
AM\755663SV.doc PE415.349v03-00

SV SV

EUROPAPARLAMENTET
2004 










 2009

Tillfälliga utskottet för klimatförändringar

2008/2105(INI)

26.11.2008

KOMPROMISSÄNDRINGSFÖRSLAG
1 - 29

Förslag till betänkande
Karl-Heinz Florenz
(PE407.892v01-00)

”2050: Framtiden börjar i dag: rekommendationer för EU:s framtida 
integrerade politik i klimatfrågan”
(2008/2105(INI))

Adlib Express Watermark



PE415.349v03-00 2/22 AM\755663SV.doc

SV

AM_Com_NonLegCompr

Adlib Express Watermark



AM\755663SV.doc 3/22 PE415.349v03-00

SV

 Politiska riktlinjer

Ändringsförslag 1
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslag 1

Förslag till resolution
Punkt -1 (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

-1. Europaparlamentet påminner om sin 
ovannämnda resolution av den 21 maj 
2008, och särskilt det faktum att alla 
insatser för att begränsa utsläppen bör 
inriktas på att hålla sig väl under målet på 
2°C, eftersom redan en sådan 
uppvärmningsnivå starkt skulle påverka 
vårt samhälle och människors livsstilar, 
och även skulle medföra betydande 
förändringar av ekosystem och 
vattenresurser.  Parlamentet är djupt 
oroat över att många aktuella 
vetenskapliga rapporter visar att 
klimatförändringarna både sker snabbare 
och medför allvarligare negativa effekter 
än vad man tidigare trott.   Parlamentet 
uppmanar därför kommissionen att noga 
bevaka och analysera de senaste 
vetenskapliga rönen för att framför allt 
bedöma huruvida EU:s mål på 2°C 
fortfarande är tillräckligt för att undvika 
farliga klimatförändringar. 

Or. en
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Ändringsförslag 2
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslag 10

Förslag till resolution
Skäl Ea (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Ea. Vårt samhälle står inför dubbla 
utmaningar när det gäller jordens 
livsuppehållande system, nämligen 
klimatförändringar och överanvändning 
och förstöring av flera av de viktigaste 
ekosystemen. Det finns många kopplingar 
mellan klimatsystemet och ekosystemen –
i synnerhet förmågan hos ekosystem på 
land och i haven att binda kol – och 
åtgärder för att ta itu med 
klimatförändringarna kan endast bli 
effektiva om det finns friska ekosystem.

Or. en

Ändringsförslag 3
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslagen 11, 12, 13, 14, 15, 16

Förslag till resolution
Punkt 2

Förslag till resolution Ändringsförslag

2. Europaparlamentet påminner särskilt om 
de mål som behöver fastställas för att 
bekämpa klimatförändringarna. 
Parlamentet önskar ett tydligt mål på 
medellång sikt i form av en minskning av 
utsläppen av växthusgaser med 20 till 
30 procent fram till 2020, samt ett 
långsiktigt minskningsmål om 50 till
80 procent fram till 2050. Härigenom kan
ökningen av den globala 
genomsnittstemperaturen med 50 procents 

2. Europaparlamentet påminner särskilt om 
de mål som behöver fastställas för att 
bekämpa klimatförändringarna och 
understryker, i enlighet med 
rekommendationerna i den fjärde 
utvärderingsrapporten från den 
mellanstatliga panelen för 
klimatförändringar och i färdplanen från 
Bali, vikten av ett mål på medellång sikt
för EU och de andra industrialiserade 
länderna som grupp i form av en 
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sannolikhet begränsas till 2 grader Celsius 
jämfört med de förindustriella nivåerna.

minskning av utsläppen av växthusgaser 
med 25 till 40 procent fram till 2020, och 
ett långsiktigt minskningsmål om minst 80 
procent fram till 2050 jämfört med 1990. 
Fokus ska fortfarande ligga på att 
begränsa ökningen av den globala 
genomsnittstemperaturen till 2 grader 
Celsius jämfört med de förindustriella 
nivåerna, för att på så sätt uppnå 
50 procents sannolikhet för att nå detta 
mål.

Or. en

Ändringsförslag 4
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslagen 24, 206, 207, 208, 211, 212, 213, 
214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, sista meningen 328, delvis 351 och 352, ursprungliga 
punkterna 70, 71, 72 (ETS) och ändringsförslag 160 (koldioxidutsläpp från bilar)

Förslag till resolution
Punkt 3a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

3a. Europaparlamentet påminner om sin 
ståndpunkt av [datum för antagande i 
kammaren] i lagstiftningsförfarandet för 
klimat- och energipaketet. 

