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7.10.2015 A8-0275/7 

Muudatusettepanek  7 

Yannick Jadot 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0275/2015 

Gilles Pargneaux 

eesmärgi kohta sõlmida Pariisis uus rahvusvaheline kliimakokkulepe 

2015/2112(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 1 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

1. tunnistab kliimamuutustest tingitud 

ohtude erakordset ulatust ja tõsidust ning 

on sügavalt mures, et maailm jääb 

tugevasti maha kavast hoida globaalne 

soojenemine alla 2 °C võrreldes 

tööstuseelse ajastu temperatuuriga; kutsub 

valitsusi üles võtma viivitamata siduvaid ja 

konkreetseid meetmeid kliimamuutuste 

vastu ja ulatusliku ning seaduslikult siduva 

ülemaailmse kokkuleppe saavutamiseks 

2015. aastal Pariisis, et see eesmärk täita; 

tervitab seetõttu entsüklikat Laudato Si'; 

1. tunnistab kliimamuutustest tingitud 

ohtude erakordset ulatust ja tõsidust ning 

on sügavalt mures, et maailm jääb 

tugevasti maha kavast hoida globaalne 

soojenemine alla 2 °C võrreldes 

tööstuseelse ajastu temperatuuriga; kutsub 

valitsusi üles võtma viivitamata siduvaid ja 

konkreetseid meetmeid kliimamuutuste 

vastu ja ulatusliku ning seaduslikult siduva 

ülemaailmse kokkuleppe saavutamiseks 

2015. aastal Pariisis, et see eesmärk täita;  

Or. en 
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Raport A8-0275/2015 

Gilles Pargneaux 
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2015/2112(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 6 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

6. tunnistab, et stabiilne kliimasüsteem on 

äärmiselt oluline toiduga kindlustatuse, 

energia tootmise, veevarustuse ja 

kanalisatsiooni, infrastruktuuri, 

bioloogilise mitmekesisuse ning maismaa- 

ja mereökosüsteemide säilitamise 

seisukohast ning üldiselt rahu ja heaolu 

kindlustamiseks; tuletab meelde, et 

kliimamuutus kiirendab bioloogilise 

mitmekesisuse vähenemist; 

6. tunnistab, et stabiilne kliimasüsteem on 

äärmiselt oluline toiduga kindlustatuse, 

energia tootmise, veevarustuse ja 

kanalisatsiooni, infrastruktuuri, 

bioloogilise mitmekesisuse ning maismaa- 

ja mereökosüsteemide säilitamise 

seisukohast ning üldiselt rahu ja heaolu 

kindlustamiseks; tuletab meelde, et 

kliimamuutus kiirendab bioloogilise 

mitmekesisuse vähenemist; tervitab 

seetõttu entsüklikat Laudato Si'; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  9 

Benedek Jávor, Yannick Jadot 
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eesmärgi kohta sõlmida Pariisis uus rahvusvaheline kliimakokkulepe 

2015/2112(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 12 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  12 a. tunneb muret selle pärast, et 

kavatsetavate riiklikult kindlaks määratud 

panuste kogumõju esialgse analüüsi järgi 

oleks muutmata panuste tulemuseks 

ülemaailmse keskmise temperatuuri tõus 

2,7–3,5°C võrra; kutsub osalisi Pariisi 

COP 21 kohtumisel kokku leppima, et 

praegusi kavatsetavaid riiklikult kindlaks 

määratud panuseid muudetakse enne 

2020. aastat, et viia need vastavusse 

uusimate teaduslike hinnangute ja 

turvalise, 2°C eesmärgiga kokku sobiva 

ülemaailmse CO2-eelarvega;  

Or. en 
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2015/2112(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 12 b (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 

  12 b. juhib tähelepanu sellele, et osaliste 

kavatsetava riiklikult kindlaks määratud 

panuse lõpptähtajad on erinevad; palub 

osalistel 2020. aasta eelse riiklikult 

kindlaks määratud panuste läbivaatamise 

käigus ühtlustada eri ajakavad 2025. 

aastale;  
 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 13 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  13 a. juhib tähelepanu sellele, et ELi 

kasvuhoonegaaside heite 40 %-line 

vähendamine 2030 aastaks 1990. aasta 

tasemega võrreldes ei võimalda 

kulutõhusalt 2 °C-ga piirdumise eesmärki 

täita, kui 2020. aasta eesmärki ei 

suurendata liidusisese vähendamise osas 

25 %-ni; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 16 a (uus)  

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 16 a. nõuab tungivalt, et komisjon ja 

liikmesriigid tagaksid, et Pariisi 

kokkuleppes tunnustataks, et tõhusate 

ülemaailmsete kliimameetmete 

eeltingimus on inimõiguste austamine, 

kaitsmine ja edendamine, mis hõlmab 

soolist võrdõiguslikkust, naiste täielikku 

ja võrdset osalust ning tööjõu õiglase 

ülemineku aktiivset edendamist, millega 

kõigile luuakse inimväärsed ja 

kvaliteetsed töökohad; 

Or. en 
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Gilles Pargneaux 

eesmärgi kohta sõlmida Pariisis uus rahvusvaheline kliimakokkulepe 

2015/2112(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 24 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

24. märgib, et biomajandus võib oluliselt 

kaasa aidata taasindustrialiseerimisele ja 

töökohtade loomisele ELis ja kogu 

ülejäänud maailmas; 

24. märgib, et biomajandus võib oluliselt 

kaasa aidata taasindustrialiseerimisele ja 

töökohtade loomisele ELis ja kogu 

ülejäänud maailmas; tunnistab samas, et 

maa ja biomass on piiratud ressursid; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  14 

Benedek Jávor, Yannick Jadot, Bas Eickhout 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0275/2015 

Gilles Pargneaux 

eesmärgi kohta sõlmida Pariisis uus rahvusvaheline kliimakokkulepe 

2015/2112(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 77 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 

  77 a. palub komisjonil ja liikmesriikidel 

tagada, et mis tahes meede, mille Pariisi 

kokkuleppe osaline vastu võtab seoses 

eesmärgiga stabiliseerida 

kasvuhoonegaaside kontsentratsioon 

atmosfääris tasemel, mis võimaldab 

vältida inimeste põhjustatud ohtlikku 

sekkumist kliimasüsteemi, või seoses ÜRO 

kliimamuutuste raamkonventsiooni 

artiklites 3 ja 4 sätestatud põhimõtete või 

kohustustega, ei või kuuluda osalise 

ühessegi kehtivasse või tulevasse 

lepingusse, mis võimaldab investori ja 

riigi vahelist vaidluste lahendamist; 

Or. en 

 

 


