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2017 m. Jungtinių Tautų klimato kaitos konferencija (COP 23) Bonoje (Vokietija) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

14 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

14. primena, jog pasaulinės 

temperatūros kilimo ribojimas siekiant, kad 

jis būtų gerokai mažesnis nei 2°C, 

neužtikrina, kad bus išvengta didelio 

neigiamo poveikio klimatui; pripažįsta, kad 

dabartiniai įsipareigojimai nėra pakankami 

Paryžiaus susitarimo tikslams pasiekti; 

todėl pabrėžia, kad visame pasaulyje 

išmetamų ŠESD kiekis turėtų kuo greičiau 

pasiekti maksimalią ribą ir kad visos šalys 

– ypač visos Didžiojo dvidešimtuko 

valstybės – turėtų dėti didesnes pastangas 

ir iki 2020 m. pagerinti savo nacionaliniu 

lygmeniu nustatytą įpareigojantį veiksmą 

atsižvelgdamos į 2018 m. palankesnių 

sąlygų sudarymo dialogą; primena, kad iki 

2050 m. pasaulyje turi būti pamažu 

nutrauktas anglies dioksido išmetimas; 

mano, kad visos šalys didžiausią prioritetą 

turėtų skirti politikai ir priemonėmis, 

kuriomis būtų įgyvendinti, o galiausiai – ir 

viršyti nacionaliniu lygmeniu nustatyti 

įpareigojantys veiksmai, ir kad kas 

penkerius metus jos turėtų būti iš naujo 

įvertinamos taikant Paryžiaus susitarime 

numatytą užmojų mechanizmą; vis dėlto 

pripažįsta, kad griežtas išmetalų mažinimo 

vidaus strategijų užmojų įgyvendinimas ir 

šių užmojų mastas nepriklauso nuo to, ar 

pateikiami atnaujinti nacionaliniu lygmeniu 

nustatyti įpareigojantys veiksmai; 

14. primena, jog pasaulinės 

temperatūros kilimo ribojimas siekiant, kad 

jis būtų gerokai mažesnis nei 2°C, 

neužtikrina, kad bus išvengta didelio 

neigiamo poveikio klimatui; pripažįsta, kad 

dabartiniai įsipareigojimai nėra pakankami 

Paryžiaus susitarimo tikslams pasiekti; 

todėl pabrėžia, kad visame pasaulyje 

išmetamų ŠESD kiekis turėtų kuo greičiau 

pasiekti maksimalią ribą ir kad visos šalys 

– ypač visos Didžiojo dvidešimtuko 

valstybės – turėtų dėti didesnes pastangas 

ir iki 2020 m. pagerinti savo nacionaliniu 

lygmeniu nustatytą įpareigojantį veiksmą 

atsižvelgdamos į 2018 m. palankesnių 

sąlygų sudarymo dialogą; primena, kad 

antrosios šio šimtmečio pusės laikotarpiu 

turėtų būti užtikrinta antropogeninės 

kilmės teršalų išmetimo pagal šaltinį ir 

ŠESD šalinimo absorbentais pusiausvyra; 

mano, kad visos šalys didžiausią prioritetą 

turėtų skirti politikai ir priemonėms, 

kuriomis būtų įgyvendinti, o galiausiai – ir 

viršyti nacionaliniu lygmeniu nustatyti 

įpareigojantys veiksmai, ir kad kas 

penkerius metus jos turėtų būti iš naujo 

įvertinamos taikant Paryžiaus susitarime 

numatytą užmojų mechanizmą; vis dėlto 

pripažįsta, kad griežtas išmetalų mažinimo 

vidaus strategijų užmojų įgyvendinimas ir 

šių užmojų mastas nepriklauso nuo to, ar 

pateikiami atnaujinti nacionaliniu lygmeniu 

nustatyti įpareigojantys veiksmai; 
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