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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

14. minder om, at en begrænsning af 

stigningen i den globale gennemsnitlige 

temperatur til et godt stykke under 2 °C 

ikke er nogen garanti for, at det er muligt at 

undgå betydelige uønskede 

klimapåvirkninger; erkender, at de 

nuværende tilsagn endnu ikke er 

tilstrækkelige til at nå Parisaftalens mål; 

understreger derfor, at globale 

drivhusgasemissioner skal toppe så hurtigt 

som muligt, og at alle parter, især alle G20-

landene, bør øge deres indsats og 

opgradere deres nationalt bestemte bidrag 

inden for rammerne af den forberedende 

dialog i 2018; minder om, at globale 

kulstofemissioner skal udfases senest i 

2050; mener, at indførelse af politikker og 

foranstaltninger til opfyldelse og eventuel 

overskridelse af de nationalt bestemte 

bidrag bør være en central national prioritet 

for alle lande, og at disse bør revideres 

hvert femte år i overensstemmelse med 

ambitionsmekanismen i Parisaftalen;  

anerkender ikke desto mindre, at 

stringensen og ambitionsniveauet for 

indenlandske emissionsreduktionsstrategier 

ikke er betinget af, at der forelægges et 

opdateret nationalt bestemt bidrag; 

14. minder om, at en begrænsning af 

stigningen i den globale gennemsnitlige 

temperatur til et godt stykke under 2 °C 

ikke er nogen garanti for, at det er muligt at 

undgå betydelige uønskede 

klimapåvirkninger; erkender, at de 

nuværende tilsagn endnu ikke er 

tilstrækkelige til at nå Parisaftalens mål; 

understreger derfor, at globale 

drivhusgasemissioner skal toppe så hurtigt 

som muligt, og at alle parter, især alle G20-

landene, bør øge deres indsats og 

opgradere deres nationalt bestemte bidrag 

inden for rammerne af den forberedende 

dialog i 2018; minder om, at der bør opnås 

en balance mellem menneskeskabte 

emissioner fra kilder og optag gennem 

dræn af drivhusgasser  i løbet af anden 

halvdel af dette århundrede; mener, at 

indførelse af politikker og foranstaltninger 

til opfyldelse og eventuel overskridelse af 

de nationalt bestemte bidrag bør være en 

central national prioritet for alle lande, og 

at disse bør revideres hvert femte år i 

overensstemmelse med 

ambitionsmekanismen i Parisaftalen; 

anerkender ikke desto mindre, at 

stringensen og ambitionsniveauet for 

indenlandske emissionsreduktionsstrategier 

ikke er betinget af, at der forelægges et 

opdateret nationalt bestemt bidrag; 

Or. en 
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