Or. en

Ändringsförslag 5
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslagen 24, 206, 207, 208, 211, 212, 213, 
214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, sista meningen 328, delvis 351 och 352, ursprungliga 
punkterna 70, 71, 72 (ETS) och ändringsförslag 160 (koldioxidutsläpp från bilar)

Förslag till resolution
Skäl Bb (nytt)
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Förslag till resolution Ändringsförslag

Bb. Tillsammans med rådet granskar 
parlamentet de lagstiftningsförslag som 
syftar till att uppfylla EU:s 
klimatåtaganden.   

Or. en

Ändringsförslag 6
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Liam Aylward, 
Johannes Blokland
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslag 31

Förslag till resolution
Skäl Ba (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Ba. I Lissabonfördraget fastställs explicit 
unionens mål och befogenheter på 
klimatförändringsområdet, och om det
ratificeras kommer EU:s roll för att 
främja hållbar utveckling och bekämpa 
klimatförändringar att stärkas. 

Or. en

Ändringsförslag 7
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslagen 7 (delvis), 8 (delvis), 30

Förslag till resolution
Punkt 5

Förslag till resolution Ändringsförslag

5. Europaparlamentet instämmer i att 
utveckling, tillämpning och export av 
modern miljöteknik bidrar till att uppfylla 
Lissabonstrategin, EU:s Koytomål och 
andra klimatmål, och att härigenom såväl 

5. Europaparlamentet instämmer i att 
utveckling, tillämpning och export av 
modern miljöteknik bidrar till att uppfylla 
Lissabonstrategin, EU:s Koytomål och 
andra klimatmål, och att härigenom såväl 
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miljö- som tillväxtmål förverkligas. miljö- som tillväxtmål förverkligas. 
Parlamentet understryker att kampen mot 
klimatförändringarna kommer att leda till 
förändringar i samhället som bidrar till 
att skapa nya arbetstillfällen och 
industrier, motverka beroendet av 
importerade fossila bränslen och ge 
medborgarna sociala förmåner.  
Dessutom kan klimatförändringarna 
endast bekämpas framgångsrikt om 
medborgarna är engagerade och får 
skydd under övergångsperioden till en 
koldioxidneutral ekonomi. 

Or. en

Ändringsförslag 8
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslagen 9, 28, 418, 419, 420, 422, 423, 
342

Förslag till resolution
Skäl O

Förslag till resolution Ändringsförslag

O. I utvecklingsländerna är de ekonomiska 
förutsättningarna för att genomföra sådana 
anpassningsåtgärder helt otillräckliga, och 
behöver förbättras i hög grad.

O. Både anpassningsåtgärder och 
åtgärder för att mildra effekterna är av 
avgörande betydelse.  De industrialiserade 
länderna har ett historiskt ansvar för 
klimatförändringarna.  
Utvecklingsländerna har inte bidragit 
nämnvärt till klimatförändringarna, men 
är ändå de som drabbas hårdast av dem.  I 
utvecklingsländerna är de ekonomiska 
förutsättningarna för att bekämpa 
klimatförändringarna otillräckliga, och 
behöver förbättras i hög grad.

Or. en

 Internationella aspekter: Utrikespolitik med klimathänsyn och den internationella 
handeln efter 2012
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Ändringsförslag 9
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslagen 36, 38

Förslag till resolution
Punkt 10

Förslag till resolution Ändringsförslag

10. Europaparlamentet framhåller att det 
nya klimatavtalet under FN:s överinseende 
bör bygga på principen ”gemensamt men
olika ansvar”. Industriländerna bör klart 
bidra till att minska utsläppen, medan 
utvecklingsländerna bör åta sig att inom 
ramen för sina möjligheter genomföra 
åtgärder som gagnar klimatet. 

10. Europaparlamentet framhåller att det 
nya klimatavtalet under FN:s överinseende 
bör bygga på principen ”gemensamt men
skilt ansvar. Industriländerna bör gå i 
spetsen och minska sina egna utsläpp, 
medan utvecklingsländerna bör åta sig att, i 
enlighet med handlingsplanen från Bali, 
vidta lämpliga nationella åtgärder för att 
mildra effekterna med utgångspunkt i en 
hållbar utveckling, som på ett mätbart, 
rapporterbart och kontrollerbart stöds och 
möjliggörs av teknik, finansiering och 
kapacitetsuppbyggande från 
industriländerna.

