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7.10.2015 A8-0275/7 

Poprawka  7 

Yannick Jadot 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0275/2015 

Gilles Pargneaux 

Ku nowemu międzynarodowemu porozumieniu w sprawie klimatu w Paryżu 

2015/2112(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

1. rozumie wyjątkową skalę i powagę 

zagrożeń ze strony zmiany klimatu i jest 

bardzo zaniepokojony faktem, że świat jest 

daleko od ograniczenia globalnego 

ocieplenia do poziomu poniżej 2°C w 

porównaniu z epoką przedprzemysłową; 

apeluje do rządów, by niezwłocznie 

przyjęły wiążące i konkretne środki mające 

przeciwdziałać zmianie klimatu 

i doprowadzić do zawarcia w 2015 r. w 

Paryżu ambitnego i wiążącego prawnie 

światowego porozumienia służącego 

osiągnięciu tego celu; w związku z tym z 

zadowoleniem przyjmuje encyklikę 

„Laudato si”; 

1. rozumie wyjątkową skalę i powagę 

zagrożeń ze strony zmiany klimatu i jest 

bardzo zaniepokojony faktem, że świat jest 

daleko od ograniczenia globalnego 

ocieplenia do poziomu poniżej 2°C w 

porównaniu z epoką przedprzemysłową; 

apeluje do rządów, by niezwłocznie 

przyjęły wiążące i konkretne środki mające 

przeciwdziałać zmianie klimatu 

i doprowadzić do zawarcia w 2015 r. w 

Paryżu ambitnego i wiążącego prawnie 

światowego porozumienia służącego 

osiągnięciu tego celu;  

Or. en 
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7.10.2015 A8-0275/8 

Poprawka  8 

Yannick Jadot 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0275/2015 

Gilles Pargneaux 

Towards a new international climate agreement in Paris 

2015/2112(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 6 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

6. uznaje zasadnicze znaczenie stabilnego 

systemu klimatycznego dla bezpieczeństwa 

żywnościowego, produkcji energii i wody, 

dla warunków sanitarnych, infrastruktury i 

zachowania różnorodności biologicznej 

oraz ekosystemów lądowych i morskich, a 

także pokoju i dobrobytu na świecie; 

przypomina, że zmiana klimatu 

przyśpiesza utratę różnorodności 

biologicznej; 

6. uznaje zasadnicze znaczenie stabilnego 

systemu klimatycznego dla bezpieczeństwa 

żywnościowego, produkcji energii i wody, 

dla warunków sanitarnych, infrastruktury i 

zachowania różnorodności biologicznej 

oraz ekosystemów lądowych i morskich, a 

także pokoju i dobrobytu na świecie; 

przypomina, że zmiana klimatu 

przyśpiesza utratę różnorodności 

biologicznej; w związku z tym z 

zadowoleniem przyjmuje encyklikę 

„Laudato si”; 

Or. en 
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7.10.2015 A8-0275/9 

Poprawka  9 

Benedek Jávor, Yannick Jadot 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0275/2015 

Gilles Pargneaux 

Ku nowemu międzynarodowemu porozumieniu w sprawie klimatu w Paryżu 

2015/2112(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 12 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  12a. jest zaniepokojony, że z wczesnych 

analiz łącznych skutków zaplanowanych, 

ustalonych na szczeblu krajowym 

wkładów przedstawionych do tej pory 

wynika, że obecne niezmienione wkłady 

spowodowałoby wzrost średniej globalnej 

temperatury o od 2,7 °C do 3,5 °C; wzywa 

strony do uzgodnienia na konferencji 

COP 21 w Paryżu, by do 2020 r. zmieniły 

obecne zaplanowane, ustalone na szczeblu 

krajowym wkłady w celu dostosowania ich 

do najnowszych ocen naukowych i 

bezpiecznego budżetu emisji zgodnego z 

celem 2 °C;  

 

Or. en 
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7.10.2015 A8-0275/10 

Poprawka  10 

Benedek Jávor, Yannick Jadot 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0275/2015 

