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Ändringsförslag  2 

Jadwiga Wiśniewska, Bolesław G. Piecha 

för ECR-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0477/2018 

Adina-Ioana Vălean, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy, Estefanía Torres Martínez, 

Bas Eickhout, Piernicola Pedicini 

för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 

FN:s klimatkonferens 2018 i Katowice, Polen (COP 24) 

Förslag till resolution 

Punkt 9 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

9. Europaparlamentet betonar vikten 

av att EU för en ambitiös klimatpolitik för 

att kunna agera som en trovärdig och 

tillförlitlig partner på global nivå, av att 

upprätthålla EU:s globalt ledande roll i 

klimatfrågor och av att respektera 

Parisavtalet. Parlamentet välkomnar 

överenskommelsen med rådet att öka 

målen för förnybar energi och 

energieffektivitet till 32 % respektive 45 % 

senast 2030, vilket leder till 

utsläppsminskningar av växthusgaser på 

över 45 % år 2030. Parlamentet välkomnar 

kommissionens kommentarer om 

uppdateringen av EU:s nationellt 

fastställda bidrag för att ta hänsyn till 

denna högre ambitionsnivå och öka målet 

på minskade utsläpp till 2030. Parlamentet 

uppmanar kommissionen att före utgången 

av 2018 utarbeta en ambitiös EU-strategi 

för nollutsläpp till mitten av århundradet, 

där man stakar ut en kostnadseffektiv väg 

för att nå det mål om noll nettoutsläpp 

som antogs i Parisavtalet och en ekonomi 

med noll nettoutsläpp av koldioxid i 

unionen senast 2050, i linje med att 

unionen ska ha en skälig andel av de 

återstående globala koldioxidbudgeten. 

Parlamentet stöder unionens nationellt 

fastställda bidrag med ett ekonomiskt 

övergripande mål om minskning av 

9. Europaparlamentet betonar vikten 

av att EU för en ambitiös klimatpolitik för 

att kunna agera som en trovärdig och 

tillförlitlig partner på global nivå, av att 

upprätthålla EU:s globalt ledande roll i 

klimatfrågor och av att respektera 

Parisavtalet. Parlamentet noterar 

överenskommelsen med rådet att öka 

målen för förnybar energi och 

energieffektivitet till 32 % respektive 45 % 

senast 2030, vilket leder till 

utsläppsminskningar av växthusgaser på 

över 45 % år 2030. Parlamentet noterar 

också kommissionens kommentarer om 

uppdateringen av EU:s nationellt 

fastställda bidrag för att ta hänsyn till 

denna högre ambitionsnivå och öka målet 

på minskade utsläpp till 2030. Parlamentet 

uppmanar kommissionen att före utgången 

av 2018 utarbeta en ambitiös EU-strategi 

för utsläpp, där man stakar ut en 

kostnadseffektiv väg för att nå den balans 

mellan utsläpp och sänkor som antogs i 

Parisavtalet. 
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inhemska växthusgasutsläpp på 55 % 

senast 2030 jämfört med 1990 års nivåer. 

Or. en 

 

 


