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 Ledende principper for en politik

Ændringsforslag 1
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 1

Forslag til beslutning
Punkt -1 (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

-1. minder om sin ovennævnte beslutning 
af 21. maj og navnlig om, at alle 
bestræbelser på at begrænse emissionerne 
bør sigte mod at begrænse den globale 
temperaturstigning til et godt stykke under 
målet på 2° C, eftersom en opvarmning i 
denne størrelsesorden allerede ville få 
omfattende følger for vort samfund og 
den enkeltes levevis og ligeledes medføre 
betydelige ændringer i økosystemer og 
vandressourcer; er dybt bekymret over, at 
de negative virkninger af 
klimaændringerne er både hurtigere og 
alvorligere end hidtil antaget, således som 
det fremgår af mange nye videnskabelige 
rapporter; opfordrer derfor 
Kommissionen til nøje at overvåge og 
analysere de seneste videnskabelige 
resultater, navnlig med henblik på at 
vurdere, om EU's mål på 2 % stadig er 
nok til at opfylde målsætningen om at 
undgå farlige klimaændringer;

Or. en
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Ændringsforslag 2
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 10

Forslag til beslutning
Punkt E a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Ea. der henviser til, at det menneskelige 
samfund står over for to udfordringer 
hvad angår trusler mod jordens 
livsbetingende system, nemlig 
klimaændringer samt rovdrift på og 
ødelæggelse af mange af de vigtigste 
økosystemer; der henviser til, at der er 
mange indbyrdes sammenhænge mellem 
klimasystemet og økosystemer, navnlig 
haves og landøkosystemers evne til at 
binde kulstof, og at klimaændringer kun 
kan tackles effektivt på grundlag af sunde 
økosystemer,

Or. en

Ændringsforslag 3
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 11, 12, 13, 14, 15 og 16

Forslag til beslutning
Punkt 2

Forslag til beslutning Ændringsforslag

2. erindrer især om de nødvendige 
målsætninger i kampen imod 
klimaændringer og understreger, at der er 
fastsat et klart mål på mellemlang sigt for 
reduktionen af drivhusgasemissionerne fra
20 % til 30 % til 2020 samt et langsigtet 
mål på 50 % til -80 % inden 2050 for at
begrænse stigningen i den globale 
gennemsnitstemperatur på 2°C i forhold til 
det førindustrielle niveau med en 

2. erindrer især om de nødvendige 
målsætninger i kampen imod 
klimaændringer og understreger
betydningen af i overensstemmelse med 
henstillingerne fra IPCC’s fjerde 
vurderingsrapport (AR4) og som anført i 
Balikøreplanen at fastsætte et mål på 
mellemlang sigt for EU og de øvrige 
industrilande som gruppe betragtet for en 
reduktion af drivhusgasemissionerne på 25
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sandsynlighed på 50 %; %-40 % senest i 2020 samt et langsigtet 
mål på mindst 80 % inden 2050 
sammenlignet med 1990, der fastholder 
fokus på at begrænse stigningen i den 
globale gennemsnitstemperatur på 2°C i 
forhold til det førindustrielle niveau og 
dermed opnå en sandsynlighed på 50 % 
for at opfylde dette mål;

Or. en

Ændringsforslag 4
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 24, 206, 207, 208, 211, 212, 213, 
214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, sidste sætning af 328, delvis 351 og 352, original punkt 70, 
71, 72 (ETS) og ændringsforslag 160 (CO2 fra biler)

Forslag til beslutning
Punkt 3 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

3a. erindrer om sin udtalelse af [dato for 
vedtagelse på plenarmødet] som led i 
lovgivningsprocedurerne for ”klima- og 
energipakken”;

Or. en

Ændringsforslag 5
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam
Aylward, Johannes Blokland
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 24, 206, 207, 208, 211, 212, 213, 
214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, sidste sætning af 328, delvis 351 og 352, original punkt 70, 
71, 72 (ETS) og ændringsforslag 160 (CO2 fra biler)

Forslag til beslutning
Punkt B b (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Bb. der henviser til, at det sammen med 
Rådet behandler forslag til retsakter, 
hvormed formålet er at opfylde EU's 
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klimaforpligtelser,  

