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Pozmeňujúci návrh  1 

Julie Girling 

v mene skupiny ECR 

 

Návrh uznesenia B8-0534/2017 

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

o konferencii OSN o zmene klímy 2017 Bonne, Nemecko (COP 23) 

Návrh uznesenia 

Odsek 14 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

14. pripomína, že obmedzenie nárastu 

priemernej globálnej teploty na oveľa 

nižšiu hodnotu než 2 °C nezaručuje, že sa 

vyhneme výrazne negatívnym dôsledkom 

zmeny klímy; uznáva, že súčasné záväzky 

stále nie sú dostatočné na dosiahnutie 

cieľov Parížskej dohody; zdôrazňuje preto, 

že globálne emisie skleníkových plynov by 

mali čo najskôr dosiahnuť svoj vrchol a že 

všetky strany dohody, najmä všetky krajiny 

G20, by mali v nadväznosti na facilitačný 

dialóg v roku 2018 zintenzívniť svoje úsilie 

a aktualizovať svoje vnútroštátne 

stanovené príspevky do roku 2020; 

pripomína, že globálne emisie uhlíka sa 

musia postupne odstrániť, a to do roku 

2050; domnieva sa, že zavedenie politík a 

opatrení na splnenie a napokon prekročenie 

vnútroštátne stanovených príspevkov by 

malo byť hlavnou vnútroštátnou prioritou 

pre všetky krajiny a že tieto príspevky by 

sa mali každých päť rokov prehodnotiť v 

súlade s mechanizmom ambícií Parížskej 

dohody; uznáva však, že prísnosť a úroveň 

ambícií domácich stratégií na zníženie 

emisií nie sú podmienené predložením 

aktualizovaných vnútroštátne stanovených 

príspevkov; 

14. pripomína, že obmedzenie nárastu 

priemernej globálnej teploty na oveľa 

nižšiu hodnotu než 2 °C nezaručuje, že sa 

vyhneme výrazne negatívnym dôsledkom 

zmeny klímy; uznáva, že súčasné záväzky 

stále nie sú dostatočné na dosiahnutie 

cieľov Parížskej dohody; zdôrazňuje preto, 

že globálne emisie skleníkových plynov by 

mali čo najskôr dosiahnuť svoj vrchol a že 

všetky strany dohody, najmä všetky krajiny 

G20, by mali v nadväznosti na facilitačný 

dialóg v roku 2018 zintenzívniť svoje úsilie 

a aktualizovať svoje vnútroštátne 

stanovené príspevky do roku 2020; 

pripomína, že v druhej polovici tohto 

storočia by sa mala dosiahnuť rovnováha 

medzi antropogénnymi emisiami zo 

zdrojov a záchytmi skleníkových plynov; 

domnieva sa, že zavedenie politík a 

opatrení na splnenie a napokon prekročenie 

vnútroštátne stanovených príspevkov by 

malo byť hlavnou vnútroštátnou prioritou 

pre všetky krajiny a že tieto príspevky by 

sa mali každých päť rokov prehodnotiť v 

súlade s mechanizmom ambícií Parížskej 

dohody; uznáva však, že prísnosť a úroveň 

ambícií domácich stratégií na zníženie 

emisií nie sú podmienené predložením 

aktualizovaných vnútroštátne stanovených 

príspevkov; 

Or. en 
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