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Ian Duncan 

för ECR-gruppen 

 

Betänkande A8-0275/2015 

Gilles Pargneaux 

Mot en ny internationell klimatöverenskommelse i Paris 

2015/2112(INI) 

Förslag till resolution 

Skäl H 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

H. Vid klimatkonferensen i Doha i 

december 2012 antogs en ändring av 

Kyotoprotokollet genom vilken det 

infördes en andra åtagandeperiod mellan 

den 1 januari 2013 och den 31 december 

2020 med rättsligt bindande åtaganden om 

utsläppsminskningar, införande av en ny 

gas (kvävetrifluorid), en 

”ambitionsmekanism” som gör det lättare 

för parter att ändra sina åtaganden genom 

att öka sin ambition under 

åtagandeperioden och, slutligen, en 

bestämmelse om automatisk anpassning av 

en parts mål för att förhindra att dess 

utsläpp ökar under perioden 2013–2020 till 

mer än dess genomsnittliga utsläpp under 

perioden 2008–2010. 

H. Vid klimatkonferensen i Doha i 

december 2012 antogs en ändring av 

Kyotoprotokollet genom vilken det 

infördes en andra åtagandeperiod mellan 

den 1 januari 2013 och den 31 december 

2020 med rättsligt bindande åtaganden om 

utsläppsminskningar, införande av en ny 

gas (kvävetrifluorid), en 

”ambitionsmekanism” som gör det lättare 

för parter att ändra sina åtaganden genom 

att öka sin ambition under 

åtagandeperioden och, slutligen, en 

bestämmelse om automatisk anpassning av 

en parts mål för att förhindra att dess 

utsläpp ökar under perioden 2013–2020 till 

mer än dess genomsnittliga utsläpp under 

perioden 2008–2010. Parlamentet 

beklagar att ett antal tredjeländer som 

deltog i Kyotoprotokollets första 

åtagandeperiod inte är villiga att komma 

överens om en andra åtagandeperiod. 

Or. en 
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Ian Duncan 

för ECR-gruppen 

 

Betänkande A8-0275/2015 

Gilles Pargneaux 

Mot en ny internationell klimatöverenskommelse i Paris 

2015/2112(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 14 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

14. Europaparlamentet erinrar om sin 

resolution av den 5 februari 2014, där man 

efterlyser tre bindande mål: ett 

energieffektivitetsmål på 40 procent, ett 

mål på minst 30 procent förnybar energi 

och ett mål om att växthusgasutsläppen ska 

minskas med minst 40 procent, och 

uppmanar än en gång rådet och 

kommissionen att, såsom ett led i EU:s 

ram för klimat- och energipolitiken fram 

till 2030, anta och genomföra ett 

mångsidigt grepp på problematiken, 

utgående från mål som förstärker 

varandra inbördes och är samordnade 

och samstämmiga och som gäller 

växthusgasutsläppsminskning, förnybar 

energi och energieffektivitet. Parlamentet 

konstaterar att de mål för energieffektivitet 

och förnybar energi som parlamentet 

efterlyst skulle leda till att 

växthusgasutsläppen kom att minskas 

med avsevärt mer än 40 % fram till 2030. 

14. Europaparlamentet erinrar om 

Europeiska rådets slutsatser av den 23 

och 24 oktober, där man enhälligt kom 

överens om ett mål om att de inhemska 

växthusgasutsläppen ska minskas med 

minst 40 procent till 2030, ett mål om 

27 procent förnybar energi för EU och ett 

icke-bindande mål för energieffektivitet. 

Parlamentet konstaterar att Europeiska 

rådet uteslutit alla bindande nationella 

delmål för att ge medlemsstaterna 

handlingsfrihet att själva besluta om sin 

kostnadseffektiva koldioxidsnåla 

energimix, inklusive förnybar energi, 

energieffektivitet och annan teknik med 

låga koldioxidutsläpp. 

Or. en 
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Betänkande A8-0275/2015 

Gilles Pargneaux 

Mot en ny internationell klimatöverenskommelse i Paris 

2015/2112(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 20 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

20. Europaparlamentet förtydligar att 

Kyotoprotokollets andra åtagandeperiod 

visserligen kommer att ha begränsad 

räckvidd men att den ändå bör ses som ett 

mycket viktigt mellansteg, och uppmanar 

därför parterna, inbegripet EU:s 

medlemsstater, att avsluta 

ratificeringsprocessen så snart som möjligt 

och under alla omständigheter före 

december 2015. Parlamentet konstaterar 

sig ha gjort sitt genom att ha gett sitt 

godkännande, och att det behövs 

medverkan från det civila samhällets sida, 

liksom också insyn, som ett bidrag till att 

förhandlingarna ska framstå som begripliga 

och för att bygga upp förtroende bland alla 

parter innan Pariskonferensen börjar. 

20. Europaparlamentet förtydligar att 

Kyotoprotokollets andra åtagandeperiod 

visserligen kommer att ha begränsad 

räckvidd men att den ändå bör ses som ett 

mycket viktigt mellansteg, och uppmanar 

därför parterna, inbegripet EU:s 

medlemsstater, att avsluta 

ratificeringsprocessen så snart som möjligt 

och under alla omständigheter före 

december 2015. Parlamentet konstaterar 

sig ha gjort sitt genom att ha gett sitt 

godkännande, och att det behövs 

medverkan från det civila samhällets sida, 

liksom också insyn, som ett bidrag till att 

förhandlingarna ska framstå som begripliga 

och för att bygga upp förtroende bland alla 

parter innan Pariskonferensen börjar. 

Parlamentet beklagar att ett antal 

tredjeländer som deltog i 

Kyotoprotokollets första åtagandeperiod 

inte är villiga att komma överens om en 

andra åtagandeperiod. 

Or. en 

 

 


