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Ændringsforslag 1
Eija-Riitta Korhola

Punkt A

Ændringsforslag

A. der henviser til, at klimaændringer 
udgør en akut og potentielt uafvendelig 
trussel mod menneskeskabte samfund og 
vores planet, og at de derfor kræver 
handling på internationalt plan fra alle 
parters side;

A. der henviser til, at klimaændringer er en 
global udfordring, og at de derfor kræver 
handling på internationalt plan fra alle 
parters side;

Or. en

Ændringsforslag2
Anna Rosbach

Punkt A

Ændringsforslag

A. der henviser til, at klimaændringer 
udgør en akut og potentielt uafvendelig 
trussel mod menneskeskabte samfund og 
vores planet, og at de derfor kræver 
handling på internationalt plan fra alle 
parters side;

A. der henviser til, at klimaændringer 
udgør en akut og potentielt uafvendelig 
trussel mod menneskeskabte samfund, 
biodiversitet og vores planet, og at de 
derfor kræver handling på internationalt 
plan fra alle parters side;

Or. en

Ændringsforslag 3
Jolanta Emilia Hibner

Punkt C

Ændringsforslag

C. der henviser til, at 2-graders-
målsætningen ifølge videnskabelig 
dokumentation fremlagt af FN's 
Klimapanel (IPCC) kræver, at de globale 

C. der henviser til, at 2-graders-
målsætningen ifølge videnskabelig 
dokumentation fremlagt af FN's 
Klimapanel (IPCC) kræver, at de globale 
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emissioner topper i 2015, reduceres med 
mindst 50 % i forhold til 1990 senest i 
2050 og fortsætter med at falde i tiden 
derefter; der henviser til, at EU derfor bør 
presse på for at få vedtaget konkrete 
foranstaltninger og få dem gennemført 
effektivt inden 2020;

emissioner topper i 2020, reduceres med 
mindst 50 % i forhold til 1990 senest i 
2050 og fortsætter med at falde i tiden 
derefter; der henviser til, at EU derfor bør 
presse på for at få vedtaget konkrete 
foranstaltninger og få dem gennemført 
effektivt inden 2020;

Or. pl

Ændringsforslag 4
Anna Rosbach

Punkt C

Ændringsforslag

C. der henviser til, at 2-graders-
målsætningen ifølge videnskabelig 
dokumentation fremlagt af FN's 
Klimapanel (IPCC) kræver, at de globale 
emissioner topper i 2015, reduceres med 
mindst 50 % i forhold til 1990 senest i 
2050 og fortsætter med at falde i tiden 
derefter; der henviser til, at EU derfor bør 
presse på for at få vedtaget konkrete 
foranstaltninger og få dem gennemført 
effektivt inden 2020;

C. der henviser til, at 2-graders-
målsætningen ifølge videnskabelig 
dokumentation fremlagt af FN's 
Klimapanel (IPCC) kræver, at de globale 
emissioner topper i 2015, reduceres med 
mindst 50 % i forhold til 1990 senest i 
2050 og fortsætter med at falde i tiden 
derefter; der henviser til, at EU derfor bør 
udøve pres for at få vedtaget konkrete 
foranstaltninger og få dem gennemført 
effektivt på globalt niveau inden 2020;

Or. en

Ændringsforslag 5
Tadeusz Cymański

Punkt C a (nyt)

Ændringsforslag

Ca. der henviser til, at den eneste effektive 
reaktion på klimaændringer er en fælles 
indsats, som involverer lande på alle 
kontinenter,
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Or. pl

Ændringsforslag 6
Eija-Riitta Korhola

Punkt C a (nyt)

Ændringsforslag

Ca. der henviser til, at det globale niveau 
for drivhusgasemissioner i øjeblikket er 
over 50 % højere end i Kyoto-protokollens 
referenceår 1990,

Or. en

Ændringsforslag 7
Bas Eickhout

Punkt C a (nyt)

Ændringsforslag

Ca. der henviser til, at de nuværende 
emissioner ifølge Verdensbankens rapport 
”Turn Down the Heat" vil føre til en 
opvarmning på 2 °C over den 
førindustrielle periode inden for 20 til 30 
år og en opvarmning på 4 °C i 2100,

Or. en

Ændringsforslag 8
Bas Eickhout

Punkt C b (nyt)

Ændringsforslag

Cb. der henviser til, at for mange regioner 
er en opvarmning på 2 °C ekstrem farlig; 
der henviser til, at 112 lande, herunder de 
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mest sårbare lande, de små østater og de 
mindst udviklede lande, har opfordret til 
at reducere CO2 i atmosfæren til under 
350 ppm og til at stabilisere den globale 
temperaturstigning til under 1,5 °C, 

Or. en

Ændringsforslag 9
Anna Rosbach

Punkt D

Ændringsforslag

D. der henviser til, at konferencen i 
Warszawa (COP 19) vil være af afgørende 
betydning for at sikre det nødvendige 
fremskridt i retning af at fremme 
Durbanplatformen og bane vejen for 
udarbejdelsen af forpligtelser og 
indgåelsen af en retligt bindende global 
aftale senest i 2015;

D. der henviser til, at konferencen i 
Warszawa (COP 19) vil være et vigtigt 
skridt mod at sikre det nødvendige 
fremskridt i retning af at fremme 
Durbanplatformen og bane vejen for 
udarbejdelsen af forpligtelser og 
indgåelsen af en retligt bindende global 
aftale senest i 2015;

Or. en

Ændringsforslag 10
Eija-Riitta Korhola

Punkt D a (nyt)

Ændringsforslag

Da. der henviser til, at en fremtidig global 
aftale muligvis ikke er baseret på 
bindende emissionsreduktioner, men på 
nedgangen af kulstofintensitet; 
indrømmer, at der ikke findes enkle 
løsninger på det komplekse problem med 
klimaændringer; erkender f.eks. sort kuls 
rolle i de fremtidige aftaler,

Or. en
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Ændringsforslag 11
Bas Eickhout

Punkt E

Ændringsforslag

E. der henviser til, at en sådan retligt 
bindende global aftale skal være i 
overensstemmelse med princippet om 
fælles, men differentieret ansvar og indsats 
efter evne, men at den skal anerkende 
behovet for, at alle store emissionslande 
vedtager ambitiøse og fyldestgørende mål 
og tilsvarende politiske foranstaltninger til 
reduktion af drivhusgasemissioner, som 
afspejler udviklingsmulighederne;

E. der henviser til, at en sådan retligt 
bindende global aftale skal være i 
overensstemmelse med en 2° C 
sammenhængende kulstofbalance, lighed 
og princippet om "fælles, men 
differentieret ansvar og indsats efter evne"
og anerkende behovet for, at alle store 
emissionslande vedtager ambitiøse og 
fyldestgørende mål og tilsvarende politiske 
foranstaltninger til reduktion af 
drivhusgasemissioner, som afspejler 
ansvar og udviklingsmulighederne;

Or. en

Ændringsforslag 12
Jolanta Emilia Hibner

Punkt E

Ændringsforslag

E. der henviser til, at en sådan retligt 
bindende global aftale skal være i 
overensstemmelse med princippet om 
fælles, men differentieret ansvar og indsats 
efter evne, men at den skal anerkende 
behovet for, at alle store emissionslande 
vedtager ambitiøse og fyldestgørende mål
og tilsvarende politiske foranstaltninger til 
reduktion af drivhusgasemissioner, som 
afspejler udviklingsmulighederne;

E. der henviser til, at en sådan retligt 
bindende global aftale skal være i 
overensstemmelse med princippet om 
fælles, men differentieret ansvar og indsats 
efter evne, men at den skal anerkende 
behovet for, at alle store emissionslande 
vedtager ambitiøse, retligt bindende og 
fyldestgørende forpligtelser og tilsvarende 
politiske foranstaltninger til reduktion af 
drivhusgasemissioner, som afspejler 
udviklingsmulighederne;

