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az ECR képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0534/2017 

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

Az ENSZ 2017. évi bonni (Németország) éghajlatváltozási konferenciája (COP23) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

14 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

14. emlékeztet rá, hogy a globális 

átlagos hőmérsékleti növekedésnek jóval 

kevesebb, mint 2 °C-ra történő korlátozása 

nem garantálja a jelentősen kedvezőtlen 

éghajlati hatások elkerülését; elismeri, 

hogy a jelenlegi vállalások még nem 

elégségesek a Párizsi Megállapodás 

célkitűzéseinek eléréséhez; hangsúlyozza 

ezért, hogy az üvegházhatást okozó gázok 

globális kibocsátásának mihamarabb el 

kellene érnie a legmagasabb szintet, és 

hogy az összes részes félnek – és 

különösen az összes G20-országnak – 

fokoznia kell erőfeszítéseit és 2020-ig 

tovább kell fejlesztenie a nemzeti 

hozzájárulását a 2018-as támogató 

párbeszéddel összefüggésben; emlékeztet 

rá, hogy a globális szén-dioxid-

kibocsátásokat 2050-ig ki kell vezetni; úgy 

véli, hogy valamennyi országban nemzeti 

prioritásnak kell tekinteni a nemzeti 

hozzájárulások teljesítését és adott esetben 

meghaladását célzó szakpolitikák és 

intézkedések bevezetését, és hogy ezeket 

ötévente felül kell vizsgálni a törekvésekre 

vonatkozó, Párizsi Megállapodás szerinti 

mechanizmussal összhangban; elismeri 

ugyanakkor, hogy a belföldi 

kibocsátáscsökkentési stratégiák szigora és 

ambíciójának mértéke nem függ a 

naprakésszé tett nemzeti hozzájárulások 

benyújtásától; 

14. emlékeztet rá, hogy a globális 

átlagos hőmérsékleti növekedésnek jóval 

kevesebb, mint 2 °C-ra történő korlátozása 

nem garantálja a jelentősen kedvezőtlen 

éghajlati hatások elkerülését; elismeri, 

hogy a jelenlegi vállalások még nem 

elégségesek a Párizsi Megállapodás 

célkitűzéseinek eléréséhez; hangsúlyozza 

ezért, hogy az üvegházhatást okozó gázok 

globális kibocsátásának mihamarabb el 

kellene érnie a legmagasabb szintet, és 

hogy az összes részes félnek – és 

különösen az összes G20-országnak – 

fokoznia kell erőfeszítéseit és 2020-ig 

tovább kell fejlesztenie a nemzeti 

hozzájárulását a 2018-as támogató 

párbeszéddel összefüggésben; emlékeztet 

rá, hogy az évszázad első felében 

egyensúlyt kell teremteni a különböző 

forrásokból származó, emberi eredetű 

kibocsátások és az üvegházhatást okozó 

gázok nyelők általi eltávolítása között; úgy 

véli, hogy valamennyi országban nemzeti 

prioritásnak kell tekinteni a nemzeti 

hozzájárulások teljesítését és adott esetben 

meghaladását célzó szakpolitikák és 

intézkedések bevezetését, és hogy ezeket 

ötévente felül kell vizsgálni a törekvésekre 

vonatkozó, Párizsi Megállapodás szerinti 

mechanizmussal összhangban; elismeri 

ugyanakkor, hogy a belföldi 

kibocsátáscsökkentési stratégiák szigora és 

ambíciójának mértéke nem függ a 
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naprakésszé tett nemzeti hozzájárulások 

benyújtásától; 

Or. en 

 

 


