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Изменение  1 

Джули Гърлинг 

от името на групата ECR 

 

Предложение за резолюция B8-0534/2017 

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

Конференция на ООН по изменението на климата през 2017 г. в Бон, Германия 

(COP 23) 

Предложение за резолюция 

Параграф 14 

 

Предложение за резолюция Изменение 

14. припомня, че ограничаването на 

повишаването на средната температура 

в световен мащаб до значително под 2°С 

не гарантира, че значителните 

неблагоприятни климатични последици 

ще бъдат избегнати; признава, че 

настоящите ангажименти все още не са 

достатъчни за постигане на целите на 

Парижкото споразумение; поради това 

подчертава, че глобалните емисии на 

парникови газове следва да достигнат 

своя пик възможно най-скоро и че 

всички страни по Споразумението – 

особено всички държави от Г-20 – 

следва да увеличат усилията си и да 

актуализират своите национално 

определени приноси (НОП) до 2020 г. в 

контекста на диалога за улесняване през 

2018 г.; припомня, че е необходимо 

световните въглеродни емисии да 

бъдат постепенно премахнати до 

2050 г.; счита, че въвеждането на 

политики и мерки за постигането на 

НОП и накрая за тяхното надминаване 

следва да бъде основен национален 

приоритет за всички държави и че НОП 

следва да се преоценяват на всеки пет 

години в съответствие с механизма за 

амбициозност, предвиден в Парижкото 

споразумение; въпреки това признава, 

че строгостта и нивото на амбиция на 

стратегиите за намаляване на 

14. припомня, че ограничаването на 

повишаването на средната температура 

в световен мащаб до значително под 2°С 

не гарантира, че значителните 

неблагоприятни климатични последици 

ще бъдат избегнати; признава, че 

настоящите ангажименти все още не са 

достатъчни за постигане на целите на 

Парижкото споразумение; поради това 

подчертава, че глобалните емисии на 

парникови газове следва да достигнат 

своя пик възможно най-скоро и че 

всички страни по Споразумението – 

особено всички държави от Г-20 – 

следва да увеличат усилията си и да 

актуализират своите национално 

определени приноси (НОП) до 2020 г. в 

контекста на диалога за улесняване през 

2018 г.; припомня, че през втората 

половина на настоящия век следва да 

бъде постигнато равновесие между 

антропогенните емисии (по 

източници) и поглъщанията (по 

поглътители на парникови газове); 

счита, че въвеждането на политики и 

мерки за постигането на НОП и накрая 

за тяхното надминаване следва да бъде 

основен национален приоритет за 

всички държави и че НОП следва да се 

преоценяват на всеки пет години в 

съответствие с механизма за 

амбициозност, предвиден в Парижкото 
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националните емисии не зависят от 

представянето на актуализиран НОП; 

споразумение; въпреки това признава, 

че строгостта и нивото на амбиция на 

стратегиите за намаляване на 

националните емисии не зависят от 

представянето на актуализиран НОП; 

Or. en 

 

 