Or. pl



PE519.595v01-00 8/44 AM\1003934DA.doc

DA

Ændringsforslag 13
Eija-Riitta Korhola

Punkt E

Ændringsforslag

E. der henviser til, at en sådan retligt 
bindende global aftale skal være i 
overensstemmelse med princippet om 
fælles, men differentieret ansvar og indsats 
efter evne, men at den skal anerkende 
behovet for, at alle store emissionslande 
vedtager ambitiøse og fyldestgørende mål 
og tilsvarende politiske foranstaltninger til 
reduktion af drivhusgasemissioner, som 
afspejler udviklingsmulighederne;

E. der henviser til, at en sådan retligt 
bindende global aftale skal være i 
overensstemmelse med princippet om 
fælles, men differentieret ansvar og indsats 
efter evne, men at den skal anerkende 
behovet for, at alle store emissionslande 
vedtager ambitiøse og fyldestgørende mål 
og tilsvarende politiske foranstaltninger til 
reduktion af drivhusgasemissioner, som 
afspejler udviklingsmulighederne; minder 
om, at 90 % af den globale 
emissionsvækst finder sted i 
udviklingslandene, der ikke har 
reduktionsforpligtelser under den 
nuværende Kyoto-protokol,

Or. en

Ændringsforslag 14
Sabine Wils

Punkt F a (nyt)

Ændringsforslag

Fa. der henviser til, at på trods af 
forpligtelsen godkendt af parterne i 
København til at yde 30 mia. USD over tre 
år som en hurtig startfinansiering, er der 
stadig ingen sikkerhed for, om der vil 
være en klimafinansiering, der kan sikre 
pålideligheden af et sådant engagement,

Or. en
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Ændringsforslag 15
Satu Hassi, Bas Eickhout

Punkt F a (nyt)

Ændringsforslag

Fa. der henviser til, at der er en stigende 
erkendelse af behovet for at være på vagt 
over for indsatsen fra de økonomiske 
aktører, der udsender betydelige mængder 
af drivhusgasser eller drager fordel af 
afbrænding af fossile brændstoffer, der 
underminerer eller undergraver 
bestræbelser på klimabeskyttelsesområdet,

Or. en

Ændringsforslag 16
Sophie Auconie

Punkt F a (nyt)

Ændringsforslag

Fa. der henviser til, at hvis internationale 
forhandlinger mislykkes, bør Unionen 
indføre en CO2-inkluderingsmekanisme 
ved sine grænser,

Or. fr

Ændringsforslag 17
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Richard Seeber

Punkt F a (nyt)

Ændringsforslag

Fa. der henviser til, at ifølge en 
undersøgelse fra Potsdam Institute for 
Climate Impact Research og University of 
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Madrid, vil ekstreme hedebølger fordobles 
frem til 2020 og firedobles frem til 2040; 
der henviser til, at undersøgelsen også 
konkluderer, at denne udvikling muligvis 
kan forhindres i anden halvdel af dette 
århundrede, hvis de globale emissioner 
reduceres meget; der henviser til, at 
virkeligheden ser ud til at bevise, hvad 
forskerne fortæller os med flere tilfælde 
af naturkatastrofer, som oversvømmelser 
eller ekstreme storme, også i Europa,

Or. en

Ændringsforslag 18
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Richard Seeber

Punkt F b (nyt)

Ændringsforslag

Fb. der henviser til, at undersøgelse fra 
Det Europæiske Center for Udvikling af 
Erhvervsuddannelse kommer til den 
konklusion, at det er muligt at nå en 
bæredygtig og energieffektiv økonomi og 
samtidig sikre jobvækst,

Or. en

Ændringsforslag 19
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Richard Seeber

Punkt F c (nyt)

Ændringsforslag

Fc. der henviser til, at en undersøgelse fra 
Potsdam Institute for Climate Impact 
Research konkluderer, at hvis den globale 
indsats med en omfattende international 
klimapolitik udskydes til efter 2030, kan 
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den globale økonomiske vækst blive 
reduceret med op til 7 procent de første ti 
år efter klimapolitikkens gennemførelse –
sammenlignet med kun 2 procent, hvis der 
indgås en aftale allerede i 2015,

Or. en

Ændringsforslag 20
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Richard Seeber

Punkt F d (nyt)

Ændringsforslag

Fd. der henviser til, initiativet med EU's 
Borgmesteraftale fortsat er en stor succes, 
som nu består af næsten 5000 lokale 
myndigheder, der har forpligtet sig til at 
gå udover EU's klima- og energimål for 
2020, der henviser til, at de europæiske 
lokale myndigheders entusiasme og 
engagement bør bruges som et forbillede 
på at etablere ambitiøse klima- og 
energipolitikker, også på internationalt 
plan,

Or. en

Ændringsforslag 21
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Richard Seeber

Punkt -1 (nyt)

Ændringsforslag

-1. er af den opfattelse, at aftalen for tiden 
efter 2020 skal samle det nuværende 
"kludetæppe" af bindende og ikke-
bindende ordninger under 
Klimakonventionen og Kyoto-protokollen 
i en eneste omfattende og 
sammenhængende ordning, der binder 
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alle parter; understreger, at aftalen i tiden 
efter 2020 ikke længere bør opdele verden 
i kategorierne "udviklingslande" eller 
"industrilande", men bør kræve, at hvert 
land bidrager i henhold til princippet om 
"fælles, men differentieret ansvar"; 
mener i den forbindelse, at 
emissionsreduktioner beregnet på 
grundlag af en række indikatorer, 
herunder BNP per capita, adgang til 
teknologi, livskvalitetsindekset og andre 
indikatorer, kan være et brugbart 
redskab;

Or. en

Ændringsforslag 22
Dan Jørgensen, Corinne Lepage, Bas Eickhout, Sabine Wils

Punkt 1

Ændringsforslag

1. fremhæver det betydelige arbejde, der 
kræves gennemført i Ad hoc-gruppen 
vedrørende Durbanplatformen for en 
styrket indsats, ud fra de principper og 
rammer, der gælder for den nye globale 
klimaaftale, og vejen til at nå dette inden 
2015; konstaterer endvidere, at gruppen 
skal basere sit arbejde på IPCC's femte 
evalueringsrapport, som efter planen skal 
foreligge senest i 2014;

1. fremhæver det betydelige arbejde, der 
kræves gennemført i Ad hoc-gruppen 
vedrørende Durbanplatformen for en 
styrket indsats, ud fra de principper og 
rammer, der gælder for den nye globale 
klimaaftale, og vejen til at nå dette inden 
2015; konstaterer endvidere, at gruppen 
skal basere sit arbejde på IPCC's femte 
evalueringsrapport, som efter planen skal 
foreligge senest i 2014; understreger, at 
2015-aftalen har brug for at nå målet om
at reducere de globale emissioner til 
under niveauet i 1990 inden 2030 og bør 
sigte på at udfase de globale 
kulstofemissioner i 2050;

Or. en

Ændringsforslag 23
Sophie Auconie
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Punkt 1

Ændringsforslag

1. fremhæver det betydelige arbejde, der 
kræves gennemført i Ad hoc-gruppen 
vedrørende Durbanplatformen for en 
styrket indsats, ud fra de principper og 
rammer, der gælder for den nye globale 
klimaaftale, og vejen til at nå dette inden 
2015; konstaterer endvidere, at gruppen 
skal basere sit arbejde på IPCC's femte 
evalueringsrapport, som efter planen skal 
foreligge senest i 2014;

1. fremhæver det betydelige arbejde, der 
kræves gennemført i Ad hoc-gruppen 
vedrørende Durbanplatformen for en 
styrket indsats, ud fra de principper og 
rammer, der gælder for den nye globale 
klimaaftale, og vejen til at nå dette når 
COP 21 holdes i 2015 i Paris; konstaterer 
endvidere, at gruppen skal basere sit 
arbejde på IPCC's femte 
evalueringsrapport, som efter planen skal 
foreligge senest i 2014;

Or. fr

Ændringsforslag 24
Bas Eickhout

Punkt 1 a (nyt)

