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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

14. tuletab meelde, et maailma 

keskmise temperatuuri tõusu hoidmine 

tunduvalt alla 2 °C ei taga märkimisväärse 

kahjuliku kliimamõju vältimist; tunnistab, 

et praegused kohustused ei ole Pariisi 

kokkuleppe eesmärkide täitmiseks 

piisavad; rõhutab seetõttu, et 

kasvuhoonegaaside heitkoguste 

suurenemine kogu maailmas tuleks 

võimalikult kiiresti peatada ning et kõik 

osalised, eriti G20 riigid, peaksid 

suurendama jõupingutusi ja ajakohastama 

oma riiklikult kindlaks määratud panuseid 

seoses 2018. aasta hõlbustava dialoogiga; 

tuletab meelde, et ülemaailmsed CO2 

heitkogused on vaja järk-järgult kaotada 

2050. aastaks; on seisukohal, et riiklikult 

kindlaks määratud panuste täitmiseks ja 

seejärel ületamiseks vajalike 

poliitikasuundade ja meetmete 

väljatöötamine peaks olema kõigi riikide 

tähtsaim riigisisene ülesanne ning et need 

panused tuleks iga viie aasta järel üle 

vaadata, nagu näeb ette Pariisi kokkuleppes 

sätestatud kohustuste ulatuse mehhanism; 

tunnistab siiski, et riiklike heitkoguste 

vähendamise strateegiate rangus ja 

ambitsioonikus ei sõltu ajakohastatud 

riiklikult kindlaks määratud panuse 

esitamisest; 

14. tuletab meelde, et maailma 

keskmise temperatuuri tõusu hoidmine 

tunduvalt alla 2 °C ei taga märkimisväärse 

kahjuliku kliimamõju vältimist; tunnistab, 

et praegused kohustused ei ole Pariisi 

kokkuleppe eesmärkide täitmiseks 

piisavad; rõhutab seetõttu, et 

kasvuhoonegaaside heitkoguste 

suurenemine kogu maailmas tuleks 

võimalikult kiiresti peatada ning et kõik 

osalised, eriti G20 riigid, peaksid 

suurendama jõupingutusi ja ajakohastama 

oma riiklikult kindlaks määratud panuseid 

seoses 2018. aasta hõlbustava dialoogiga; 

tuletab meelde, et käesoleva sajandi teisel 

poolel tuleks saavutada tasakaal 

kasvuhoonegaaside inimtekkeliste 

heitkoguste ja neeldumise vahel; on 

seisukohal, et riiklikult kindlaks määratud 

panuste täitmiseks ja seejärel ületamiseks 

vajalike poliitikasuundade ja meetmete 

väljatöötamine peaks olema kõigi riikide 

tähtsaim riigisisene ülesanne ning et need 

panused tuleks iga viie aasta järel üle 

vaadata, nagu näeb ette Pariisi kokkuleppes 

sätestatud kohustuste ulatuse mehhanism; 

tunnistab siiski, et riiklike heitkoguste 

vähendamise strateegiate rangus ja 

ambitsioonikus ei sõltu ajakohastatud 

riiklikult kindlaks määratud panuse 

esitamisest; 

Or. en 
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