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7.10.2015 A8-0275/7 

Amendamentul  7 

Yannick Jadot 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0275/2015 

Gilles Pargneaux 

Spre un nou acord internațional privind schimbările climatice la Paris 

2015/2112(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

1. recunoaște importanța extraordinară și 

gravitatea amenințărilor pe care le aduc 

schimbările climatice și este extrem de 

preocupat de faptul că planeta este departe 

de a se afla pe calea care trebuie urmată 

pentru a limita încălzirea globală sub 2°C 

în raport cu nivelul preindustrial; invită 

guvernele să adopte de urgență măsuri 

concrete și obligatorii de luptă împotriva 

schimbărilor climatice și să acționeze în 

favoarea obținerii în 2015 la Paris a unui 

acord mondial ambițios și obligatoriu din 

punct de vedere juridic în vederea realizării 

acestui obiectiv; salută în consecință 

enciclica „Laudato si”; 

1. recunoaște importanța extraordinară și 

gravitatea amenințărilor pe care le aduc 

schimbările climatice și este extrem de 

preocupat de faptul că planeta este departe 

de a se afla pe calea care trebuie urmată 

pentru a limita încălzirea globală sub 2 °C 

în raport cu nivelul preindustrial; invită 

guvernele să adopte de urgență măsuri 

concrete și obligatorii de luptă împotriva 

schimbărilor climatice și să acționeze în 

favoarea obținerii în 2015 la Paris a unui 

acord mondial ambițios și obligatoriu din 

punct de vedere juridic în vederea realizării 

acestui obiectiv;  

Or. en 
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7.10.2015 A8-0275/8 

Amendamentul  8 

Yannick Jadot 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0275/2015 

Gilles Pargneaux 

Spre un nou acord internațional privind schimbările climatice la Paris 

2015/2112(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 6 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

6. recunoaște importanța fundamentală a 

unui sistem climatic stabil pentru 

securitatea alimentară, producția de 

energie, apă și canalizare, infrastructură, 

conservarea biodiversității și a 

ecosistemelor terestre și marine, precum și 

pentru pace și prosperitate la nivel 

mondial; amintește că schimbările 

climatice accelerează pierderea 

biodiversității; 

6. recunoaște importanța fundamentală a 

unui sistem climatic stabil pentru 

securitatea alimentară, producția de 

energie, apă și canalizare, infrastructură, 

conservarea biodiversității și a 

ecosistemelor terestre și marine, precum și 

pentru pace și prosperitate la nivel 

mondial; amintește că schimbările 

climatice accelerează pierderea 

biodiversității; salută în consecință 

enciclica „Laudato si”; 

Or. en 
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7.10.2015 A8-0275/9 

Amendamentul  9 

Benedek Jávor, Yannick Jadot 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0275/2015 

Gilles Pargneaux 

Spre un nou acord internațional privind schimbările climatice la Paris 

2015/2112(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 12 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  12a. își exprimă îngrijorarea cu privire la 

faptul că analiza timpurie a impactului 

global al contribuțiilor preconizate 

stabilite la nivel național prezentate până 

acum a concluzionat că actualele 

contribuții nerevizuite ar conduce la o 

creștere medie a temperaturii la nivel 

mondial de 2,7-3,5°C; solicită părților să 

se pună de acord în cadrul COP21 de la 

Paris să revizuiască actualele contribuții 

înainte de 2020 pentru a ține cont de cele 

mai recente analize științifice și a le 

asigura coerența cu un buget al emisiilor 

de carbon la nivel mondial sigure și 

compatibil cu obiectivul de a menține 

creșterea temperaturilor sub 2°C;  

Or. en 
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7.10.2015 A8-0275/10 

Amendamentul  10 

Benedek Jávor, Yannick Jadot 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0275/2015 

Gilles Pargneaux 

Spre un nou acord internațional privind schimbările climatice la Paris 

2015/2112(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 12 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  12b. atrage atenția că părțile au prezentat 

contribuții preconizate stabilite la nivel 

național cu date-limită diferite; invită 

părțile ca, în contextul revizuirii 

contribuțiilor înainte de 2020, să 

armonizeze diversele calendare ale 

acestor contribuții la 2025;  
 

Or. en 
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7.10.2015 A8-0275/11 

Amendamentul  11 

Benedek Jávor, Yannick Jadot 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0275/2015 

Gilles Pargneaux 

Spre un nou acord internațional privind schimbările climatice la Paris 

2015/2112(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 13 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  13a. atrage atenția asupra faptului că 

reducerea cu 40 % până în 2030 a 

emisiilor de gaze cu efect de seră 

comparativ cu nivelurile din 1990 nu este 

o soluție eficientă din punctul de vedere al 

costurilor pentru UE pentru a atinge 

obiectivul de a menține creșterea 

temperaturilor sub 2°C, cu excepția 

cazului în care ținta sa pentru 2020 este 

majorată cu 25% pentru reducerile 

interne; 

Or. en 
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7.10.2015 A8-0275/12 

Amendamentul  12 

Benedek Jávor, Yannick Jadot 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0275/2015 

Gilles Pargneaux 

Spre un nou acord internațional privind schimbările climatice la Paris 

2015/2112(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 16 a (nou)  

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 16a. insistă ca statele membre și Comisia 

să se asigure că Acordul de la Paris 

recunoaște că pentru o acțiune mondială 

eficace privind clima este necesar să se 

garanteze respectarea, protejarea și 

promovarea drepturilor omului, 

incluzând, printre altele, egalitatea de 

gen, participarea deplină și egală a 

femeilor și promovarea activă a unei 

tranziții juste a forței de muncă prin 

crearea de locuri de muncă decente și de 

calitate pentru toți; 

Or. en 
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7.10.2015 A8-0275/13 

Amendamentul  13 

Benedek Jávor, Yannick Jadot 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0275/2015 

Gilles Pargneaux 

Spre un nou acord internațional privind schimbările climatice la Paris 

2015/2112(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 24 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

24. menționează că bioeconomia are 

potențialul de a contribui mult la 

reindustrializare și la crearea de noi locuri 

de muncă în UE și în restul lumii; 

24. menționează că bioeconomia are 

potențialul de a contribui mult la 

reindustrializare și la crearea de noi locuri 

de muncă în UE și în restul lumii; 

recunoaște totuși că terenul și biomasa 

sunt resurse limitate; 

Or. en 
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7.10.2015 A8-0275/14 

Amendamentul  14 

Benedek Jávor, Yannick Jadot, Bas Eickhout 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0275/2015 

Gilles Pargneaux 

Spre un nou acord internațional privind schimbările climatice la Paris 

2015/2112(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 77 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  77a. invită Comisia și statele membre să 

se asigure că orice măsură luată de una 

dintre părțile la Acordul de la Paris în 

legătură cu obiectivul de la stabiliza 

concentrațiile de gaze cu efect de seră în 

atmosferă la un nivel care să prevină 

interferențele antropogene periculoase cu 

sistemul climatic sau în legătură cu 

principiile sau angajamentele prevăzute la 

articolele 3 și 4 din Convenția-cadru a 

ONU privind schimbările climatice nu va 

face obiectul unui tratat existent sau viitor 

al unei părți, în măsura în care permite 

soluționarea de dispute investitor-stat; 

Or. en 

 

 


