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Ændringsforslag
Aa. der henviser til, at den
reduktionsplan, der er indeholdt i
Kommissionens forslag til klimarammer,
ikke er i overensstemmelse med de mål,
der er indeholdt i Paris-aftalen; der
henviser til, at målene som et første skridt
bør justeres i retning af øvre del af
målspektret for 2050, dvs. 95 % i 2050;
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Punkt 12
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Ændringsforslag

12. beklager imidlertid, at summen af alle
INDC'er ikke engang tilnærmelsesvis
bringer verden tæt på at opfylde målet om
2 °C; påpeger, at det er nødvendigt at øge
ambitionsniveauet, og kræver en samordnet
indsats fra Den Europæiske Union og
andre store emissionslande for at bringe
INDC'erne tættere på målet om 2 °C;
fremhæver den hastende karakter og den
afgørende betydning af, at alle parter,
herunder EU; hvert femte år forpligter sig
til yderligere emissionsreduktioner i deres
NDC’er i overensstemmelse med
ambitionsmekanismen i Parisaftalen:
mener, at NDC’er bør være centrale
redskaber i national udviklingsplanlægning
i synergi med målene for bæredygtig
udvikling;

12. beklager imidlertid, at summen af alle
INDC'er ikke engang tilnærmelsesvis
bringer verden tæt på at opfylde målet om
2 °C; påpeger, at det er nødvendigt at øge
ambitionsniveauet, og kræver en samordnet
indsats fra Den Europæiske Union og
andre store emissionslande for at bringe
INDC'erne i overensstemmelse med
tilsagnene i Paris-aftalen; fremhæver den
hastende karakter og den afgørende
betydning af, at alle parter, herunder EU;
hvert femte år forpligter sig til yderligere
emissionsreduktioner i deres NDC’er i
overensstemmelse med
ambitionsmekanismen i Parisaftalen:
mener, at NDC’er bør være centrale
redskaber i national udviklingsplanlægning
i synergi med målene for bæredygtig
udvikling;
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