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7.10.2015 A8-0275/7 

Изменение  7 

Яник Жадо 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0275/2015 

Жил Парньо 

Към постигане в Париж на ново международно споразумение в областта на климата 

2015/2112(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 

 

Предложение за резолюция Изменение 

1. признава изключителните мащаби и 

сериозността на заплахата, породена от 

изменението на климата, и изразява 

дълбока загриженост от факта, че светът 

сериозно изостава при ограничаването 

на глобалното затопляне до равнище 

под 2 °C; призовава правителствата да 

предприемат незабавно конкретни 

мерки срещу изменението на климата и 

за сключването на амбициозно и правно 

обвързващо глобално споразумение в 

Париж през 2015 г. за постигане на тази 

цел; затова приветства енцикликата 

Laudato Si; 

1. признава изключителните мащаби и 

сериозността на заплахата, породена от 

изменението на климата, и изразява 

дълбока загриженост от факта, че светът 

сериозно изостава при ограничаването 

на глобалното затопляне до равнище 

под 2 °C; призовава правителствата да 

предприемат незабавно конкретни 

мерки срещу изменението на климата и 

за сключването на амбициозно и правно 

обвързващо глобално споразумение в 

Париж през 2015 г. за постигане на тази 

цел;  

Or. en 
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7.10.2015 A8-0275/8 

Изменение  8 

Яник Жадо 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0275/2015 

Жил Парньо 

Към постигане в Париж на ново международно споразумение в областта на климата 

2015/2112(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 6 

 

Предложение за резолюция Изменение 

6. признава първостепенното значение 

на стабилната климатична система за 

продоволствената сигурност, 

производството на енергия, 

водоснабдяването и канализацията, 

инфраструктурата и опазването на 

биологичното разнообразие и 

сухоземните и морските екосистеми и за 

мира и благоденствието в световен 

мащаб; припомня, че изменението на 

климата ускорява загубата на 

биологично разнообразие; 

6. признава първостепенното значение 

на стабилната климатична система за 

продоволствената сигурност, 

производството на енергия, 

водоснабдяването и канализацията, 

инфраструктурата и опазването на 

биологичното разнообразие и 

сухоземните и морските екосистеми и за 

мира и благоденствието в световен 

мащаб; припомня, че изменението на 

климата ускорява загубата на 

биологично разнообразие; затова 

приветства енцикликата Laudato Si; 

Or. en 
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7.10.2015 A8-0275/9 

Изменение  9 

Бенедек Явор, Яник Жадо 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0275/2015 

Жил Парньо 

Към постигане в Париж на ново международно споразумение в областта на климата 

2015/2112(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 12 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  12a. изразява загриженост, че 

ранният анализ на общото 

въздействие на национално 

определените приноси, представени 

досега, показва, че настоящите им 

непреразгледани равнища биха довели 

до повишаване на световната средна 

температура между 2,7°C и 3,5°C; 

призовава страните да се 

споразумеят на COP21 в Париж да 

преразгледат настоящите 

национално определени приноси преди 

2020 г., за да ги приведат в 

съответствие с последните научни 

оценки и с гарантиран световен 

бюджет за въглеродните емисии, 

съвместим с целта за задържане на 

затоплянето под 2°C;  

Or. en 
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7.10.2015 A8-0275/10 

Изменение  10 

Бенедек Явор, Яник Жадо 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0275/2015 

Жил Парньо 

Към постигане в Париж на ново международно споразумение в областта на климата 

2015/2112(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 12 б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  12б. изтъква, че INDC, представени 

от страните по конвенцията, имат 

различни крайни дати; призовава 

страните в контекста на 

преразглеждането на националните 

INDC до 2020 г. да хармонизират 

различните си срокове на INDC преди 

2025 г.;  

 

Or. en 
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7.10.2015 A8-0275/11 

Изменение  11 

Бенедек Явор, Яник Жадо 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0275/2015 

Жил Парньо 

Към постигане в Париж на ново международно споразумение в областта на климата 

2015/2112(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 13 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  13a. изтъква, че намаление на 

емисиите на парникови газове с 40 % в 

сравнение с равнищата от 1990 г. до 

2030 г. не е разходно ефективна 

перспектива, за да достигне ЕС целта 

за задържане на глобалното 

повишаване на температурите под 

2 °C, освен ако неговата амбиция за 

2020 г. не се повиши до 25 % за 

местното намаляване; 

Or. en 
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7.10.2015 A8-0275/12 

Изменение  12 

Бенедек Явор, Яник Жадо 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0275/2015 

Жил Парньо 

Към постигане в Париж на ново международно споразумение в областта на климата 

2015/2112(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 16 a (нов)  

 

Предложение за резолюция Изменение 

 16a. настоява Комисията и 

държавите членки да гарантират, че 

споразумението от Париж признава, 

че зачитането, спазването и 

насърчаването на правата на човека, 

включващи, наред с другото, 

равенството между половете, 

пълното и равноправно участие на 

жените и активната подкрепа на 

справедлив преход на работната сила, 

създаващ достойна заетост и 

качествени работни места за всички, 

са предпоставка за ефективно 

глобално действие в областта на 

климата; 

Or. en 
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7.10.2015 A8-0275/13 

Изменение  13 

Бенедек Явор, Яник Жадо 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0275/2015 

Жил Парньо 

Към постигане в Париж на ново международно споразумение в областта на климата 

2015/2112(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 24 

 

Предложение за резолюция Изменение 

24. отбелязва, че биоикономиката има 

потенциала да допринесе в значителна 

степен за реиндустриализацията и 

създаването на нови работни места в ЕС 

и останалия свят; 

24. отбелязва, че биоикономиката има 

потенциала да допринесе в значителна 

степен за реиндустриализацията и 

създаването на нови работни места в ЕС 

и останалия свят; признава обаче, че 

земята и биомасата са ограничени 

ресурси; 

Or. en 
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7.10.2015 A8-0275/14 

Изменение  14 

Бенедек Явор, Яник Жадо, Бас Ейкхаут 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0275/2015 

Жил Парньо 

Към постигане в Париж на ново международно споразумение в областта на климата 

2015/2112(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 77 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  77a. призовава Комисията и 

държавите членки да гарантират, че 

никоя мярка, приета от страна по 

Парижкото споразумение, свързана с 

целта за стабилизиране на 

концентрациите на парникови газове 

в атмосферата до равнище, което би 

предотвратило опасна антропогенна 

намеса в климатичната система, или 

свързана с някой от принципите или 

ангажиментите, съдържащи се в 

членове 3 и 4 от Рамковата конвенция 

на Организацията на обединените 

нации по изменението на климата, 

няма да подлежи на действащ или 

бъдещ договор на страна до такава 

степен, че да позволява уреждане на 

спорове между инвеститор и 

държава; 

Or. en 

 

 


