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A a. arvestades, et komisjoni 2030. aasta 
kliimaraamistiku ettepanekutes esitatud 
vähendamise kava ei ole kooskõlas Pariisi 
kokkuleppes sätestatud eesmärkidega; 
arvestades, et esimese sammuna tuleks 
eesmärke kohandada praeguse 2050. 
aasta vahemiku ülemise piiri suunas, st 95 
% 2050. aastaks;
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12. peab siiski kahetsusväärseks, et 
kõikidest riiklikult kindlaks määratud 
panustest kokku ei piisa ligilähedaseltki 
ülemaailmse 2 °C eesmärgi saavutamiseks; 
juhib tähelepanu sellele, et on vaja rohkem 
ambitsioone, ning nõuab ELilt ja teistel 
peamistelt heite tekitajatelt kooskõlastatud 
meetmeid, et viia riiklikult kindlaks 
määratud panused 2°C eesmärgi 
saavutamisega paremini kooskõlla; peab 
äärmiselt oluliseks ja pakiliseks, et kõik 
osalised, kaasa arvatud EL, suurendaksid 
oma riiklikult kindlaks määratud panustes 
heite vähendamise kohustusi iga viie aasta 
järel, nagu näeb ette Pariisi kokkuleppes 
sätestatud kohustuste ulatuse mehhanism; 
on arvamusel, et riiklikult kindlaks 
määratud panused on riikliku arengu 
kavandamisel põhivahend koostoimes 
säästva arengu eesmärkidega;
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