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7.10.2015 A8-0275/7 

Pakeitimas 7 

Yannick Jadot 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0275/2015 

Gilles Pargneaux 

Siekiant naujo tarptautinio klimato kaitos susitarimo Paryžiuje 

2015/2112(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

1 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

1. pripažįsta klimato kaitos keliamų 

grėsmių ypatingą mastą ir rimtumą ir labai 

nerimauja dėl to, kad pasauliui itin sunkiai 

sekasi siekti tikslo, kad visuotinis atšilimas 

neviršytų 2 C, palyginti su priešindustrinio 

laikotarpio lygiu; ragina vyriausybes 

nedelsiant imtis privalomų ir konkrečių 

priemonių, kuriomis kovojama su klimato 

kaita ir siekiama 2015 m. Paryžiuje 

pasirašyti bendrą plataus užmojo ir 

teisiškai privalomą susitarimą, kad būtų 

pasiektas šis tikslas; todėl palankiai 

vertina encikliką „Laudato si“; 

1. pripažįsta klimato kaitos keliamų 

grėsmių ypatingą mastą ir rimtumą ir labai 

nerimauja dėl to, kad pasauliui itin sunkiai 

sekasi siekti tikslo, kad visuotinis atšilimas 

neviršytų 2 C, palyginti su priešindustrinio 

laikotarpio lygiu; ragina vyriausybes 

nedelsiant imtis privalomų ir konkrečių 

priemonių, kuriomis kovojama su klimato 

kaita ir siekiama 2015 m. Paryžiuje 

pasirašyti bendrą plataus užmojo ir 

teisiškai privalomą susitarimą, kad būtų 

pasiektas šis tikslas;  

Or. en 
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7.10.2015 A8-0275/8 

Pakeitimas 8 

Yannick Jadot 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0275/2015 

Gilles Pargneaux 

Siekiant naujo tarptautinio klimato kaitos susitarimo Paryžiuje 

2015/2112(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

6 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

6. pripažįsta, kad stabili klimato sistema 

yra labai svarbi aprūpinimo maistu 

saugumui, energijos gamybai, vandens 

tiekimui ir sanitarijai, infrastruktūrai ir 

biologinės įvairovės bei žemės ir jūrų 

ekosistemų išsaugojimui, taip pat taikai ir 

klestėjimui visame pasaulyje; primena, kad 

dėl klimato kaitos prarandama vis daugiau 

biologinės įvairovės; 

6. pripažįsta, kad stabili klimato sistema 

yra labai svarbi aprūpinimo maistu 

saugumui, energijos gamybai, vandens 

tiekimui ir sanitarijai, infrastruktūrai ir 

biologinės įvairovės bei žemės ir jūrų 

ekosistemų išsaugojimui, taip pat taikai ir 

klestėjimui visame pasaulyje; primena, kad 

dėl klimato kaitos prarandama vis daugiau 

biologinės įvairovės; todėl palankiai 

vertina encikliką „Laudato si“; 

Or. en 
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7.10.2015 A8-0275/9 

Pakeitimas 9 

Benedek Jávor, Yannick Jadot 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0275/2015 

Gilles Pargneaux 

Siekiant naujo tarptautinio klimato kaitos susitarimo Paryžiuje 

2015/2112(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

12 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 12a. yra susirūpinęs dėl to, kad iki šiol 

pateiktų numatomų nacionaliniu 

lygmeniu nustatytų veiksmų bendro 

poveikio pirminė analizė rodo, kad 

įgyvendinus dabartinius neperžiūrėtus 

numatomus nacionaliniu lygmeniu 

nustatytus veiksmus vidutinė pasaulio 

temperatūra pakiltų 2,7–3,5°C; ragina 

susitariančias šalis 21-ojoje JTBKKK 

šalių konferencijoje Paryžiuje susitarti iki 

2020 m. peržiūrėti dabartinius 

numatomus nacionaliniu lygmeniu 

nustatytus veiksmus, kad jie derėtų su 

naujausiais moksliniais vertinimais ir 

pasauliniu anglies dioksido biudžetu, 

kurio būtų užtikrinama, kad pasaulio 

vidutinė temperatūra nepakiltų daugiau 

nei 2°C;  

Or. en 
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7.10.2015 A8-0275/10 

Pakeitimas 10 

Benedek Jávor, Yannick Jadot 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0275/2015 