Ændringsforslag

1a. bemærker, at fiaskoen med at udvikle 
en retfærdig tilgang til landenes deling af 
modvirknings- og tilpasningstiltag har 
været en barriere for at nå en passende 
aftale; understreger, at lighed, herunder 
en dynamisk tilgang til fælles, men 
differentieret ansvar og respektive 
kapaciteter, skal være kernen i den nye 
aftale, for at den kan yde en tilstrækkelig 
klimaindsats;

Or. en

Ændringsforslag 25
Sabine Wils

Punkt 1 a (nyt)
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Ændringsforslag

1a. den internationalt juridisk bindende 
protokol, som nu er til forhandling i 
Durbanplatformen, bør bygge på, udvikle 
og forbedre de regler, der allerede er 
aftalt under UNFCCC og Kyoto-
protokollen; lighed, herunder en 
dynamisk tilgang til fælles, men 
differentieret ansvar og respektive 
kapaciteter, skal være kernen i den nye 
aftale; derfor bør en proces med at 
udforske en række lighedsprincipper og 
indikatorer, såsom tilstrækkelighed, 
ansvar, kapacitet, samt udviklings- og 
tilpasningsbehov, medtages i 
forhandlingssporet om tab og skade; 

Or. en

Ændringsforslag 26
Bas Eickhout

Punkt 1 b (nyt)

Ændringsforslag

1b. mener, at EU er i stand til at spille en 
konstruktiv rolle i at gøre det lettere at 
finde en aftale om en retfærdig fordeling 
af indsatserne; mener, at dette bør ske 
gennem en proces med at udforske en 
række lighedsprincipper og indikatorer, 
såsom tilstrækkelighed, ansvar, kapacitet, 
og udviklings- og tilpasningsbehov; 
opfordrer Kommissionen til at fremsætte 
et EU-forslag om global indsatsdeling;

Or. en

Ændringsforslag 27
Sabine Wils
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Punkt 2

Ændringsforslag

2. glæder sig over Ban-Ki Moons forslag 
om at afholde et klimatopmøde for de store 
aktører i verden i september 2014; 
understreger betydningen af en 
velforberedt begivenhed med et 
meningsfyldt resultat og engagement på 
højeste politiske plan med henblik på at 
sikre og opretholde det nødvendige 
politiske momentum forud for 
konferencerne i 2014 og 2015;

2. glæder sig over Ban-Ki Moons forslag 
om at afholde et klimatopmøde for de store 
aktører i verden i september 2014 samt et 
folkets før-COP-møde i 2014 i Venezuela;
understreger betydningen af en 
velforberedt begivenhed med et 
meningsfyldt resultat og engagement på 
højeste politiske plan og blandt 
civilsamfundet med henblik på at sikre og 
opretholde det nødvendige politiske 
momentum forud for konferencerne i 2014 
og 2015;

Or. en

Ændringsforslag 28
Dan Jørgensen, Jo Leinen, Corinne Lepage, Bas Eickhout, Sabine Wils

Punkt 2

Ændringsforslag

2. glæder sig over Ban-Ki Moons forslag 
om at afholde et klimatopmøde for de store 
aktører i verden i september 2014; 
understreger betydningen af en 
velforberedt begivenhed med et 
meningsfyldt resultat og engagement på 
højeste politiske plan med henblik på at 
sikre og opretholde det nødvendige 
politiske momentum forud for 
konferencerne i 2014 og 2015;

2. glæder sig over Ban-Ki Moons forslag 
om at afholde et klimatopmøde for de store 
aktører i verden i september 2014; 
understreger betydningen af en 
velforberedt begivenhed med et 
meningsfyldt resultat og engagement på 
højeste politiske plan med henblik på at 
sikre og opretholde det nødvendige 
politiske momentum forud for 
konferencerne i 2014 og 2015; anser det 
for nødvendigt for en vellykket 2015-
aftale, at landene forpligter sig til 
reduktion af drivhusgasser før topmødet 
for verdens ledere; understreger, at EU 
skal udvise et eksempel og vedtage 
ambitiøse 2030-målsætninger for 
reduktion af drivhusgasser, 
energieffektivitet og vedvarende energi 
inden topmødet;
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Or. en

Ændringsforslag 29
Bas Eickhout

Punkt 2 a (nyt)

Ændringsforslag

2a. opfordrer til en COP-afgørelse i 
Warszawa, der angiver tidsplanen og 
processen for at forpligte alle parter til at 
opstille modvirkningsforpligtelser i 2014 
og efterfølgende at vurdere og revidere 
dem i 2015; COP-afgørelser i Warszawa 
bør også indeholde krav til oplysninger, 
der ledsager de foreslåede 
afbødningsforpligtelser og sikrer kriterier 
for gennemsigtighed, kvantificering, 
sammenlignelighed, verificerbarhed og 
tilstrækkelighed;

Or. en

Ændringsforslag 30
Bas Eickhout, Sabine Wils

Punkt 2 a (nyt)

Ændringsforslag

2a. mener, at for at være i 
overensstemmelse med 2 ° C-målet og en 
retfærdig global fordeling af indsatsen, og 
for at bevare EU’s førerskab inden for 
udvikling af teknologier til fremtidens 
klimavenlige økonomi, bør 
reduktionsmålene for 
drivhusgasemissioner i EU være i 
størrelsesordenen af 60 % inden 2030;

Or. en
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Ændringsforslag 31
Corinne Lepage

Punkt 2 a (nyt)

Ændringsforslag

2a. opfordrer til en afgørelse i COP19, der 
angiver tidsplanen og processen for at alle 
parter opstiller modvirkningsforpligtelser 
i 2014 til vurdering og revision i 2015; 
fastslår, at afgørelsen i Warszawa også 
bør indeholde krav til oplysninger, der 
ledsager afbødningsforpligtelser og sikrer 
kriterier for gennemsigtighed, 
kvantificering, sammenlignelighed, 
verificerbarhed og tilstrækkelighed;

Or. fr

Ændringsforslag 32
Dan Jørgensen, Corinne Lepage, Bas Eickhout

Punkt 2 b (nyt)

Ændringsforslag

2b. mener, at for at bevare EU’s førerskab 
inden for udvikling af teknologier til 
fremtidens klimavenlige økonomi, bør 
reduktionsmålene for 
drivhusgasemissioner i EU være mindst 
50 % inden 2030;

Or. en

Ændringsforslag 33
Tadeusz Cymański

Punkt 3
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Ændringsforslag

3. mener, at de tilsagn om modvirkninger, 
som parterne fremsætter, skal understøttes 
af princippet om fælles, men differentieret 
ansvar og indsats efter evne og være 
målbare, rapporterbare og kontrollerbare, 
ligesom de skal være tilstrækkeligt til at nå 
målsætningen om 2º C; gentager, at 
eksisterende forpligtelser følgelig bør 
revideres og gøres mere ambitiøse for at nå 
målsætningen om 2º C;

3. mener, at de tilsagn om modvirkninger, 
som parterne fremsætter, skal understøttes 
af princippet om fælles, men differentieret 
ansvar og indsats efter evne og være 
målbare, rapporterbare og kontrollerbare, 
ligesom de skal være tilstrækkeligt til at nå 
2målsætningen om 2º C; gentager, at 
eksisterende forpligtelser for alle 
potentielle medunderskrivere af den 
globale aftale følgelig bør revideres for at 
nå målsætningen;

Or. pl

Ændringsforslag 34
Sabine Wils

Punkt 3

Ændringsforslag

3. mener, at de tilsagn om modvirkninger, 
som parterne fremsætter, skal understøttes 
af princippet om fælles, men differentieret 
ansvar og indsats efter evne og være 
målbare, rapporterbare og kontrollerbare, 
ligesom de skal være tilstrækkeligt til at nå
målsætningen om 2º C; gentager, at 
eksisterende forpligtelser følgelig bør 
revideres og gøres mere ambitiøse for at nå 
målsætningen om 2º C; 