Or. en

Ændringsforslag 6
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Liam Aylward, 
Johannes Blokland
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 31

Forslag til beslutning
Punkt B a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Ba. der henviser til, at Lissabontraktaten 
udtrykkeligt fastsætter Unionens mål og 
beføjelser med hensyn til klimaændringer, 
og at den, hvis den bliver ratificeret, vil 
styrke EU’s rolle hvad angår fremme af 
bæredygtig udvikling og bekæmpelse af 
klimaændringer,

Or. en

Ændringsforslag 7
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 7 (delvis), 8 (delvis) og 30

Forslag til beslutning
Punkt 5

Forslag til beslutning Ændringsforslag

5. deler den opfattelse, at udvikling, 
anvendelse og eksport af moderne 
miljøteknologier yder et bidrag til 
opfyldelse af Lissabonstrategien og EU-
Kyotomålene samt yderligere 
klimabeskyttelsesmål, og at 
miljøbeskyttelsesmål og økonomisk vækst 
således realiseres;

5. deler den opfattelse, at udvikling, 
anvendelse og eksport af moderne 
miljøteknologier yder et bidrag til 
opfyldelse af Lissabonstrategien og EU-
Kyotomålene samt yderligere 
klimabeskyttelsesmål, og at 
miljøbeskyttelsesmål og økonomisk vækst 
således realiseres; understreger i denne 
forbindelse, at bekæmpelse af 
klimaændringer vil føre til 
samfundsmæssige forandringer, som vil 
bidrage til at skabe nye arbejdspladser og 
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industrier, begrænse afhængigheden af 
importerede fossile brændstoffer og skabe 
sociale fordele for borgerne; er endvidere 
overbevist om, at det kun vil lykkes at 
bekæmpe klimaændringer, hvis borgerne 
fuldt ud inddrages i processen og 
beskyttes i perioden med overgang til en 
kulstofneutral økonomi;

Or. en

Ændringsforslag 8
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 9, 28, 418, 419, 420, 422, 423 og 
342

Forslag til beslutning
Punkt O

Forslag til beslutning Ændringsforslag

O. der henviser til, at de disponible 
finansielle midler til 
tilpasningsforanstaltninger i 
udviklingslandene er yderst utilstrækkelige 
og burde forhøjes betragteligt,

O. der henviser til, at afbødnings- og 
tilpasningsindsatsen begge er af 
afgørende betydning, og til, at 
industrilandene har et historisk ansvar for 
klimaændringerne; der henviser til, at 
udviklingslandene kun har bidraget lidt til 
klimaændringerne, men alligevel er mest 
berørt af dem; der henviser til, at de 
disponible finansielle midler til 
bekæmpelse af klimaændringer i 
udviklingslandene er utilstrækkelige og 
burde forhøjes betragteligt,

Or. en

 Den internationale dimension: tiden efter 2012
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Ændringsforslag 9
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 36 og 38

Forslag til beslutning
Punkt 10

Forslag til beslutning Ændringsforslag

10. understreger, at den nye 
klimabeskyttelsesaftale i FN-regi bør 
bygge på princippet om "fælles men 
forskelligt ansvar", idet de 
industrialiserede lande yder et entydigt 
bidrag til emissionsreduktionerne, mens 
udviklingslandene ligeledes forpligter sig 
til at træffe 
klimabeskyttelsesforanstaltninger, der 
ligger inden for rammerne af deres 
muligheder;

10. understreger, at den nye 
klimabeskyttelsesaftale i FN-regi bør 
bygge på princippet om "fælles men 
differentieret ansvar" idet de 
industrialiserede lande må gå i spidsen og 
reducere deres nationale emissioner, mens 
udviklingslandene i overensstemmelse med 
Balihandlingsplanen ligeledes må 
forpligte sig til at træffe
afbødningsforanstaltninger med henblik 
på bæredygtig udvikling, som er tilpasset 
de enkelte lande, og som på målbar, 
rapporterbar og verificerbar vis støttes og 
muliggøres af teknologi, finansiering og 
kapacitetsopbygning fra industrilandene;

Or. en

Ændringsforslag 10
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 41, 42, 43, 44 og 45

