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2.10.2017 B8-0534/2 

Pozmeňujúci návrh  2 

Adina-Ioana Vălean, Peter Liese 

v mene skupiny PPE 

 

Návrh uznesenia B8-0534/2017 

ENVI, PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

o konferencii OSN o zmene klímy 2017 v Bonne, Nemecko (COP23) 

Návrh uznesenia 

Odsek 58 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 58a. pripomína, že cieľom Parížskej 

dohody zo 4. novembra 2016 je podľa jej 

článku 2 okrem iného zvyšovať 

schopnosť prispôsobiť sa nepriaznivým 

vplyvom zmeny klímy a posilňovať 

odolnosť voči zmene klímy a rozvoj 

nízkych emisií skleníkových plynov 

spôsobom, ktorý neohrozí produkciu 

potravín, a vyzýva Komisiu a členské 

štáty, aby zosúladili finančné toky s týmto 

cieľom; 

Or. en 
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2.10.2017 B8-0534/3 

Pozmeňujúci návrh  3 

Adina-Ioana Vălean, Peter Liese 

v mene skupiny PPE 

 

Návrh uznesenia B8-0534/2017 

ENVI, PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

o konferencii OSN o zmene klímy 2017 v Bonne, Nemecko (COP23) 

Návrh uznesenia 

Odsek 60 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

60. uznáva, že stanovenie 

akceptovaného všeobecného vymedzenia 

pojmu „klimatický utečenec“ prináša 

veľa ťažkostí, požaduje však seriózne 

uznanie povahy a rozsahu vysídľovania 

a migrácie v dôsledku zmeny klímy, ktoré 

vyplývajú z katastrof spôsobených 

globálnym otepľovaním; so znepokojením 

konštatuje, že v rokoch 2008 až 2013 bolo 

v priemere 166 miliónov ľudí prinútených 

opustiť svoje domovy z dôvodu prírodných 

katastrof, zvyšovania hladiny morí, 

extrémnych výkyvov počasia, 

dezertifikácie, nedostatku vody 

a rozširovania tropických chorôb a chorôb 

prenášaných vektormi; pripomína najmä 

skutočnosť, že vývoj v niektorých častiach 

Afriky a Blízkeho východu súvisiaci s 

klímou by mohol prispieť k politickej 

nestabilite, hospodárskym ťažkostiam a 

vyhroteniu utečeneckej krízy v Stredozemí; 

60. so znepokojením konštatuje, že v 

rokoch 2008 až 2013 bolo v priemere 166 

miliónov ľudí prinútených opustiť svoje 

domovy z dôvodu prírodných katastrof, 

zvyšovania hladiny morí, extrémnych 

výkyvov počasia, dezertifikácie, 

nedostatku vody a rozširovania tropických 

chorôb a chorôb prenášaných vektormi; 

pripomína najmä skutočnosť, že vývoj v 

niektorých častiach Afriky a Blízkeho 

východu súvisiaci s klímou by mohol 

prispieť k politickej nestabilite, 

hospodárskym ťažkostiam a vyhroteniu 

utečeneckej krízy v Stredozemí; 

zdôrazňuje, že ľudia, čo stratili svoj 

životný priestor v dôsledku zmeny klímy, 

by mali byť podľa možností podporovaní 

vo svojej domovskej krajine alebo v jej 

blízkosti; 

Or. en 

 

 


