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Predlog spremembe  2 

Jadwiga Wiśniewska, Bolesław G. Piecha 

v imenu skupine ECR 

 

Predlog resolucije B8-0477/2018 

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

Bas Eickhout, Piernicola Pedicini 

v imenu Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane 

o konferenci OZN o podnebnih spremembah leta 2018 v Katovicah na Poljskem (COP 24) 

Predlog resolucije 

Odstavek 9 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

9. poudarja, kako pomembno je za 

EU, da je njena podnebna politika 

ambiciozna, saj s tem deluje kot 

verodostojna in zanesljiva partnerka na 

svetovni ravni, da ostane vodilna sila na 

področju podnebnih ukrepov v svetovnem 

merilu in da še naprej izvaja Pariški 

sporazum; pozdravlja soglasje Evropskega 

parlamenta in Sveta glede dviga ciljev za 

obnovljive vire energije in energetsko 

učinkovitost na 32 % oziroma 32,5 % do 

leta 2030, kar bo emisije toplogrednih 

plinov do leta 2030 zmanjšalo za več kot 

45 %; zato pozdravlja pripombe Komisije 

o posodobitvi nacionalno določenih 

prispevkov EU z upoštevanjem tega 

ambicioznejšega cilja in zvišanjem cilja 

zmanjšanja emisij do leta 2030; poziva 

Komisijo, naj do konca leta 2018 za EU 

pripravi ambiciozno strategijo emisijske 

nevtralnosti do sredine stoletja, ki bo 

vključevala stroškovno učinkovit način za 

izpolnitev cilja emisijske nevtralnosti, 

sprejetega v Pariškem sporazumu, in 

ogljično nevtralnega gospodarstva Unije 

najpozneje do leta 2050, v skladu s 

pravičnim prispevkom Unije k 

preostalemu svetovnemu ogljičnemu 

proračunu; podpira posodobitev 

nacionalno določenih prispevkov Unije s 

ciljem zmanjšanja domačih emisij 

9. poudarja, kako pomembno je za 

EU, da je njena podnebna politika 

ambiciozna, saj s tem deluje kot 

verodostojna in zanesljiva partnerka na 

svetovni ravni, da ostane vodilna sila na 

področju podnebnih ukrepov v svetovnem 

merilu in da še naprej izvaja Pariški 

sporazum; ugotavlja, da sta Evropski 

parlament in Svet dosegla soglasje glede 

dviga ciljev za obnovljive vire energije in 

energetsko učinkovitost na 32 % oziroma 

32,5 % do leta 2030, kar bo emisije 

toplogrednih plinov do leta 2030 zmanjšalo 

za več kot 45 %; je seznanjen tudi s 

pripombami Komisije o posodobitvi 

nacionalno določenih prispevkov EU z 

upoštevanjem tega ambicioznejšega cilja in 

zvišanjem cilja zmanjšanja emisij do leta 

2030; poziva Komisijo, naj do konca leta 

2018 za EU pripravi ambiciozno emisijsko 

strategijo, ki bo vključevala stroškovno 

učinkovit način za doseganje ravnovesja 

med emisijami in ponori, kot je bilo 

sprejeto v Pariškem sporazumu; 
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toplogrednih plinov po vsem gospodarstvu 

za 55 % do leta 2030 glede na ravni iz leta 

1990; 

Or. en 

 

 


