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Pozmeňujúci návrh  2 

Jadwiga Wiśniewska, Bolesław G. Piecha 

v mene skupiny ECR 

 

Návrh uznesenia B8-0477/2018 

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

Bas Eickhout, Piernicola Pedicini 

v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín 

o Konferencii OSN o zmene klímy 2018 v Katoviciach, Poľsko (COP 24) 

Návrh uznesenia 

Odsek 9 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

9. zdôrazňuje dôležitosť ambicióznej 

politiky v oblasti klímy pre EÚ s cieľom 

konať ako celosvetový dôveryhodný a 

spoľahlivý partner, zachovať vedúce 

postavenie EÚ v oblasti klímy v 

celosvetovom meradle a naplniť Parížsku 

dohodu; víta dohodu Európskeho 

parlamentu a Rady s cieľom zvýšiť ciele 

týkajúce sa obnoviteľných zdrojov energie 

a energetickej efektívnosti na 32 % resp. 

32,5 % do roku 2030, čo bude viesť k 

zníženiu emisií skleníkových plynov o 

vyše 45 % do roku 2030; víta preto 

pripomienky Komisie k aktualizácii NDC 

EÚ s cieľom zohľadniť túto vyššiu 

ambicióznosť a zvýšiť cieľa v oblasti 

znižovania emisií na rok 2030; vyzýva 

Komisiu, aby do konca roka 2018 

pripravila pre EÚ ambicióznu stratégiu 

nulových emisií do polovice storočia a 

súčasne zabezpečila nákladovo efektívny 

spôsob dosiahnutia cieľa nulovej bilancie 

emisií prijatého v Parížskej dohode 
a uhlíkovo neutrálneho hospodárstva 

v Únii najneskôr do roku 2050, v súlade 

so spravodlivým podielom Únie na 

zostávajúcom celosvetovom uhlíkovom 

rozpočte; podporuje aktualizáciu NDC 

Únie o cieľ pre celé hospodárstvo 

spočívajúci v znížení domácich emisií 

skleníkových plynov do roku 2030 o 55 % 

9. zdôrazňuje dôležitosť ambicióznej 

politiky v oblasti klímy pre EÚ s cieľom 

konať ako celosvetový dôveryhodný a 

spoľahlivý partner, zachovať vedúce 

postavenie EÚ v oblasti klímy v 

celosvetovom meradle a naplniť Parížsku 

dohodu; berie na vedomie dohodu 

Európskeho parlamentu a Rady s cieľom 

zvýšiť ciele týkajúce sa obnoviteľných 

zdrojov energie a energetickej efektívnosti 

na 32 % resp. 32,5 % do roku 2030, čo 

bude viesť k zníženiu emisií skleníkových 

plynov o vyše 45 % do roku 2030; berie 

tiež na vedomie pripomienky Komisie 

k aktualizácii NDC EÚ s cieľom zohľadniť 

túto vyššiu ambicióznosť a zvýšiť cieľa 

v oblasti znižovania emisií na rok 2030; 

vyzýva Komisiu, aby do konca roka 2018 

pripravila pre EÚ ambicióznu stratégiu 

emisií a súčasne zabezpečila nákladovo 

efektívny spôsob dosiahnutia rovnováhy 

medzi emisiami a záchytmi CO2, ktoré boli 

prijaté v Parížskej dohode; 
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v porovnaní s úrovňami z roku 1990; 

Or. en 

 

 