3. mener, at de afbødningsforpligtelser, 
som parterne fremsætter, skal understøttes 
af princippet om fælles, men differentieret 
ansvar og indsats efter evne og være 
målbare, rapporterbare og kontrollerbare, 
ligesom de skal være i overensstemmelse 
med at leve op til en målsætning om en 
kulstofbalance på 2º C og således lade en 
balance på 1,5º C være inden for 
rækkevidde; gentager, at eksisterende 
forpligtelser følgelig bør revideres og gøres 
mere ambitiøse for at imødekomme
kulstofbalancen på 2º C; 

Or. en

Ændringsforslag 35
Dan Jørgensen, Jo Leinen, Corinne Lepage, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout, 
Sabine Wils
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Punkt 3

Ændringsforslag

3. mener, at de afbødningsforpligelser, som 
parterne fremsætter, skal understøttes af 
princippet om fælles, men differentieret 
ansvar og indsats efter evne og være 
målbare, rapporterbare og kontrollerbare, 
ligesom de skal være tilstrækkeligt til at nå 
målsætningen om 2° C; gentager, at 
eksisterende forpligtelser følgelig bør 
revideres og gøres mere ambitiøse for at nå 
målsætningen om 2° C;

3. mener, at de afbødningsforpligtelser, 
som parterne fremsætter, skal understøttes 
af princippet om fælles, men differentieret 
ansvar og indsats efter evne og være 
målbare, rapporterbare og kontrollerbare, 
ligesom de skal være tilstrækkeligt til at nå 
målsætningen om 2° C; gentager, at 
eksisterende forpligtelser følgelig bør 
revideres og gøres mere ambitiøse for at nå 
målsætningen om 2° C; finder det 
beklageligt, at EU’s reduktionsmål ikke er 
i overensstemmelse med dets vedtagne 2º 
C-målsætning og en omkostningseffektiv 
vej til målet om reduktion af drivhusgas i 
2050;

Or. en

Ændringsforslag 36
Christofer Fjellner

Punkt 3

Ændringsforslag

3. mener, at de afbødningsforpligtelser, 
som parterne fremsætter, skal understøttes 
af princippet om fælles, men differentieret 
ansvar og indsats efter evne og være 
målbare, rapporterbare og kontrollerbare, 
ligesom de skal være tilstrækkeligt til at nå 
målsætningen om 2° C; gentager, at 
eksisterende forpligtelser følgelig bør 
revideres og gøres mere ambitiøse for at nå 
målsætningen om 2° C;

3. mener, at de afbødningsforpligtelser, 
som parterne fremsætter, skal understøttes 
af princippet om fælles, men differentieret 
ansvar og indsats efter evne og være 
målbare, rapporterbare og kontrollerbare, 
ligesom de skal være tilstrækkeligt til at nå 
målsætningen om 2° C; gentager, at 
eksisterende forpligtelser følgelig bør 
revideres og gøres mere ambitiøse for at nå 
målsætningen om 2° C; understreger, at 
Den Europæiske Union skal lægge pres 
på de parter, som ikke fører en kurs, der 
er i overensstemmelse med målsætningen 
om 2º C;

Or. en
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Ændringsforslag 37
Sophie Auconie

Punkt 3

Ændringsforslag

3. mener, at de afbødningsforpligtelser, 
som parterne fremsætter, skal understøttes 
af princippet om fælles, men differentieret 
ansvar og indsats efter evne og være 
målbare, rapporterbare og kontrollerbare, 
ligesom de skal være tilstrækkeligt til at nå 
målsætningen om 2° C; gentager, at 
eksisterende forpligtelser følgelig bør 
revideres og gøres mere ambitiøse for at nå 
målsætningen om 2° C;

3. mener, at de afbødningsforpligtelser, 
som parterne fremsætter, skal understøttes 
af princippet om fælles, men differentieret 
ansvar og indsats efter evne og være 
målbare, rapporterbare og kontrollerbare, 
ligesom de skal være tilstrækkeligt til at nå 
målsætningen om 2° C; gentager, at
eksisterende forpligtelser følgelig bør 
revideres kollektivt og gøres mere 
ambitiøse for at nå målsætningen om 2º C;

Or. fr

Ændringsforslag 38
Eija-Riitta Korhola

Punkt 3

Ændringsforslag

3. mener, at de afbødningsforpligtelser, 
som parterne fremsætter, skal understøttes 
af princippet om fælles, men differentieret 
ansvar og indsats efter evne og være 
målbare, rapporterbare og kontrollerbare, 
ligesom de skal være tilstrækkeligt til at nå 
målsætningen om 2° C; gentager, at 
eksisterende forpligtelser følgelig bør 
revideres og gøres mere ambitiøse for at nå 
målsætningen om 2° C;

3. mener, at de afbødningsforpligtelser, 
som parterne fremsætter, skal understøttes 
af princippet om fælles, men differentieret 
ansvar og indsats efter evne og være 
målbare, rapporterbare og kontrollerbare, 
ligesom de skal være tilstrækkeligt til at nå 
målsætningen om 2° C; gentager, at en 
virkelig global aftale, der involverer alle 
de store udledere, bør medføre, at 
eksisterende forpligtelser følgelig revideres 
og gøres mere ambitiøse for at nå 
målsætningen om 2° C;

Or. en
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Ændringsforslag 39
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Richard Seeber

Punkt 3 a (nyt)

Ændringsforslag

3a. understreger, at en stabil og langsigtet 
politisk ramme, der indeholder ambitiøse 
langsigtede målsætninger, er den vigtigste 
udfordring, og den vil også lette 
investeringerne;

Or. en

Ændringsforslag 40
Satu Hassi

Punkt 3 a (nyt)

Ændringsforslag

3a. finder det vigtigt, at den kommende 
klimaaftale indeholder bestemmelser om, 
at regeringer skal beskytte etableringen og 
gennemførelsen af klimapolitikker mod 
kommercielle og andre særinteresser, 
svarende til bestemmelserne i WHO's 
rammekonvention om tobakskontrol;

Or. en

Ændringsforslag 41
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Richard Seeber

Punkt 3 b (nyt)

Ændringsforslag

3b. gentager, at det nuværende "pledge 
and review"-system ikke vil føre til de 
grundlæggende ændringer, der er 
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nødvendige for at bekæmpe 
klimaforandringerne i det lange løb, og 
opfordrer derfor indtrængende alle parter 
til også at overveje andre 
fremgangsmåder;

Or. en

Ændringsforslag 42
Romana Jordan

Punkt 4

Ændringsforslag

4. glæder sig over Den Europæiske Unions
og en række andre parters beslutning om 
at indgå i en anden forpligtelsesperiode 
under Kyotoprotokollen, begyndende den 
1. januar 2013, som en overgang til en ny 
international ordning, der involverer alle 
parter, og som skal være på plads i 2020, 
og efterlyser en hurtig ratificering som 
aftalt i Doha;

4. glæder sig over Den Europæiske Union, 
Schweiz, Norge, Liechtenstein, Island og 
Australiens beslutning om at indgå i en 
anden forpligtelsesperiode under 
Kyotoprotokollen, begyndende den 1. 
januar 2013, som en overgang til en ny 
international ordning, der involverer alle 
parter, og som skal være på plads i 2020, 
og efterlyser en hurtig ratificering som 
aftalt i Doha;

Or. en

Ændringsforslag 43
Eija-Riitta Korhola

Punkt 4

Ændringsforslag

4. glæder sig over Den Europæiske Unions 
og en række andre parters beslutning om at 
indgå i en anden forpligtelsesperiode under 
Kyotoprotokollen, begyndende den 
1. januar 2013, som en overgang til en ny 
international ordning, der involverer alle 
parter, og som skal være på plads i 2020, 
og efterlyser en hurtig ratificering som 

4. bemærker Den Europæiske Unions og 
en række andre parters beslutning om at 
indgå i en anden forpligtelsesperiode under 
Kyotoprotokollen, begyndende den 
1. januar 2013, som en overgang til en ny 
international ordning, der involverer alle 
parter, og som skal være på plads i 2020, 
og efterlyser en hurtig ratificering som 
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aftalt i Doha; aftalt i Doha; noterer sig, at disse parter i 
øjeblikket står for mindre end 14 % af de 
globale emissioner;

