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Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A a. toteaa, että komission ehdotuksissa 
ilmastopolitiikan puitteiksi 2030 esitetty 
päästövähennyspolku ei ole 
yhdenmukainen Pariisin sopimuksessa 
hyväksyttyjen tavoitteiden kanssa; katsoo, 
että tavoitteita olisi ensi vaiheessa 
mukautettava lähemmäs vaihteluvälin 
2050 yläpäätä, toisin sanoen vähintään 
95 prosenttiin vuoteen 2050 mennessä;
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12. pitää kuitenkin valitettavana, että 
kaikki suunnitellut kansallisesti määritellyt 
panokset eivät yhteenlaskettuina vie 
maapalloa edes lähelle kahden 
celsiusasteen tavoitetta; huomauttaa, että 
tarvitaan kunnianhimoisempia panoksia, ja 
kehottaa EU:ta ja muita suurimpien 
päästöjen aiheuttajia toimimaan yhdessä ja 
saattamaan kansallisesti määritellyt 
panoksensa lähemmäs kahden 
celsiusasteen tavoitetta; pitää äärimmäisen 
tärkeänä, että kaikki osapuolet, myös EU, 
lisäävät pikaisesti 
päästövähennyssitoumuksiaan 
suunnitelluissa kansallisesti määritellyissä 
panoksissaan viiden vuoden välein Pariisin 
sopimuksen tavoitetason 
nostamismekanismin mukaisesti; katsoo, 
että kansallisesti määritellyt panokset ovat 
keskeisiä välineitä kansallisessa 
kehitysalan suunnittelussa yhdessä 
kestävien kehitystavoitteiden kanssa;

12. pitää kuitenkin valitettavana, että 
kaikki suunnitellut kansallisesti määritellyt 
panokset eivät yhteenlaskettuina vie 
maapalloa edes lähelle kahden 
celsiusasteen tavoitetta; huomauttaa, että 
tarvitaan kunnianhimoisempia panoksia, ja 
kehottaa EU:ta ja muita suurimpien 
päästöjen aiheuttajia toimimaan yhdessä ja 
saattamaan kansallisesti määritellyt 
panoksensa Pariisin sopimuksen 
sitoumusten mukaisiksi; pitää 
äärimmäisen tärkeänä, että kaikki 
osapuolet, myös EU, lisäävät pikaisesti 
päästövähennyssitoumuksiaan 
suunnitelluissa kansallisesti määritellyissä 
panoksissaan viiden vuoden välein Pariisin 
sopimuksen tavoitetason 
nostamismekanismin mukaisesti; katsoo, 
että kansallisesti määritellyt panokset ovat 
keskeisiä välineitä kansallisessa 
kehitysalan suunnittelussa yhdessä 
kestävien kehitystavoitteiden kanssa;
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