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Rezolūcijas priekšlikums B8-0534/2017 

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

ANO 2017. gada Klimata pārmaiņu konference (COP 23) Bonnā (Vācijā) 

Rezolūcijas priekšlikums 

14. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

14. atgādina, ka globālās vidējās 

temperatūras paaugstināšanās ierobežošana 

krietni zem 2 °C negarantē izvairīšanos no 

nozīmīgas negatīvas ietekmes uz klimatu; 

atzīst, ka pašreizējās saistības vēl joprojām 

nav pietiekamas, lai sasniegtu Parīzes 

nolīguma mērķus; tādēļ uzsver, ka globālo 

siltumnīcefekta gāzu emisiju pēdējais 

augstākais punkts būtu jāsasniedz cik drīz 

vien iespējams un ka visām pusēm un jo 

īpaši G20 valstīm vajadzētu pastiprināt 

centienus un atjaunināt savu NND līdz 

2020. gadam, ņemot vērā 2018. gada 

veicinošo dialogu; atgādina, ka līdz 

2050. gadam ir jāizbeidz globālās oglekļa 

emisijas; uzskata, ka politikai un 

pasākumiem ar mērķi izpildīt un sekojoši 

arī pārsniegt NND vajadzētu būt vienai no 

galvenajām visu valstu iekšzemes 

prioritātēm un ka tie būtu jāpārvērtē ik pēc 

pieciem gadiem saskaņā ar Parīzes 

nolīgumā paredzēto vērienīgu saistību 

mehānismu; tomēr atzīst, ka iekšzemes 

emisiju samazināšanas stratēģiju stingrība 

un vērienīguma līmenis nav atkarīgi no 

atjauninātā NND iesniegšanas; 

14. atgādina, ka globālās vidējās 

temperatūras paaugstināšanās ierobežošana 

krietni zem 2 °C negarantē izvairīšanos no 

nozīmīgas negatīvas ietekmes uz klimatu; 

atzīst, ka pašreizējās saistības vēl joprojām 

nav pietiekamas, lai sasniegtu Parīzes 

nolīguma mērķus; tādēļ uzsver, ka globālo 

siltumnīcefekta gāzu emisiju pēdējais 

augstākais punkts būtu jāsasniedz cik drīz 

vien iespējams un ka visām pusēm un jo 

īpaši G20 valstīm vajadzētu pastiprināt 

centienus un atjaunināt savu NND līdz 

2020. gadam, ņemot vērā 2018. gada 

veicinošo dialogu; atgādina, ka šā 

gadsimta otrajā pusē būtu jānodrošina 

līdzsvars starp siltumnīcefekta gāzu 

antropogēnajām emisijām no avotiem un 

to uztveršanu piesaistītājsistēmās; uzskata, 

ka politikai un pasākumiem ar mērķi 

izpildīt un sekojoši arī pārsniegt NND 

vajadzētu būt vienai no galvenajām visu 

valstu iekšzemes prioritātēm un ka tie būtu 

jāpārvērtē ik pēc pieciem gadiem saskaņā 

ar Parīzes nolīgumā paredzēto vērienīgu 

saistību mehānismu; tomēr atzīst, ka 

iekšzemes emisiju samazināšanas stratēģiju 

stingrība un vērienīguma līmenis nav 

atkarīgi no atjauninātā NND iesniegšanas; 

Or. en 

 

 


