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� ญี�ปุน่ลดเป้าหมายการลดก๊าซ และมเีป้าหมายเพิ�มการปลอ่ยก๊าซมากกวา่ 3 % , 
EU + USA ปฏเิสธเพิ�มระดบัเป้าหมายลดก๊าซ

� ประเทศอุตสาหกรรมปฏเิสธที�จะกาํหนดความชดัเจนในการกาํหนดเป้าหมายลด
ก๊าซในระยะใกลก้่อนไปถงึปี 2020 และไมย่อมรบัการผกูมดัดา้นการสนบัสนุนเงนิ
ตามที�ตกลงไวท้ี�โคเปนฮาเกน  ---> ประเทศกาํลงัพฒันาที�ปลอ่ยก๊าซสงู ไมเ่จรจา
อยา่งใหเ้กดิความกา้วหน้า ใชแ้นวทางการเจรจาแบบเดมิๆ 
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Copenhagen --> Cancun  --> Durban --> Doha --> Warsaw

CP.19/ 2(b)

� To invite all Parties to initiate or intensify domestic preparations for 
their intended nationally determined contributions, without prejudice 
to the legal nature of the contributions, in the context of adopting a 
protocol, another legal instrument or an agreed outcome with legal 
force under the Convention applicable to all Parties towards achieving 
the objective of the Convention as set out in its Article 2 and to 
communicate them well in advance of the twenty-first session of the 
Conference of the Parties (by the first quarter of 2015 by those 

Lowering Commitments, Not Emissions

communicate them well in advance of the twenty-first session of the 
Conference of the Parties (by the first quarter of 2015 by those 
Parties ready to do so) in a manner that facilitates the clarity, 
transparency and understanding of the intended contributions, 
without prejudice to the legal nature of the contributions;

ขอ้สงัเกต

1. แนวโน้มของการกาํหนดเป้าหมายลดก๊าซแบบ Hybrid

2. มเีวลาคอ่นขา้งจาํกดัต่อการประเมนิ ใหข้อ้คดิเหน็ต่อ Contribution ของแต่ละประเทศเทศ

3. ยงัไมม่คีวามชดัเจนเรื�องรปูแบบกฎหมายของความตกลง
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�หลกั CBDR+ RC กาํลงัถกูทา้ทายอยา่งมากทั Rงในวง
เจรจาและแวดวงวชิาการ

�ขอ้เสนอเรื�อง Reference Methodology on 
Historical Responsibility ของบราซลิ --> การตอบHistorical Responsibility ของบราซลิ --> การตอบ
โตข้องประเทศพฒันาแลว้ (HR+ Current + Future)

�ความพยายามในการยกเลกิ “Firewall” ที�กั Rนระหวา่ง
ประเทศที�พฒันาแลว้กบัประเทศกาํลงัพฒันา

�ขอ้เสนอและขอ้ถกเถยีงเกี�ยวกบัเรื�อง Equity ---> 
Evolving CBDR 
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