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Pozmeňujúci návrh 6
Bas Eickhout
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia B8-1043/2016
Giovanni La Via, Peter Liese, Jo Leinen, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, 
Estefanía Torres Martínez, Bas Eickhout, Marco Affronte
v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
Vykonávanie Parížskej dohody

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Aa. keďže spôsob znižovania emisií, ktorý 
odporúča Komisia vo svojich návrhoch 
pre rámec politík v oblasti klímy do roku 
2030, nie je v súlade s cieľmi Parížskej 
dohody; keďže prvým krokom by malo 
byť opätovné upravenie cieľov smerom k 
vyššej hranici súčasného rozsahu do roku 
2050, t. j. 95 % do roku 2050;
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Pozmeňujúci návrh 7
Bas Eickhout
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia B8-1043/2016
Giovanni La Via, Peter Liese, Jo Leinen, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, 
Estefanía Torres Martínez, Bas Eickhout, Marco Affronte
v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
Vykonávanie Parížskej dohody

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. vyjadruje však poľutovanie, že použitie 
všetkých plánovaných vnútroštátne 
stanovených príspevkov nepriblíži svet k 
cieľu dvoch stupňov; poukazuje na to, že 
sú nutné dodatočné ambície, a požaduje 
koordinovanú činnosť EÚ a ďalších 
hlavných zdrojov emisií s cieľom priblížiť 
plánované vnútroštátne stanovené 
príspevky k cieľu dvoch stupňov; 
zdôrazňuje, že je naliehavé a nevyhnutne 
dôležité, aby všetky strany vrátane EÚ 
zvýšili vo svojich vnútroštátne 
stanovených príspevkoch svoje záväzky v 
oblasti znižovania emisií každých päť 
rokov v súlade s mechanizmom ambícií 
Parížskej dohody; domnieva sa, že NDC sú 
spolu s cieľmi trvalo udržateľného rozvoja 
kľúčovými nástrojmi plánovania 
vnútroštátneho rozvoja;

12. vyjadruje však poľutovanie, že použitie 
všetkých plánovaných vnútroštátne 
stanovených príspevkov nepriblíži svet k 
cieľu dvoch stupňov; poukazuje na to, že 
sú nutné dodatočné ambície, a požaduje 
koordinovanú činnosť EÚ a ďalších 
hlavných zdrojov emisií s cieľom 
zosúladiť plánované vnútroštátne 
stanovené príspevky so záväzkami 
vyplývajúcimi z Parížskej dohody; 
zdôrazňuje, že je naliehavé a nevyhnutne 
dôležité, aby všetky strany vrátane EÚ 
zvýšili vo svojich vnútroštátne 
stanovených príspevkoch svoje záväzky v 
oblasti znižovania emisií každých päť 
rokov v súlade s mechanizmom ambícií 
Parížskej dohody; domnieva sa, že 
vnútroštátne stanovené príspevky sú spolu 
s cieľmi trvalo udržateľného rozvoja 
kľúčovými nástrojmi plánovania 
vnútroštátneho rozvoja;
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