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Conferința ONU din 2017 privind schimbările climatice, care va avea loc la Bonn, Germania 

(COP23) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 14 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

14. reamintește că limitarea creșterii 

temperaturii globale medii la o cifră mult 

sub 2°C nu garantează că se vor evita 

efecte negative semnificative asupra 

climei; recunoaște că angajamentele 

actuale nu sunt încă suficiente pentru a 

îndeplini obiectivele Acordului de la Paris; 

subliniază, prin urmare, că emisiile de gaze 

cu efect de seră la nivel global ar trebui să 

atingă nivelul maxim cât mai curând 

posibil și că toate părțile, în special toate 

națiunile G20, ar trebui să își intensifice 

eforturile și să își actualizeze contribuțiile 

stabilite la nivel național până în 2020, în 

urma dialogului de facilitare din 2018; 

reamintește că emisiile globale de dioxid 

de carbon trebuie să fie eliminate treptat 

până în 2050; consideră că punerea în 

aplicare a unor politici și măsuri pentru a 

îndeplini și, în cele din urmă, pentru a 

depăși contribuțiile stabilite la nivel 

național ar trebui să reprezinte o prioritate 

națională pentru toate țările și că acestea ar 

trebui să fie reevaluate din cinci în cinci 

ani, în conformitate cu obiectivele 

ambițioase ale Acordului de la Paris; 

recunoaște, cu toate acestea, că strictețea și 

nivelul de ambiție ale strategiilor naționale 

de reducere a emisiilor nu depind de 

prezentarea unor contribuții naționale 

actualizate; 

14. reamintește că limitarea creșterii 

temperaturii globale medii la o cifră mult 

sub 2°C nu garantează că se vor evita 

efecte negative semnificative asupra 

climei; recunoaște că angajamentele 

actuale nu sunt încă suficiente pentru a 

îndeplini obiectivele Acordului de la Paris; 

subliniază, prin urmare, că emisiile de gaze 

cu efect de seră la nivel global ar trebui să 

atingă nivelul maxim cât mai curând 

posibil și că toate părțile, în special toate 

națiunile G20, ar trebui să își intensifice 

eforturile și să își actualizeze contribuțiile 

stabilite la nivel național până în 2020, în 

urma dialogului de facilitare din 2018; 

reamintește că ar trebui să se obțină în a 

doua jumătate a acestui secol un echilibru 

între emisiile antropice prin surse și 

absorbțiile prin absorbanți ale gazelor cu 

efect de seră; consideră că punerea în 

aplicare a unor politici și măsuri pentru a 

îndeplini și, în cele din urmă, pentru a 

depăși contribuțiile stabilite la nivel 

național ar trebui să reprezinte o prioritate 

națională pentru toate țările și că acestea ar 

trebui să fie reevaluate din cinci în cinci 

ani, în conformitate cu obiectivele 

ambițioase ale Acordului de la Paris; 

recunoaște, cu toate acestea, că strictețea și 

nivelul de ambiție ale strategiilor naționale 

de reducere a emisiilor nu depind de 

prezentarea unor contribuții naționale 
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actualizate; 
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