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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

7.10.2015 A8-0275/7 

Módosítás  7 
Yannick Jadot 
a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0275/2015 
Gilles Pargneaux 
A Párizsban megkötendı új nemzetközi éghajlat-változási megállapodás felé 

2015/2112(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
1 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

1. elismeri az éghajlatváltozás által 

elıidézett veszélyek rendkívüli mértékét és 

komolyságát, és rendkívül aggódik amiatt, 

hogy a világ egyáltalán nem jó úton halad a 

globális felmelegedés az iparosodás elıtti 

szintekhez képest 2°C-ra történı 

korlátozása tekintetében;  felszólítja a 

kormányokat, hogy haladéktalanul 

hozzanak kötelezı és konkrét 

intézkedéseket az éghajlatváltozás ellen és 

egy olyan ambiciózus és jogilag kötelezı 

erejő globális megállapodás 2015-ös, 

párizsi elérésére, amely megvalósítja ezt a 

célkitőzést; üdvözli ezért a Laudato Si’ 
kezdető enciklikát; 

1. elismeri az éghajlatváltozás által 

elıidézett veszélyek rendkívüli mértékét és 

komolyságát, és rendkívül aggódik amiatt, 

hogy a világ egyáltalán nem jó úton halad a 

globális felmelegedés az iparosodás elıtti 

szintekhez képest 2°C-ra történı 

korlátozása tekintetében;  felszólítja a 

kormányokat, hogy haladéktalanul 

hozzanak kötelezı és konkrét 

intézkedéseket az éghajlatváltozás ellen és 

egy olyan ambiciózus és jogilag kötelezı 

erejő globális megállapodás 2015-ös, 

párizsi elérésére, amely megvalósítja ezt a 

célkitőzést;  

Or. en 
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7.10.2015 A8-0275/8 

Módosítás  8 
Yannick Jadot 
a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0275/2015 
Gilles Pargneaux 
A Párizsban megkötendı új nemzetközi éghajlat-változási megállapodás felé 

2015/2112(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
6 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

6. elismeri a stabil éghajlati rendszer 

alapvetı fontosságát az 

élelmezésbiztonság, az energiatermelés, a 

vízellátás és a megfelelı higiénés 

körülmények, az infrastruktúra, valamint a 

biodiverzitás, a szárazföldi és tengeri 

ökorendszerek megırzése, továbbá a 

globális béke és jólét szempontjából; 

emlékeztet arra, hogy az éghajlatváltozás 

fokozza a biológiai sokféleség 

csökkenését; 

6. elismeri a stabil éghajlati rendszer 

alapvetı fontosságát az 

élelmezésbiztonság, az energiatermelés, a 

vízellátás és a megfelelı higiénés 

körülmények, az infrastruktúra, valamint a 

biodiverzitás, a szárazföldi és tengeri 

ökorendszerek megırzése, továbbá a 

globális béke és jólét szempontjából; 

emlékeztet arra, hogy az éghajlatváltozás 

fokozza a biológiai sokféleség 

csökkenését; üdvözli ezért a Laudato Si’ 
kezdető enciklikát; 

Or. en 
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7.10.2015 A8-0275/9 

Módosítás  9 
Benedek Jávor, Yannick Jadot 
a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0275/2015 
Gilles Pargneaux 
A Párizsban megkötendı új nemzetközi éghajlat-változási megállapodás felé 

2015/2112(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
12 a bekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  12a. aggódik amiatt, hogy az eddig 
benyújtott tervezett nemzeti 
hozzájárulások összevont hatásának korai 
elemzése azt mutatta, hogy a tervezett 
nemzeti hozzájárulások változatlan szintje 
mellett a globális átlaghımérséklet  
2,7°C–3,5°C-kal nıne; felszólítja a 
feleket, hogy a párizsi COP21 
konferencián állapodjanak meg arról, 
hogy a tervezett nemzeti hozzájárulások 
jelenlegi szintjét 2020 elıtt felülvizsgálják, 
hogy azokat összhangba hozzák a 
legfrissebb tudományos értékelésekkel és 
a 2°C-os célkitőzéssel biztonságosan 
összeegyeztethetı globális szén-dioxid-
kibocsátási tervvel;  

Or. en 



 

AM\1075176HU.doc  PE568.526v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

