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Karl-Heinz Florenz, Richard Seeber 
a PPE képviselıcsoport nevében 
 
Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0482/2013 
Matthias Groote, Karl-Heinz Florenz, Dan Jørgensen, Corinne Lepage, Bas Eickhout, 
Sabine Wils 
a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság nevében 
a varsói (lengyelországi) éghajlat-változási konferenciáról (COP19) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
19 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

19. megállapítja, hogy az Unió jó úton 
halad afelé, hogy jóval a jelenlegi 20%-os 
kibocsátáscsökkentési célt meghaladó 
csökkentést érjen el, és rámutat arra, hogy 

jobban kell törekedni arra is, hogy 

kibocsátásiegység-hiány jöjjön létre a 

szén-dioxid-piacon; emlékeztet arra, hogy 
az Unió saját érdeke, hogy 2020-ra 30%-os 

éghajlatvédelmi célt fogadjon el, ezáltal 
fenntartható fejlıdést és további 
munkahelyeket létrehozva, valamint 
csökkentve az energiabehozataltól való 
függést; felszólítja az Uniót, hogy növelje 
célkitőzését;  

19. megállapítja, hogy az Unió jó úton 
halad afelé, hogy a jelenlegi 20%-os 
kibocsátáscsökkentési célt jóval meghaladó 
csökkentést érjen el, és megismétli, hogy 
az Unió 2020-ra kibocsátáscsökkentési 
célkitőzésének 30%-ra történı emelését 

ajánlotta fel, amennyiben egyéb jelentıs 

kibocsátó országok is hasonló csökkentési 

célokat tőznek ki, ezáltal fenntartható 
fejlıdést és további munkahelyeket 
létrehozva, valamint csökkentve az 
energiabehozataltól való függést;  

Or. en 
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Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0482/2013 
Matthias Groote, Karl-Heinz Florenz, Dan Jørgensen, Corinne Lepage, Bas Eickhout, 
Sabine Wils 
a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság nevében 
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Állásfoglalásra irányuló indítvány 
6 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

6. üdvözli Ban Ki Mun arra irányuló 
javaslatát, hogy 2014 szeptemberében 
tartsanak csúcstalálkozót az 
éghajlatváltozásról a világ vezetıinek 
részételével, valamint hogy 2014-ben 
Venezuelában rendezzenek éghajlat-
változási elıkonferenciát a nyilvánosság 
számára; hangsúlyozza egy jól elıkészített, 
tényleges eredményekkel és a legfelsıbb 
politikai szinten való elkötelezıdéssel 
szolgáló, a civil társadalom részvételével 
zajló esemény fontosságát annak 
érdekében, hogy a 2014-ben és 2015-ben 
rendezendı konferenciák elıtt biztosítsa és 
fenntartsa a szükséges politikai lendületet; 
a sikeres 2015-ös megállapodáshoz 
szükségesnek tartja, hogy az országok a 
világ vezetıinek csúcstalálkozója elıtt az 
üvegházhatású gázok kibocsátásának 
csökkentésére vonatkozó 
kötelezettségvállalásokat terjesszenek elı; 
hangsúlyozza, hogy az Uniónak példát kell 
mutatnia, és a csúcstalálkozó elıtt kellı 
idıben nagyra törı 2030-as célokat kell 
elfogadnia az üvegházhatású gázkibocsátás 
csökkentése, az energiahatékonyság és a 
megújuló energia tekintetében; 

6. üdvözli Ban Ki Mun arra irányuló 
javaslatát, hogy 2014 szeptemberében 
tartsanak csúcstalálkozót az 
éghajlatváltozásról a világ vezetıinek 
részételével, valamint hogy 2014-ben 
Venezuelában rendezzenek éghajlat-
változási elıkonferenciát a nyilvánosság 
számára; hangsúlyozza egy jól elıkészített, 
tényleges eredményekkel és a legfelsıbb 
politikai szinten való elkötelezıdéssel 
szolgáló, a civil társadalom részvételével 
zajló esemény fontosságát annak 
érdekében, hogy a 2014-ben és 2015-ben 
rendezendı konferenciák elıtt biztosítsa és 
fenntartsa a szükséges politikai lendületet; 
a sikeres 2015-ös megállapodáshoz 
szükségesnek tartja, hogy az országok a 
világ vezetıinek csúcstalálkozója elıtt az 
üvegházhatású gázok kibocsátásának 
csökkentésére vonatkozó 
kötelezettségvállalásokat terjesszenek elı; 
hangsúlyozza, hogy az Uniónak példát kell 
mutatnia, és a csúcstalálkozó elıtt kellı 
idıben nagyra törı, 2030-ra 
megvalósítandó politikákat kell javasolnia 
az üvegházhatású gázkibocsátás 
csökkentése, az energiahatékonyság és a 
megújuló energia tekintetében; 

Or. en 
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Richard Seeber 
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Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0482/2013 
Matthias Groote, Karl-Heinz Florenz, Dan Jørgensen, Corinne Lepage, Bas Eickhout, 
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Állásfoglalásra irányuló indítvány 
13 a bekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 13a. emlékeztet arra, hogy az IEA szerint 

az uniós kibocsátások a globális 

kibocsátás hozzávetılegesen 11%-át teszik 

ki, és az elkövetkezendı évtizedekben ez az 

arány még alacsonyabb lesz; 

hangsúlyozza, hogy az ipari szereplık és 

az energiaágazatok ambiciózusabbak 

lennének, és jobban el tudnák fogadni a 

nagyszabású éghajlat-változási 

politikákat, ha a többi gazdasági 

nagyhatalom is hasonló erıfeszítések 

révén bizonyítaná nagymértékő 

elkötelezettségét; 

Or. en 

 
 