Forslag til beslutning
Punkt 12

Forslag til beslutning Ændringsforslag

12. opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at integrere kravene 
om emissionsreduktioner og 
tilpasningsforanstaltninger til følgerne af 
klimaændringerne i 
udviklingshjælpeprogrammer, hhv. i de 
beslutningsprocesser, der foregår i 
internationale agenturer for 
udviklingshjælp henvise til 

12. opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at integrere kravene 
om emissionsreduktioner og 
tilpasningsforanstaltninger til følgerne af 
klimaændringerne i 
udviklingshjælpeprogrammer, hhv. i de 
beslutningsprocesser, der foregår i 
internationale agenturer for 
udviklingshjælp henvise til 
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nødvendigheden af at efterkomme disse 
krav og i denne forbindelse også inddrage 
den private sektor og de offentlige 
institutioner i de berørte lande eller 
regioner gennem partnerskaber;

nødvendigheden af at efterkomme disse 
krav og i denne forbindelse også inddrage 
den private sektor, de offentlige 
institutioner og ikke-statslige 
organisationer i de berørte lande eller 
regioner gennem partnerskaber; 
understreger, at der skal mobiliseres 
yderligere ressourcer med henblik på at 
hjælpe udviklingslandene med at tackle 
udfordringen i forbindelse med 
klimaændringer, og at nye initiativer i 
denne forbindelse skal knyttes sammen 
med UNFCCC-processen og med 
gennemførelsen af MDG-målene;  glæder 
sig over EU's lancering af en global 
klimaændringsalliance (GCCA), der skal 
støtte tilpasningen til klimaændringer i de 
fattige udviklingslande, der er mest 
sårbare over for klimaændringer, og 
minder i denne forbindelse om sin 
beslutning af 21. oktober 20081;

Or. en

 Energi

Ændringsforslag 11
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 57

Forslag til beslutning
Punkt 18

Forslag til beslutning Ændringsforslag

18. understreger, at Europa har brug for en 
fremtidsorienteret strategisk energi- og 
energiudenrigspolitik, så der kan 
garanteres et højt mål af 
energiforsyningssikkerhed i 
overensstemmelse med principperne om 
bæredygtighed, ressourceeffektivitet og 
klimaneutralitet, og at spørgsmål 
vedrørende transport af energi foruden 

18. understreger, at Europa har brug for en 
fremtidsorienteret fælles energipolitik 
både inden for EU og i forbindelse med 
eksterne relationer, så der kan garanteres 
et højt mål af energiforsyningssikkerhed i 
overensstemmelse med principperne om 
bæredygtighed, ressourceeffektivitet og 
klimaneutralitet;

                                               
1 Vedtagne tekster, P6_TA(2008)0491.
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spørgsmålet om rådigheden over energi 
skal besvares under det samlede kapitel, 
der hedder energiinfrastruktur;

Or. en

Ændringsforslag 12
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Jens Holm, Liam Aylward, Johannes 
Blokland
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 61, 62, 71, 72 og 73

Forslag til beslutning
Punkt 18 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

18a. opfordrer EU og medlemsstaterne til 
at sikre:
– udviklingen af og investeringer i en 
europæisk energitransportinfrastruktur 
(herunder det såkaldte superelnet), der er 
nødvendig for at sikre EU's adgang til 
flere forskellige energikilder
– vedvarende forskning og udvikling af 
pilotprojekter knyttet til ikt-baseret 
teknologi, decentraliseret produktion og 
andre nye teknologiske udviklinger; 

Or. en

Ændringsforslag 13
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 78, 79, 80 og 81

Forslag til beslutning
Punkt 23

Forslag til beslutning Ændringsforslag

23. opfordrer politik og økonomi til at 
investere i infrastruktur, netværker og 
ledninger til udvinding af solenergibaseret 
strøm til hydrogenproduktion og inden for 

23. opfordrer EU, medlemsstaterne og 
erhvervslivet:
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rammerne af energipartnerskaberne at 
tilbyde tredjelande programmer til 
udvikling af de nødvendige institutioner, 
infrastrukturer samt 
uddannelsesprogrammer for lokale fagfolk 
og nedadgang til dækning af deres eget 
behov;

