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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

9. rõhutab, et kui 2015. aasta protokoll 

Pariisis vastu võetakse, peab see olema 

algusest peale õiguslikult siduv ja selle 

eesmärgiks peaks olema ülemaailmsete 

CO2-heitkoguste järkjärguline lõpetamine 
2050. aastaks või varsti pärast seda, et 

maailm püsiks kulutõhusal heitkoguste 

vähendamise kursil, mis vastab 

temperatuuritõusu 2 °C-ga piiramise 

eesmärgile, ning et ülemaailmne 

kasvuhoonegaaside heitkoguste tipptase 

saavutataks võimalikult peatselt; nõuab, et 

EL teeks selle eesmärgi saavutamiseks 

koostööd oma rahvusvaheliste partneritega, 

andes hea tavaga eeskuju; rõhutab, et 

kokkulepe peab andma prognoositava 

raamistiku, mis ergutaks ettevõtteid 

investeerima heitkoguste tõhusasse 

vähendamisse ning 

kohanemistehnoloogiasse; 

9. rõhutab, et kui 2015. aasta protokoll 

Pariisis vastu võetakse, peab see olema 

algusest peale õiguslikult siduv ja selle 

eesmärgiks peaks olema 2010. aastaga 

võrreldes 2050. aastaks 

kasvuhoonegaaside heitkoguste 

vähendamine IPCC viimaste soovituste 

(40-70 %) ülemmäära lähedusse ning 

nullilähedase heite saavutamine sajandi 

lõpuks, et maailm püsiks kulutõhusal 

heitkoguste vähendamise kursil, mis vastab 

temperatuuritõusu 2 °C-ga piiramise 

eesmärgile, ning et ülemaailmne 

kasvuhoonegaaside heitkoguste tipptase 

saavutataks võimalikult peatselt; nõuab, et 

EL teeks selle eesmärgi saavutamiseks 

koostööd oma rahvusvaheliste partneritega, 

andes hea tavaga eeskuju; rõhutab, et 

kokkulepe peab andma prognoositava 

raamistiku, mis ergutaks ettevõtteid 

investeerima heitkoguste tõhusasse 

vähendamisse ning 

kohanemistehnoloogiasse; 

Or. en 
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  10 a. rõhutab, kui tähtis on saavutada 

Pariisi konverentsil ülemaailmne tõhus ja 

siduv kokkulepe, ja märgib, et niisuguse 

kokkuleppe jätkuv puudumine pärsib 

veelgi ELi majanduse konkurentsivõimet 

ja tekitab kasvuhoonegaaside heite 

ülekandumise ohu; 

Or. en 
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K. arvestades, et EL on siiani olnud 

ülemaailmse kliimasoojenemise 

leevendamise püüdluste juhtrollis ja peab 

Pariisis 2015. aasta lõpul sõlmida 

kavatsetava uue rahvusvahelise 

kliimakokkuleppe eel selle positsiooni 

säilitama; 

K. arvestades, et EL on siiani olnud 

ülemaailmsete kliimasoojenemise 

leevendamise püüdluste juhtrollis ja 

säilitab selle positsiooni Pariisis 2015. 

aasta lõpul sõlmida kavatsetava uue 

rahvusvahelise kliimakokkuleppe eel ning 

nõuab, et teised suured heitetekitajad 

tema püüdlustest eeskuju võtaksid; 

Or. en 

 

 


