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Ustęp 14 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

14. przypomina, że ograniczenie 

wzrostu średniej temperatury na świecie do 

poziomu znacznie poniżej 2 °C nie 

gwarantuje uniknięcia znaczących 

niekorzystnych skutków klimatycznych; 

uznaje, że obecne zobowiązania nie są 

jeszcze wystarczające do osiągnięcia celów 

porozumienia paryskiego; w związku z tym 

podkreśla, że ogólnoświatowy poziom 

emisji gazów cieplarnianych powinien 

osiągnąć możliwie najszybciej najwyższą 

wartość, oraz że wszystkie strony, w 

szczególności wszystkie kraje G-20, 

powinny zintensyfikować wysiłki i 

zaktualizować do 2020 r. swoje NDC w 

następstwie zaplanowanego na 2018 r. 

dialogu pomocniczego; przypomina, że 

ogólnoświatowe emisje dwutlenku węgla 

muszą zostać stopniowo wyeliminowane 

do 2050 r.; uważa, że wprowadzenie 

polityki i środków umożliwiających 

spełnienie i w końcu przekroczenie NDC 

powinno stanowić kluczowy priorytet dla 

wszystkich państw oraz że wkłady te 

należy poddawać ponownej ocenie co pięć 

lat zgodnie z mechanizmem przeglądu 

ambicji w porozumieniu paryskim; uznaje 

jednak, że rygorystyczność i poziom 

ambicji krajowych strategii redukcji emisji 

nie są zależne od przedstawienia 

uaktualnionego NDC; 

14. przypomina, że ograniczenie 

wzrostu średniej temperatury na świecie do 

poziomu znacznie poniżej 2 °C nie 

gwarantuje uniknięcia znaczących 

niekorzystnych skutków klimatycznych; 

uznaje, że obecne zobowiązania nie są 

jeszcze wystarczające do osiągnięcia celów 

porozumienia paryskiego; w związku z tym 

podkreśla, że ogólnoświatowy poziom 

emisji gazów cieplarnianych powinien 

osiągnąć jak najszybciej najwyższą 

wartość oraz że wszystkie strony, w 

szczególności wszystkie kraje G-20, 

powinny zintensyfikować wysiłki i 

zaktualizować do 2020 r. swoje NDC w 

następstwie zaplanowanego na 2018 r. 

dialogu pomocniczego; przypomina, że 

równowagę między emisjami 

antropogenicznymi gazów cieplarnianych 

według źródeł a ich usuwaniem przez 

pochłaniacze należy osiągnąć w drugiej 

połowie tego wieku; uważa, że 

wprowadzenie polityki i środków 

umożliwiających spełnienie i w końcu 

przekroczenie NDC powinno stanowić 

kluczowy priorytet dla wszystkich państw 

oraz że wkłady te należy poddawać 

ponownej ocenie co pięć lat zgodnie z 

mechanizmem przeglądu ambicji w 

porozumieniu paryskim; uznaje jednak, że 

rygorystyczność i poziom ambicji 

krajowych strategii redukcji emisji nie są 

zależne od przedstawienia uaktualnionego 
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