Or. en

Ændringsforslag 44
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Richard Seeber

Punkt 4 a (nyt)

Ændringsforslag

4a. præciserer, at selvom den anden 
forpligtelsesperiode under Kyoto-
protokollen vil blive begrænset i omfang, 
bør den ses som et meget vigtigt 
midlertidigt skridt, som udgør en bro i 
retning af en mere effektiv og omfattende 
international aftale efter 2020, bindende 
for alle parter;

Or. en

Ændringsforslag 45
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Richard Seeber

Punkt 4 b (nyt)

Ændringsforslag

4b. gentager, at mange lande fører an 
med et godt eksempel og allerede viser, at 
det er muligt at gå efter kulstoffattige 
udviklingsstrategier for at give en høj 
levestandard for en større andel af den 
nuværende generation uden at skade 
fremtidige generationers mulighed for at 
få opfyldt deres behov, mens der samtidigt 
skabes nye arbejdspladser og sikres 
mindre afhængighed af energiimport; 
præciserer, at der ikke er grund til at 
frygte negative konsekvenser, hvis 
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klimabeskyttelse indgår i en overordnet 
strategi for en bæredygtig udvikling og 
industripolitik;

Or. en

Ændringsforslag 46
Tadeusz Cymański

Punkt 5

Ændringsforslag

5. minder om, at industrilandene ifølge 
konklusionerne i IPCC's fjerde 
evalueringsrapport er nødt til at reducere 
deres emissioner med 25-40 % i forhold til 
1990-niveauet inden 2020, mens 
udviklingslandene som gruppe betragtet 
bør indrømmes en væsentlig afvigelse, 
som bør ligge under den nuværende 
forventede emissionsvækstrate, i 
størrelsesordenen 15-30 %, inden 2020;

udgår

Or. pl

Ændringsforslag 47
Jolanta Emilia Hibner

Punkt 5

Ændringsforslag

5. minder om, at industrilandene ifølge 
konklusionerne i IPCC's fjerde 
evalueringsrapport er nødt til at reducere 
deres emissioner med 25-40 % i forhold til 
1990-niveauet inden 2020, mens 
udviklingslandene som gruppe betragtet 
bør indrømmes en væsentlig afvigelse, som 
bør ligge under den nuværende forventede 
emissionsvækstrate, i størrelsesordenen 15-
30 %, inden 2020;

5. minder om, at de udviklede lande ifølge 
konklusionerne i IPCC's fjerde 
evalueringsrapport er nødt til at reducere 
deres emissioner med 25-40 % i forhold til 
1990-niveauet inden 2020, mens 
udviklingslandene som gruppe betragtet 
bør indrømmes en væsentlig afvigelse, som 
bør ligge under den nuværende forventede 
emissionsvækstrate, i størrelsesordenen 15-
30 %, inden 2020;
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Or. pl

Ændringsforslag 48
Jean-Pierre Audy

Punkt 6

Ændringsforslag

6. gentager derfor det presserende behov 
for at hæve ambitionsniveauet mellem i 
dag og 2020 for at holde sig inden for 
2 graders-målsætningen; og minder i 
særdeleshed om det presserende behov for 
fremskridt inden for lukningen af det 
gigaton-hul, der er mellem de 
videnskabelige resultater og de nuværende 
parters løfter; understreger den vigtige 
rolle, som andre politiske foranstaltninger, 
herunder energieffektivitet og nedtrapning 
af HFC, spiller i at lukke gigaton-hullet;

6. gentager derfor det presserende behov 
for at se på ambitionsniveauet mellem i 
dag og 2020 for at holde sig inden for 
2 graders-målsætningen; og minder i 
særdeleshed om det presserende behov for 
fremskridt inden for lukningen af det hul, 
der er mellem de videnskabelige resultater 
og de nuværende parters løfter; 
understreger den vigtige rolle, som andre 
politiske foranstaltninger, herunder 
energieffektivitet og nedtrapning af HFC, 
spiller i at lukke gigaton-hullet;

Or. fr

Ændringsforslag 49
Anna Rosbach

Punkt 6

Ændringsforslag

6. gentager derfor det presserende behov 
for at hæve ambitionsniveauet mellem i 
dag og 2020 for at holde sig inden for 
2 graders-målsætningen; og minder i 
særdeleshed om det presserende behov for 
fremskridt inden for lukningen af det 
gigaton-hul, der er mellem de 
videnskabelige resultater og de nuværende 
parters løfter; understreger den vigtige 
rolle, som andre politiske foranstaltninger, 
herunder energieffektivitet og nedtrapning 
af HFC, spiller i at lukke gigaton-hullet;

6. gentager derfor det presserende behov 
for at hæve det globale ambitionsniveau 
mellem i dag og 2020 for at holde sig inden 
for 2 graders-målsætningen; og minder i 
særdeleshed om det presserende behov for 
fremskridt inden for lukningen af det 
gigaton-hul, der er mellem de
videnskabelige resultater og de nuværende 
parters løfter; understreger den vigtige 
rolle, som andre politiske foranstaltninger, 
herunder energieffektivitet og nedtrapning 
af HFC, spiller i at lukke gigaton-hullet;
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Or. en

Ændringsforslag 50
Sabine Wils

Punkt 6

Ændringsforslag

6. gentager derfor det presserende behov 
for at hæve ambitionsniveauet mellem i
dag og 2020 for at holde sig inden for 
2 graders-målsætningen; og minder i 
særdeleshed om det presserende behov for 
fremskridt inden for lukningen af det 
gigaton-hul, der er mellem de 
videnskabelige resultater og de nuværende 
parters løfter; understreger den vigtige 
rolle, som andre politiske foranstaltninger, 
herunder energieffektivitet og nedtrapning 
af HFC, spiller i at lukke gigaton-hullet;

6. gentager derfor det presserende behov 
for at hæve ambitionsniveauet mellem i 
dag og 2020 for at holde sig inden for 
2 graders-målsætningen; og minder i 
særdeleshed om det presserende behov for 
fremskridt inden for lukningen af det 
gigaton-hul, der er mellem de 
videnskabelige resultater og de nuværende 
parters løfter; understreger den vigtige 
rolle, som andre politiske foranstaltninger, 
herunder energieffektivitet, betydelige 
energibesparelser samt vedvarende energi 
i lokalsamfund og nedtrapning af HFC, 
spiller i at lukke gigaton-hullet;

Or. en

Ændringsforslag 51
Dan Jørgensen, Corinne Lepage, Bas Eickhout, Sabine Wils

Punkt 6 a (nyt)

Ændringsforslag

6a. bemærker, at EU er på vej mod at nå 
emissionsreduktioner, de er noget højere 
end den nuværende målsætning om 20 % 
og understreger, at det også er nødvendigt 
med et højere ambitionsniveau for at 
skabe knaphed på CO2-markedet; minder 
om, at det er i EU’s egen interesse at 
vedtage et klimabeskyttelsesmål på 30 % 
inden 2020, og således skabe bæredygtig 
vækst, flere arbejdspladser og faldende 



AM\1003934DA.doc 27/44 PE519.595v01-00

DA

afhængighed af energiimport;

Or. en

Ændringsforslag 52
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Richard Seeber

Punkt 6 a (nyt)

Ændringsforslag

6a. understreger, at rammeaftaler, der 
kan hjælpe med at fremme og motivere en 
hurtigere udbredelse af ny teknologi 
internationalt skal udvikles, da forskning 
i og udvikling af nye teknologier er 
kernen i en bæredygtig fremtid;

Or. en

Ændringsforslag 53
Bas Eickhout

Punkt 6 b (nyt)

Ændringsforslag

6b. bemærker, at en global nedtrapning af 
HFC kan forhindre frigivelse af 2,2 Gt 
CO2-ækvivalenter i 2020 og næsten 100 
Gt CO2-ækvivalenter i 2050; opfordrer 
EU til at intensivere bestræbelserne på at 
regulere en global udfasning af HFC i 
henhold til Montreal-protokollen;

Or. en

Ændringsforslag 54
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Richard Seeber
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Punkt 6 b (nyt)

