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Pozměňovací návrh  2 

Jadwiga Wiśniewska, Bolesław G. Piecha 

za skupinu ECR 

 

Návrh usnesení B8-0477/2018 

Adina-Ioana Vălean, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy, Estefanía Torres Martínez, 

Bas Eickhout, Piernicola Pedicini 

za Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 

o Konferenci OSN o změně klimatu konané v roce 2018 v polských Katovicích (COP24) 

Návrh usnesení 

Bod 9 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

9. poukazuje na význam ambiciózní 

politiky v oblasti klimatu s cílem jednat 

celosvětově jako důvěryhodný a spolehlivý 

partner, dále na význam celosvětového 

vedoucího postavení EU v oblasti klimatu 

a dodržování Pařížské dohody; vítá dohodu 

Evropského parlamentu a Rady zvýšit cíl 

pro energii z obnovitelných zdrojů do roku 

2030 na 32 % a pro energetickou účinnost 

na 32,5 %, což do roku 2030 povede ke 

snížení emisí skleníkových plynů o více 

než 45 %; vítá proto připomínky Komise 

týkající se aktualizace vnitrostátně 

stanovených příspěvků EU tak, aby 

zohledňovaly tuto vyšší ambici, a zvýšení 

jejího cíle v oblasti snížení emisí do roku 

2030; vyzývá Komisi, aby do konce roku 

2018 vypracovala ambiciózní strategii, 

která by EU umožnila do poloviny století 

dosáhnout nulových emisí a která by 

nabídla nákladově účinnou cestu 

k dosažení cíle nulových emisí přijatého 

v rámci Pařížské dohody a bezuhlíkového 

hospodářství v Unii nejpozději do roku 

2050 v souladu s přiměřeným podílem 

zbývajícího globálního uhlíkového 

rozpočtu; podporuje aktualizaci 

vnitrostátně stanovených příspěvků Unie 

s cílem platným pro celé hospodářství 

snížit domácí emise skleníkových plynů do 

roku 2030 v porovnání s úrovněmi z roku 

9. poukazuje na význam ambiciózní 

politiky v oblasti klimatu s cílem jednat 

celosvětově jako důvěryhodný a spolehlivý 

partner, dále na význam celosvětového 

vedoucího postavení EU v oblasti klimatu 

a dodržování Pařížské dohody; bere na 

vědomí dohodu Evropského parlamentu 

a Rady zvýšit cíl pro energii 

z obnovitelných zdrojů do roku 2030 na 32 

% a pro energetickou účinnost na 32,5 %, 

což do roku 2030 povede ke snížení emisí 

skleníkových plynů o více než 45 %; dále 

bere na vědomí připomínky Komise 

týkající se aktualizace vnitrostátně 

stanovených příspěvků EU tak, aby 

zohledňovaly tuto vyšší ambici, a zvýšení 

jejího cíle v oblasti snížení emisí do roku 

2030; vyzývá Komisi, aby do konce roku 

2018 vypracovala ambiciózní strategii EU, 

která by nabídla nákladově účinnou cestu 

k dosažení rovnováhy mezi emisemi 

a pohlcením pomocí propadů, přijaté 

v rámci Pařížské dohody; 



 

AM\1166860CS.docx  PE624.163v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

1990 o 55 %; 

Or. en 


