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Amendamentul 6
Bas Eickhout
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție B8-1043/2016
Giovanni La Via, Peter Liese, Jo Leinen, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, 
Estefanía Torres Martínez, Bas Eickhout, Marco Affronte
în numele Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
Punerea în aplicare a Acordului de la Paris

Propunere de rezoluție
Considerentul Aa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

întrucât calea de reducere reprezentată de 
propunerile Comisiei pentru cadrul 
privind clima pentru 2030 nu este 
conformă cu obiectivele stabilite în 
Acordul de la Paris; întrucât, ca prim pas, 
obiectivele ar trebui să fie reajustate 
pentru a viza limita superioară a 
intervalului actual pentru 2050, și anume 
95 % până în 2050;
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Amendamentul 7
Bas Eickhout
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție B8-1043/2016
Giovanni La Via, Peter Liese, Jo Leinen, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, 
Estefanía Torres Martínez, Bas Eickhout, Marco Affronte
în numele Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
Punerea în aplicare a Acordului de la Paris

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. regretă, cu toate acestea, că suma 
tuturor CPSN (contribuții preconizate 
stabilite la nivel național) nu contribuie 
nici măcar la apropierea de obiectivul de 
2°C; subliniază că este nevoie de mai multă 
ambiție și solicită acțiuni concertate din 
partea UE și a altor poluatori pentru ca 
CPSN să se apropie mai mult de obiectivul 
de 2°C; subliniază că este urgent necesar și 
extrem de important ca toate părțile, 
inclusiv UE, să își mărească angajamentele 
privind reducerea emisiilor din cadrul 
contribuțiilor stabilite la nivel național 
(CSN) din cinci în cinci ani, în 
conformitate cu mecanismul de creștere a 
nivelului de ambiție din Acordul de la 
Paris; consideră că CSN sunt instrumente 
esențiale pentru planificarea dezvoltării 
naționale în sinergie cu obiectivele de 
dezvoltare durabilă;

12. regretă, cu toate acestea, că suma 
tuturor CPSN (contribuții preconizate 
stabilite la nivel național) nu contribuie 
nici măcar la apropierea de obiectivul de 
2°C; subliniază că este nevoie de mai multă 
ambiție și solicită acțiuni concertate din 
partea UE și a altor poluatori pentru a 
alinia CPSN la angajamentele Acordului 
de la Paris; subliniază că este urgent 
necesar și extrem de important ca toate 
părțile, inclusiv UE, să își mărească 
angajamentele privind reducerea emisiilor 
din cadrul contribuțiilor stabilite la nivel 
național (CSN) din cinci în cinci ani, în 
conformitate cu mecanismul de creștere a 
nivelului de ambiție din Acordul de la 
Paris; consideră că CSN sunt instrumente 
esențiale pentru planificarea dezvoltării 
naționale în sinergie cu obiectivele de 
dezvoltare durabilă;
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