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7.10.2015 A8-0275/4 

Pozmeňujúci návrh  4 

Karl-Heinz Florenz 

v mene poslaneckého klubu PPE 

 

Správa A8-0275/2015 

Gilles Pargneaux 

Smerom k novej medzinárodnej dohode o klíme v Paríži 

2015/2112(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 9 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

9. zdôrazňuje, že protokol, ktorý má byť 

prijatý v Paríži v roku 2015, musí byť od 

začiatku právne záväzný a ambiciózny a 

jeho cieľom by malo byť postupné 

odstránenie celosvetových emisií uhlíka, a 

to do roku 2050 alebo krátko po ňom, aby 

sa svet udržal na nákladovo efektívnej 

trajektórii emisií kompatibilnej s cieľom 

udržať zvýšenie teploty pod 2 °C a aby sa 

celosvetový vrchol emisií skleníkových 

plynov dosiahol čo najskôr; vyzýva EÚ, 

aby na tento účel spolupracovala so 

svojimi medzinárodnými partnermi a 

ukázala príklady správnej praxe; 

zdôrazňuje, že dohoda musí poskytnúť 

predvídateľný rámec, ktorý podporuje 

investície a efektívne znižovanie emisií 

oxidu uhličitého a využívanie adaptačných 

technológií v podnikoch; 

9. zdôrazňuje, že protokol z roku 2015 

musí byť právne záväzný a ambiciózny už 

od prijatia v Paríži a jeho cieľom by malo 

byť zníženie emisií skleníkových plynov o 

hornú hranicu najnovších odporúčaní 

IPCC (40 – 70 % do roku 2050 v 

porovnaní s rokom 2010) a dosiahnutie 

takmer nulových emisií do konca storočia, 

aby svet ostal na ceste k nákladovo 

efektívnym emisiám zlučiteľným s cieľom 

udržať zvýšenie teploty pod 2 °C a aby sa 

čo najskôr dosiahla najvyššia úroveň 

celosvetových emisií skleníkových plynov; 

vyzýva EÚ, aby na tento účel 

spolupracovala so svojimi medzinárodnými 

partnermi a ukázala príklady správnej 

praxe; zdôrazňuje, že dohoda musí 

poskytnúť predvídateľný rámec, ktorý 

podporuje investície a efektívne znižovanie 

emisií oxidu uhličitého a využívanie 

adaptačných technológií v podnikoch; 

Or. en 
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7.10.2015 A8-0275/5 

Pozmeňujúci návrh  5 

Karl-Heinz Florenz, Seán Kelly 

v mene poslaneckého klubu PPE 

 

Správa A8-0275/2015 

Gilles Pargneaux 

Smerom k novej medzinárodnej dohode o klíme v Paríži 

2015/2112(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 10 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  10a. poukazuje na dôležitosť toho, aby sa 

dosiahla účinná a záväzná celosvetová 

dohoda na konferencii v Paríži a 

zdôrazňuje, že absencia tejto dohody ešte 

viac ohrozí konkurencieschopnosť 

hospodárstva EÚ a vystaví ho riziku 

úniku uhlíka; 

Or. en 
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7.10.2015 A8-0275/6 

Pozmeňujúci návrh  6 

Karl-Heinz Florenz, Seán Kelly 

v mene poslaneckého klubu PPE 

 

Správa A8-0275/2015 

Gilles Pargneaux 

Smerom k novej medzinárodnej dohode o klíme v Paríži 

2015/2112(INI) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie K 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

K. keďže EÚ doteraz zohrávala vedúcu 

úlohu v úsilí o zmierňovanie globálneho 

otepľovania a musí ju zohrávať i naďalej v 

rámci prípravy na novú medzinárodnú 

dohodu o klíme, ktorá sa má podpísať 

koncom roka 2015 v Paríži; 

K. keďže EÚ doteraz zohrávala vedúcu 

úlohu v úsilí o zmierňovanie globálneho 

otepľovania a bude ju zohrávať i naďalej v 

rámci prípravy na novú medzinárodnú 

dohodu o klíme, ktorá sa má podpísať 

koncom roka 2015 v Paríži, a žiada, aby si 

ostatní veľkí producenti emisií 

stanovovali porovnateľné ambiciózne 

ciele; 

Or. en 

 

 


