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Henvisning 14 a (ny)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

 - der henviser til encyklikaen Laudato Si,
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Forslag til beslutning
Punkt 9

Forslag til beslutning Ændringsforslag

9. understreger, at det selv i mangel af 
videnskabelige beviser for, hvad 
begrænsningen af den globale opvarmning 
til 1,5 °C vil betyde for hver sektor og 
region, er klart, at landenes nuværende 
indsats ikke er tilstrækkelig til at nå disse 
sikkerhedsgrænser for de mest sårbare 
lande; opfordrer indtrængende alle lande 
og især de udviklede lange til i fællesskab 
af intensivere indsatsen og opdragere deres 
nationalt bestemte bidrag (DC’er) inden for 
rammerne af den forberedende dialog i 
2018; opfordrer EU til i den forbindelse at 
forpligte sig til yderligere 
emissionsreduktioner i sit NDC for 2030;

9. understreger, at det selv i mangel af 
videnskabelige beviser for, hvad 
begrænsningen af den globale opvarmning 
til 1,5 °C vil betyde for hver sektor og 
region, er klart, at landenes nuværende 
indsats ikke er tilstrækkelig til at nå disse 
sikkerhedsgrænser for de mest sårbare 
lande; opfordrer indtrængende alle lande 
og især de udviklede lande til i fællesskab 
af intensivere indsatsen og opdragere deres 
nationalt bestemte bidrag (DC’er) inden for 
rammerne af den forberedende dialog i 
2018; opfordrer EU til i den forbindelse at 
forpligte sig til yderligere 
emissionsreduktioner i sit NDC for 2030; 
minder om, at det ikke er tilstrækkeligt 
med en indsats fra EU’s side, og 
opfordrer derfor Rådet og Kommissionen 
til at optrappe indsatsen for at tilskynde de 
øvrige partnere til at gøre det samme;
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Punkt 23

Forslag til beslutning Ændringsforslag

23. understreger, at jordemissioner 
(landbrug, husdyrbesætninger, skovbrug og 
anden arealanvendelse) i tråd med IPCC's 
konklusioner har et stort 
omkostningseffektivt potentiale for 
afbødning og fremme af 
modstandsdygtighed, og at det derfor er 
nødvendigt at styrke EU's foranstaltninger 
og det internationale samarbejde for at 
maksimere CO2-opsamlingspotentialet for 
jordemissioner med henblik på at sikre en 
sikker og varig CO2-binding; bemærker de 
særlige muligheder i forbindelse med 
skovlandbrug i denne henseende; påpeger 
den vigtige aftale vedrørende ILUC, som 
blev opnået i begyndelsen af den nye 
valgperiode, og håber, at Parlamentets 
bidrag til forhandlingerne ved den lejlighed 
kan danne grundlag for en ambitiøs løsning 
i forbindelse med den kommende 
gennemgang af reglerne;

23. understreger, idet der dog tages hensyn 
til de vidt forskellige målsætninger, at 
jordemissioner (landbrug, 
husdyrbesætninger, skovbrug og anden 
arealanvendelse) i tråd med IPCC's 
konklusioner har et stort 
omkostningseffektivt potentiale for 
afbødning og fremme af 
modstandsdygtighed, og at det derfor er 
nødvendigt at styrke EU's foranstaltninger 
og det internationale samarbejde for at 
maksimere CO2-opsamlingspotentialet for 
jordemissioner med henblik på at sikre en 
sikker og varig CO2-binding; bemærker de 
særlige muligheder i forbindelse med 
skovlandbrug i denne henseende; påpeger 
den vigtige aftale vedrørende ILUC, som 
blev opnået i begyndelsen af den nye 
valgperiode, og håber, at Parlamentets 
bidrag til forhandlingerne ved den lejlighed 
kan danne grundlag for en ambitiøs løsning 
i forbindelse med den kommende 
gennemgang af reglerne;
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Punkt 24

