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Pozměňovací návrh  1 

Julie Girling 

za skupinu ECR 

 

Návrh usnesení B8-0534/2017 

ENVI, PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Konference OSN o změně klimatu 2017 (COP23) v Bonnu, Německo 

Návrh usnesení 

Bod 14 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

14. připomíná, že omezení nárůstu 

průměrné celosvětové teploty na mnohem 

nižší hodnotu než 2 °C nezaručuje, že se 

zabrání významným negativním dopadům 

na klima; konstatuje, že stávající závazky 

dosud nedostačují ke splnění cílů Pařížské 

dohody; zdůrazňuje proto, že celosvětové 

emise skleníkových plynů by měly co 

nejdříve dosáhnout svého maxima a že by 

všechny smluvní strany, zejména všechny 

státy skupiny G-20, měly zintenzivnit úsilí 

a zvýšit do roku 2020 své vnitrostátně 

stanovené příspěvky v návaznosti na 

facilitativní dialog, který se uskuteční v 

roce 2018; připomíná, že globální emise 

uhlíku je třeba do roku 2050 postupně 

zastavit; domnívá se, že zavedení politik a 

opatření za účelem dosažení a případně 

překročení vnitrostátně stanovených 

příspěvků by pro všechny země mělo být 

klíčovou domácí prioritou a že by dále 

měly být každých pět let předmětem 

nového posouzení v souladu s ambiciózním 

mechanismem Pařížské dohody; uznává 

však, že důslednost a úroveň ambicí 

domácích strategií snižování emisí nejsou 

podmíněny předložením aktualizovaných 

vnitrostátně stanovených příspěvků; 

14. připomíná, že omezení nárůstu 

průměrné celosvětové teploty na mnohem 

nižší hodnotu než 2 °C nezaručuje, že se 

zabrání významným negativním dopadům 

na klima; konstatuje, že stávající závazky 

dosud nedostačují ke splnění cílů Pařížské 

dohody; zdůrazňuje proto, že celosvětové 

emise skleníkových plynů by měly co 

nejdříve dosáhnout svého maxima a že by 

všechny smluvní strany, zejména všechny 

státy skupiny G-20, měly zintenzivnit úsilí 

a zvýšit do roku 2020 své vnitrostátně 

stanovené příspěvky v návaznosti na 

facilitativní dialog, který se uskuteční v 

roce 2018; připomíná, že ve druhé 

polovině tohoto století by mělo být 

dosaženo rovnováhy mezi antropogenními 

emisemi ze zdrojů a záchyty skleníkových 

plynů; domnívá se, že zavedení politik a 

opatření za účelem dosažení a případně 

překročení vnitrostátně stanovených 

příspěvků by pro všechny země mělo být 

klíčovou domácí prioritou a že by dále 

měly být každých pět let předmětem 

nového posouzení v souladu s ambiciózním 

mechanismem Pařížské dohody; uznává 

však, že důslednost a úroveň ambicí 

domácích strategií snižování emisí nejsou 

podmíněny předložením aktualizovaných 

vnitrostátně stanovených příspěvků; 

Or. en 



 

AM\1135353CS.docx  PE611.454v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

 


