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Ändringsförslag  1 

Julie Girling 

för ECR-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0534/2017 

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

FN:s klimatkonferens 2017 – COP 23 i Bonn, Tyskland (13–17 november 2017) 

Förslag till resolution 

Punkt 14 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

14. Europaparlamentet erinrar om en 

begränsning av höjningen av den globala 

medeltemperaturen till långt under 2 °C 

inte är någon garanti för att undvika 

betydande negativa klimateffekter. 

Parlamentet konstaterar att de nuvarande 

åtagandena ännu inte är tillräckliga för att 

uppnå Parisavtalets mål. Parlamentet 

betonar därför att de globala 

växthusgasutsläppen bör nå sin topp så 

snart som möjligt och att alla parter, 

särskilt samtliga G20-länder, bör öka 

insatserna och uppgradera sina nationellt 

fastställda bidrag senast 2020 efter 2018 

års positiva dialog. Parlamentet påminner 

om att de globala koldioxidutsläppen 

måste fasas ut senast 2050. Parlamentet 

anser att det bör vara en viktig nationell 

prioritering för alla länder att införa 

strategier och åtgärder för att uppfylla och 

så småningom överskrida de nationella 

fastställda bidragen och att dessa bör 

omprövas vart femte år i överensstämmelse 

med ambitionsmekanismen i Parisavtalet. 

Parlamentet inser emellertid att stringensen 

och ambitionsnivån i fråga om de 

inhemska utsläppsminskningsstrategierna 

inte är beroende av att uppdaterade 

nationellt fastställda bidrag lämnas in. 

14. Europaparlamentet erinrar om att 

en begränsning av höjningen av den 

globala medeltemperaturen till långt under 

2 °C inte är någon garanti för att undvika 

betydande negativa klimateffekter. 

Parlamentet konstaterar att de nuvarande 

åtagandena ännu inte är tillräckliga för att 

uppnå Parisavtalets mål. Parlamentet 

betonar därför att de globala 

växthusgasutsläppen bör nå sin topp så 

snart som möjligt och att alla parter, 

särskilt samtliga G20-länder, bör öka 

insatserna och uppgradera sina nationellt 

fastställda bidrag senast 2020 efter 2018 

års positiva dialog. Parlamentet påminner 

om att en balans mellan antropogena 

utsläpp från källor och upptag i sänkor av 

växthusgaser bör nås under senare 

hälften av detta århundrade. Parlamentet 

anser att det bör vara en viktig nationell 

prioritering för alla länder att införa 

strategier och åtgärder för att uppfylla och 

så småningom överskrida de nationella 

fastställda bidragen och att dessa bör 

omprövas vart femte år i överensstämmelse 

med ambitionsmekanismen i Parisavtalet. 

Parlamentet inser emellertid att stringensen 

och ambitionsnivån i fråga om de 

inhemska utsläppsminskningsstrategierna 

inte är beroende av att uppdaterade 

nationellt fastställda bidrag lämnas in. 
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