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Módosítás  1 
Ian Duncan 
az ECR képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0275/2015 
Gilles Pargneaux 
A Párizsban megkötendı új nemzetközi éghajlat-változási megállapodás felé 

2015/2112(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
H preambulumbekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

H. mivel a 2012 decemberében megtartott 

dohai éghajlat-változási konferencián a 

felek elfogadták a Kiotói Jegyzıkönyv 

2013. január 1-jével kezdıdı és 2020. 

december 31-én végzıdı második 

kötelezettségvállalási idıszakát 

meghatározó jegyzıkönyvet, amely jogilag 

kötelezı kibocsátáscsökkentési 

kötelezettségvállalásokat tartalmaz, felvesz 

egy új gázt (nitrogén-trifluorid), 

ambiciózus mechanizmust határoz meg, 

amely egyszerősített eljárást ír elı, hogy a 

felek ki tudják igazítani 

kötelezettségvállalásaikat a 

kötelezettségvállalási idıszak során 

törekvésük fokozásával, és végül tartalmaz 

egy olyan rendelkezést, amely 

automatikusan kiigazítja a fél célját annak 

megakadályozása érdekében, hogy a 2008–

2010-es évek átlagos kibocsátásán felül 

növelje kibocsátásait a 2013–2020-as 

idıszakban; 

H. mivel a 2012 decemberében megtartott 

dohai éghajlat-változási konferencián a 

felek elfogadták a Kiotói Jegyzıkönyv 

2013. január 1-jével kezdıdı és 2020. 

december 31-én végzıdı második 

kötelezettségvállalási idıszakát 

meghatározó jegyzıkönyvet, amely jogilag 

kötelezı kibocsátáscsökkentési 

kötelezettségvállalásokat tartalmaz, felvesz 

egy új gázt (nitrogén-trifluorid), 

ambiciózus mechanizmust határoz meg, 

amely egyszerősített eljárást ír elı, hogy a 

felek ki tudják igazítani 

kötelezettségvállalásaikat a 

kötelezettségvállalási idıszak során 

törekvésük fokozásával, és végül tartalmaz 

egy olyan rendelkezést, amely 

automatikusan kiigazítja a fél célját annak 

megakadályozása érdekében, hogy a 2008–

2010-es évek átlagos kibocsátásán felül 

növelje kibocsátásait a 2013–2020-as 

idıszakban; mivel a Parlament sajnálja, 

hogy néhány olyan harmadik ország, 

amely részt vett a Kiotói Jegyzıkönyv elsı 

kötelezettségvállalási idıszakában, nem 

hajlandó megállapodni egy második 

kötelezettségvállalási idıszakról; 

Or. en 
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Jelentés A8-0275/2015 
Gilles Pargneaux 
A Párizsban megkötendı új nemzetközi éghajlat-változási megállapodás felé 

2015/2112(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
14 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

14. emlékzetet 2014. február 5-i 

állásfoglalására, amely három kötelezı 

célkitőzésre szólít fel: egy 40%-os 

energiahatékonysági célkitőzésre, a 

megújuló energiaforrások legalább 30%-

os részarányának elérésére és az 

üvegházhatásúgáz-kibocsátás legalább 

40%-os csökkentésére, és ismételten 

felszólítja a Tanácsot és a Bizottságot, 

hogy az EU 2030-ra szóló éghajlat- és 

energiapolitikai keretének részeként 

többoldalú megközelítést fogadjon el és 

hajtson végre, amely egymást kölcsönösen 

megerısítı, összehangolt és koherens 

célkitőzéseken alapul az üvegházhatású 

gázok kibocsátása, a megújuló 

energiaforrások szélesebb körő 

használata és az enegriahatékonyság 

terén; megjegyzi, hogy a Parlament 

felhívásában szereplı 

energiahatékonysági és megújuló 

energiára vonatkozó célkitőzések révén 

2030-ra 40%-nál sokkal jelentısebb 

mértékben lehetne csökkenteni az 

üvegházhatású gázok kibocsátását; 

14. emlékeztet az Európai Tanács október 

23–24-i következtetéseire, melyben 

egyhangúlag megállapodtak arról, hogy 

az üvegházhatású gázok vonatkozásában 

2030-ra legalább 40%-os csökkentési 

célkitőzést valósítanak meg, a megújuló 

energiák arányát pedig az EU-ban 27%-

kal növelik, és egy nem kötelezı 

energiahatékonysági célkitőzést is 

elfogadtak; megjegyzi, hogy az Európai 

Tanács kizárta annak lehetıségét, hogy 

kötelezı érvényő nemzeti alcélkitőzéseket 

határozzanak meg az uniós 

Szerzıdésekkel összhangban, 

rugalmasságot biztosítva a 

tagállamoknak, hogy meghatározhassák 

saját költséghatékony, alacsony szén-

dioxid-kibocsátású energiaszerkezetüket, 

beleértve a megújuló energiákat, az 

energiahatékonyságot és egyéb alacsony 

szén-dioxid-kibocsátású technológiákat; 

Or. en 
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Gilles Pargneaux 
A Párizsban megkötendı új nemzetközi éghajlat-változási megállapodás felé 

2015/2112(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
20 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

20. kifejti, hogy bár a Kiotói Jegyzıkönyv 

második kötelezettségvállalási idıszaka 

korlátozott mértékő lesz, nagyon fontos 

átmeneti lépésként kell rá tekinteni, ezért 

felszólítja a feleket, köztük az uniós 

tagállamokat is, hogy a lehetı 

leghamarabb, azonban mindenképpen 2015 

decembere elıtt fejezzék be a ratifikációs 

folyamatot; megjegyzi hogy a Parlament 

egyetértését adta, s ezzel teljesítette a 

részét, és hogy a civil társadalom bevonása 

és az átláthatóság elengedhetetlen a 

tárgyalások jelentıségének nyilvánosság 

általi megértéséhez és a felek közötti 

kölcsönös bizalom párizsi konferencia 

elıtti kiépítéséhez; 

20. kifejti, hogy bár a Kiotói Jegyzıkönyv 

második kötelezettségvállalási idıszaka 

korlátozott mértékő lesz, nagyon fontos 

átmeneti lépésként kell rá tekinteni, ezért 

felszólítja a feleket, köztük az uniós 

tagállamokat is, hogy a lehetı 

leghamarabb, azonban mindenképpen 2015 

decembere elıtt fejezzék be a ratifikációs 

folyamatot; megjegyzi hogy a Parlament 

egyetértését adta, s ezzel teljesítette a 

részét, és hogy a civil társadalom bevonása 

és az átláthatóság elengedhetetlen a 

tárgyalások jelentıségének nyilvánosság 

általi megértéséhez és a felek közötti 

kölcsönös bizalom párizsi konferencia 

elıtti kiépítéséhez; sajnálatát fejezi ki 

amiatt, hogy néhány olyan harmadik 

ország, amely részt vett a Kiotói 

Jegyzıkönyv elsı kötelezettségvállalási 

idıszakában, nem hajlandó megállapodni 

egy második kötelezettségvállalási 

idıszakról; 

Or. en 

 

 


