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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

14. υπενθυμίζει ότι η συγκράτηση της 

αύξησης της μέσης θερμοκρασίας του 

πλανήτη σε επίπεδα σαφώς χαμηλότερα 

των 2 °C δεν αποτελεί εγγύηση για την 

αποτροπή σημαντικών δυσμενών 

κλιματικών επιπτώσεων· αναγνωρίζει ότι 

οι τρέχουσες δεσμεύσεις δεν επαρκούν 

ακόμη για την επίτευξη των στόχων της 

Συμφωνίας του Παρισιού· τονίζει, ως εκ 

τούτου, ότι οι παγκόσμιες εκπομπές αερίων 

του θερμοκηπίου θα πρέπει να φτάσουν το 

συντομότερο δυνατόν στις ανώτατες τιμές 

τους και ότι όλα τα συμβαλλόμενα μέρη, 

ιδίως όλα τα κράτη της G20, θα πρέπει να 

εντείνουν τις προσπάθειές τους και να 

επικαιροποιήσουν τις εθνικά καθορισμένες 

συνεισφορές(ΕΚΣ) τους έως το 2020, σε 

συνέχεια του διαλόγου διευκόλυνσης του 

2018· υπενθυμίζει ότι οι παγκόσμιες 

εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα πρέπει 

να εξαλειφθούν σταδιακά έως το 2050·  

θεωρεί ότι η εφαρμογή πολιτικών και 

μέτρων για την επίτευξη και την 

ενδεχόμενη υπέρβαση των ΕΚΣ θα πρέπει 

να αποτελεί βασική εγχώρια 

προτεραιότητα για όλες τις χώρες και ότι 

αυτές θα πρέπει να επαναξιολογούνται ανά 

πενταετία σύμφωνα με τον μηχανισμό 

φιλοδοξιών της Συμφωνίας του Παρισιού·  

αναγνωρίζει, ωστόσο, ότι η αυστηρότητα 

και το επίπεδο φιλοδοξίας των εγχώριων 

στρατηγικών μείωσης των εκπομπών δεν 
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αύξησης της μέσης θερμοκρασίας του 

πλανήτη σε επίπεδα σαφώς χαμηλότερα 

των 2 °C δεν αποτελεί εγγύηση για την 

αποτροπή σημαντικών δυσμενών 

κλιματικών επιπτώσεων· αναγνωρίζει ότι 

οι τρέχουσες δεσμεύσεις δεν επαρκούν 

ακόμη για την επίτευξη των στόχων της 

Συμφωνίας του Παρισιού· τονίζει, ως εκ 

τούτου, ότι οι παγκόσμιες εκπομπές αερίων 

του θερμοκηπίου θα πρέπει να φτάσουν το 

συντομότερο δυνατόν στις ανώτατες τιμές 

τους και ότι όλα τα συμβαλλόμενα μέρη, 

ιδίως όλα τα κράτη της G20, θα πρέπει να 

εντείνουν τις προσπάθειές τους και να 

επικαιροποιήσουν τις εθνικά καθορισμένες 

συνεισφορές(ΕΚΣ) τους έως το 2020, σε 

συνέχεια του διαλόγου διευκόλυνσης του 

2018· υπενθυμίζει ότι πρέπει να επιτευχθεί 

ισορροπία μεταξύ των ανθρωπογενών 

εκπομπών από πηγές και των 

απορροφήσεων από καταβόθρες αερίων 

θερμοκηπίου κατά το δεύτερο μισό του 

παρόντος αιώνα· θεωρεί ότι η εφαρμογή 

πολιτικών και μέτρων για την επίτευξη και 

την ενδεχόμενη υπέρβαση των ΕΚΣ θα 

πρέπει να αποτελεί βασική εγχώρια 

προτεραιότητα για όλες τις χώρες και ότι 

αυτές θα πρέπει να επαναξιολογούνται ανά 

πενταετία σύμφωνα με τον μηχανισμό 

φιλοδοξιών της Συμφωνίας του Παρισιού· 

αναγνωρίζει, ωστόσο, ότι η αυστηρότητα 
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εξαρτώνται από την υποβολή 

επικαιροποιημένων ΕΚΣ· 

και το επίπεδο φιλοδοξίας των εγχώριων 

στρατηγικών μείωσης των εκπομπών δεν 

εξαρτώνται από την υποβολή 

επικαιροποιημένων ΕΚΣ· 
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