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Pozměňovací návrh 6
Bas Eickhout
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení B8-1043/2016
Giovanni La Via, Peter Liese, Jo Leinen, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, 
Estefanía Torres Martínez, Bas Eickhout, Marco Affronte
za Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
Provádění Pařížské dohody

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že způsob snižování 
představený v návrzích Komise pro rámec 
politiky v oblasti klimatu do roku 2030 
není v souladu s cíli, které byly stanoveny 
v Pařížské dohodě; vzhledem k tomu, že 
tyto cíle by měly být v první řadě upraveny 
směrem k vyšší hranici současného 
rozpětí pro rok 2050, tj. na úroveň 95 % 
do roku 2050;
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Pozměňovací návrh 7
Bas Eickhout
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení B8-1043/2016
Giovanni La Via, Peter Liese, Jo Leinen, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, 
Estefanía Torres Martínez, Bas Eickhout, Marco Affronte
za Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
Provádění Pařížské dohody

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vyjadřuje však politování nad tím, že 
ani souhrn všech zamýšlených vnitrostátně 
stanovených příspěvků nepřibližuje svět k 
dosažení cíle 2°C;  poukazuje na 
nezbytnost stanovení dalších cílů a vyzývá 
ke spojenému úsilí EU a dalších velkých 
znečišťovatelů o větší přiblížení jejích 
zamýšlených vnitrostátně stanovených 
příspěvků cíli 2°C; zdůrazňuje naléhavost a 
klíčový význam toho, aby všechny strany, 
včetně EU, každých pět let zvýšily své 
závazky ke snížení emisí ve svých 
vnitrostátně stanovených příspěvcích v 
souladu s ambiciózním mechanismem 
pařížské dohody; domnívá se, že 
vnitrostátně stanovené příspěvky jsou 
spolu s cíli udržitelného rozvoje klíčovými 
nástroji plánování vnitrostátního rozvoje;

12. vyjadřuje však politování nad tím, že 
ani souhrn všech zamýšlených vnitrostátně 
stanovených příspěvků nepřibližuje svět k 
dosažení cíle 2°C; poukazuje na nezbytnost 
stanovení dalších cílů a vyzývá ke 
spojenému úsilí EU a dalších velkých 
znečišťovatelů o uvedení svých 
zamýšlených vnitrostátně stanovených 
příspěvků v soulad se závazky přijatými v 
rámci Pařížské dohody; zdůrazňuje 
naléhavost a klíčový význam toho, aby 
všechny strany, včetně EU, každých pět let 
zvýšily své závazky ke snížení emisí ve 
svých vnitrostátně stanovených příspěvcích 
v souladu s ambiciózním mechanismem 
pařížské dohody; domnívá se, že 
vnitrostátně stanovené příspěvky jsou 
spolu s cíli udržitelného rozvoje klíčovými 
nástroji plánování vnitrostátního rozvoje;
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