Gilles Pargneaux 

Siekiant naujo tarptautinio klimato kaitos susitarimo Paryžiuje 

2015/2112(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

12 b dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 12b. pažymi, kad susitariančių šalių 

pateiktų numatomų nacionaliniu 

lygmeniu nustatytų veiksmų pabaigos 

datos yra skirtingos; ragina susitariančias 

šalis atliekant numatomų nacionaliniu 

lygmeniu nustatytų veiksmų iki 2020 m. 

peržiūrą suderinti skirtingus numatomų 

nacionaliniu lygmeniu nustatytų veiksmų 

grafikus ir kaip terminą nustatyti 

2025 m.;  
 

Or. en 
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7.10.2015 A8-0275/11 

Pakeitimas 11 

Benedek Jávor, Yannick Jadot 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0275/2015 

Gilles Pargneaux 

Siekiant naujo tarptautinio klimato kaitos susitarimo Paryžiuje 

2015/2112(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

13 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 13a. pažymi, kad siekis iki 2030 m. bent 

40 proc. sumažinti ES išmetamą šiltnamio 

efektą sukeliančių dujų kiekį, palyginti su 

1990 m. lygiu, nėra efektyvus būdas 

pasiekti tikslą, kad visuotinis atšilimas 

neviršytų 2°C, nebent jos viduje išmetamo 

kiekio sumažinimo iki 2020 m. tikslas 

būtų padidintas 25 proc.; 

Or. en 
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7.10.2015 A8-0275/12 

Pakeitimas 12 

Benedek Jávor, Yannick Jadot 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0275/2015 

Gilles Pargneaux 

Siekiant naujo tarptautinio klimato kaitos susitarimo Paryžiuje 

2015/2112(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

16 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 16a. primygtinai ragina Komisiją ir 

valstybes nares užtikrinti, kad Paryžiaus 

susitarime būtų pripažįstama, kad 

pagarba žmogaus teisėms, jų apsauga ir 

skatinimas, apimantys, lyčių lygybę, 

visapusišką ir lygiateisį moterų 

dalyvavimą ir aktyvų tinkamo darbo jėgos 

perėjimo skatinimą kuriant deramo ir 

kokybiško darbo vietas visiems, yra būtina 

veiksmingų visuotinio masto veiksmų 

klimato srityje sąlyga; 

Or. en 
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7.10.2015 A8-0275/13 

Pakeitimas 13 

Benedek Jávor, Yannick Jadot 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0275/2015 

Gilles Pargneaux 

Siekiant naujo tarptautinio klimato kaitos susitarimo Paryžiuje 

2015/2112(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

24 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

24. pažymi, kad bioekonomika gali 

smarkiai prisidėti prie reindustrializacijos 

ir naujų darbo vietų kūrimo ES ir 

pasaulyje; 

24. pažymi, kad bioekonomika gali 

smarkiai prisidėti prie reindustrializacijos 

ir naujų darbo vietų kūrimo ES ir 

pasaulyje; tačiau pripažįsta, kad žemė ir 

biomasė yra riboti ištekliai; 

Or. en 



 

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

LT Suvienijusi įvairovę LT 

 

7.10.2015 A8-0275/14 

Pakeitimas 14 

Benedek Jávor, Yannick Jadot, Bas Eickhout 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0275/2015 

Gilles Pargneaux 

Siekiant naujo tarptautinio klimato kaitos susitarimo Paryžiuje 

2015/2112(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

77 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 77a. ragina Komisiją ir valstybes nares 

užtikrinti, kad jokiai iš bet kurios 

Paryžiaus susitarimo šalies priimtų 

priemonių, susijusių su tikslu stabilizuoti 

šiltnamio efektą sukeliančių dujų 

koncentraciją tokiame lygmenyje, kad 

būtų neleidžiama atsirasti pavojingam 

antropogeniniam poveikiui klimato 

sistemai, arba susijusių su bet kuriuo iš 

principų ar įsipareigojimų, nustatytų 

Jungtinių Tautų bendrosios klimato 

kaitos konvencijos 3 ir 4 straipsniuose, 

nebūtų taikoma jokia tos šalies sudaryta 

esama ar būsima sutartis, pagal kurią 

sprendžiami investuotojų ir valstybės 

ginčai; 

Or. en 

 

 


