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7.10.2015 A8-0275/4 

Amendement  4 

Karl-Heinz Florenz 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0275/2015 

Gilles Pargneaux 

Naar een nieuwe internationale klimaatovereenkomst in Parijs 

2015/2112(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 9 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

9. benadrukt dat het protocol van 2015 van 

meet af aan, reeds bij de sluiting ervan in 

Parijs, juridisch bindend en ambitieus moet 

zijn en moet beogen dat de wereldwijde 

koolstofemissies tegen 2050 of kort 

daarna worden uitgefaseerd, zodat de 

wereld op een kosteneffectief 

emissietraject blijft dat verenigbaar is met 

de doelstelling van minder dan 2 °C, en dat 

de piek van de wereldwijde uitstoot van 

broeikasgassen zo snel mogelijk wordt 

bereikt; vraagt de EU daartoe met haar 

internationale partners samen te werken en 

voorbeelden van good practices te tonen; 

onderstreept dat de overeenkomst een 

voorspelbaar kader moet bieden waarmee 

investeringen worden aangemoedigd, 

evenals een inschaling per bedrijf van 

efficiënte koolstofreductie en 

aanpassingstechnologieën; 

9. benadrukt dat het protocol van 2015 van 

meet af aan, reeds bij de sluiting ervan in 

Parijs, juridisch bindend en ambitieus moet 

zijn en moet beogen de emissies van 

broeikasgassen tegen 2050 te reduceren 

tot de bovengrens van de laatste 

aanbeveling van de IPCC van 40 tot 70 % 

afgezet tegen het niveau van 2010 en een 

uitstoot moet bereiken van bijna nul aan 

het eind van de eeuw, zodat de wereld op 

een kosteneffectief emissietraject blijft dat 

verenigbaar is met de doelstelling van 

minder dan 2 °C, en dat de piek van de 

wereldwijde uitstoot van broeikasgassen zo 

snel mogelijk wordt bereikt; vraagt de EU 

daartoe met haar internationale partners 

samen te werken en voorbeelden van good 

practices te tonen; onderstreept dat de 

overeenkomst een voorspelbaar kader moet 

bieden waarmee investeringen worden 

aangemoedigd, evenals een inschaling per 

bedrijf van efficiënte koolstofreductie en 

aanpassingstechnologieën; 

Or. en 
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7.10.2015 A8-0275/5 

Amendement  5 

Karl-Heinz Florenz, Seán Kelly 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0275/2015 

Gilles Pargneaux 

Naar een nieuwe internationale klimaatovereenkomst in Parijs 

2015/2112(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 10 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  10 bis. benadrukt dat het van groot belang 

is dat er tijdens de conferentie in Parijs 

een effectief, wereldwijd bindend akkoord 

wordt gesloten en wijst erop dat het 

uitblijven van een dergelijk akkoord het 

concurrentievermogen van de economie 

van de EU verder in gevaar brengt en 

blootstelt aan het risico van 

koolstoflekkage; 

Or. en 
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7.10.2015 A8-0275/6 

Amendement  6 

Karl-Heinz Florenz, Seán Kelly 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0275/2015 

Gilles Pargneaux 

Naar een nieuwe internationale klimaatovereenkomst in Parijs 

2015/2112(INI) 

Ontwerpresolutie 

Overweging K 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

K. overwegende dat de EU tot dusver een 

voortrekkersrol heeft gespeeld bij het 

beperken van de klimaatopwarming en dit 

moet blijven doen in de aanloop naar een 

nieuwe internationale 

klimaatovereenkomst in Parijs eind 2015; 

K. overwegende dat de EU tot dusver een 

voortrekkersrol heeft gespeeld bij het 

beperken van de klimaatopwarming en dit 

zal blijven doen in de aanloop naar een 

nieuwe internationale 

klimaatovereenkomst in Parijs eind 2015 

en vraagt dat deze ambitie wordt 

geëvenaard door andere landen die grote 

hoeveelheden uitstoten; 

Or. en 

 

 