Ændringsforslag

6b. er af den opfattelse, at EU's 
emissionshandelsordning bør kobles 
sammen med andre 
emissionshandelssystemer, der allerede 
findes i hele verden; anbefaler, at den 
fleksible mekanisme oprindelige idé 
styrkes, hvilket betyder, at den igen skal 
blive en markedsmekanisme samt et 
udviklingsværktøj med en stærkt 
forenklet, men mere gennemskuelig 
procedure;

Or. en

Ændringsforslag 55
Dan Jørgensen, Corinne Lepage, Bas Eickhout, Sabine Wils

Punkt 7

Ændringsforslag

7. understreger, at konkrete tilsagn og 
arbejde hen imod en opskalering af 
klimafinansieringen til 100 mia. USD i 
2020 er afgørende for at sikre fremskridt i 
Warszawa og opnå de nødvendige 
modvirkningsforpligtelser generelt set; 
noterer sig udviklingsdagsorden efter 2015 
og opfordrer til oprettelse af reelle 
synergier mellem de to processer med 
positive resultater både for udvikling og 
klimapolitik; minder om, at flertallet af 
medlemsstaterne stadig ikke har afgivet 
tilsagn om klimafinansiering efter 2013;

7. understreger, at konkrete tilsagn og 
arbejde hen imod en opskalering af 
klimafinansieringen til 100 mia. USD om 
år i 2020 er afgørende for at sikre 
fremskridt i Warszawa og opnå de 
nødvendige modvirkningsforpligtelser 
generelt set; noterer sig 
udviklingsdagsorden efter 2015 og 
opfordrer til oprettelse af reelle synergier 
mellem de to processer med positive 
resultater både for udvikling og 
klimapolitik; beklager, at flertallet af 
medlemsstaterne stadig ikke har afgivet 
tilsagn om klimafinansiering efter 2013 og 
opfordrer medlemsstaterne til at forpligte 
sig til en ny og supplerende 
klimafinansiering for perioden 2013-
2015;

Or. en
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Ændringsforslag 56
Jolanta Emilia Hibner

Punkt 7

Ændringsforslag

7. understreger, at konkrete tilsagn og 
arbejde hen imod en opskalering af 
klimafinansieringen til 100 mia. USD i 
2020 er afgørende for at sikre fremskridt i 
Warszawa og opnå de nødvendige 
modvirkningsforpligtelser generelt set; 
noterer sig udviklingsdagsorden efter 2015 
og opfordrer til oprettelse af reelle 
synergier mellem de to processer med 
positive resultater både for udvikling og 
klimapolitik; minder om, at flertallet af 
medlemsstaterne stadig ikke har afgivet 
tilsagn om klimafinansiering efter 2013;

7. understreger, at konkrete tilsagn og 
arbejde hen imod en opskalering af 
klimafinansieringen til 100 mia. USD om 
året i 2020 er afgørende for at sikre 
fremskridt i Warszawa og opnå de 
nødvendige modvirkningsforpligtelser 
generelt set; noterer sig 
udviklingsdagsorden efter 2015 og 
opfordrer til oprettelse af reelle synergier 
mellem de to processer med positive 
resultater både for udvikling og 
klimapolitik; minder om, at flertallet af 
medlemsstaterne stadig ikke har afgivet 
tilsagn om klimafinansiering efter 2013;

Or. pl

Ændringsforslag 57
Jo Leinen, Kriton Arsenis, Marita Ulvskog, Dan Jørgensen

Punkt 7

Ændringsforslag

7. understreger, at konkrete tilsagn og 
arbejde hen imod en opskalering af 
klimafinansieringen til 100 mia. USD i 
2020 er afgørende for at sikre fremskridt i 
Warszawa og opnå de nødvendige 
modvirkningsforpligtelser generelt set; 
noterer sig udviklingsdagsorden efter 2015 
og opfordrer til oprettelse af reelle 
synergier mellem de to processer med 
positive resultater både for udvikling og 
klimapolitik; minder om, at flertallet af 
medlemsstaterne stadig ikke har afgivet 

7. understreger, at konkrete tilsagn og 
arbejde hen imod en opskalering af 
klimafinansieringen til 100 mia. USD i 
2020 er afgørende for at sikre fremskridt i 
Warszawa og opnå de nødvendige 
modvirkningsforpligtelser generelt set; 
noterer sig udviklingsdagsorden efter 2015 
og opfordrer til oprettelse af reelle 
synergier mellem de to processer med 
positive resultater både for udvikling og 
klimapolitik; minder om, at flertallet af 
medlemsstaterne stadig ikke har afgivet 
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tilsagn om klimafinansiering efter 2013; tilsagn om klimafinansiering efter 2013; 
opfordrer derfor indtrængende alle 
medlemsstater til at indbetale deres andel 
til den grønne klimafond inden COP 19 
går i gang;

Or. en

Ændringsforslag 58
Sabine Wils

Punkt 7

Ændringsforslag

7. understreger, at konkrete tilsagn og 
arbejde hen imod en opskalering af 
klimafinansieringen til 100 mia. USD i 
2020 er afgørende for at sikre fremskridt i 
Warszawa og opnå de nødvendige 
modvirkningsforpligtelser generelt set; 
noterer sig udviklingsdagsorden efter 2015 
og opfordrer til oprettelse af reelle 
synergier mellem de to processer med 
positive resultater både for udvikling og 
klimapolitik; minder om, at flertallet af 
medlemsstaterne stadig ikke har afgivet 
tilsagn om klimafinansiering efter 2013;

7. understreger, at konkrete tilsagn og 
arbejde hen imod en opskalering af 
klimafinansieringen til 100 mia. USD i 
2020 er helt væsentlige for at sikre 
fremskridt i Warszawa ved sikre de mest 
sårbare og mindre udviklede landes 
pålidelighed og opnå de nødvendige 
modvirkningsforpligtelser generelt set; 
noterer sig udviklingsdagsorden efter 2015 
og opfordrer til oprettelse af reelle 
synergier mellem de to processer med 
positive resultater både for udvikling og 
klimapolitik; minder om, at flertallet af 
medlemsstaterne stadig ikke har afgivet 
tilsagn om klimafinansiering efter 2013, og 
en del af dem har stadig ikke helt 
gennemført de direktiver, der udgør 
klima- og energipakken;

Or. en

Ændringsforslag 59
Sophie Auconie

Punkt 7
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Ændringsforslag

7. understreger, at konkrete tilsagn og 
arbejde hen imod en opskalering af 
klimafinansieringen til 100 mia. USD i 
2020 er afgørende for at sikre fremskridt i 
Warszawa og opnå de nødvendige 
modvirkningsforpligtelser generelt set; 
noterer sig udviklingsdagsorden efter 2015 
og opfordrer til oprettelse af reelle 
synergier mellem de to processer med 
positive resultater både for udvikling og 
klimapolitik; minder om, at flertallet af 
medlemsstaterne stadig ikke har afgivet 
tilsagn om klimafinansiering efter 2013;

7. understreger, at konkrete tilsagn og 
arbejde hen imod en opskalering af 
klimafinansieringen til 100 mia. USD i 
2020 er afgørende for at sikre fremskridt i 
Warszawa og opnå de nødvendige 
modvirkningsforpligtelser generelt set; 
noterer sig udviklingsdagsorden efter 2015 
og opfordrer til oprettelse af reelle 
synergier mellem de to processer med 
positive resultater både for udvikling og 
klimapolitik; minder om, at flertallet af 
medlemsstaterne stadig ikke har afgivet 
tilsagn om klimafinansiering efter 2013; 
peger på vigtigheden af at overveje 
innovative finansieringskilder, såsom 
afgiften på finansielle transaktioner;

Or. fr

Ændringsforslag 60
Romana Jordan

Punkt 7 a (nyt)

Ændringsforslag

7a. bifalder fremskridtet i at gøre 
teknologimekanismen operationel og 
understreger behovet for at styrke den 
teknologiske udvikling, udbredelse og 
overførsel ved at finde den rette balance 
mellem tilpasning og afbødning og 
beskyttelse af intellektuelle 
ejendomsrettigheder;