– til at investere i infrastruktur, netværker 
og ledninger til produktion, transport og 
lagring af solenergi og hydrogen
– til inden for rammerne af 
energipartnerskaberne at tilbyde 
tredjelande programmer til udvikling af de 
nødvendige institutioner, infrastrukturer 
samt uddannelsesprogrammer for lokale 
fagfolk og netadgang til dækning af deres 
eget behov;

Or. en

Ændringsforslag 14
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 87, 86, 88 og 89

Forslag til beslutning
Punkt 25

Forslag til beslutning Ændringsforslag

25. understreger det betragtelige potentiale 
forbundet med anvendelse af biomasse til 
energiproduktion for at nedsætte 
drivhusgasemissionerne og slå til lyd for 
en europæisk strategi for anvendelse af 
biomasse til opvarmning og køling;

25. understreger det betragtelige potentiale 
forbundet med anvendelse af bæredygtigt 
produceret biomasse til energiproduktion 
for at nedsætte drivhusgasemissionerne og 
slår til lyd for en europæisk strategi for 
anvendelse af bæredygtigt produceret
biomasse til produktion af elektricitet og 
gas, opvarmning og køling;

Or. en

 Biobrændstoffer
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Ændringsforslag 15
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Jens Holm, Liam Aylward, Johannes 
Blokland
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 107, 108 og 109

Forslag til beslutning
Punkt 29

Forslag til beslutning Ændringsforslag

29. konstaterer, at fremstillingen af 
biobrændstoffer delvis er skyld i 
fødevareprisstigningerne, men at det 
hverken vil løse problemerne med 
hungersnød i verden eller give svar på 
spørgsmålet om klimavenlig mobilitet at 
afstå fra at bruge biobrændstoffer;

29. konstaterer, at visse metoder til
fremstilling af biobrændstoffer kan have 
en virkning på fødevarepriserne, tab af 
biodiversitet og afskovning, og konstaterer 
samtidig, at biobrændstoffer må fremstilles 
på en ansvarlig måde og ved hjælp af en 
beviseligt bæredygtig proces;

Or. en

Ændringsforslag 16
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Jens Holm, Johannes Blokland
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 113, 111 og 112

Forslag til beslutning
Punkt 30

Forslag til beslutning Ændringsforslag

30. foreslår Kommissionen at overveje 
muligheden af en fast kvote for 
biobrændstoffer og i stedet for udvikle 
fleksible scenarier, der i ligeså høj grad
tager højde for det voksende behov for 
dyrkningsarealer verden over for 
fødevarer og foderstoffer i landbruget som 
for nødvendigheden af import af 
biobrændstoffer i EU for at efterkomme 
kravet om individuel mobilitet og 
godstransport i fremtiden;

30. foreslår Kommissionen at overveje 
muligheden af en kvote for biobrændstoffer 
og at udvikle fleksible politikker, der tager 
højde for biobrændstofproduktions 
komplekse karakter, bl.a. livscyklus-
drivhusgasemissioner og vurdering af alle 
relevante indirekte virkninger;

Or. en

Ændringsforslag 17
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
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Aylward, Johannes Blokland
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 86, 114 og 115

Forslag til beslutning
Punkt 31

Forslag til beslutning Ændringsforslag

31. betragter inddragelse af 
udviklingslandene i en langsigtet strategi 
for udvikling og produktion af 
biobrændstoffer som uundværlig for at 
undersøge de økonomiske 
planlægningsmuligheder og 
forvaltningsmuligheder, finde en løsning 
på spørgsmålet om økologisk 
bæredygtighed og ikke mindst muliggøre 
social udvikling og varige 
indkomstforbedringer;

31. betragter inddragelse af 
udviklingslandene i en langsigtet strategi 
for udvikling og produktion af 
biobrændstoffer som uundværlig for at 
undersøge de økonomiske 
planlægningsmuligheder og 
forvaltningsmuligheder, sikre 
fødevareforsyninger og 
fødevareproduktion, finde en løsning på 
spørgsmålet om økologisk bæredygtighed 
og ikke mindst muliggøre social udvikling 
og varige indkomstforbedringer samt sørge 
for, at udviklingslandene gives den 
optræning, der er nødvendig for at sætte 
dem i stand til at opfylde EU's 
bæredygtighedskriterier;