Or. en

Ändringsförslag 10
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslagen 41, 42, 43, 44, 45

Förslag till resolution
Punkt 12

Förslag till resolution Ändringsförslag

12. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
införliva kraven på utsläppsminskning och 
anpassningsåtgärder som föranleds av 
klimatförändringarna i sina program för 
utvecklingsbistånd, respektive att under 
förhandlingar om beslut i internationella 

12. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
införliva kraven på utsläppsminskning och 
anpassningsåtgärder som föranleds av 
klimatförändringarna i sina program för 
utvecklingsbistånd, respektive att under 
förhandlingar om beslut i internationella 
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biståndsorgan framhålla nödvändigheten av 
detta. Därvid bör även det privata 
näringslivet och offentliga organ i berörda 
länder och regioner medverka genom 
partnerskap. 

biståndsorgan framhålla nödvändigheten av 
detta. Därvid bör även det privata 
näringslivet, offentliga organ och icke-
statliga organisationer i berörda länder 
och regioner medverka genom partnerskap.
Ytterligare resurser måste frigöras för att 
hjälpa utvecklingsländerna att ta itu med 
klimatförändringens utmaningar. Nya 
initiativ i detta avseende måste vara 
formellt kopplade till arbetet vid FN:s 
ramkonvention om klimatförändringar 
och till strävan att uppfylla 
millennieutvecklingsmålen. Parlamentet 
välkomnar EU:s lansering av en global 
klimatförändringsallians (GCCA) för att 
stödja de fattiga utvecklingsländer som är 
mest utsatta för klimatförändringar i 
deras anpassning till 
klimatförändringarna, och påminner i 
detta sammanhang om sin resolution av 
den 1 oktober 20081;

Or. en

 Energi

Ändringsförslag 11
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslag 57

Förslag till resolution
Punkt 18

Förslag till resolution Ändringsförslag

18. Europaparlamentet understryker att EU 
behöver en framtidsinriktad strategisk 
energipolitik och energiutrikespolitik för 
att kunna garantera en hög 
energiförsörjningstrygghet i enlighet med 
riktlinjerna för hållbarhet, resurseffektivitet 
och klimatneutralitet, och att även frågor 

18. Europaparlamentet understryker att EU
behöver en framtidsinriktad, gemensam
energipolitik, både inom EU och i de yttre 
förbindelserna, för att kunna garantera en 
hög energiförsörjningstrygghet i enlighet 
med riktlinjerna för hållbarhet, 
resurseffektivitet och klimatneutralitet. 

                                               
1 Antagna texter, P6_TA(2008)0491.
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kring transport och lagring av energi 
under den sammanfattande beteckningen 
energiinfrastruktur måste besvaras vid 
sidan av frågan om energitillgång.

Or. en

Ändringsförslag 12
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Jens Holm, Liam Aylward, Johannes 
Blokland
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslagen 61, 62, 71, 72, 73

Förslag till resolution
Punkt 18a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

18a. Europaparlamentet uppmanar EU 
och medlemsstaterna att garantera: 
– utveckling av och investeringar i en 
europeisk energi- och 
transportinfrastruktur (inklusive det så 
kallade supernätet) som krävs för att 
åstadkomma europeisk mångfald när det 
gäller energikällor,
– ständig forskning om och utveckling av 
pilotprojekt kopplade till IKT-relaterad 
teknik, decentraliserad produktion och 
annan ny teknisk utveckling. 

Or. en

Ändringsförslag 13
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslagen 78, 79, 80, 81

Förslag till resolution
Punkt 23

Förslag till resolution Ändringsförslag

23. Europaparlamentet anser att man inom 23. Europaparlamentet anser att man i EU, 
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politik och näringsliv ska investera i 
infrastruktur, nät och ledningar för 
utvinning av solenergi för väteproduktion, 
för att inom ramen för energipartnerskapen 
kunna erbjuda tredjeländer 
uppbyggnadsprogram för de institutioner, 
infrastrukturer och utbildningsprogram för 
lokal fackpersonal som krävs samt 
nättillträde för egen förbrukning.

medlemsstaterna och näringslivet

– ska investera i infrastruktur, nät och 
ledningar för produktion, transport och 
lagring av solenergi och väte, 

– inom ramen för energipartnerskapen ska 
erbjuda tredjeländer uppbyggnadsprogram 
för de institutioner, infrastrukturer och 
utbildningsprogram för lokal fackpersonal 
som krävs samt nättillträde för egen 
förbrukning. 