Or. en

Ændringsforslag 61
Jo Leinen, Kriton Arsenis, Marita Ulvskog, Dan Jørgensen
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Punkt 7 a (nyt)

Ændringsforslag

7a. opfordrer medlemsstaterne til at 
udfase miljøskadelige tilskud, navnlig 
støtte til fossilt brændstof i 2020 og 
omdirigere disse penge til bæredygtig 
energiproduktion;

Or. en

Ændringsforslag 62
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Richard Seeber

Punkt 7 a (nyt)

Ændringsforslag

7a. bemærker, at den grønne klimafond i 
fremtiden ikke kun bør finansieres af 
industrilandene, men også af nye 
vækstøkonomier med et stigende BNP per 
capita; præciserer i denne sammenhæng, 
at der allerede nu er 32 lande, der 
betragtes som "udviklingslande" i 
henhold til konventionen, der har en 
højere BNP per capita end EU-
medlemsstaterne med det laveste BNP per 
capita;

Or. en

Ændringsforslag 63
Jo Leinen, Kriton Arsenis, Marita Ulvskog, Dan Jørgensen

Punkt 7 b (nyt)

Ændringsforslag

7b. minder om, at det er i EU's egen 
interesse at tilstræbe et 
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klimabeskyttelsesmål på 30 % inden 2020
og derved skabe bæredygtig vækst, flere 
arbejdspladser og mindske 
afhængigheden af importeret energi; 
opfordrer EU til at øge sin målsætning, 
hvis andre parter forpligter sig til 
tilstrækkelige løfter i henhold til 
UNFCCC;

Or. en

Ændringsforslag 64
Sabine Wils

Punkt 8

Ændringsforslag

8. anerkender, at fokus i Doha var på 
behovet for at gøre noget ved de tab og 
skader, der er forbundet med 
klimaændringernes virkninger i 
udviklingslandene, som er særligt sårbare 
over for de negative konsekvenser af 
klimaændringerne; noterer sig beslutningen 
om under Warszawakonferencen at 
etablere de institutionelle ordninger, der er 
nødvendige for at håndtere dette 
spørgsmål;

8. anerkender, at fokus i Doha var på 
behovet for at gøre noget ved de tab og 
skader, der er forbundet med 
klimaændringernes virkninger i 
udviklingslandene, som er særligt sårbare 
over for de negative konsekvenser af 
klimaændringerne; noterer sig beslutningen 
om under Warszawakonferencen at 
etablere de institutionelle ordninger, der er 
nødvendige for at håndtere dette 
spørgsmål; opfordrer til, at mindst 50 % af 
alle offentlige finanser skal anvendes til 
tilpasning i udviklingslandene;

Or. en

Ændringsforslag 65
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Richard Seeber

Punkt 8 a (nyt)

Ændringsforslag

8a. minder om EU og andre udviklede 
landes vilje til at støtte lande med en lav 
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modstandskraft, navnlig gennem 
kapacitetsopbygning og udveksling af 
bedste praksis, men også gennem 
økonomisk hjælp;

Or. en

Ændringsforslag 66
Sophie Auconie

Punkt 8 a (nyt)

Ændringsforslag

8a. opfordrer til større bevidsthed om de 
mulige konsekvenser af 
klimaændringerne på varigheden af tørke, 
belastningen af vandressourcerne, der 
rammer bestemte regioner og på den 
reducerede tilgængelighed af nødvendige 
vandressourcer i dagligdagen;

Or. fr

Ændringsforslag 67
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Richard Seeber

Punkt 8 b (nyt)

Ændringsforslag

8b. anerkender, at tilpasning bestemt er et 
lokalt anliggende, men insisterer på 
samarbejde på regionalt, nationalt og 
internationalt plan for at sikre en 
sammenhængende tilgang;

Or. en

Ændringsforslag 68
Kriton Arsenis, Corinne Lepage, Anna Rosbach, Andrea Zanoni, Gaston Franco, 
Marita Ulvskog, Jo Leinen
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Punkt 9 a (nyt)

Ændringsforslag

9a. bemærker, at betydelige mængder af 
de offentlige finanser vil dirigeres mod 
REDD-plus-projekter; understreger det 
presserende behov for at udvikle tidlige 
indikatorer for en effektiv overvågning, 
rapportering og verifikation af REDD-
plus-aktiviteter; hilser i denne henseende 
de igangværende bestræbelser på at 
prioritere udvælgelsen af REDD-plus-
projekter i vejløse områder velkommen;

Or. en

Ændringsforslag 69
Kriton Arsenis, Corinne Lepage, Anna Rosbach, Andrea Zanoni, Gaston Franco, 
Jo Leinen

Punkt 9 b (nyt)

Ændringsforslag

9b. bemærker det positive bidrag fra de 
frivillige partnerskabsaftaler mellem 
træeksporterende lande og EU under 
EU’s FLEGT-handlingsplan i kampen 
mod den globale skovrydning; 
understreger; at det er nødvendigt med en 
yderligere indsats for gennem juridisk 
bindende miljø- og handelsaftaler at nå 
dem, der fører an i skovrydning på 
internationalt niveau;

Or. en

Ændringsforslag 70
Sabine Wils

Punkt 9 a (nyt)
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Ændringsforslag

9a. utraditionelle fossile brændsler
bemærker, at den afgørende udfordring 
med at reducere emissionerne kan opnås 
gennem politikker, der standser 
udviklingen af ukonventionelle fossile 
brændstoffer såsom tjæresand, olieskifer 
og skifergas, der har høje 
drivhusgasemissioner. Offentlige tilskud, 
der støtter udviklingen af ukonventionelle 
fossile brændstoffer skal udfases, som EP 
allerede har givet udtryk for i sin 
beslutning om at stoppe offentlig støtte til 
fossile brændsler;

Or. en

Ændringsforslag 71
Sabine Wils

Punkt 9 b (nyt)

Ændringsforslag

9b. Energi i EU
bemærker, at den afgørende udfordring 
med at reducere emissionerne kan opnås 
gennem en væsentlig ændring af vores 
energisystem i retning af en ren og sikker 
energi og en bred accept af vedvarende 
energi gennem investering i 
energiproduktion i den lille målestok, 
også kendt som mikroproduktion. Der er 
brug for, at offentlige finanser 
omdirigeres og mobiliseres for at sikre en 
overgang af vedvarende energi til 
offentligt, decentraliseret regi på 
lokalsamfundsniveau;

Or. en
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Ændringsforslag 72
Sabine Wils

Punkt 9 c (nyt)

Ændringsforslag

9c. advarer om, at produktionen af 
agrobrændstoffer fra fødevareafgrøder 
(såsom olieholdige frø, palmeolie, 
sojabønner, raps, solsikker, sukkerrør, 
sukkerroer og hvede) potentielt kan føre 
til enorm efterspørgsel efter jord og 
bringe mennesker i fattige lande, hvis 
levebrød afhænger af adgang til jord og 
naturressourcer, i fare;

Or. en

Ændringsforslag 73
Sabine Wils

Punkt 9 d (nyt)

Ændringsforslag

9d. anmoder EU og medlemsstaterne om 
kun at acceptere agrobrændstoffer, som 
påviseligt reducerer 
drivhusgasemissioner, ikke udgør 
væsentlige problemer vedrørende 
arealanvendelse, ikke truer folks 
fødevaresikkerhed og ikke risikerer at føre 
til miljøbevarelseskonflikter; opfordrer i 
denne sammenhæng Rådet og 
Parlamentet til at indlede de nødvendige 
forhandlinger for at levere en juridisk 
bindende lovtekst med 
bæredygtighedskriterier for biomasse og 
indarbejde ILUC beregninger i de 
eksisterende standardkriterier for 
agrobrændstoffer samt at indarbejde 
ILUC- og kulstofgældberegninger i 
bæredygtighedskriterierne for bioenergi;
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Or. en

