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Resolutsiooni ühisettepanek
PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, EFDD
Kliimamuutused – Euroopa pikaajaline strateegiline visioon, et jõuda jõuka, nüüdisaegse, 
konkurentsivõimelise ja kliimaneutraalse majanduseni kooskõlas Pariisi kokkuleppega

Resolutsiooni ühisettepanek
Punkt 21

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek

21. toetab liidu riiklikult 
kindlaksmääratud panuse ajakohastamist; 
kutsub seetõttu ELi liidreid üles toetama 
liidu riiklikult kindlaksmääratud panuse 
vastavat suurendamist 2019. aasta mais 
Sibius toimuval ELi erakorralisel 
tippkohtumisel, pidades silmas 2019. aasta 
septembris toimuvat ÜRO 
kliimatippkohtumist;

21. toetab liidu riiklikult 
kindlaksmääratud panuse ajakohastamist 
kogu majandust hõlmava eesmärgiga 
vähendada liidusisest kasvuhoonegaaside 
heidet 2030. aastaks 55 % võrreldes 
1990. aasta tasemetega; kutsub seetõttu 
ELi liidreid üles toetama liidu riiklikult 
kindlaksmääratud panuse vastavat 
suurendamist 2019. aasta mais Sibius 
toimuval ELi erakorralisel tippkohtumisel, 
pidades silmas 2019. aasta septembris 
toimuvat ÜRO kliimatippkohtumist;
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Resolutsiooni ühisettepanek
PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, EFDD
Kliimamuutused – Euroopa pikaajaline strateegiline visioon, et jõuda jõuka, nüüdisaegse, 
konkurentsivõimelise ja kliimaneutraalse majanduseni kooskõlas Pariisi kokkuleppega

Resolutsiooni ühisettepanek
Punkt 26

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek

26. rõhutab eri poliitikavaldkondades 
vastu võetud mitmesuguste kliimapoliitika 
meetmete ja õigusaktide tähtsust, kuid 
hoiatab, et hajutatud lähenemisviis võib 
tekitada vastuolusid ega võimalda ELil 
jõuda 2050. aastaks kasvuhoonegaaside 
netonullheitega majanduseni; on 
veendunud, et vaja on terviklikku 
lähenemisviisi;

26. rõhutab eri poliitikavaldkondades 
vastu võetud mitmesuguste kliimapoliitika 
meetmete ja õigusaktide tähtsust, kuid 
hoiatab, et hajutatud lähenemisviis võib 
tekitada vastuolusid ega võimalda ELil 
jõuda 2050. aastaks kasvuhoonegaaside 
netonullheitega majanduseni; on 
veendunud, et vaja on terviklikku 
lähenemisviisi Euroopa kliimaõiguse 
kujul ning palub komisjonil sellega 
viivitamatult tegeleda;

Or. en


