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2.10.2017 B8-0534/2 

Predlog spremembe  2 

Adina-Ioana Vălean, Peter Liese 

v imenu skupine PPE 

 

Predlog resolucije B8-0534/2017 

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

o konferenci OZN o podnebnih spremembah leta 2017 v Bonnu v Nemčiji (COP 23) 

Predlog resolucije 

Odstavek 58 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 58a. spominja, da je v skladu s 

členom 2 Pariškega sporazuma z dne 

4. novembra 2016 sporazum med drugim 

namenjen povečanju sposobnosti 

prilagajanja škodljivim vplivom 

podnebnih sprememb ter spodbujanja 

odpornosti nanje in razvoja z nizkimi 

emisijami toplogrednih plinov na način, 

ki ne ogroža proizvodnje živil, ter poziva 

Komisijo in države članice, naj finančne 

tokove uskladijo s tem ciljem; 

Or. en 
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2.10.2017 B8-0534/3 

Predlog spremembe  3 

Adina-Ioana Vălean, Peter Liese 

v imenu skupine PPE 

 

Predlog resolucije B8-0534/2017 

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

o konferenci OZN o podnebnih spremembah leta 2017 v Bonnu v Nemčiji (COP 23) 

Predlog resolucije 

Odstavek 60 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

60. se zaveda številnih težav pri 

oblikovanju splošno sprejemljive 

opredelitve podnebnega begunca, vendar 

poziva, da se je treba resno zavedati 

narave in obsega razselitev in 

preseljevanja zaradi podnebnih 

sprememb, ki so posledice katastrof, ki jih 

povzroča globalno segrevanje; z 

zaskrbljenostjo ugotavlja, da je bilo med 

letom 2008 in 2013 vsako leto povprečno 

166 milijona ljudi prisiljenih zapustiti dom 

zaradi naravnih nesreč, dvigovanja morske 

gladine, ekstremnih vremenskih pojavov, 

širjenja puščav, pomanjkanja vode ter 

širjenja tropskih in vektorskih nalezljivih 

bolezni; še posebej opozarja, da bi lahko 

zaradi dogajanja v nekaterih delih Afrike in 

Bližnjega vzhoda, ki je povezano s 

podnebjem, prišlo do politične 

nestabilnosti, gospodarske stiske in 

stopnjevanja begunske krize v 

Sredozemlju; 

60. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je 

bilo med letom 2008 in 2013 vsako leto 

povprečno 166 milijona ljudi prisiljenih 

zapustiti dom zaradi naravnih nesreč, 

dvigovanja morske gladine, ekstremnih 

vremenskih pojavov, širjenja puščav, 

pomanjkanja vode ter širjenja tropskih in 

vektorskih nalezljivih bolezni; še posebej 

opozarja, da bi lahko zaradi dogajanja v 

nekaterih delih Afrike in Bližnjega vzhoda, 

ki je povezano s podnebjem, prišlo do 

politične nestabilnosti, gospodarske stiske 

in stopnjevanja begunske krize v 

Sredozemlju; poudarja, da je treba ljudem, 

ki izgubljajo svoj življenjski prostor zaradi 

podnebnih sprememb, karseda hitro 

pomagati, v njihovi matični državi ali v 

bližini; 

Or. en 

 

 


