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7.10.2015 A8-0275/4 

Módosítás  4 

Karl-Heinz Florenz 

a PPE képviselőcsoportja nevében 

 

Jelentés A8-0275/2015 

Gilles Pargneaux 

A Párizsban megkötendő új nemzetközi éghajlat-változási megállapodásról 

2015/2112(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

9 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

9. hangsúlyozza, hogy a 2015. évi 

jegyzőkönyvnek már a párizsi elfogadástól 

kezdve jogilag kötelező erejűnek és 

ambiciózusnak kell lennie, és azt kell 

céloznia, hogy az üvegházhatást okozó 

gázok globális kibocsátását 2050-ig vagy 

nem sokkal később fokozatosan 

kivezessék, hogy a világot a 2°C alatti 

hőmérséklet-emelkedésre vonatkozó céllal 

összeegyeztethető, költséghatékony 

kibocsátási pályán tartsák, és az 

üvegházhatást okozó gázok globális 

kibocsátásának legmagasabb csúcsát a 

lehető leghamarabb elérjék; felszólítja az 

Uniót, hogy e célból a bevált gyakorlatok 

példáit mutatva működjön együtt 

nemzetközi partnereivel; hangsúlyozza, 

hogy a megállapodásnak olyan 

kiszámítható keretet kell biztosítania, 

amely ösztönzi a befektetéseket és a 

hatékony szén-dioxid-csökkentési és 

alkalmazkodási technológiák vállalkozások 

általi fejlesztését; 

9. hangsúlyozza, hogy a 2015. évi 

jegyzőkönyvnek már a párizsi elfogadástól 

kezdve jogilag kötelező erejűnek és 

ambiciózusnak kell lennie, és azt kell 

céloznia, hogy az üvegházhatást okozó 

gázok kibocsátását 2050-ig a 2010-es 

szinthez képest az IPCC legutóbbi 

ajánlása szerinti 40–70%-os tartomány 

felső részébe eső mértékben csökkentsék, 

és az évszázad végére elérjék a nulla 

közeli kibocsátást, hogy a világot a 2°C 

alatti hőmérséklet-emelkedésre vonatkozó 

célkitűzéssel összeegyeztethető, 

költséghatékony kibocsátási pályán tartsák, 

és az üvegházhatást okozó gázok globális 

kibocsátásának legmagasabb csúcsát a 

lehető leghamarabb elérjék; felszólítja az 

Uniót, hogy e célból a bevált gyakorlatok 

példáit mutatva működjön együtt 

nemzetközi partnereivel; hangsúlyozza, 

hogy a megállapodásnak olyan 

kiszámítható keretet kell biztosítania, 

amely ösztönzi a befektetéseket és a 

hatékony szén-dioxid-csökkentési és 

alkalmazkodási technológiák vállalkozások 

általi fejlesztését; 

Or. en 
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Módosítás  5 

Karl-Heinz Florenz, Seán Kelly 

a PPE képviselőcsoportja nevében 

 

Jelentés A8-0275/2015 

Gilles Pargneaux 

A Párizsban megkötendő új nemzetközi éghajlat-változási megállapodásról 

2015/2112(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

10 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  10a. hangsúlyozza annak fontosságát, 

hogy a párizsi konferencián hatékony, 

kötelező erejű, globális megállapodás 

szülessen, és rámutat arra, hogy egy ilyen 

megállapodás elmaradása további 

veszélybe sodorja az EU gazdaságának 

versenyképességét és a 

kibocsátásáthelyezés kockázatának teszi ki 

azt; 

Or. en 
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7.10.2015 A8-0275/6 

Módosítás  6 

Karl-Heinz Florenz, Seán Kelly 

a PPE képviselőcsoportja nevében 

 

Jelentés A8-0275/2015 

Gilles Pargneaux 

A Párizsban megkötendő új nemzetközi éghajlat-változási megállapodásról 

2015/2112(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

K preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

K. mivel az EU eddig messzemenőkig 

vezető szerepet játszott a globális 

felmelegedés mérséklésében, és ezt a 2015 

végén, Párizsban megkötendő új 

nemzetközi éghajlat-változási 

megállapodásra való felkészülés során is 

folytatnia kell; 

K. mivel az EU eddig messzemenőkig 

vezető szerepet játszott a globális 

felmelegedés mérséklésében, és ezt a 2015 

végén, Párizsban megkötendő új 

nemzetközi éghajlat-változási 

megállapodásra való felkészülés során is 

folytatni fogja, továbbá kéri, hogy ezt az 

ambíciót más nagy kibocsátók is osszák; 

Or. en 

 

 