Or. en

Ändringsförslag 14
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslagen 87, 86, 88, 89

Förslag till resolution
Punkt 25

Förslag till resolution Ändringsförslag

25. Europaparlamentet understryker den 
betydande potential som användning av 
biomassa har för energiproduktion som 
syftar till att minska utsläppen av 
växthusgaser, och kräver en EU-strategi för 
att använda biomassa till uppvärmning och 
kylning.

25. Europaparlamentet understryker den 
betydande potential som hållbar 
användning av biomassa har för 
energiproduktion som syftar till att minska 
utsläppen av växthusgaser, och kräver en 
EU-strategi för att använda hållbar 
biomassa till produktion av el och gas, 
uppvärmning och kylning.

Or. en

 Biobränslen
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Ändringsförslag 15
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Jens Holm, Liam Aylward, Johannes 
Blokland
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslagen 107, 108, 109

Förslag till resolution
Punkt 29

Förslag till resolution Ändringsförslag

29. Europaparlamentet konstaterar att 
produktionen av biobränsle delvis är orsak 
till de högre livsmedelspriserna, men att ett 
avstående från biobränslen varken skulle 
lösa problemet med svält i världen eller 
besvara frågan om miljövänlig rörlighet.

29. Europaparlamentet konstaterar att vissa 
produktionstyper av biobränsle kan 
påverka livsmedelspriserna, minska den 
biologiska mångfalden och öka 
avskogningen, och konstaterar samtidigt
att biobränslen måste produceras på ett 
ansvarsfullt sätt och genom en bevisligen 
hållbar process. 

Or. en

Ändringsförslag 16
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Jens Holm, Johannes Blokland
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslagen 113, 111, 112

Förslag till resolution
Punkt 30

Förslag till resolution Ändringsförslag

30. Europaparlamentet föreslår att 
kommissionen ska tänka över konceptet 
med en fastlagd kvot för biobränsle och i 
stället utarbeta flexibla scenarier där även
hänsyn tas till jordbrukets ökande behov 
av odlingsareal i världen för livsmedel 
och foder och frågan om nödvändig 
import av biobränsle till EU för att kunna 
möta framtidens krav på individuell 
rörlighet och transport av varor.

30. Europaparlamentet föreslår att 
kommissionen ska tänka över konceptet 
med en kvot för biobränsle och utarbeta 
flexibla strategier där hänsyn tas till den 
komplicerade biobränsleproduktionen, 
inklusive till utsläppen av växthusgaser 
under livscykeln och bedömningen av alla 
indirekta relevanta effekter. 

Or. en
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Ändringsförslag 17
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslagen 86, 114, 115

Förslag till resolution
Punkt 31

Förslag till resolution Ändringsförslag

31. Europaparlamentet anser att 
utvecklingsländernas delaktighet när det 
gäller en långsiktig strategi för utveckling 
och produktion av biobränsle är absolut 
nödvändig för att man ska kunna 
undersöka den ekonomiska planeringen 
och lönsamheten, besvara frågan om 
ekologisk hållbarhet och inte minst 
möjliggöra social utveckling och bestående 
inkomstökningar.

31. Europaparlamentet anser att 
utvecklingsländernas delaktighet när det 
gäller en långsiktig strategi för utveckling 
och produktion av biobränsle är absolut 
nödvändig för att man ska kunna 
undersöka den ekonomiska planeringen 
och lönsamheten, hjälpa dem att garantera 
tillräcklig tillgång till och produktion av 
livsmedel, besvara frågan om ekologisk 
hållbarhet och inte minst möjliggöra social 
utveckling och bestående inkomstökningar,
samt se till att utvecklingsländerna får 
den utbildning de behöver för att kunna 
uppfylla EU:s hållbarhetskriterier.

Or. en

 Energieffektivitet

Ändringsförslag 18
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslagen 119, 120, 121, 122, 123

Förslag till resolution
Punkt 33

Förslag till resolution Ändringsförslag

33. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att undersöka om målet på 
20 procent energieffektivitet senast 2020 
ska vara ett frivilligt mål och i 
förekommande fall föreslå rådet att göra 
detta mål till ett bindande mål.

33. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att föreslå ett bindande mål
på 20 procent energieffektivitet senast 
2020 och låta förslaget åtföljas av 
konkreta minskningsmål efter halva tiden. 
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Or. en

Ändringsförslag 19
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslagen 134 och 138 (delvis)

Förslag till resolution
Punkt 39

Förslag till resolution Ändringsförslag

39. Europaparlamentet uppmanar ansvariga 
myndigheter och yrkesorganisationer i 
medlemsstaterna att förankra 
energieffektivitetskriteriet som ledmotiv 
för arkitekter och byggnadsingenjörer i 
samband med nybyggnation och anser 
samtidigt att byggrättsliga bestämmelser 
för energieffektivitet skulle kunna vara ett 
första steg mot detta mål. 

39. Europaparlamentet uppmanar ansvariga 
myndigheter och yrkesorganisationer i 
medlemsstaterna att förankra 
energieffektivitetskriterier, riktlinjer och 
nationell lagstiftning eller administrativa 
beslut som ledmotiv för arkitekter och 
byggnadsingenjörer i samband med 
nybyggnation och anser samtidigt att det 
ska finnas byggrättsliga bestämmelser för 
energieffektivitet i nya byggnader och 
stora ombyggnationer.

Or. en

Ändringsförslag 20
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslagen 138, 143, 336, 376, 463, 452

Förslag till resolution
Punkt 39a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

39a. Europaparlamentet betonar behovet 
av att inkludera minimikriterier för 
energieffektivitet i en övergripande politik 
för offentlig upphandling avseende 
offentliga byggnader och tjänster på 
nationell, regional och lokal nivå, för att 
främja innovation i ny teknik och 
garantera marknadstillgång. 

Or. en
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 Rörlighet och logistik

Ändringsförslag 21
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslagen 163, 164, 165

Förslag till resolution
Punkt 51

Förslag till resolution Ändringsförslag

51. Europaparlamentet välkomnar upp- och 
utbyggnaden av transeuropeiska nät och 
efterlyser att de projekt som har högsta 
prioritet för godstransportlogistiken och en 
hållbar EU-transportpolitik avslutas snarast 
möjligt.

51. Europaparlamentet välkomnar upp- och 
utbyggnaden av transeuropeiska nät inom 
EU och till grannländerna och efterlyser 
att de projekt som har högsta prioritet för 
godstransportlogistiken och en hållbar EU-
transportpolitik, särskilt de mest 
klimatvänliga, avslutas snarast möjligt.

Or. en

 Jordbruk och djuruppfödning

Ändringsförslag 22
Jens Holm, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Liam Aylward
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslag 247, 248, 249

Förslag till resolution
Punkt 84a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

84a. Europaparlamentet erkänner att 
odling av spannmål och soja som foder 
för boskap orsakar betydande utsläpp av 
växthusgaser. Parlamentet påminner om 
rapporten från FN:s livsmedels- och 
jordbruksorganisation med titeln 
”Livestock’s long shadow” från 
november 2006, i vilken anges att 
boskapsnäringen står för 18 procent av 
världens totala utsläpp av växthusgaser. 

Adlib Express Watermark



PE415.349v03-00 16/22 AM\755663SV.doc

SV

Parlamentet anser att ett skifte från 
intensiv djurhållning till extensiva 
hållbara system bör uppmuntras, 
samtidigt som den totala 
köttkonsumtionen också måste minskas, 
särskilt i industriländerna.

Or. en

Ändringsförslag 23
Jens Holm, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Liam Aylward, Johannes 
Blokland
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslag 251, 252, 253

Förslag till resolution
Punkt 85

Förslag till resolution Ändringsförslag

85. Europaparlamentet efterlyser en 
granskning och om så krävs en förbättring 
av foderransonerna inom mjölk- och 
köttproduktionen, för att metanbildningen i 
våmmen hos idisslare ska kunna sänkas 
utan att minska produktiviteten.

85. Europaparlamentet efterlyser en 
granskning och om så krävs en förbättring 
av foderransonerna inom mjölk- och 
köttproduktionen, för att metanbildningen i 
våmmen hos idisslare ska kunna sänkas.
Parlamentet kräver att samtliga åtgärder 
beträffande utfodring och avel inom 
djuruppfödningssektorn ska omfattas av 
en konsekvensbedömning av djurs hälsa 
och välbefinnande och att dessa åtgärder 
inte får införas om de har några negativa 
effekter på de berörda djuren.

