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EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL 

7.10.2015 A8-0275/7 

Τροπολογία  7 

Yannick Jadot 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0275/2015 

Gilles Pargneaux 

Πξνο κηα λέα δηεζλή ζπκθωλία γηα ην θιίκα ζην Παξίζη 

2015/2112(INI) 

Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 1 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

1. αλαγλωξίδεη ηελ ηεξάζηηα δηάζηαζε θαη 

ζνβαξόηεηα ηωλ θηλδύλωλ πνπ εγθπκνλεί 

ε θιηκαηηθή αιιαγή θαη είλαη εμαηξεηηθά 

αλήζπρν γηα ην γεγνλόο όηη ν θόζκνο θάζε 

άιιν παξά είλαη ζην ζωζηό δξόκν γηα λα 

κελ μεπεξάζεη ηνπο 2°C ε ππεξζέξκαλζε 

ηνπ πιαλήηε · θαιεί ηηο θπβεξλήζεηο λα 

ιάβνπλ, ρωξίο θαζπζηέξεζε, δεζκεπηηθά 

κέηξα θαηά ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη γηα 

ηελ επίηεπμε κηαο θηιόδνμεο θαη λνκηθά 

δεζκεπηηθήο παγθόζκηαο ζπκθωλίαο ζην 

Παξίζη ην 2015 πξνθεηκέλνπ λα 

πινπνηεζεί ν ζηόρνο απηόο· ραηξεηίδεη 

θαηά ζπλέπεηα ηελ παπηθή εγθύθιην 

«Laudato Si»· 

1. αλαγλωξίδεη ηελ ηεξάζηηα δηάζηαζε θαη 

ζνβαξόηεηα ηωλ θηλδύλωλ πνπ εγθπκνλεί 

ε θιηκαηηθή αιιαγή θαη είλαη εμαηξεηηθά 

αλήζπρν γηα ην γεγνλόο όηη ν θόζκνο θάζε 

άιιν παξά είλαη ζην ζωζηό δξόκν γηα λα 

κελ μεπεξάζεη ηνπο 2°C ε ππεξζέξκαλζε 

ηνπ πιαλήηε · θαιεί ηηο θπβεξλήζεηο λα 

ιάβνπλ, ρωξίο θαζπζηέξεζε, δεζκεπηηθά 

κέηξα θαηά ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη γηα 

ηελ επίηεπμε κηαο θηιόδνμεο θαη λνκηθά 

δεζκεπηηθήο παγθόζκηαο ζπκθωλίαο ζην 

Παξίζη ην 2015 πξνθεηκέλνπ λα 

πινπνηεζεί ν ζηόρνο απηόο·  

Or. en 
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7.10.2015 A8-0275/8 

Τροπολογία  8 

Yannick Jadot 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0275/2015 

Gilles Pargneaux 

Πξνο κηα λέα δηεζλή ζπκθωλία γηα ην θιίκα ζην Παξίζη 

2015/2112(INI) 

Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 6 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

