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Fælles beslutningsforslag
PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, EFDD
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Fælles beslutningsforslag
Punkt 21

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag

21. støtter en ajourføring af Unionens 
NDC; opfordrer derfor EU's ledere til at 
støtte et tilsvarende højere ambitionsniveau 
for EU's NDC på det særlige EU-topmøde i 
Sibiu i maj 2019 som optakt til FN's 
klimatopmøde i september 2019;

21. støtter en ajourføring af EU's 
nationalt bestemte bidrag med et mål for 
hele økonomien, der sigter mod en 
reduktion af de nationale 
drivhusgasemissioner med 55 % senest i 
2030 i forhold til 1990-niveauet; opfordrer 
derfor EU's ledere til at støtte et tilsvarende 
højere ambitionsniveau for EU's NDC på 
det særlige EU-topmøde i Sibiu i maj 2019 
som optakt til FN's klimatopmøde i 
september 2019;

Or. en
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Fælles beslutningsforslag
PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, EFDD
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Fælles beslutningsforslag
Punkt 26

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag

26. understreger betydningen af de 
forskellige klimaforanstaltninger og af den 
lovgivning, som er gennemført inden for 
forskellige politikområder, men advarer 
om, at en spredt tilgang kan føre til 
manglende konsekvens og medføre, at EU 
ikke opfylder målet om en 
drivhusgasneutral økonomi inden 2050; 
mener, at der er behov for en overordnet 
tilgang;

26. understreger betydningen af de 
forskellige klimaforanstaltninger og af den 
klimarelaterede lovgivning, som er indført 
inden for forskellige politikområder, men 
advarer om, at en spredt tilgang kan føre til 
manglende konsekvens og medføre, at EU 
ikke opnår målet om en økonomi med 
nulemission af drivhusgasser inden 2050; 
mener, at en overordnet tilgang i form af 
en europæisk klimalov er nødvendig, og 
anmoder Kommissionen om straks at 
undersøge dette nærmere;

Or. en


