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7.10.2015 A8-0275/7 

Predlog spremembe  7 

Yannick Jadot 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0275/2015 

Gilles Pargneaux 

Na poti k novemu mednarodnemu podnebnemu sporazumu v Parizu 

2015/2112(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 1 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

1. se zaveda, da so nevarnosti zaradi 

podnebnih sprememb izjemno obsežne in 

resne, ter je globoko zaskrbljen, da je svet 

zelo daleč od cilja, da bi globalno 

segrevanje ohranili na manj kot 2 °C nad 

predidustrijsko ravnjo; poziva vlade, naj 

brez odlašanja sprejmejo zavezujoče in 

konkretne ukrepe za boj proti podnebnim 

spremembam in za sklenitev ambicioznega 

in pravno zavezujočega globalnega 

sporazuma v Parizu leta 2015 za izpolnitev 

tega cilja; zato pozdravlja encikliko 

„Laudato si“;  

1. se zaveda, da so nevarnosti zaradi 

podnebnih sprememb izjemno obsežne in 

resne, ter je globoko zaskrbljen, da je svet 

zelo daleč od cilja, da bi globalno 

segrevanje ohranili na manj kot 2 °C nad 

predidustrijsko ravnjo; poziva vlade, naj 

brez odlašanja sprejmejo zavezujoče in 

konkretne ukrepe za boj proti podnebnim 

spremembam in za sklenitev ambicioznega 

in pravno zavezujočega globalnega 

sporazuma v Parizu leta 2015 za izpolnitev 

tega cilja;  

Or. en 
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7.10.2015 A8-0275/8 

Predlog spremembe  8 

Yannick Jadot 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0275/2015 

Gilles Pargneaux 

Na poti k novemu mednarodnemu podnebnemu sporazumu v Parizu 

2015/2112(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 6 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

6. priznava temeljni pomen stabilnega 

podnebnega sistema za prehransko varnost, 

proizvodnjo energije, oskrbo z vodo in 

sanitarno ureditev, infrastrukturo, 

ohranjanje biotske raznovrstnosti, 

ohranjanje kopenskih in morskih 

ekosistemov ter svetovni mir in blaginjo; 

opozarja, da podnebne spremembe 

pospešujejo izgubljanje biotske 

raznovrstnosti; 

6. priznava temeljni pomen stabilnega 

podnebnega sistema za prehransko varnost, 

proizvodnjo energije, oskrbo z vodo in 

sanitarno ureditev, infrastrukturo, 

ohranjanje biotske raznovrstnosti, 

ohranjanje kopenskih in morskih 

ekosistemov ter svetovni mir in blaginjo; 

opozarja, da podnebne spremembe 

pospešujejo izgubljanje biotske 

raznovrstnosti; zato pozdravlja encikliko 

„Laudato Si“; 

Or. en 
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7.10.2015 A8-0275/9 

Predlog spremembe  9 

Benedek Jávor, Yannick Jadot 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0275/2015 

Gilles Pargneaux 

Na poti k novemu mednarodnemu podnebnemu sporazumu v Parizu 

2015/2112(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 12a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  12a. je zaskrbljen, ker je začetna analiza 

skupnega učinka načrtovanih, nacionalno 

določenih prispevkov, ki so bili predloženi 

do zdaj, pokazala, da bi sedanji 

nerevidirani prispevki privedli do zvišanja 

med 2,7°C in 3,6°C v svetovni povprečni 

temperaturi; poziva, naj se pogodbenice 

na konferenci COP 21 v Parizu 

dogovorijo o reviziji sedanjih prispevkov 

pred letom 2020, da jih bodo uskladile z 

zadnjimi znanstvenimi ocenami in varnim 

svetovnim ogljičnim proračunom, ki bo 

omogočil izpolnitev cilja 2°C;  

Or. en 
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7.10.2015 A8-0275/10 

Predlog spremembe  10 

Benedek Jávor, Yannick Jadot 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0275/2015 

Gilles Pargneaux 

Na poti k novemu mednarodnemu podnebnemu sporazumu v Parizu 

2015/2112(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 12b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  12b. poudarja, da imajo načrtovani 

nacionalno določeni prispevki, ki so jih do 

zdaj predložile pogodbenice, različne 

datume veljavnosti; poziva pogodbenice, 

naj v okviru revizije teh prispevkov pred 

letom 2020 uskladijo njihove različne 

časovne razporede, in sicer na leto 2025;  

Or. en 
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7.10.2015 A8-0275/11 

Predlog spremembe  11 

Benedek Jávor, Yannick Jadot 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0275/2015 

Gilles Pargneaux 

Na poti k novemu mednarodnemu podnebnemu sporazumu v Parizu 

2015/2112(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 13a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  13a. poudarja, da 40-odstotno zmanjšanje 

emisij toplogrednih plinov v primerjavi z 

ravnmi iz leta 1990 do leta 2030 za EU ni 

stroškovno učinkovito za uresničitev cilja 

zvišanja temperature za manj kot 2 °C , 

razen če se njena ambicija glede leta 2020 

zviša na 25 % za zmanjšanje domačih 

emisij; 

Or. en 
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7.10.2015 A8-0275/12 

Predlog spremembe  12 

Benedek Jávor, Yannick Jadot 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0275/2015 

Gilles Pargneaux 

Na poti k novemu mednarodnemu podnebnemu sporazumu v Parizu 

2015/2112(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 16a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 16a. vztrajno poziva Komisijo in države 

članice, naj zagotovijo, da bo pariški 

sporazum upošteval, da je spoštovanje, 

varovanje in spodbujanje človekovih 

pravic – vključno z enakostjo spolov, 

polno in enakopravno udeležbo žensk ter 

aktivnim spodbujanjem pravičnega 

prehoda delovne sile za ustvarjanje 

dostojnega dela in kakovostnih delovnih 

mest za vse – pogoj za učinkovito svetovno 

ukrepanje proti podnebnim spremembam; 

Or. en 
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7.10.2015 A8-0275/13 

Predlog spremembe  13 

Benedek Jávor, Yannick Jadot 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0275/2015 

Gilles Pargneaux 

Na poti k novemu mednarodnemu podnebnemu sporazumu v Parizu 

2015/2112(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 24 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

24. ugotavlja, da lahko biogospodarstvo 

bistveno prispeva k ponovni 

industrializaciji in ustvarjanju novih 

delovnih mest v EU in drugod po svetu; 

24. ugotavlja, da lahko biogospodarstvo 

bistveno prispeva k ponovni 

industrializaciji in ustvarjanju novih 

delovnih mest v EU in drugod po svetu; 

vendar priznava, da so zemljišča in 

biomasa omejeni viri;  

Or. en 
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7.10.2015 A8-0275/14 

Predlog spremembe  14 

Benedek Jávor, Yannick Jadot, Bas Eickhout 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0275/2015 

Gilles Pargneaux 

Na poti k novemu mednarodnemu podnebnemu sporazumu v Parizu 

2015/2112(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 77a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  77a. poziva Komisijo in države članice, 

naj zagotovijo, da ukrepi, ki jih 

pogodbenice pariškega sporazuma 

sprejmejo glede cilja ustalitve 

koncentracij toplogrednih plinov v 

ozračju na ravni, ki bo preprečevala 

nevarno antropogeno poseganje v 

podnebni sistem, ali glede načel ali zavez 

iz člena 3 in 4 Okvirne konvencije 

Združenih narodov o spremembi 

podnebja, ne bodo predmet veljavnega ali 

prihodnjega sporazuma pogodbenice, da 

bo mogoče reševati spore med vlagatelji in 

državo; 

Or. en 

 

 


