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Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο χάρτης 
πορείας προς μια οικονομία 
περιορισμένης χρήσης άνθρακα, ο οποίος 
υπάρχει στις προτάσεις της Επιτροπής 
όσον αφορά το πλαίσιο για το κλίμα με 
χρονικό ορίζοντα το έτος 2030, δεν 
συνάδει με τους στόχους που έχουν τεθεί 
στη συμφωνία του Παρισιού· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως πρώτο βήμα, 
οι στόχοι θα πρέπει να 
αναπροσαρμοστούν στις ανώτερες τιμές 
του ισχύοντος περιθωρίου για το 2050, 
δηλαδή τουλάχιστον σε ποσοστό 95 % 
έως το 2050·
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12. εκφράζει ωστόσο τη λύπη του για το 
γεγονός ότι το σύνολο όλων των INDC 
ουδόλως συμβάλει στην επίτευξη του 
παγκόσμιου στόχου για τη συγκράτηση της 
αύξησης της θερμοκρασίας στους 2°C· 
σημειώνει ότι απαιτείται μεγαλύτερη 
φιλοδοξία και ζητά να υπάρξει 
συντονισμένη δράση της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και άλλων σημαντικών 
παραγωγών εκπομπών προκειμένου οι 
INDC τους να προσεγγίσουν τον στόχο 
συγκράτησης της αύξησης της 
θερμοκρασίας στους 2°C· τονίζει τον 
επείγοντα χαρακτήρα και τη ζωτική 
σημασία της δέσμευσης όλων των 
συμβαλλομένων μερών, 
συμπεριλαμβανομένης της ΕΕ, να 
αναβαθμίζουν ανά 5ετία τις υποχρεώσεις 
τους για μείωση των εκπομπών στο 
πλαίσιο των NDC τους, όπως προβλέπει ο 
μηχανισμός φιλοδοξιών στη Συμφωνία του 
Παρισιού· θεωρεί ότι οι NDC συνιστούν 
βασικά εργαλεία του εθνικού 
αναπτυξιακού σχεδιασμού, σε συνέργεια 
με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης·

12. εκφράζει ωστόσο τη λύπη του για το 
γεγονός ότι το σύνολο όλων των INDC 
ουδόλως συμβάλει στην επίτευξη του 
παγκόσμιου στόχου για τη συγκράτηση της 
αύξησης της θερμοκρασίας στους 2°C· 
σημειώνει ότι απαιτείται μεγαλύτερη 
φιλοδοξία και ζητά να υπάρξει 
συντονισμένη δράση της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και άλλων σημαντικών 
παραγωγών εκπομπών προκειμένου οι 
INDC τους να είναι σύμφωνες με τις 
δεσμεύσεις που ανελήφθησαν στη 
συμφωνία του Παρισιού· τονίζει τον 
επείγοντα χαρακτήρα και τη ζωτική 
σημασία της δέσμευσης όλων των 
συμβαλλομένων μερών, 
συμπεριλαμβανομένης της ΕΕ, να 
αναβαθμίζουν ανά 5ετία τις υποχρεώσεις 
τους για μείωση των εκπομπών στο 
πλαίσιο των NDC τους, όπως προβλέπει ο 
μηχανισμός φιλοδοξιών στη Συμφωνία του 
Παρισιού· θεωρεί ότι οι NDC συνιστούν 
βασικά εργαλεία του εθνικού 
αναπτυξιακού σχεδιασμού, σε συνέργεια 
με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης·
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