Or. en

 Markskydd

Ändringsförslag 24
Karl-Heinz Florenz, Chris Davies
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslagen 271, 273

Förslag till resolution
Punkt 95
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Förslag till resolution Ändringsförslag

95. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att utforma en politik för 
markskydd genom lämpliga 
markbearbetningsmetoder som tar hänsyn 
till betydelsen av organiska ämnen i 
marken för markbördigheten, den 
vattenhållande förmågan och förmågan att 
fungera som kollager.

95. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att utforma en politik för 
markskydd genom lämpliga 
markbearbetningsmetoder som tar hänsyn 
till betydelsen av organiska ämnen i 
marken för markbördigheten, den 
vattenhållande förmågan och förmågan att 
fungera som kollager, och att överväga 
möjligheten att använda ”biotjära”.

Or. en

 Hälsa

Ändringsförslag 25
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslagen 315, 317 

Förslag till resolution
Punkt 116

Förslag till resolution Ändringsförslag

116. Europaparlamentet framhäver en 
förstärkt katastrofberedskap, offentlig 
hälsovård och beredskap vid nödlägen, 
hälsofrämjande åtgärder inom alla sektorer 
och åtgärder som syftar till att öka 
kunskapen, till exempel upplysning om nya
hälsofrågor, varningar och information om 
exponeringsförebyggande som möjliga 
åtgärder.

116. Europaparlamentet framhäver 
insamling och utvärdering av relevanta 
uppgifter om klimatförändringarnas 
effekter på människors hälsa, en förstärkt 
katastrofberedskap, offentlig hälsovård och 
beredskap vid nödlägen, hälsofrämjande 
åtgärder inom alla sektorer och åtgärder 
som syftar till att öka kunskapen, till 
exempel upplysning om nya hälsofrågor, 
varningar och information om 
exponeringsförebyggande, med särskild 
hänvisning till insektsburna sjukdomar 
och värmeböljor, som möjliga åtgärder.

Or. en
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Ändringsförslag 26
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslagen 305, 306, 522, 523, 525, 526

Förslag till resolution
Skäl CA

Förslag till resolution Ändringsförslag

CA. Vissa skador på människors hälsa som 
orsakas av klimatförändringarna kan 
begränsas genom att utveckla och stärka 
hälso- och sjukvårdssystemen och vidta 
lämpliga förebyggande åtgärder.

CA. Vissa skador på människors hälsa som 
orsakas av klimatförändringarna, och som 
bl.a. har rapporterats av WHO, kan 
begränsas genom att utveckla och stärka 
hälso- och sjukvårdssystemen och vidta 
lämpliga förebyggande åtgärder, med 
särskild fokus på spridningen av tropiska 
sjukdomar, och genom offentliga 
informationskampanjer riktade till 
särskilt utsatta grupper, t.ex. gravida, 
nyfödda, barn och äldre. 

Or. en

 Främjande av framtidsteknik

Ändringsförslag 27
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslagen 331, 333, 351

Förslag till resolution
Punkt 125

Förslag till resolution Ändringsförslag

125. Europaparlamentet efterlyser att 
medlemsstaterna inrättar en klimatfond 
eller motsvarande fond på EU-nivå som 
finansieras genom auktionsinkomster
från utsläppshandelssystemet, och ser 
därigenom en möjlighet att bygga upp en 
kapitalstock som kan finansiera en framtida 
klimatpolitik, vars enskilda åtgärder och 
nödvändiga investeringar endast kan 

125. Europaparlamentet efterlyser att 
medlemsstaterna inrättar en klimatfond 
och/eller motsvarande fond på EU-nivå, 
och ser därigenom en möjlighet att bygga 
upp en kapitalstock som kan finansiera en 
framtida klimatpolitik, vars enskilda 
åtgärder och nödvändiga investeringar och 
visade solidaritet endast kan planeras 
under vissa villkor i dagsläget.
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planeras under vissa villkor i dagsläget.

