
 

AM\1075176CS.doc  PE568.526v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

7.10.2015 A8-0275/7 

Pozměňovací návrh  7 

Yannick Jadot 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0275/2015 

Gilles Pargneaux 

Na cestě k uzavření nové mezinárodní dohody o klimatu v Paříži 

2015/2112(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 1 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

1. uznává mimořádný rozsah a závažnost 

hrozeb vyplývajících ze změny klimatu a je 

krajně znepokojen skutečností, že svět se 

výrazně odklání od cesty k omezení 

globálního oteplování pod hranici 2°C ve 

srovnání s úrovní před industrializací; 

vyzývá vlády, aby neprodleně přijaly 

závazná, konkrétní opatření v boji proti 

změně klimatu a k uzavření celosvětové 

ambiciózní a právně závazné dohody 

v Paříži v roce 2015, která by směřovala ke 

splnění tohoto cíle; vítá proto encykliku 

„Laudato Si“ (Tobě buď chvála); 

1. uznává mimořádný rozsah a závažnost 

hrozeb vyplývajících ze změny klimatu a je 

krajně znepokojen skutečností, že svět se 

výrazně odklání od cesty k omezení 

globálního oteplování pod hranici 2°C ve 

srovnání s úrovní před industrializací; 

vyzývá vlády, aby neprodleně přijaly 

závazná, konkrétní opatření v boji proti 

změně klimatu, a k uzavření celosvětové 

ambiciózní a právně závazné dohody 

v Paříži v roce 2015, která by směřovala ke 

splnění tohoto cíle;  

Or. en 
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7.10.2015 A8-0275/8 

Pozměňovací návrh  8 

Yannick Jadot 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0275/2015 

Gilles Pargneaux 

Na cestě k uzavření nové mezinárodní dohody o klimatu v Paříži 

2015/2112(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 6 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

6. uznává zásadní význam stabilního 

klimatického systému pro potravinovou 

bezpečnost, výrobu energie, vodu 

a hygienické podmínky, infrastrukturu, 

zachování biologické rozmanitosti, pro 

suchozemské a mořské ekosystémy a pro 

celosvětový mír a blahobyt; připomíná, že 

změna klimatu urychluje ztrátu biologické 

rozmanitosti; 

6. uznává zásadní význam stabilního 

klimatického systému pro potravinovou 

bezpečnost, výrobu energie, vodu 

a hygienické podmínky, infrastrukturu, 

zachování biologické rozmanitosti, pro 

suchozemské a mořské ekosystémy a pro 

celosvětový mír a blahobyt; připomíná, že 

změna klimatu urychluje ztrátu biologické 

rozmanitosti; vítá proto encykliku 

„Laudato Si“ (Tobě buď chvála); 

Or. en 
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7.10.2015 A8-0275/9 

Pozměňovací návrh  9 

Benedek Jávor, Yannick Jadot 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0275/2015 

Gilles Pargneaux 

Na cestě k uzavření nové mezinárodní dohody o klimatu v Paříži 

2015/2112(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 12 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 12a. je znepokojen předběžnou analýzou 

celkového dopadu zamýšlených 

vnitrostátně stanovených příspěvků, které 

byly dosud předloženy, podle které by 

stávající nerevidované zamýšlené 

vnitrostátně stanovené příspěvky vedly 

k celosvětovému zvýšení průměrné teploty 

o 2,7 až 3,5°C; vyzývá smluvní strany, aby 

se na konferenci COP 21 v Paříži dohodly 

na revizi stávajících zamýšlených 

vnitrostátně stanovených příspěvků do 

roku 2020 s cílem uvést je do souladu 

s nejnovějším vědeckým hodnocením 

a bezpečným celosvětovým uhlíkovým 

rozpočtem slučitelným s cílem 2°C;  

Or. en 
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7.10.2015 A8-0275/10 

Pozměňovací návrh  10 

Benedek Jávor, Yannick Jadot 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0275/2015 

Gilles Pargneaux 

Na cestě k uzavření nové mezinárodní dohody o klimatu v Paříži 

2015/2112(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 12 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 12b. poukazuje na to, že zamýšlené 

vnitrostátně stanovené příspěvky 

předložené smluvními stranami mají 

rozdílné datum ukončení; vyzývá smluvní 

strany, aby v souvislosti s revizí 

zamýšlených vnitrostátně stanovených 

příspěvků do roku 2020 harmonizovaly 

rozdílné lhůty k roku 2025; 

Or. en 
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7.10.2015 A8-0275/11 

Pozměňovací návrh  11 

Benedek Jávor, Yannick Jadot 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0275/2015 

Gilles Pargneaux 

Na cestě k uzavření nové mezinárodní dohody o klimatu v Paříži 

2015/2112(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 13 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 13a. poukazuje na to, že 40% snížení 

emisí skleníkových plynů v EU ve 

srovnání s úrovní roku 1990 do roku 2030 

neumožňuje nákladově účinným 

způsobem dosáhnout cíle 2°C, pokud 

nebude ambice pro rok 2020 zvýšena na 

25% snížení u domácností; 

Or. en 
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7.10.2015 A8-0275/12 

Pozměňovací návrh  12 

Benedek Jávor, Yannick Jadot 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0275/2015 

Gilles Pargneaux 

Na cestě k uzavření nové mezinárodní dohody o klimatu v Paříži 

2015/2112(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 16 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 16a. naléhavě vyzývá Komisi a členské 

státy, aby zajistily, aby dohoda z Paříže 

uznávala, že dodržování, ochrana 

a prosazování lidských práv, včetně 

rovnosti mužů a žen, plného a 

rovnocenného zapojení žen a aktivní 

podpory spravedlivých změn ve vztahu 

k pracovní síle, které vytvoří důstojnou 

práci a kvalitní pracovní místa pro 

všechny, představují nutný předpoklad pro 

účinné celosvětové působení v oblasti 

klimatu; 

Or. en 
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7.10.2015 A8-0275/13 

Pozměňovací návrh  13 

Benedek Jávor, Yannick Jadot 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0275/2015 

Gilles Pargneaux 

Na cestě k uzavření nové mezinárodní dohody o klimatu v Paříži 

2015/2112(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 24 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

24. upozorňuje na to, že biohospodářství 

by mohlo významně přispět k opětovné 

industrializaci a vytváření nových 

pracovních míst v EU i ve zbytku světa; 

24. upozorňuje na to, že biohospodářství 

by mohlo významně přispět k opětovné 

industrializaci a vytváření nových 

pracovních míst v EU i ve zbytku světa; 

uznává nicméně, že půda i biomasa 

představují omezené zdroje; 

Or. en 
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7.10.2015 A8-0275/14 

Pozměňovací návrh  14 

Benedek Jávor, Yannick Jadot, Bas Eickhout 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0275/2015 

Gilles Pargneaux 

Na cestě k uzavření nové mezinárodní dohody o klimatu v Paříži 

2015/2112(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 77 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 77a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 

zajistily, aby žádná opatření přijatá 

smluvní stranou pařížské dohody 

v souvislosti s cílem stabilizovat 

koncentraci skleníkových plynů 

v atmosféře na úrovni, která by zabránila 

nebezpečným antropogenním 

interferencím s klimatickým systémem, 

nebo v souvislosti s kteroukoli zásadou 

nebo závazkem obsaženými v článcích 3 

a 4 Rámcové úmluvy OSN o změně 

klimatu, nepodléhala žádné stávající nebo 

budoucí smlouvě smluvní strany 

v takovém rozsahu, aby umožňovala 

řešení sporů mezi investory a státem; 

Or. en 

 

 


