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Изменение  2 

Ядвига Вишневска, Болеслав Г. Пеха 

от името на групата ECR 

 

Предложение за резолюция B8-0477/2018 

Адина-Йоана Вълян, Петер Лизе, Йо Лайнен, Гербен-Ян Гербранди, Естефания 

Торес Мартинес, Бас Ейкхаут, Пиерникола Педичини 

от името на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 

относно Конференцията на ООН по изменението на климата през 2018 г. в Катовице, 

Полша (COP 24) 

Предложение за резолюция 

Параграф 9 

 

Предложение за резолюция Изменение 

9. подчертава значението на 

прилагане на амбициозна политика в 

областта на климата от страна на ЕС с 

цел той да действа като заслужаващ 

доверие и надежден партньор в световен 

мащаб, на поддържане на глобалната 

водеща роля на ЕС в областта на 

климата и на присъединяването му към 

Парижкото споразумение; приветства 

споразумението между Европейския 

парламент и Съвета за повишаване на 

целите за енергията от възобновяеми 

източници и енергийна ефективност 

съответно на 32% и 32,5% до 2030 г., 

което ще доведе до намаляване на 

емисиите на парникови газове с над 45% 

до 2030 г.; поради това приветства 

коментарите на Комисията за 

актуализиране на НОП на ЕС, така че да 

отразяват тази по-висока амбиция, и за 

увеличаване на целта за намаляване на 

емисиите до 2030 г.; призовава 

Комисията да изготви до края на 2018 г. 

амбициозна стратегия на ЕС за нулеви 

емисии до средата на века, като 

предвиди икономически ефективен курс 

към достигане на целта за нетни 

нулеви емисии, приета в Парижкото 

споразумение, и на икономика с нетни 

нулеви въглеродни емисии в Съюза 

9. подчертава значението на 

прилагане на амбициозна политика в 

областта на климата от страна на ЕС с 

цел той да действа като заслужаващ 

доверие и надежден партньор в световен 

мащаб, на поддържане на глобалната 

водеща роля на ЕС в областта на 

климата и на присъединяването му към 

Парижкото споразумение; отбелязва 

споразумението между Европейския 

парламент и Съвета за повишаване на 

целите за енергията от възобновяеми 

източници и енергийна ефективност 

съответно на 32% и 32,5% до 2030 г., 

което ще доведе до намаляване на 

емисиите на парникови газове с над 45% 

до 2030 г.; отбелязва също така 

коментарите на Комисията за 

актуализиране на НОП на ЕС, така че да 

отразяват тази по-висока амбиция, и за 

увеличаване на целта за намаляване на 

емисиите до 2030 г.; призовава 

Комисията да изготви до края на 2018 г. 

амбициозна стратегия на ЕС за емисии, 

като предвиди икономически ефективен 

курс към постигане на баланс между 

емисиите и поглътителите съгласно 

приетото в Парижкото 

споразумение; 
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най-късно до 2050 г. съгласно 

справедливия дял на Съюза от 

оставащия глобален бюджет за 

въглерода; подкрепя актуализиране на 

НОП на Съюза с валидна за цялата 

икономика цел за намаляване с 55% на 

вътрешните емисии на парникови 

газове до 2030 г. в сравнение с нивата 

от 1990 г.; 

Or. en 

 

 