6. αλαγλωξίδεη ηε ζεκειηώδε ζεκαζία ελόο 

ζηαζεξνύ θιηκαηηθνύ ζπζηήκαηνο γηα ηελ 

επηζηηηζηηθή αζθάιεηα, ηελ παξαγωγή 

ελέξγεηαο, ην λεξό θαη ηελ πγηεηλή, γηα ηηο 

ππνδνκέο θαη γηα ηελ πξνζηαζία ηεο 

βηνπνηθηιόηεηαο, ηωλ ρεξζαίωλ θαη 

ζαιάζζηωλ νηθνζπζηεκάηωλ, θαζώο θαη 

γηα ηελ παγθόζκηα εηξήλε θαη επεκεξία· 

ππελζπκίδεη όηη ε θιηκαηηθή αιιαγή 

επηηαρύλεη ηελ απώιεηα βηνπνηθηιόηεηαο· 

6. αλαγλωξίδεη ηε ζεκειηώδε ζεκαζία ελόο 

ζηαζεξνύ θιηκαηηθνύ ζπζηήκαηνο γηα ηελ 

επηζηηηζηηθή αζθάιεηα, ηελ παξαγωγή 

ελέξγεηαο, ην λεξό θαη ηελ πγηεηλή, γηα ηηο 

ππνδνκέο θαη γηα ηελ πξνζηαζία ηεο 

βηνπνηθηιόηεηαο, ηωλ ρεξζαίωλ θαη 

ζαιάζζηωλ νηθνζπζηεκάηωλ, θαζώο θαη 

γηα ηελ παγθόζκηα εηξήλε θαη επεκεξία· 

ππελζπκίδεη όηη ε θιηκαηηθή αιιαγή 

επηηαρύλεη ηελ απώιεηα βηνπνηθηιόηεηαο· 

ραηξεηίδεη θαηά ζπλέπεηα ηελ παπηθή 

εγθύθιην «Laudato Si»· 

Or. en 
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Τροπολογία  9 

Benedek Jávor, Yannick Jadot 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0275/2015 

Gilles Pargneaux 

Towards a new international climate agreement in Paris 

2015/2112(INI) 

Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 12 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

  12α. εθθξάδεη αλεζπρία γηα ην γεγνλόο όηη 

ε αξρηθή αλάιπζε γηα ηε ζπλνιηθή 

επίπησζε ησλ INDC πνπ έρνπλ 

ππνβιεζεί κέρξη ηώξα θαηαιήγεη ζην 

ζπκπέξαζκα πσο νη ηξέρνπζεο κε 

αλαζεσξεκέλεο INDC ζα είραλ σο 

απνηέιεζκα ηελ αύμεζε ηεο κέζεο 

παγθόζκηαο ζεξκνθξαζίαο κεηαμύ 2,7 °C 

θαη 3,5 °C· Καιεί ηα ζπκβαιιόκελα κέξε 

λα ζπκθσλήζνπλ ζηελ COP 21 ζην 

Παξίζη λα αλαζεσξήζνπλ ηηο ηξέρνπζεο 

INDC πξηλ από ην 2020, ώζηε λα ηηο 

επζπγξακκίζνπλ κε ηηο πιένλ πξόζθαηεο 

επηζηεκνληθέο αμηνινγήζεηο θαη έλαλ 

αζθαιή θαη ζπκβαηό κε ηνλ ζηόρν ησλ 

2°C παγθόζκην πξνϋπνινγηζκό δηνμεηδίνπ 

ηνπ άλζξαθα·  

Or. en 
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Τροπολογία  10 

Benedek Jávor, Yannick Jadot 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0275/2015 

Gilles Pargneaux 

Πξνο κηα λέα δηεζλή ζπκθωλία γηα ην θιίκα ζην Παξίζη 

2015/2112(INI) 

Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 12 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

  12β. επηζεκαίλεη όηη νη INDC πνπ 

ππνβάιινληαη από ηα κέξε έρνπλ 

δηαθνξεηηθέο θαηαιεθηηθέο εκεξνκελίεο· 

θαιεί ηα κέξε, ζην πιαίζην ηεο πξν ηνπ 

2020 επαλεμέηαζεο ησλ INDC, λα 

ελαξκνλίζνπλ ηηο δηαθνξεηηθέο 

πξνζεζκίεο ησλ INDC έσο ην 2025·  
 

Or. en 
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7.10.2015 A8-0275/11 

Τροπολογία  11 

Benedek Jávor, Yannick Jadot 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0275/2015 

Gilles Pargneaux 

Πξνο κηα λέα δηεζλή ζπκθωλία γηα ην θιίκα ζην Παξίζη 

2015/2112(INI) 

Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 13 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

  13α. επηζεκαίλεη όηη κία κείσζε θαηά 

40% ησλ εθπνκπώλ αεξίσλ ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ ζηελ ΕΕ έσο ην 2030, ζε 

ζύγθξηζε κε ηα επίπεδα ηνπ 1990, δελ 

είλαη ζε νηθνλνκηθά απνδνηηθή πνξεία γηα 

ηελ επίηεπμε ηνπ ζηόρνπ ηεο κε 

ππέξβαζεο ησλ 2 °C, εθηόο εάλ ν ζηόρνο 

γηα ην 2020 αλέιζεη ζην 25% γηα ηηο 

εγρώξηεο κεηώζεηο· 

Or. en 
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Benedek Jávor, Yannick Jadot 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0275/2015 

Gilles Pargneaux 

Πξνο κηα λέα δηεζλή ζπκθωλία γηα ην θιίκα ζην Παξίζη 

2015/2112(INI) 

Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 16 α (νέα)  

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

 16α. δεηεί επίκνλα από ηελ Επηηξνπή θαη 

ηα θξάηε κέιε λα δηαζθαιίζνπλ όηη ε 

ζπκθσλία ηνπ Παξηζηνύ ζα αλαγλσξίδεη 

πσο ν ζεβαζκόο, ε πξνζηαζία θαη ε 

πξναγσγή ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ, πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηελ 

ηζόηεηα ησλ θύισλ, ηελ πιήξε θαη 

ηζόηηκε ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθώλ θαη ηελ 

ελεξγό πξνώζεζε ηεο δίθαηεο 

πξνζαξκνγήο ηνπ εξγαηηθνύ δπλακηθνύ 

κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο ζέζεσλ 

αμηνπξεπνύο απαζρόιεζεο πςειήο 

πνηόηεηαο γηα όινπο, ζπληζηνύλ 

πξνϋπνζέζεηο γηα ηελ εθαξκνγή 

απνηειεζκαηηθώλ δξάζεσλ γηα ηελ 

θιηκαηηθή αιιαγή ζε παγθόζκην επίπεδν· 

Or. en 
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7.10.2015 A8-0275/13 

Τροπολογία  13 

Benedek Jávor, Yannick Jadot 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0275/2015 

Gilles Pargneaux 

Πξνο κηα λέα δηεζλή ζπκθωλία γηα ην θιίκα ζην Παξίζη 

2015/2112(INI) 

Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 24 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

24. επηζεκαίλεη όηη ε βηννηθνλνκία έρεη ηε 

δπλαηόηεηα λα ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζηελ 

εθ λένπ εθβηνκεράληζε θαη ζηε δεκηνπξγία 

λέωλ ζέζεωλ απαζρόιεζεο ζηελ ΕΕ θαη 

ηνλ ππόινηπν θόζκν· 

24. επηζεκαίλεη όηη ε βηννηθνλνκία έρεη ηε 

δπλαηόηεηα λα ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζηελ 

εθ λένπ εθβηνκεράληζε θαη ζηε δεκηνπξγία 

λέωλ ζέζεωλ απαζρόιεζεο ζηελ ΕΕ θαη 

ηνλ ππόινηπν θόζκν· αλαγλσξίδεη, 

σζηόζν, όηη ε γε θαη ε βηνκάδα δελ είλαη 

απεξηόξηζηνη πόξνη· 

Or. en 
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Τροπολογία  14 

Benedek Jávor, Yannick Jadot, Bas Eickhout 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0275/2015 

Gilles Pargneaux 

Πξνο κηα λέα δηεζλή ζπκθωλία γηα ην θιίκα ζην Παξίζη 

2015/2112(INI) 

Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 77 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

  77α. θαιεί ηελ Επηηξνπή θαη ηα θξάηε 

κέιε λα δηαζθαιίζνπλ όηη θάζε κέηξν πνπ 

ιακβάλεηαη από ζπκβαιιόκελν κέξνο ηεο 

ζπκθσλίαο ηνπ Παξηζηνύ κε ζηόρν ηε 

ζηαζεξνπνίεζε ησλ ζπγθεληξώζεσλ ησλ 

αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ ζηελ αηκόζθαηξα ζε 

επίπεδα ηα νπνία απνηξέπνπλ ηελ 

επηθίλδπλε αλζξσπνγελή παξεκβνιή ζην 

θιηκαηηθό ζύζηεκα, ή ζρεηηθά κε 

νπνηαδήπνηε από ηηο αξρέο ή ηηο 

δεζκεύζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα 

άξζξα 3 θαη 4 ηεο ζύκβαζεο πιαηζίνπ 

ησλ Ηλσκέλσλ Εζλώλ γηα ηελ αιιαγή 

ηνπ θιίκαηνο, δελ ζα εμαξηάηαη από 

νπνηαδήπνηε πθηζηάκελε ή κειινληηθή 

ζπλζήθε ελόο κέξνπο ζηνλ βαζκό πνπ 

επηηξέπεη ηελ επίιπζε δηαθνξώλ κεηαμύ 

επελδπηώλ θαη θξάηνπο· 

Or. en 

 

 