Or. en

 Energieffektivitet

Ændringsforslag 18
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 119, 120, 121, 122 og 123

Forslag til beslutning
Punkt 33

Forslag til beslutning Ændringsforslag

33. opfordrer Kommissionen til at 
undersøge, hvorvidt 20 %-målet for 
energieffektivitet inden 2020, der ikke er 
bindende, burde være det, og i givet fald 
foreslå Rådet at gøre dette mål bindende;

33. opfordrer Kommissionen til at foreslå 
et bindende 20 %-mål for
energieffektivitet inden 2020 og lade dette 
forslag ledsage af konkrete midlertidige 
reduktionsmål;
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Or. en

Ændringsforslag 19
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 134 og 138 (delvis)

Forslag til beslutning
Punkt 39

Forslag til beslutning Ændringsforslag

39. opfordrer de ansvarlige lokale 
myndigheder og brancheforeninger i 
medlemsstaterne til at etablere kriteriet om 
energieffektivitet i nybyggeri som ledende 
princip for arkitekter og 
bygningsingeniører, idet byggeretlige 
forskrifter for nyopførte bygningers 
energieffektivitet vil kunne være et 
indledende skridt til at nå dette mål;

39. opfordrer de ansvarlige lokale 
myndigheder og brancheforeninger i 
medlemsstaterne til at etablere kriterier, 
retningslinjer og national lovgivning eller 
administrative beslutninger om 
energieffektivitet i nybyggeri som ledende 
princip for arkitekter og 
bygningsingeniører med byggeretlige 
forskrifter for nyopførte bygningers og 
omfattende renovationsarbejders 
energieffektivitet;

Or. en

Ændringsforslag 20
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland 
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 138, 143, 336, 376, 463 og 452

Forslag til beslutning
Punkt 39 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

39a. understreger behovet for at integrere 
mindstekrav til energieffektivitet i en bred 
politik for offentlige indkøb hvad angår 
offentlige bygninger og tjenesteydelser på 
nationalt, regionalt og lokalt niveau, som 
et middel til at fremme innovation inden 
for nye teknologier og sikre disses 
markedsadgang;

Or. en
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 Mobilitet og logistik

Ændringsforslag 21
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 163, 164 og 165

Forslag til beslutning
Punkt 51

Forslag til beslutning Ændringsforslag

51. bifalder op- og udbygningen af de 
transeuropæiske net og kræver en hurtigst 
mulig afslutning af de vigtige projekter, der 
har højeste prioritet for logistikken i 
forbindelse med godstransportkæden og en 
bæredygtig europæisk transportpolitik;

51. bifalder opbygningen af de 
transeuropæiske transportnet (TEN-T)
inden for EU og udbygningen af dem til 
nabolandene og kræver en hurtigst mulig 
afslutning af de vigtige projekter, der har 
højeste prioritet, særlig de mest 
klimavenlige projekter, for logistikken i 
forbindelse med godstransportkæden og en 
bæredygtig europæisk transportpolitik;

Or. en

 Landbrug og kvægavl

Ændringsforslag 22
Jens Holm, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Liam Aylward
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 247, 248 og 249

Forslag til beslutning
Punkt 84 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

84a. erkender, at dyrkningen af korn og 
soja til foderbrug er årsag til en væsentlig 
del af drivhusgasemissionerne; erindrer 
om, at det i rapporten "Livestock's Long 
Shadow", som FN's Fødevare- og 
Landbrugsorganisation offentliggjorde i 
november 2006, blev påpeget, at 
husdyrproduktionen tegner sig for 18% af 
verdens samlede drivhusgasemissioner; 
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mener, at man bør fremme en overgang 
fra intensiv husdyrproduktion til mere 
ekstensive og bæredygtige systemer, 
samtidig med at kødforbruget bør 
nedbringes, navnlig i industrilandene;

Or. en

Ændringsforslag 23
Jens Holm, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Liam Aylward, Johannes 
Blokland
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 251, 252 og 253

