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Jadwiga Wiśniewska, Bolesław G. Piecha 

az ECR képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0477/2018 

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

Bas Eickhout, Piernicola Pedicini 

a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság nevében 

az ENSZ 2018. évi, Katowicében (Lengyelország) tartandó éghajlatváltozási konferenciájáról 

(COP 24) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

9 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

9. hangsúlyozza az ambiciózus 

éghajlat-politika fontosságát az Unió 

számára, hogy hiteles és megbízható 

partnerként léphessen fel, valamint az Unió 

globális éghajlat-politikai vezető 

szerepének és a Párizsi Megállapodásban 

való részvétele fenntartásának fontosságát; 

üdvözli az Európai Parlament és a Tanács 

megállapodását, hogy 32 %-ra, illetve 32,5 

%-ra növelik a megújuló energiaforrásokra 

és az energiahatékonyságra vonatkozó 

célokat, aminek eredményeként 2030-ig 

több mint 45 %-kal csökkentik az ÜHG-

kibocsátást; üdvözli ezért a Bizottság 

észrevételeit az uniós nemzetileg 

meghatározott hozzájárulás 

aktualizálásával kapcsolatban, amelynek 

célja ezen ambiciózusabb törekvés 

figyelembevétele és a 2030-as 

kibocsátáscsökkentési cél növelése; 

felhívja a Bizottságot, hogy 2018 végéig 

készítsen a század közepére szóló, nulla 

kibocsátásra irányuló ambiciózus stratégiát 

az Unió számára, amely költséghatékony 

pályát vázol fel a Párizsi Megállapodásban 

elfogadott, nulla nettó kibocsátásra 

vonatkozó cél elérésére, és legkésőbb 

2050-re nettó nulla szén-dioxid-

kibocsátással járó gazdaságot biztosít az 

Unióban, a fennmaradó globális 

9. hangsúlyozza az ambiciózus 

éghajlat-politika fontosságát az Unió 

számára, hogy hiteles és megbízható 

partnerként léphessen fel, valamint az Unió 

globális éghajlat-politikai vezető 

szerepének és a Párizsi Megállapodásban 

való részvétele fenntartásának fontosságát; 

tudomásul veszi az Európai Parlament és a 

Tanács megállapodását, hogy 32%-ra, 

illetve 32,5%-ra növelik a megújuló 

energiaforrásokra és az 

energiahatékonyságra vonatkozó célokat, 

aminek eredményeként 2030-ig több mint 

45%-kal csökkentik az ÜHG-kibocsátást; 

tudomásul veszi a Bizottság észrevételeit 

az uniós nemzetileg meghatározott 

hozzájárulás aktualizálásával kapcsolatban 

is, amelynek célja ezen ambiciózusabb 

törekvés figyelembevétele és a 2030-as 

kibocsátáscsökkentési cél növelése; 

felhívja a Bizottságot, hogy 2018 végéig 

készítsen kibocsátásra irányuló ambiciózus 

stratégiát az Unió számára, amely 

költséghatékony pályát vázol fel a 

kibocsátások és a Párizsi Megállapodásban 

elfogadott csökkentések közötti egyensúly 

elérésére; 
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szénköltségvetésből való méltányos uniós 

részesedésnek megfelelően; támogatja az 

uniós nemzetileg meghatározott 

hozzájárulás aktualizálását egy a 

gazdaság egészére vonatkozó cél 

kitűzésével, amely szerint az 

üvegházhatású gázok kibocsátását 2030-

ra legalább 55 %-kal csökkenteni kell az 

1990-es szinthez képest; 

Or. en 

 

 