Forslag til beslutning Ændringsforslag

24. bemærker, at skovfældning og 
skovødelæggelse bærer ansvaret for 20 % 
af de samlede drivhusgasemissioner i 
verden, og understreger skovenes 
betydning for modvirkning af 
klimaændringer og behovet for at styrke 
skovenes tilpasningsevner og 
modstandsdygtighed over for 
klimaændringer; understreger behovet for 
en afbødningsindsats med fokus på 
tropeskovsektoren (REDD +); 
understreger, at målet om at begrænse den 
globale opvarmning til under 2 °C 
sandsynligvis vil være umuligt uden denne 
afbødningsindsats; opfordrer endvidere EU 
til at øge den internationale finansiering til 
nedbringelse af skovrydning i 
udviklingslande;

24. bemærker, at skovfældning og 
skovødelæggelse bærer ansvaret for 20 % 
af de samlede drivhusgasemissioner i 
verden, og understreger skovenes og en 
aktiv bæredygtig skovforvaltnings 
betydning for modvirkning af 
klimaændringer og behovet for at styrke 
skovenes tilpasningsevner og 
modstandsdygtighed over for 
klimaændringer; understreger behovet for 
en afbødningsindsats med fokus på 
tropeskovsektoren (REDD +); 
understreger, at målet om at begrænse den 
globale opvarmning til under 2 °C 
sandsynligvis vil være umuligt uden denne 
afbødningsindsats; opfordrer endvidere EU 
til at øge den internationale finansiering til 
nedbringelse af skovrydning i 
udviklingslande;
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Forslag til beslutning
Punkt 28

Forslag til beslutning Ændringsforslag

28. opfordrer til, at der senere i år 
etableres en retfærdig og robust global 
markedsbaseret foranstaltning via ICAO, 
som skal gennemføres på internationalt 
niveau fra 2020 og frem; udtrykker sin 
dybe skuffelse over det nuværende forslag, 
der drøftes i ICAO, og minder om, at 
enhver ændring af den eksisterende 
lovgivning for at inddrage luftfarten i EU's 
emissionshandelsordning kun kan 
overvejes, hvis den globale 
markedsbasered foranstaltning er ambitiøs, 
og at flyvninger inden for Europa under 
alle omstændigheder fortsat vil være 
omfattet af EU's emissionshandelsordning;

28. opfordrer til, at der under den 
igangværende 39. samling i ICAO-
Forsamling etableres en retfærdig og 
robust global markedsbaseret 
foranstaltning, som skal gennemføres på 
internationalt niveau fra 2020 og frem; 
udtrykker sin dybe skuffelse over det 
nuværende forslag, der drøftes i ICAO, og 
minder om, at enhver ændring af den 
eksisterende lovgivning for at inddrage 
luftfarten i EU's emissionshandelsordning 
kun kan overvejes, hvis den globale 
markedsbasered foranstaltning er ambitiøs, 
og at flyvninger inden for Europa under 
alle omstændigheder fortsat vil være 
omfattet af EU's emissionshandelsordning;
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Forslag til beslutning B8-1043/2016
Giovanni La Via, Peter Liese, Jo Leinen, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, 
Estefanía Torres Martínez, Bas Eickhout, Marco Affronte
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Forslag til beslutning
Punkt 46

Forslag til beslutning Ændringsforslag

46. understreger, at stadig flere 
ikkestatslige aktører tager initiativ til at 
skifte til brændsler, der indeholder mindre 
fossilt kulstof og øge deres 
modstandsdygtighed over for 
klimaændringerne; understreger derfor 
betydningen af en struktureret og 
konstruktiv dialog mellem regeringer, 
erhvervslivet, byer, regioner, internationale 
organisationer, civilsamfundet og højere 
læreanstalter og af at sikre, at de bliver 
inddraget i planlægningen og 
gennemførelsen af klimaindsatsen for at 
mobilisere et solidt globalt tiltag hen imod 
robuste samfund med lave CO2-
emissioner; glæder sig over opstillingen af 
"den globale klimadagsorden", som bygger 
på "Lima-Paris-handlingsdagsordenen", 
der involverer halvfjerds initiativer med 
flere interessenter i forskellige sektorer;

