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Alteração  1 

Julie Girling 

em nome do Grupo ECR 

 

Proposta de resolução B8-0534/2017 

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

Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas de 2017, em Bona, Alemanha 

(COP23) 

Proposta de resolução 

N.º 14 

 

Proposta de resolução Alteração 

14. Recorda que o estabelecimento de 

um limite para o aquecimento médio global 

muito inferior a 2 °C não garante que 

possam ser evitadas importantes 

repercussões negativas no clima;  

reconhece que os atuais compromissos 

ainda não são suficientes para alcançar os 

objetivos do Acordo de Paris; salienta, por 

conseguinte, que as emissões de GEE 

devem atingir o seu pico o mais 

rapidamente possível e que todas as partes, 

especialmente todos os países do G20, 

devem intensificar os seus esforços e 

atualizar os seus contributos determinados 

a nível nacional (CDN), até 2020, na 

sequência do diálogo facilitador de 2018;  

recorda que é necessário que as emissões 

globais de carbono sejam gradualmente 

eliminadas até 2050;  considera que a 

aplicação de políticas e medidas para 

concretizar e, por fim, exceder os CND 

deve ser uma prioridade nacional essencial 

para todos os países e que estas devem ser 

reavaliadas de cinco em cinco anos, em 

conformidade com o mecanismo de 

ambição do Acordo de Paris;  reconhece, 

todavia, que o rigor e o nível de ambição 

das estratégias nacionais de redução das 

emissões não dependem da apresentação de 

um CDN atualizado; 

14. Recorda que o estabelecimento de 

um limite para o aquecimento médio global 

muito inferior a 2 °C não garante que 

possam ser evitadas importantes 

repercussões negativas no clima; reconhece 

que os atuais compromissos ainda não são 

suficientes para alcançar os objetivos do 

Acordo de Paris; salienta, por conseguinte, 

que as emissões de GEE devem atingir o 

seu pico o mais rapidamente possível e que 

todas as partes, especialmente todos os 

países do G20, devem intensificar os seus 

esforços e atualizar os seus contributos 

determinados a nível nacional (CDN), até 

2020, na sequência do diálogo facilitador 

de 2018; recorda que o equilíbrio entre as 

emissões antropogénicas por fontes e as 

remoções por sumidouros de gases com 

efeito de estufa deve ser alcançado 

durante a segunda metade do presente 

século; considera que a aplicação de 

políticas e medidas para concretizar e, por 

fim, exceder os CND deve ser uma 

prioridade nacional essencial para todos os 

países e que estas devem ser reavaliadas de 

cinco em cinco anos, em conformidade 

com o mecanismo de ambição do Acordo 

de Paris; reconhece, todavia, que o rigor e 

o nível de ambição das estratégias 

nacionais de redução das emissões não 

dependem da apresentação de um CDN 

atualizado; 
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