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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

21.10.2013 B7-0482/4 

Módosítás  4 
Tadeusz Cymański 
az EFD képviselıcsoport nevében 
 
Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0482/2013 
ENVI, PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL 
A varsói (lengyelországi) éghajlat-változási konferencia (COP19) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
2 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

2. hangsúlyozza, hogy a fokozott fellépést 
célzó Durban Platform eseti 
munkacsoportjának jelentıs törekvéseket 
kell tennie az új, globális éghajlat-változási 
megállapodásra alkalmazandó keretek és 
alapelvek kidolgozásának és azoknak a 
részes felek 2015-ben Párizsban tartandó 
21. konferenciájáig (COP21) történı 
megvalósításának érdekében; megjegyzi 
továbbá, hogy a csoport munkájához az 
Éghajlat-változási Kormányközi Testület 
(IPCC) 2014-ben esedékes ötödik értékelı 
jelentésének információkkal kell 
szolgálnia; hangsúlyozza, hogy a 2015-ös 
megállapodásnak el kell érnie azt a célt, 

hogy a globális kibocsátásokat 2030-ig az 

1990-es szint alatti szintre csökkentsék, 

2050-ig pedig a globális szén-dioxid-

kibocsátások fokozatos megszüntetésére 

kell törekednie; 

2. hangsúlyozza, hogy a fokozott fellépést 
célzó Durban Platform eseti 
munkacsoportjának jelentıs törekvéseket 
kell tennie az új, globális éghajlat-változási 
megállapodásra alkalmazandó keretek és 
alapelvek kidolgozásának és azoknak a 
részes felek 2015-ben Párizsban tartandó 
21. konferenciájáig (COP21) történı 
megvalósításának érdekében; megjegyzi 
továbbá, hogy a csoport munkájához az 
Éghajlat-változási Kormányközi Testület 
(IPCC) 2014-ben esedékes ötödik értékelı 
jelentésének információkkal kell 
szolgálnia;  

Or. en 
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21.10.2013 B7-0482/5 

Módosítás  5 
Tadeusz Cymański 
az EFD képviselıcsoport nevében 
 
Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0482/2013 
ENVI, PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL 
A varsói (lengyelországi) éghajlat-változási konferencia (COP19) 

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;  

Or. en 
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21.10.2013 B7-0482/6 

Módosítás  6 
Tadeusz Cymański 
az EFD képviselıcsoport nevében 
 
Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0482/2013 
ENVI, PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL 
A varsói (lengyelországi) éghajlat-változási konferencia (COP19) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
8 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

8. úgy véli, hogy ahhoz, hogy az Unió 

megırizze a jövı éghajlatbarát gazdaságát 

szolgáló technológiák fejlesztésében 

betöltött vezetı szerepét, az üvegházhatású 

gázkibocsátások csökkentésére vonatkozó 

uniós célnak 2030-ig legalább 50%-nak 

kell lennie; 

törölve 

Or. en 
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21.10.2013 B7-0482/7 

Módosítás  7 
Tadeusz Cymański 
az EFD képviselıcsoport nevében 
 
Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0482/2013 
ENVI, PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL 
A varsói (lengyelországi) éghajlat-változási konferencia (COP19) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
14 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

14. üdvözli az Európai Unió, Svájc, 
Norvégia, Liechtenstein, Izland és 
Ausztrália arra vonatkozó döntését, hogy 
egy második, 2013. január 1-jével kezdıdı 
kötelezettségvállalási idıszakot csatoljanak 
a Kiotói Jegyzıkönyvhöz, amely átmenetet 
képez a 2020-ra az összes részes fél 
bevonásával megvalósítandó új nemzetközi 
rendszerre való áttéréshez, valamint 
felszólít ennek gyors ratifikálására, 
ahogyan errıl a felek Dohában már 
megegyeztek; 

14. üdvözli az Európai Unió, Svájc, 
Norvégia, Liechtenstein, Izland és 
Ausztrália arra vonatkozó döntését, hogy 
egy második, 2013. január 1-jével kezdıdı 
kötelezettségvállalási idıszakot csatoljanak 
a Kiotói Jegyzıkönyvhöz, amely átmenetet 
képez a 2020-ra az összes részes fél 
bevonásával megvalósítandó új nemzetközi 
rendszerre való áttéréshez, valamint 
felszólít ennek gyors ratifikálására, 
ahogyan errıl a felek Dohában már 
megegyeztek; megjegyzi, hogy e felek 

jelenleg a globális kibocsátások kevesebb 

mint 14%-árt felelısek; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 
21.10.2013 B7-0482/8 

Módosítás  8 
Tadeusz Cymański 
az EFD képviselıcsoport nevében 
 
Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0482/2013 
ENVI, PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL 
A varsói (lengyelországi) éghajlat-változási konferencia (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 jóval a jelenlegi 20%-os 
kibocsátáscsökkentési célt meghaladó 
csökkentést érjen el;  

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 
21.10.2013 B7-0482/9 

Módosítás  9 
Tadeusz Cymański 
az EFD képviselıcsoport nevében 
 
Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0482/2013 
ENVI, PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL 
A varsói (lengyelországi) éghajlat-változási konferencia (COP19) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
55 a bekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  55a. úgy véli, hogy az éghajlatváltozásra 

az egyetlen hatékony válasz közösen 

adható, valamennyi földrész országainak 

bevonásával; 

Or. en 
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21.10.2013 B7-0482/10 

Módosítás  10 
Tadeusz Cymański 
az EFD képviselıcsoport nevében 
 
Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0482/2013 
ENVI, PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL 
A varsói (lengyelországi) éghajlat-változási konferencia (COP19) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
55 b bekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  55b. elismeri, hogy mivel az Unió globális 

kibocsátásokban képviselt aránya jelenleg 

11%, és 2030-ra várhatóan 4%-ra 

csökken, az Uniónak újra kellene 

értékelnie stratégiáját, és nyílt párbeszédet 

kellene kezdeményeznie a nagyobb 

kibocsátókkal, ami létfontosságú a 

globális megoldás megtalálása 

szempontjából; 

Or. en 

 
 


