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7.10.2015 A8-0275/7 

Pozmeňujúci návrh  7 

Yannick Jadot 

v mene skupiny Verts/ALE 
 
Správa A8-0275/2015 

Gilles Pargneaux 

Smerom k novej medzinárodnej dohode o klíme v Paríži 
2015/2112(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

1. uznáva mimoriadny rozsah a závažnosť 
hrozieb, ktoré predstavuje zmena klímy, a 
je mimoriadne znepokojený skutočnosťou, 
že cieľ obmedziť globálne otepľovanie na 
menej ako 2 °C v porovnaní s 
predindustriálnym obdobím sa na svetovej 
úrovni ani zďaleka nenapĺňa; vyzýva 
vlády, aby bezodkladne prijali záväzné 
konkrétne opatrenia zamerané na boj proti 
zmene klímy, ktoré umožnia uzavrieť 
ambicióznu a právne záväznú celosvetovú 
dohodu v Paríži v roku 2015 v záujme 
splnenia tohto cieľa; víta preto encykliku 
„laudato si“; 

1. uznáva mimoriadny rozsah a závažnosť 
hrozieb, ktoré predstavuje zmena klímy, a 
je mimoriadne znepokojený skutočnosťou, 
že cieľ obmedziť globálne otepľovanie na 
menej ako 2 °C v porovnaní s 
predindustriálnym obdobím sa na svetovej 
úrovni ani zďaleka nenapĺňa; vyzýva 
vlády, aby bezodkladne prijali záväzné 
konkrétne opatrenia zamerané na boj proti 
zmene klímy, ktoré umožnia uzavrieť 
ambicióznu a právne záväznú celosvetovú 
dohodu v Paríži v roku 2015 v záujme 
splnenia tohto cieľa;  

Or. en 
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7.10.2015 A8-0275/8 

Pozmeňujúci návrh  8 

Yannick Jadot 

v mene skupiny Verts/ALE 
 
Správa A8-0275/2015 

Gilles Pargneaux 

Smerom k novej medzinárodnej dohode o klíme v Paríži 
2015/2112(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 6 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

6. uznáva zásadný význam stabilného 
klimatického systému pre potravinovú 
bezpečnosť, výrobu energie, vodu a 
sanitáciu, infraštruktúru a zachovanie 
biodiverzity a suchozemských a morských 
ekosystémov a pre mier a prosperitu na 
celom svete; pripomína, že zmena klímy 
urýchľuje zhoršovanie straty biodiverzity; 

6. uznáva zásadný význam stabilného 
klimatického systému pre potravinovú 
bezpečnosť, výrobu energie, vodu a 
sanitáciu, infraštruktúru a zachovanie 
biodiverzity a suchozemských a morských 
ekosystémov a pre mier a prosperitu na 
celom svete; pripomína, že zmena klímy 
urýchľuje zhoršovanie straty biodiverzity; 
víta preto encykliku „laudato si“; 

Or. en 
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7.10.2015 A8-0275/9 

Pozmeňujúci návrh  9 

Benedek Jávor, Yannick Jadot 

v mene skupiny Verts/ALE 
 
Správa A8-0275/2015 

Gilles Pargneaux 

Smerom k novej medzinárodnej dohode o klíme v Paríži 
2015/2112(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 12 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 
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  12a. je znepokojený, že včasná analýza 

celkového vplyvu INDC, ktorá bola zatiaľ 
predložená, dospela k záveru, že súčasné 
nerevidované INDC by mali za následok 
globálne zvýšenie teploty v rozsahu 2,7 až 
3,5 °C; vyzýva zmluvné strany, aby na 
COP 21 v Paríži súhlasili s revíziou 
súčasných INDC pred rokom 2020 s 
cieľom zosúladiť ich s najnovšími 
vedeckými hodnoteniami a bezpečným 
globálnym uhlíkovým rozpočtom 
zlučiteľným s cieľom 2 °C;   

Or. en 
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7.10.2015 A8-0275/10 

