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7.10.2015 A8-0275/4 

Grozījums Nr.  4 

Karl-Heinz Florenz 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0275/2015 

Gilles Pargneaux 

Virzība uz jauna starptautiska nolīguma klimata jomā noslēgšanu Parīzē 

2015/2112(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

9. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

9. uzsver, ka 2015.gada protokolam ir jābūt 

juridiski saistošam un vērienīgam jau no tā 

pieņemšanas brīža Parīzē un tā mērķim 

jābūt globālo oglekļa emisiju izbeigšanai 

līdz 2050. gadam vai ļoti drīz pēc tam, lai 

pasauli noturētu uz izmaksu ziņā 

lietderīgas emisiju trajektorijas, kas atbilstu 

2°C mērķim, un uzsver, ka SEG emisiju 

galējais maksimums tiks sasniegts jau 

pavisam drīz; prasa ES šajā ziņā 

sadarboties ar starptautiskajiem partneriem, 

rādot labākās prakses piemērus; uzsver, ka 

nolīgumā jānosaka paredzams satvars, kas 

veicinātu investīcijas un ar oglekļa emisiju 

samazināšanu un pielāgošanās 

tehnoloģijām saistītu uzņēmējdarbību; 

9. uzsver, ka 2015.gada protokolam ir jābūt 

juridiski saistošam un vērienīgam jau no tā 

pieņemšanas brīža Parīzē un tā mērķim 

jābūt līdz 2050. gadam samazināt 

siltumnīcefekta gāzu emisijas, sasniedzot 

jaunākajos Klimata pārmaiņu 

starpvaldību padomes (IPCC) ieteikumos 

norādītā 40–70 % diapazona augstākos 

mērķrādītājus salīdzinājumā ar 

2010. gada līmeni, un līdz gadsimta 

beigām panākt gandrīz nulles emisijas, lai 

pasauli noturētu uz izmaksu ziņā 

lietderīgas emisiju trajektorijas, kas atbilstu 

2°C mērķim, un uzsver, ka SEG emisiju 

galējais maksimums tiks sasniegts jau 

pavisam drīz; prasa ES šajā ziņā 

sadarboties ar starptautiskajiem partneriem, 

rādot labākās prakses piemērus; uzsver, ka 

nolīgumā jānosaka paredzams satvars, kas 

veicinātu investīcijas un ar oglekļa emisiju 

samazināšanu un pielāgošanās 

tehnoloģijām saistītu uzņēmējdarbību; 

Or. en 
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7.10.2015 A8-0275/5 

Grozījums Nr.  5 

Karl-Heinz Florenz, Seán Kelly 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0275/2015 

Gilles Pargneaux 

Virzība uz jauna starptautiska nolīguma klimata jomā noslēgšanu Parīzē 

2015/2112(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

10.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  10.a uzsver, ka ir svarīgi Parīzes 

konferencē vienoties par efektīvu un 

saistošu vispārējo nolīgumu, un norāda, 

ka šāda nolīguma neesamība ilgtermiņā 

aizvien vairāk apdraudēs ES ekonomikas 

konkurētspēju, radot oglekļa emisiju 

pārvirzes risku; 

Or. en 
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7.10.2015 A8-0275/6 

Grozījums Nr.  6 

Karl-Heinz Florenz, Seán Kelly 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0275/2015 

Gilles Pargneaux 

Virzība uz jauna starptautiska nolīguma klimata jomā noslēgšanu Parīzē 

2015/2112(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

K. apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

K. tā kā ES līdz šim ir bijusi līdere globālās 

sasilšanas mazināšanas jomā un tai 

jāturpina iesāktais arī ceļā uz jauna 

starptautiska nolīguma klimata jomā 

noslēgšanu 2015. gada beigās Parīzē, 

K. tā kā ES līdz šim ir bijusi līdere globālās 

sasilšanas mazināšanas jomā un turpinās 

iesākto arī ceļā uz jauna starptautiska 

nolīguma klimata jomā noslēgšanu 

2015. gada beigās Parīzē, un prasa, lai šo 

mērķi apņemtos īstenot arī citi lielie 

emitētāji, 

Or. en 


