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Odstavek 14 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

14. želi spomniti, da omejitev povišanja 

povprečne globalne temperature precej pod 

2 °C ne zagotavlja, da bomo preprečili 

znatne negativne podnebne učinke; 

priznava, da sedanje obljube še ne 

zadoščajo za izpolnitev ciljev Pariškega 

sporazuma; zato poudarja, da bi morale 

svetovne emisije toplogrednih plinov čim 

prej doseči svoj vrh in da bi morale vse 

pogodbenice, zlasti vse države G20, 

okrepiti svoja prizadevanja in posodobiti 

svoje nacionalno določene prispevke po 

spodbujevalnem dialogu v letu 2018; želi 

spomniti, da je treba globalne emisije 

odpraviti do leta 2050; meni, da bi morala 

biti uvedba politik in ukrepov za izpolnitev 

in sčasoma tudi preseganje nacionalno 

določenih prispevkov ključna nacionalna 

prednostna naloga za vse države in da bi 

jih bilo treba ponovno oceniti vsakih pet let 

v skladu z mehanizmom ambicij iz 

Pariškega sporazuma; kljub temu priznava, 

da strogost in ambicioznost strategij za 

zmanjšanje domačih emisij nista pogojeni s 

predložitvijo posodobljenega nacionalno 

določenega prispevka; 

14. želi spomniti, da omejitev povišanja 

povprečne globalne temperature precej pod 

2 °C ne zagotavlja, da bomo preprečili 

znatne negativne podnebne učinke; 

priznava, da sedanje obljube še ne 

zadoščajo za izpolnitev ciljev Pariškega 

sporazuma; zato poudarja, da bi morale 

svetovne emisije toplogrednih plinov čim 

prej doseči svoj vrh in da bi morale vse 

pogodbenice, zlasti vse države G20, 

okrepiti svoja prizadevanja in posodobiti 

svoje nacionalno določene prispevke po 

spodbujevalnem dialogu v letu 2018; želi 

spomniti, da bi bilo treba ravnovesje med 

antropogenimi emisijami po virih in 

odstranjevanjem s ponori toplogrednih 

plinov doseči v drugi polovici tega stoletja; 

meni, da bi morala biti uvedba politik in 

ukrepov za izpolnitev in sčasoma tudi 

preseganje nacionalno določenih 

prispevkov ključna nacionalna prednostna 

naloga za vse države in da bi jih bilo treba 

ponovno oceniti vsakih pet let v skladu z 

mehanizmom ambicij iz Pariškega 

sporazuma; kljub temu priznava, da 

strogost in ambicioznost strategij za 

zmanjšanje domačih emisij nista pogojeni s 

predložitvijo posodobljenega nacionalno 

določenega prispevka; 

Or. en 

 