Pozmeňujúci návrh  10 

Benedek Jávor, Yannick Jadot 

v mene skupiny Verts/ALE 
 
Správa A8-0275/2015 

Gilles Pargneaux 

Smerom k novej medzinárodnej dohode o klíme v Paríži 
2015/2112(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 12 b (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  12b. konštatuje, že INDC, ktoré predložili 
zmluvné strany, majú rôzne dátumy 
skončenia; vyzýva v kontexte hodnotenia 
INDC pred rokom 2020 zmluvné strany, 
aby harmonizovali rôzne harmonogramy 
INDC na rok 2025; 

Or. en 
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7.10.2015 A8-0275/11 

Pozmeňujúci návrh  11 

Benedek Jávor, Yannick Jadot 

v mene skupiny Verts/ALE 
 
Správa A8-0275/2015 

Gilles Pargneaux 

Smerom k novej medzinárodnej dohode o klíme v Paríži 
2015/2112(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 13 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  13a. konštatuje, že zníženie emisií 
skleníkových plynov o 40 % v porovnaní s 
úrovňou v roku 1990 do roku 2030 pre 
EÚ nie je na nákladovo efektívnej ceste k 
dosiahnutiu cieľa menej ako 2 °C, ak sa 
jeho ambície do roku 2020 nezvýšia na 
25% pre domáce zníženia; 

Or. en 
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7.10.2015 A8-0275/12 

Pozmeňujúci návrh  12 

Benedek Jávor, Yannick Jadot 

v mene skupiny Verts/ALE 
 
Správa A8-0275/2015 

Gilles Pargneaux 

Smerom k novej medzinárodnej dohode o klíme v Paríži 
2015/2112(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 16 a (nový)  

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 16a. naliehavo vyzýva Komisiu a členské 
štáty, aby zabezpečili, že dohoda v Paríži 
bude uznávať, že dodržiavanie, ochrana a 
podpora ľudských práv, zahŕňajúca 
rodovú rovnosť, plnú a rovnakú účasť 
žien, a aktívnu podporu spravodlivého 
prechodu pre pracovnú silu na vytvorenie 
dôstojných a kvalitných pracovných miest 
pre všetkých, sú predpokladom na 
efektívny globálny boj proti zmene klímy; 

Or. en 
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7.10.2015 A8-0275/13 

Pozmeňujúci návrh  13 

Benedek Jávor, Yannick Jadot 

v mene skupiny Verts/ALE 
 
Správa A8-0275/2015 

Gilles Pargneaux 

Smerom k novej medzinárodnej dohode o klíme v Paríži 
2015/2112(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 24 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

24. konštatuje, že biohospodárstvo môže 
významne prispieť k reindustrializácii a 
vytvoreniu nových pracovných miest v EÚ 
a vo zvyšku sveta; 

24. konštatuje, že biohospodárstvo môže 
významne prispieť k reindustrializácii a 
vytvoreniu nových pracovných miest v EÚ 
a vo zvyšku sveta; uznáva však, že pôda a 
biomasa sú obmedzenými zdrojmi; 

Or. en 
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7.10.2015 A8-0275/14 

Pozmeňujúci návrh  14 

Benedek Jávor, Yannick Jadot, Bas Eickhout 

v mene skupiny Verts/ALE 
 
Správa A8-0275/2015 

Gilles Pargneaux 

Smerom k novej medzinárodnej dohode o klíme v Paríži 
2015/2112(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 77 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  77a. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
zabezpečili, že akékoľvek opatrenie prijaté 
zmluvnou stranou Parížskej dohody 
súvisiace s cieľom stabilizovať 
koncentrácie skleníkových plynov v 
atmosfére na úrovni, ktorá by zabránila 
nebezpečnému narušeniu klimatického 
systému, alebo v súvislosti s niektorým z 
princípov alebo záväzkov obsiahnutých v 
článkoch 3 a 4 Rámcového dohovoru 
OSN o zmene klímy, nebude podliehať 
žiadnemu existujúcej alebo budúcej 
zmluve strany v rozsahu, ktorý umožní 
urovnávanie sporov medzi investormi a 
štátmi; 

Or. en 

 
 


