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Pakeitimas 4 

Karl-Heinz Florenz 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0275/2015 

Gilles Pargneaux 

Siekiant naujo tarptautinio klimato kaitos susitarimo Paryžiuje 

2015/2112(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

9 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

9. pabrėžia, kad 2015 m. protokolas, kai 

bus patvirtintas Paryžiuje, nuo pat pradžių 

turi būti teisiškai privalomas ir plataus 

užmojo ir juo turėtų būti siekiama iki 

2050 m. ar šiek tiek vėliau laipsniškai 

mažinti pasaulyje išmetamą anglies 

dioksido kiekį, kad pasaulis galėtų laikytis 

ekonomiškai efektyvios taršos mažinimo 

trajektorijos, suderinamos su tikslu, kad 

temperatūra nepadidėtų daugiau nei 2°C, ir 

kad pasaulyje išmetamų šiltnamio efektą 

sukeliančių dujų (ŠESD) kiekis kuo 

greičiau pasiektų didžiausią lygį; ragina ES 

bendradarbiauti su savo tarptautiniais 

partneriais siekiant šio tikslo ir rodyti 

gerosios praktikos pavyzdžius; pabrėžia, 

kad susitarimu turi būti pateikta aiški 

sistema, kuria skatinamos investicijos, o 

įmonės raginamos didesniu mastu 

veiksmingai mažinti išmetamo anglies 

dioksido kiekį ir naudoti prisitaikymo 

technologijas; 

9. pabrėžia, kad 2015 m. protokolas, kai 

bus patvirtintas Paryžiuje, nuo pat pradžių 

turi būti teisiškai privalomas ir plataus 

užmojo ir juo turėtų būti siekiama iki 

2050 m. sumažinti išmetamą šiltnamio 

efektą sukeliančių dujų kiekį iki viršutinės 

naujausioje IPCC rekomendacijoje 

nurodyto tikslo (40–70 proc.) ribos, 

palyginti su 2010 m., ir užtikrinti, kad iki 

šimtmečio pabaigos teršalų beveik nebūtų 

išmetama, norint, kad pasaulis galėtų 

laikytis ekonomiškai efektyvios taršos 

mažinimo trajektorijos, suderinamos su 

tikslu, kad temperatūra nepadidėtų daugiau 

nei 2°C, ir kad pasaulyje būtų kuo greičiau 

pasiektas maksimalus išmetamų šiltnamio 

efektą sukeliančių dujų kiekis; ragina ES 

bendradarbiauti su savo tarptautiniais 

partneriais siekiant šio tikslo ir rodyti 

gerosios praktikos pavyzdžius; pabrėžia, 

kad susitarimu turi būti pateikta aiški 

sistema, kuria skatinamos investicijos, o 

įmonės raginamos didesniu mastu 

veiksmingai mažinti išmetamo anglies 

dioksido kiekį ir naudoti prisitaikymo 

technologijas; 

Or. en 
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Pakeitimas 5 

Karl-Heinz Florenz, Seán Kelly 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0275/2015 

Gilles Pargneaux 

Siekiant naujo tarptautinio klimato kaitos susitarimo Paryžiuje 

2015/2112(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

10 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  10a. pabrėžia, kad Paryžiaus 

konferencijoje svarbu pasiekti veiksmingą 

ir privalomą visuotinį susitarimą, ir 

pažymi, kad tuo atveju, jei toks 

susitarimas nebus pasiektas, bus toliau 

keliamas pavojus ES ekonomikos 

konkurencingumui ir jai grės anglies 

dioksido nutekėjimo rizika; 

Or. en 
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Pakeitimas 6 

Karl-Heinz Florenz, Seán Kelly 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0275/2015 

Gilles Pargneaux 

Siekiant naujo tarptautinio klimato kaitos susitarimo Paryžiuje 

2015/2112(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

K konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

K. kadangi ES iki šiol buvo viena iš 

svarbiausių veikėjų kovojant su klimato 

kaita ir turi išlaikyti prisiimtą vaidmenį 

ruošiantis naujai tarptautinei konferencijai 

dėl klimato kaitos, kuri įvyks Paryžiuje, 

2015 m. pabaigoje; 

K. kadangi ES iki šiol buvo viena iš 

svarbiausių veikėjų kovojant su klimato 

kaita ir išlaikys prisiimtą vaidmenį 

ruošiantis naujai tarptautinei konferencijai 

dėl klimato kaitos, kuri įvyks Paryžiuje, 

2015 m. pabaigoje, ir reikalauja, kad šį 

vaidmenį prisiimtų ir kitos daug teršalų 

išmetančios šalys; 

Or. en 

 

 