Forslag til beslutning
Punkt 85

Forslag til beslutning Ændringsforslag

85. kræver inden for mælke- og 
kødproduktion en undersøgelse og i givet 
fald en forbedring af foderrationerne for at 
nå frem til en mindskelse i 
methandannelsen i drøvtyggernes 
fordøjelsessystemer uden at indskrænke 
produktiviteten;

85. kræver inden for mælke- og 
kødproduktion en undersøgelse og i givet 
fald en forbedring af foderrationerne for at 
nå frem til en mindskelse i 
methandannelsen i drøvtyggernes 
fordøjelsessystemer; anmoder om, at alle 
foder- og avlsrelaterede foranstaltninger i 
husdyrsektoren underkastes en 
forudgående vurdering af deres 
indvirkning på dyrenes sundhed og 
velfærd, og at sådanne foranstaltninger 
ikke indføres, hvis de har nogen negative 
indvirkninger på de berørte dyr;

Or. en

 Jordbeskyttelse
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Ændringsforslag 24
Karl-Heinz Florenz, Chris Davies
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 271 og  273

Forslag til beslutning
Punkt 95

Forslag til beslutning Ændringsforslag

95. opfordrer medlemsstaterne til at 
etablere en jordbeskyttelsespolitik gennem 
egnede jordbearbejdningsmetoder, der 
tager hensyn til betydningen af de 
organiske stoffers tilstedeværelse i 
jordbunden for jordens frugtbarhed, 
vandlagringskapacitet og evnen til at 
fungere som kulstoflager;

95. opfordrer medlemsstaterne til at 
etablere en jordbeskyttelsespolitik gennem 
egnede jordbearbejdningsmetoder, der 
tager hensyn til betydningen af de 
organiske stoffers tilstedeværelse i 
jordbunden for jordens frugtbarhed, 
vandlagringskapacitet og evnen til at 
fungere som kulstoflager, og til at overveje 
mulighederne for at anvende biotrækul;

Or. en

 Sundhed

Ændringsforslag 25
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 315 og 317 

Forslag til beslutning
Punkt 116

Forslag til beslutning Ændringsforslag

116. fremhæver en styrkelse af 
katastrofeberedskabet, det offentlige 
sundhedsvæsen og nødhjælp, 
understøttelse af sundhedsfremmende 
foranstaltninger i alle sektorer samt 
bevidsthedsskabende foranstaltninger som 
mulige foranstaltninger, såsom for 
eksempel oplysning om nye sundhedsfarer, 
advarselshenvisninger og konkrete 
henvisninger til forebyggelse af udsættelse 
for risici;

116. fremhæver indsamling og evaluering 
af relevante oplysninger om 
klimaændringernes indvirkning på 
menneskers sundhed, styrkelse af 
katastrofeberedskabet, det offentlige 
sundhedsvæsen og nødhjælp, 
understøttelse af sundhedsfremmende 
foranstaltninger i alle sektorer samt 
bevidsthedsskabende foranstaltninger som 
mulige foranstaltninger, såsom for 
eksempel oplysning om nye sundhedsfarer, 
advarselshenvisninger og konkrete 
henvisninger til forebyggelse af udsættelse 
for risici, navnlig for så vidt angår
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insektbårne sygdomme og hedebølger;

Or. en

Ændringsforslag 26
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 305, 306, 522, 523, 525 og 526

Forslag til beslutning
Punkt CA

Forslag til beslutning Ændringsforslag

CA. der henviser til, at nogle
sundhedsskadelige følger af 
klimaændringer kan holdes i skak, hvis 
man forbereder og styrker 
sundhedsvæsenerne og træffer tilsvarende
præventive foranstaltninger,

CA. der henviser til, at mange
sundhedsskadelige følger af 
klimaændringer ifølge bl.a. WHO kan 
holdes i skak, hvis man forbereder og
styrker sundhedsvæsenerne, træffer 
hensigtsmæssige præventive 
foranstaltninger, navnlig med hensyn til
spredningen af tropesygdomme, og fører 
offentlige informationskampagner, der 
navnlig henvender sig til sårbare grupper 
som f.eks. gravide kvinder, nyfødte 
babyer, børn og ældre,