7.10.2015 A8-0275/10 

Módosítás  10 
Benedek Jávor, Yannick Jadot 
a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0275/2015 
Gilles Pargneaux 
Towards a new international climate agreement in Paris 

2015/2112(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
12 b bekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  12b. rámutat, hogy a felek által benyújtott 
tervezett nemzeti hozzájárulások záró 
idıpontjai eltérıek; felkéri a feleket, hogy 
a tervezett nemzeti hozzájárulások 2020 
elıtti felülvizsgálatával összefüggésben 
2025-ig harmonizálják a tervezett nemzeti 
hozzájárulások különbözı határidıit;  
 

Or. en 
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7.10.2015 A8-0275/11 

Módosítás  11 
Benedek Jávor, Yannick Jadot 
a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0275/2015 
Gilles Pargneaux 
Towards a new international climate agreement in Paris 

2015/2112(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
13 a bekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  13a. rámutat, hogy az EU számára az 
üvegházhatású gázok kibocsátásának 
2030-ig az 1990-es szintekhez képest 40%-
kal történı csökkentése nem alakul 
költséghatékony módon a 2°C alatti 
célkitőzés elérése vonatkozásában, hacsak 
2020-as célkitőzését fel nem emeli 25%-ra 
a belföldi csökkentések vonatkozásában; 

Or. en 
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7.10.2015 A8-0275/12 

Módosítás  12 
Benedek Jávor, Yannick Jadot 
a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0275/2015 
Gilles Pargneaux 
Towards a new international climate agreement in Paris 

2015/2112(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
16 a bekezdés (új)  
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 16a. határozottan felszólítja a Bizottságot 
és a tagállamokat annak biztosítására, 
hogy a párizsi megállapodás elismerje az 
emberi jogok tiszteletét, védelmét és 
elımozdítását, amely jogok felölelik a 
nemek közötti egyenlıséget, a nık teljes 
körő és egyenlı részvételét, valamint a 
munkaerı méltányos átállásának tevékeny 
elımozdítását, megteremtve a mindenkit 
megilletı tisztes munkát és jó minıségő 
munkahelyeket, mivel ezek az 
éghajlatváltozás elleni hatékony és 
globális fellépés elıfeltételei; 

Or. en 



 

AM\1075176HU.doc  PE568.526v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

7.10.2015 A8-0275/13 

Módosítás  13 
Benedek Jávor, Yannick Jadot 
a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0275/2015 
Gilles Pargneaux 
Towards a new international climate agreement in Paris 

2015/2112(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
24 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

24. emlékeztet arra, hogy a biogazdaság 

rendelkezik azzal a potenciállal, hogy az 

EU-ban és a világ többi részén jelentısen 

hozzájáruljon az újraiparosításhoz és új 

munkahelyek létrehozásához; 

24. emlékeztet arra, hogy a biogazdaság 

rendelkezik azzal a potenciállal, hogy az 

EU-ban és a világ többi részén jelentısen 

hozzájáruljon az újraiparosításhoz és új 

munkahelyek létrehozásához; elismeri 
azonban, hogy a föld és a biomassza 
korlátozott erıforrások; 

Or. en 
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7.10.2015 A8-0275/14 

Módosítás  14 
Benedek Jávor, Yannick Jadot, Bas Eickhout 
a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0275/2015 
Gilles Pargneaux 
Towards a new international climate agreement in Paris 

2015/2112(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
77 a bekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  77a. felszólítja a Bizottságot és a 
tagállamokat annak biztosítására, hogy a 
felek által a párizsi megállapodás 
keretében elfogadott valamennyi 
intézkedés, amely az üvegházhatású gázok 
légköri koncentrációjának olyan szinten 
történı stabilizálására irányul, amely 
megelızi az éghajlati rendszerre gyakorolt 
veszélyes antropogén hatást, vagy amely 
az Egyesült Nemzetek Éghajlat-változási 
Keretegyezményének 3. vagy 4. cikkében 
foglalt elvekkel vagy 
kötelezettségvállalásokkal kapcsolatos, 
nem képezi a felek közti olyan létezı vagy 
jövıbeli szerzıdés tárgyát, amely lehetıvé 
teszi a beruházó és állam közötti 
vitarendezést; 

Or. en 

 

 