Gilles Pargneaux 

Ku nowemu międzynarodowemu porozumieniu w sprawie klimatu w Paryżu 

2015/2112(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 12 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  12b. zwraca uwagę, że zaplanowane, 

ustalone na szczeblu krajowym wkłady 

wniesione przez strony mają różne daty 

końcowe; zwraca się do stron, w ramach 

przeglądu wkładów zaplanowanego przed 

2020 r., by dokonały harmonizacji 

różnych horyzontów czasowych wkładów, 

ustalając go na 2025 r.;  
 

Or. en 
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7.10.2015 A8-0275/11 

Poprawka  11 

Benedek Jávor, Yannick Jadot 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0275/2015 

Gilles Pargneaux 

Ku nowemu międzynarodowemu porozumieniu w sprawie klimatu w Paryżu 

2015/2112(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 13 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  13a. zwraca uwagę, że zmniejszenie emisji 

gazów cieplarnianych o 40 % w 

porównaniu z poziomami z 1990 r. do 

roku 2030 dla UE nie znajduje się na 

opłacalnej drodze do osiągnięcia celu 

„poniżej 2 °C”, chyba że ambicje na 2020 

r. zostaną podniesione do 25 % dla 

ograniczeń krajowych; 

Or. en 



 

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

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

 

7.10.2015 A8-0275/12 

Poprawka  12 

Benedek Jávor, Yannick Jadot 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0275/2015 

Gilles Pargneaux 

Ku nowemu międzynarodowemu porozumieniu w sprawie klimatu w Paryżu 

2015/2112(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 16 a (nowy)  

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 16a. domaga się, aby Komisja i państwa 

członkowskie zapewniły uznanie w 

porozumieniu paryskim, że poszanowanie, 

ochrona i promocja praw człowieka, co 

obejmuje m.in. równość płci, pełne i 

równe uczestnictwo kobiet oraz aktywną 

promocję sprawiedliwej transformacji siły 

roboczej przez zapewnienie godnej pracy i 

odpowiedniej jakości stanowisk pracy dla 

wszystkich, stanowią warunek wstępny 

globalnych działań w dziedzinie klimatu; 

Or. en 
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7.10.2015 A8-0275/13 

Poprawka  13 

Benedek Jávor, Yannick Jadot 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0275/2015 

Gilles Pargneaux 

Ku nowemu międzynarodowemu porozumieniu w sprawie klimatu w Paryżu 

2015/2112(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 24 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

24. zauważa, że biogospodarka może 

znacznie przyczynić się do 

reindustrializacji i tworzenia nowych 

miejsc pracy w UE i innych krajach; 

24. zauważa, że biogospodarka może 

znacznie przyczynić się do 

reindustrializacji i tworzenia nowych 

miejsc pracy w UE i innych krajach; 

uznaje jednak, że tereny i biomasa to 

zasoby ograniczone; 

Or. en 
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7.10.2015 A8-0275/14 

Poprawka  14 

Benedek Jávor, Yannick Jadot, Bas Eickhout 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0275/2015 

Gilles Pargneaux 

Ku nowemu międzynarodowemu porozumieniu w sprawie klimatu w Paryżu 

2015/2112(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 77 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  77a. wzywa Komisję i państwa 

członkowskie do zagwarantowania, że 

żadne środki przyjęte przez stronę 

porozumienia paryskiego odnoszące się do 

realizacji celu stabilizacji stężeń gazów 

cieplarnianych w atmosferze na poziomie, 

który zapobiegałby niebezpiecznej 

antropogenicznej ingerencji w system 

klimatyczny lub odnoszące się do 

którejkolwiek z zasad lub zobowiązań 

zawartych w art. 3 i 4 Ramowej konwencji 

ONZ w sprawie zmian klimatu, nie będą 

podlegać żadnym obowiązującym lub 

przyszłym traktom zawartym przez stronę 

w zakresie, w jakim pozwala na 

rozstrzyganie sporów między inwestorem a 

państwem; 

Or. en 

 

 


