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Amendement  1 

Julie Girling 

namens de ECR-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0534/2017 

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

VN-Klimaatconferentie 2017 in Bonn, Duitsland (COP23) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 14 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

14. herinnert eraan dat de beperking 

van de stijging van de wereldwijde 

gemiddelde temperatuur tot ruim onder 2 

°C geen garantie biedt dat aanzienlijke 

negatieve gevolgen voor het klimaat zullen 

worden voorkomen; is zich ervan bewust 

dat de huidige toezeggingen onvoldoende 

zijn om de doelstellingen van de 

Overeenkomst van Parijs te 

verwezenlijken; benadrukt in dit verband 

dat de wereldwijde broeikasgasemissies zo 

snel mogelijk hun hoogste niveau moeten 

bereiken en dat alle partijen, en vooral alle 

G20-landen, hun inspanningen moeten 

opvoeren en hun NDC's tegen 2020 moeten 

bijwerken, na de faciliterende dialoog van 

2018; herinnert eraan dat de wereldwijde 

CO2-emissies tegen 2050 geleidelijk 

moeten worden afgebouwd; is van mening 

dat de invoering van beleid en maatregelen 

om de NDC's te verwezenlijken en 

uiteindelijk te overschrijden voor alle 

landen een centrale nationale prioriteit 

moet zijn en dat de NDC's om de vijf jaar 

opnieuw moeten worden beoordeeld 

overeenkomstig het ambitiemechanisme 

van de Overeenkomst van Parijs; erkent 

echter dat de striktheid en het 

ambitieniveau van nationale strategieën 

voor emissiereductie niet afhangen van de 

indiening van een bijgewerkte NDC; 

14. herinnert eraan dat de beperking 

van de stijging van de wereldwijde 

gemiddelde temperatuur tot ruim onder 2 

°C geen garantie biedt dat aanzienlijke 

negatieve gevolgen voor het klimaat zullen 

worden voorkomen; is zich ervan bewust 

dat de huidige toezeggingen onvoldoende 

zijn om de doelstellingen van de 

Overeenkomst van Parijs te 

verwezenlijken; benadrukt in dit verband 

dat de wereldwijde broeikasgasemissies zo 

snel mogelijk hun hoogste niveau moeten 

bereiken en dat alle partijen, en vooral alle 

G20-landen, hun inspanningen moeten 

opvoeren en hun NDC's tegen 2020 moeten 

bijwerken, na de faciliterende dialoog van 

2018; herinnert eraan dat er in de tweede 

helft van deze eeuw een evenwicht moet 
worden bereikt tussen antropogene 

emissies per bron en verwijderingen per 

put van broeikasgassen; is van mening dat 

de invoering van beleid en maatregelen om 

de NDC's te verwezenlijken en uiteindelijk 

te overschrijden voor alle landen een 

centrale nationale prioriteit moet zijn en 

dat de NDC's om de vijf jaar opnieuw 

moeten worden beoordeeld 

overeenkomstig het ambitiemechanisme 

van de Overeenkomst van Parijs; erkent 

echter dat de striktheid en het 

ambitieniveau van nationale strategieën 

voor emissiereductie niet afhangen van de 

indiening van een bijgewerkte NDC; 
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