото начало, при 

приемането в Париж, и следва да се 

цели в намаляването до 2050 г. на 

емисиите на парникови газове до 

горната граница на последната 

препоръка на МКИК от 40 – 70 % в 

сравнение с 2010 г. и да бъдат 

достигнати почти нулеви емисии до 

края на столетието, за да остане 

светът в разходоефективната траектория 

на емисии, която е съвместима с целта 

за равнище от под 2°С, и пикът на 

световните емисии на парникови газове 

да бъде достигнат, колкото е възможно 

по-скоро; призовава ЕС да работи с 

международните си партньори в тази 

насока; подчертава, че споразумението 

трябва да осигури предвидима рамка, 

насърчаваща инвестициите и 

поетапното увеличаване от страна на 

бизнеса на ефикасните технологии за 

намаляване на въглеродните емисии и 

адаптиране; 

Or. en 
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Доклад A8-0275/2015 

Жил Парньо 

Към постигане в Париж на ново международно споразумение в областта на климата 

2015/2112(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 10 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  10a. подчертава, че е важно по време 

на конференцията в Париж да бъде 

постигнато ефективно, обвързващо 

световно споразумение и посочва, че 

ако и занапред продължи да липсва 

такова споразумение, това ще 

застраши допълнително 

конкурентоспособността на 

икономиката на ЕС и ще я изложи на 

риск от изместване на въглеродни 

емисии; 

Or. en 
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Карл-Хайнц Флоренц, Шон Кели 

от името на групата PPE 

 

Доклад A8-0275/2015 

Жил Парньо 

Към постигане в Париж на ново международно споразумение в областта на климата 

2015/2112(INI) 

Предложение за резолюция 

Съображение К 

 

Предложение за резолюция Изменение 

K. като има предвид, че до този момент 

ЕС играе водеща роля в усилията за 

намаляване на глобалното затопляне и 

трябва да продължи да го прави в хода 

на подготовката за приемане на ново 

международно споразумение за климата 

в Париж в края на 2015 г; 

K. като има предвид, че до този момент 

ЕС играе водеща роля в усилията за 

намаляване на глобалното затопляне и 

ще продължи да го прави в хода на 

подготовката за приемане на ново 

международно споразумение за климата 

в Париж в края на 2015 г. и изисква на 

тази амбиция да отговорят други 

големи източници на емисии; 

Or. en 

 

 