Or. en

 Fremme af fremtidsteknologier

Ændringsforslag 27
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 331, 333 og 351

Forslag til beslutning
Punkt 125

Forslag til beslutning Ændringsforslag

125. kræver, at der oprettes en europæisk 
klimafond eller tilsvarende fonde i 
medlemsstaterne, der skal hente deres 
midler gennem auktionsindtægter fra 
emissionshandelssystemet, og ser heri en 

125. kræver, at der oprettes en europæisk 
klimafond og/eller tilsvarende fonde i 
medlemsstaterne, og ser heri en mulighed 
for at skabe en kapitalreserve til 
finansiering af en fremtidig klimapolitik, 
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mulighed for at skabe en kapitalreserve til 
finansiering af en fremtidig klimapolitik, 
hvis enkelte foranstaltninger og dermed 
forbundne investeringsbehov det i dag kun 
med et vist forbehold er muligt at 
planlægge;

hvis enkelte foranstaltninger og dermed 
forbundne investerings- og 
solidaritetsbehov det i dag kun med et vist 
forbehold er muligt at planlægge;

Or. en

 2050 - Fremtiden begynder i dag

Ændringsforslag28
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland,
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 370 og 371

Forslag til beslutning
Punkt 146 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

146a. opfordrer til, at der udarbejdes en 
handlingsplan til bekæmpelse af 
klimaændringer i perioden 2009-2014, der 
skal gennemføres som følger:
a) på EU-plan bør Kommissionen og 
medlemsstaterne 
– forestå drøftelser på lokalt og globalt 
plan om foranstaltninger til bekæmpelse 
af klimaændringer
– udvikle, finansiere og indføre et EU-
dækkende superelnet, der er tilgængeligt 
for alle typer elleverandører
– fremme og finansiere en effektiv og 
bæredygtig transportinfrastruktur med 
henblik på at nedbringe CO2-
emissionerne, herunder brintteknologi og 
højhastighedsjernbaner
– udvikle nye kommunikationsstrategier 
med henblik på at uddanne borgerne og 
tilskynde dem til at nedbringe 
emissionerne på økonomisk 
overkommelig vis, f.eks. gennem 
udarbejdelse af oplysninger om 
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produkters og tjenesteydelsers 
kulstofindhold
– udvikle passende 
lovgivningsinstrumenter for at tilskynde 
alle industrisektorer til at blive førende i 
kampen mod klimaændringer, 
begyndende med et krav om 
gennemsigtighed med hensyn til CO2-
emissioner
– etablere stærkere forbindelser mellem 
den politiske Lissabondagsorden, den 
sociale dagsorden og 
klimaændringspolitikkerne;
b) på lokalt og regionalt plan bør der ske 
fremme og udveksling af bedste praksis, 
navnlig vedrørende
– energieffektivitetsforanstaltninger til 
bekæmpelse af energifattigdom med 
henblik på fastsættelse af netto-nul-mål 
for energiforbruget i private og offentlige 
bygninger samt erhvervsbygninger
– genvinding og genanvendelse af affald, 
f.eks. gennem udvikling af infrastrukturer 
til indsamlingssteder
– udvikling af infrastrukturer til 
lavemissionspersonbiler, der anvender 
vedvarende energikilder, samt indførelse 
af incitamenter til udvikling af 
nulemissionskøretøjer til brug inden for 
den kollektive transport
– fremme af en mere bæredygtig mobilitet 
i byer og i landdistrikter
– vedtagelse og gennemførelse af 
foranstaltninger med henblik på 
tilpasning til klimaændringerne;

Or. en

Ændringsforslag 29
Dorette Corbey, Rebecca Harms, Chris Davies, Jens Holm
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 389, 390 og det oprindelige 
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punkt A

Forslag til beslutning
Punkt A

Forslag til beslutning Ændringsforslag

A. der henviser til, at bevarelsen af naturen 
er en opgave, der går i arv fra den 
nuværende generation til den næste,

der henviser til, at bevarelsen af naturen og 
menneskeheden er en opgave, der går i arv 
fra den nuværende generation til den næste,

Or. en
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