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7.10.2015 A8-0275/4 

Pozměňovací návrh  4 

Karl-Heinz Florenz 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0275/2015 

Gilles Pargneaux 

Na cestě k uzavření nové mezinárodní dohody o klimatu v Paříži 

2015/2112(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 9 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

9. zdůrazňuje, že protokol, který má být 

přijat v Paříži v roce 2015, musí být od 

počátku právně závazný a ambiciózní a 

jeho cílem by mělo být postupné 

odstranění celosvětových emisí uhlíku, a 

to do roku 2050 nebo krátce poté, aby se 

svět udržel na nákladově efektivní 

trajektorii emisí kompatibilní s cílem 

„nepřekročit 2 °C“, a dále zdůrazňuje, že 

celosvětového vrcholu emisí skleníkových 

plynů bude již velmi brzy dosaženo; 

vyzývá EU, aby za tímto účelem 

spolupracovala se svými mezinárodními 

partnery a předložila příklady osvědčených 

postupů; zdůrazňuje, že dohoda musí 

poskytnout předvídatelný rámec, který 

podpoří podniky v investicích do účinného 

snižování emisí uhlíku a technologií pro 

přizpůsobení se a v jejich posilování; 

9. zdůrazňuje, že protokol, který má být 

přijat v Paříži v roce 2015, musí být od 

počátku právně závazný a jeho cílem by 

mělo být snížení emisí skleníkových plynů 

do roku 2050 na horní hranici 

nejnovějšího doporučení Mezivládního 

panelu pro změnu klimatu v rozmezí 40–

70 % ve srovnání s rokem 2010 a dosažení 

téměř nulových emisí do konce století, aby 

se svět udržel na nákladově efektivní 

trajektorii emisí kompatibilní s cílem 

„nepřekročit 2 °C“, a dále zdůrazňuje, že 

celosvětového vrcholu emisí skleníkových 

plynů bude již velmi brzy dosaženo; 

vyzývá EU, aby za tímto účelem 

spolupracovala se svými mezinárodními 

partnery a předložila příklady osvědčených 

postupů; zdůrazňuje, že dohoda musí 

poskytnout předvídatelný rámec, který 

podpoří podniky v investicích do účinného 

snižování emisí uhlíku a technologií pro 

přizpůsobení se a v jejich posilování; 

Or. en 
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7.10.2015 A8-0275/5 

Pozměňovací návrh  5 

Karl-Heinz Florenz, Seán Kelly 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0275/2015 

Gilles Pargneaux 

Na cestě k uzavření nové mezinárodní dohody o klimatu v Paříži 

2015/2112(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 10 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 10a. zdůrazňuje, že je důležité, aby na 

pařížské konferenci bylo dosaženo účinné, 

závazné celosvětové dohody, a poukazuje 

na to, že pokud by takováto dohoda 

v dohledné době nevznikla, ohrožovalo by 

to dále konkurenceschopnost hospodářství 

EU a vystavilo by je to riziku úniku 

uhlíku; 

Or. en 



 

AM\1075125CS.doc  PE568.526v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

7.10.2015 A8-0275/6 

Pozměňovací návrh  6 

Karl-Heinz Florenz, Seán Kelly 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0275/2015 

Gilles Pargneaux 

Na cestě k uzavření nové mezinárodní dohody o klimatu v Paříži 

2015/2112(INI) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění K 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

K. vzhledem k tomu, že EU dosud hrála 

vůdčí úlohu v úsilí o zmírňování 

globálního oteplování a musí v tom 

pokračovat i v období bezprostředně 

předcházejícím přijetí mezinárodní dohody 

o klimatu v Paříži na konci roku 2015; 

K. vzhledem k tomu, že EU dosud hrála 

vůdčí úlohu v úsilí o zmírňování 

globálního oteplování a bude v tom 

pokračovat i v období bezprostředně 

předcházejícím přijetí mezinárodní dohody 

o klimatu v Paříži na konci roku 2015, a 

požaduje, aby si další velcí producenti 

emisí kladli srovnatelné ambiciózní cíle; 

Or. en 

 

 