46. understreger, at stadig flere 
ikkestatslige aktører tager initiativ til at 
skifte til brændsler, der indeholder mindre 
fossilt kulstof og øge deres 
modstandsdygtighed over for 
klimaændringerne; understreger derfor 
betydningen af en struktureret og 
konstruktiv dialog mellem regeringer, 
erhvervslivet, byer, regioner, internationale 
organisationer, civilsamfundet, religiøse 
samfund og højere læreanstalter og af at 
sikre, at de bliver inddraget i 
planlægningen og gennemførelsen af 
klimaindsatsen for at mobilisere et solidt 
globalt tiltag hen imod robuste samfund 
med lave CO2-emissioner; glæder sig over 
opstillingen af "den globale 
klimadagsorden", som bygger på "Lima-
Paris-handlingsdagsordenen", der 
involverer halvfjerds initiativer med flere 
interessenter i forskellige sektorer;
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Forslag til beslutning
Punkt 66

Forslag til beslutning Ændringsforslag

66. opfordrer til en indførelse af en 
omfattende CO2-afgift som et globalt 
anvendeligt instrument til håndtering af 
emissioner og tildeling af indtægterne fra 
emissionshandelsordningen til 
klimarelaterede investeringer sammen med 
indtægter fra CO2-afgifter på brændstoffer 
inden for international transport; opfordrer 
endvidere til delvis anvendelse af 
landbrugsstøtten til at garantere 
investeringer i produktion og anvendelse 
af vedvarende energi inden for 
landbruget; understreger betydningen af at 
mobilisere kapital fra den private sektor og 
åbne op for de nødvendige investeringer 
lavemissionsteknologier; opfordrer 
regeringer samt offentlige og private 
finansieringsinstitutter, herunder banker, 
pensionsfonde og forsikringsselskaber til at 
give et ambitiøst tilsagn om at tilpasse 
låne- og investeringspraksis til målet på 
under 2 °C og frigøre sig fra fossile 
brændstoffer, herunder udfase 
eksportkreditter til investeringer i fossile 
brændstoffer; opfordrer til, at der indføres 
særlige offentlige garantier til fordel for 
grønne investeringer, miljømærker og 
skattefordele for grønne investeringsfonde 
og i forbindelse med udstedelse af grønne 

66. opfordrer til en indførelse af en 
omfattende CO2-afgift som et globalt 
anvendeligt instrument til håndtering af 
emissioner og tildeling af indtægterne fra 
emissionshandelsordningen til 
klimarelaterede investeringer sammen med 
indtægter fra CO2-afgifter på brændstoffer 
inden for international transport; opfordrer 
endvidere til, at den fælles 
landbrugspolitik anvendes til at sætte 
landbrugerne i stand til at bidrage til 
klimaafbødningsindsatsen; understreger 
betydningen af at mobilisere kapital fra den 
private sektor og åbne op for de 
nødvendige investeringer 
lavemissionsteknologier; opfordrer 
regeringer samt offentlige og private 
finansieringsinstitutter, herunder banker, 
pensionsfonde og forsikringsselskaber til at 
give et ambitiøst tilsagn om at tilpasse 
låne- og investeringspraksis til målet på 
under 2 °C og frigøre sig fra fossile 
brændstoffer, herunder udfase 
eksportkreditter til investeringer i fossile 
brændstoffer; opfordrer til, at der indføres 
særlige offentlige garantier til fordel for 
grønne investeringer, miljømærker og 
skattefordele for grønne investeringsfonde 
og i forbindelse med udstedelse af grønne 
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