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7.10.2015 A8-0275/4 

Predlog spremembe  4 

Karl-Heinz Florenz 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0275/2015 

Gilles Pargneaux 

Na poti k novemu mednarodnemu podnebnemu sporazumu v Parizu 

2015/2112(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 9 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

9. poudarja, da mora biti protokol iz leta 

2015 pravno zavezujoč in ambiciozen že v 

zasnovi, ko bo sprejet v Parizu, njegov 

namen pa bi moral biti zmanjševanje 

emisij toplogrednih plinov do leta 2050 ali 

kmalu po tem roku, da bi svet ostal na 

stroškovno učinkoviti poti glede emisij, 

skladno s ciljem o zvišanju temperature za 

manj kot 2 °C, in da bi bil vrhunec emisij 

toplogrednih plinov dosežen čim prej; 

poziva EU, naj si skupaj s svojimi 

mednarodnimi partnericami prizadeva za to 

ter naj bo za zgled z dobro prakso; 

poudarja, da mora sporazum zagotoviti 

predvidljiv okvir, ki bo spodbujal naložbe 

ter stopnjevano uporabo učinkovitih 

tehnologij v podjetjih za zmanjšanje emisij 

ogljika in prilagajanje; 

9. poudarja, da mora biti protokol iz leta 

2015 pravno zavezujoč in ambiciozen že v 

zasnovi, ko bo sprejet v Parizu, njegov 

namen pa bi moral biti zmanjšanje emisij 

toplogrednih plinov proti zgornji meji 

razpona med 40 in 70 % do leta 2050 

glede na raven iz leta 2010 ter skoraj 

dokončna odprava emisij do konca 

stoletja, da bi svet ostal na stroškovno 

učinkoviti poti glede emisij, skladno s 

ciljem o zvišanju temperature za manj kot 

2 °C, in da bi bil vrhunec emisij 

toplogrednih plinov dosežen čim prej; 

poziva EU, naj si skupaj s svojimi 

mednarodnimi partnericami prizadeva za to 

ter naj bo za zgled z dobro prakso; 

poudarja, da mora sporazum zagotoviti 

predvidljiv okvir, ki bo spodbujal naložbe 

ter stopnjevano uporabo učinkovitih 

tehnologij v podjetjih za zmanjšanje emisij 

ogljika in prilagajanje; 

Or. en 
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Karl-Heinz Florenz, Seán Kelly 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0275/2015 

Gilles Pargneaux 

Na poti k novemu mednarodnemu podnebnemu sporazumu v Parizu 

2015/2112(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 10 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  10a. poudarja, da je treba na konferenci v 

Parizu doseči učinkovit in zavezujoč 

svetovni sporazum, in poudarja, da bo 

brez tega v gospodarstvu EU še bolj 

ogrožena konkurenčnost in večje tveganje 

selitve virov CO2; 

Or. en 
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7.10.2015 A8-0275/6 

Predlog spremembe  6 

Karl-Heinz Florenz, Seán Kelly 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0275/2015 

Gilles Pargneaux 

Na poti k novemu mednarodnemu podnebnemu sporazumu v Parizu 

2015/2112(INI) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava K 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

K. ker je imela EU doslej v prizadevanjih 

za blažitev globalnega segrevanja vodilno 

vlogo in jo mora ohraniti tudi pri 

prizadevanjih za novi mednarodni 

sporazum o podnebju v Parizu konec leta 

2015; 

K. ker je imela EU doslej v prizadevanjih 

za blažitev globalnega segrevanja vodilno 

vlogo in jo bo ohranila tudi pri 

prizadevanjih za novi mednarodni 

sporazum o podnebju v Parizu konec leta 

2015, ob tem pa zahteva, da drugi veliki 

onesnaževalci ravnajo podobno 

ambiciozno; 

Or. en 

 

 