Or. en

 2050 – Framtiden börjar i dag

Ändringsförslag 28
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslagen 370, 371

Förslag till resolution
Punkt 146a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

146a. Europaparlamentet efterlyser en 
handlingsplan för att bekämpa 
klimatförändringar under perioden 2009–
2014 som ska genomföras på följande 
sätt: 
a) På EU-nivå ska kommissionen och 
medlemsstaterna 
– leda diskussioner på lokal och 
internationell nivå om åtgärder som ska 
vidtas för att bekämpa 
klimatförändringarna, 
– utveckla, finansiera och införa ett EU-
täckande supernät som är tillgängligt för 
alla typer av elleverantörer, 
– stödja och finansiera effektiv, hållbar 
transportinfrastruktur för att minska 
koldioxidutsläppen, inklusive väteteknik 
och höghastighetståg, 
– utveckla nya kommunikationsstrategier 
för att ge medborgarna kunskap och 
incitament att minska utsläppen på ett 
ekonomiskt överkomligt sätt, som t.ex. 
information om koldioxidinnehållet i 
olika produkter och tjänster, 
– utveckla lämpliga 
lagstiftningsinstrument för att uppmuntra 
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alla industrisektorer att bli ledande i 
kampen mot klimatförändringarna, till att 
börja med ett krav på öppenhet i fråga om 
koldioxidutsläpp, 
– upprätta starkare band mellan 
Lissabonagendan, den sociala 
dagordningen och klimatstrategierna,
b) På lokal och regional nivå ska bästa 
praxis främjas och utbytas särskilt när det 
gäller
– åtgärder för energieffektivitet för att 
bekämpa energifattigdom, med som mål 
att införa energiprestandamål på noll 
netto i privata, kommersiella och 
offentliga byggnader,
– återvinning och återanvändning av 
avfall: t.ex. utveckling av en infrastruktur 
för insamlingsanläggningar,
– utveckling av infrastruktur för 
personbilar med låga utsläpp med 
användning av förnybar energi och med 
införande av incitament för utveckling av 
utsläppsfria fordon att använda inom 
kollektivtrafiken,
– främjande av mer hållbar rörlighet i 
städer och på landsbygden,
146a. Europaparlamentet efterlyser en 
handlingsplan för att bekämpa 
klimatförändringar under perioden 2009–
2014 som ska genomföras på följande 
sätt: 
a) På EU-nivå ska kommissionen och 
medlemsstaterna 
– leda diskussioner på lokal och 
internationell nivå om åtgärder som ska 
vidtas för att bekämpa 
klimatförändringarna, 
– utveckla, finansiera och införa ett EU-
täckande supernät som är tillgängligt för 
alla typer av elleverantörer, 
– stödja och finansiera effektiv, hållbar 
transportinfrastruktur för att minska 
koldioxidutsläppen, inklusive väteteknik 
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och höghastighetståg, 
– utveckla nya kommunikationsstrategier 
för att ge medborgarna kunskap och 
incitament att minska utsläppen på ett 
ekonomiskt överkomligt sätt, som t.ex. 
information om koldioxidinnehållet i 
olika produkter och tjänster, 
– utveckla lämpliga 
lagstiftningsinstrument för att uppmuntra 
alla industrisektorer att bli ledande i 
kampen mot klimatförändringarna, till att 
börja med ett krav på öppenhet i fråga om 
koldioxidutsläpp, 
– upprätta starkare band mellan 
Lissabonagendan, den sociala 
dagordningen och klimatstrategierna,
b) På lokal och regional nivå ska bästa 
praxis främjas och utbytas särskilt när det 
gäller
– åtgärder för energieffektivitet för att 
bekämpa energifattigdom, med som mål 
att införa energiprestandamål på noll 
netto i privata, kommersiella och 
offentliga byggnader,
– återvinning och återanvändning av 
avfall: t.ex. utveckling av en infrastruktur 
för insamlingsanläggningar,
– utveckling av infrastruktur för 
personbilar med låga utsläpp med 
användning av förnybar energi och med 
införande av incitament för utveckling av 
utsläppsfria fordon att använda inom 
kollektivtrafiken,
– främjande av mer hållbar rörlighet i 
städer och på landsbygden,
– antagande och genomförande av 
anpassningsåtgärder till 
klimatförändringarna. 

Or. en
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Ändringsförslag 29
Dorette Corbey, Rebecca Harms, Chris Davies, Jens Holm
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslag 389, 390 och det ursprungliga 
skälet A

Förslag till resolution
Skäl A

Förslag till resolution Ändringsförslag

A. Att bevara världen är en uppgift som 
varje släktled anförtror åt nästkommande 
släktled i sin tur.

A. Att bevara naturen och mänskligheten
är en uppgift som varje släktled anförtror åt 
nästkommande släktled i sin tur.

Or. en
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