Ændringsforslag 74
Romana Jordan

Punkt 10

Ændringsforslag

10. understreger, at EU for nylig enedes 
om at "stoppe uret" i forhold til inddragelse 
af international luftfarts flyvninger i EU's 
emissionshandelssystem, men at denne 
undtagelse er begrænset til ét år og er 
betinget af, at de internationale 
forhandlinger frembringe håndgribelige 
beslutninger om en global markedsbaseret 
foranstaltning vedrørende emissioner fra 
international luftfart;

10. understreger, at EU for nylig enedes 
om at "stoppe uret" i forhold til inddragelse 
af international luftfarts flyvninger i EU's 
emissionshandelssystem, men at denne 
undtagelse er begrænset til ét år og er 
betinget af, at de internationale 
forhandlinger frembringe håndgribelige 
beslutninger om en global markedsbaseret 
foranstaltning vedrørende emissioner fra 
international luftfart; opfordrer ICAO til 
hurtigt at tage fat på problemet med 
emissioner fra den internationale 
luftfartssektor;

Or. en

Ændringsforslag 75
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Richard Seeber

Punkt 10 a (nyt)

Ændringsforslag

10a. understreger, at det er nødvendigt 
med en pris på kulstofemissioner fra 
international luftfart og søtransport, 
hvilket, udover emissionsreduktionen, 
også kan bruges til at generere indtægter;

Or. en
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Ændringsforslag 76
Jolanta Emilia Hibner

Punkt 11

Ændringsforslag

11. gentager sin opfordring til at oprette et 
internationalt instrument med globale 
emissionsreduktionsmål for at bremse 
klimapåvirkningen fra søtransport;

11. gentager sin opfordring til at oprette et 
internationalt instrument med sektorale 
emissionsreduktioner for at afbøde 
klimapåvirkningen fra søtransport;

Or. pl

Ændringsforslag 77
Eija-Riitta Korhola

Punkt 12

Ændringsforslag

12. understreger i denne sammenhæng 
betydningen af, at Den Europæiske Union 
som en vigtig aktør (især i år, med COP 
19-formandskabet, hvor værtsnationen er 
en medlemsstat) taler med "én stemme" på 
konferencen for at fremme en international 
aftale og forblive forenet i denne 
henseende;

12. understreger i denne sammenhæng 
betydningen af, at Den Europæiske Union 
som en vigtig aktør (især i år, med COP 
19-formandskabet, hvor værtsnationen er 
en medlemsstat) taler med "én stemme" på 
konferencen for at fremme en international 
aftale og forblive forenet i denne 
henseende; anerkender, at eftersom EU's 
andel af de globale emissioner i øjeblikket 
er på 11 % og i år 2030 skønnes at være 
på 4 %, bør EU revurdere sin strategi og 
have en åben dialog med de større 
udledere, da det er afgørende for at finde 
en global løsning; 

Or. en

Ændringsforslag 78
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Richard Seeber

Punkt 12 a (nyt)
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Ændringsforslag

12a. understreger Polens afgørende 
position som "værtsland" og håber på, at 
Polen, der er et land, som stadig er stærkt 
afhængig af fossile energikilder, men har 
erfaring med UNFCCC-forhandlingerne, 
vil være i stand til at puste nyt liv i 
processen, føre an med et godt eksempel 
og hjælpe med at bygge nye alliancer; 
bifalder udtalelsen fra den indstillede 
formand om, at det ved at være kreativ er 
muligt at reducere drivhusgasemissioner 
og samtidig skabe flere arbejdspladser, 
fremme den økonomiske vækst og sikre en 
højere levestandard; håber, at Polen vil 
fremsætte konkrete forslag i dén 
henseende;

Or. en

Ændringsforslag 79
Sabine Wils

Punkt 12 a (nyt)

Ændringsforslag

12a. kritiserer, at COP19 i Warszawa er 
medfinansieret af 12 virksomheder, 
"partnerne i COP19", som modarbejder 
ambitiøse klimapolitikker og undergraver 
EU’s klimapolitikker ved at planlægge 
nye investeringer, som foranlediger høje 
kulstofemissioner; gentager i denne 
sammenhæng, at Den Europæiske Unions 
delegation bør undgå tilsyneladende eller 
reelle interessekonflikter for at beskytte og 
værne om Den Europæiske Union og 
UNFCCC’s omdømme;

Or. en
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Ændringsforslag 80
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Richard Seeber

Punkt 12 b (nyt)

Ændringsforslag

12b. understreger, at en ny "klimapagt", 
der gælder for alle, både industri- og 
udviklingslande, bør være det vigtigste 
mål; understreger desuden, at en af de 
vigtigste opgaver for EU er at sikre en 
koordineret og gradvis tilgang til 
klimabeskyttelse ved at sikre handling på 
alle regeringsniveauer, herunder lokale 
og regionale myndigheder;

Or. en

Ændringsforslag 81
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Richard Seeber

Punkt 12 c (nyt)

Ændringsforslag

12c. understreger, at de nuværende 
økonomiske krisetider tydeligt viser, at 
kun en bæredygtig økonomi kan give 
velstand på lang sigt, og at 
klimabeskyttelse er en af de vigtigste 
søjler i sådan en bæredygtig økonomi; 
fremhæver, at det aldrig har været mere 
vigtigt at klarlægge grundene til politisk 
handling på klimabeskyttelsesområdet, 
nemlig at give flere mennesker mulighed 
for en høj levestandard samtidig med at 
ressourcer og udviklingsmuligheder også 
sikres for de kommende generationer;

Or. en
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Ændringsforslag 82
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Richard Seeber

Punkt 12 d (nyt)

Ændringsforslag

12d. gentager, at udfordringen fra 
klimaændringerne ikke kan betragtes 
isoleret, men at den altid skal løses inden 
for rammerne af bæredygtig udvikling, 
industripolitik og ressourcepolitik; 
understreger i den forbindelse, at det er 
afgørende at forklare klimapolitikken til 
borgerne og sikre en mentalitetsændring; 
understreger, at enhver fremtidig aftale 
også bør rumme bottom-up initiativer, 
f.eks. inden for energieffektivitet, da de er 
et vigtigt redskab i forbindelse med accept 
blandt borgerne;

Or. en

Ændringsforslag 83
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Richard Seeber

Punkt 12 e (nyt)

Ændringsforslag

12e. gentager, at for hvilken som helst 
juridisk bindende klimaaftale er et robust 
system for overholdelse og håndhævelse 
nøglen til at sikre, at alle lande, der 
deltager i klimaændringsaftalen, 
overholder deres forpligtelser, modtager 
støtte, når det er nødvendigt, og bliver 
holdt ansvarlige for manglende 
overholdelse;

Or. en
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Ændringsforslag 84
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Richard Seeber

Punkt 12 f (nyt)

Ændringsforslag

12f. er af den opfattelse, at UNFCCC-
processen er nødt til at blive mere effektiv 
og sikre, at den bedre afspejler de 
ændrede realiteter; mener i denne 
forbindelse, at konsensusreglen bør 
afskaffes for at undgå resultater, som er 
baseret på den laveste fællesnævner;

Or. en

Ændringsforslag 85
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Richard Seeber

Punkt 12 g (nyt)

Ændringsforslag

12g. deler den opfattelse, at 
formandskabet for konferencen snarere 
end at rotere på årsbasis enten kan deles 
af flere lande over adskillige år eller 
indehaves af ét land i to år for at sikre en 
mere sammenhængende tilgang;

Or. en

Ændringsforslag 86
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Richard Seeber

Punkt 12 h (nyt)

Ændringsforslag

12h. opfordrer, på baggrund af de 
optimistiske udviklinger i løbet af MOP 
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25-forhandlingerne om Montreal-
protokollen, indtrængende alle parter til 
at stræbe mod at lære af denne vellykkede 
international aftale; tilskynder parterne til 
navnlig at prøve at se på stemme- og 
beslutningstagningsmekanismerne i 
Montreal-protokollen, den anderledes 
tilgang til ansvarsområderne, 
håndhævelse og sanktionsmekanismer 
samt finansiering som et eksempel, der 
muligvis også kan anvendes under 
UNFCCC;

Or. en

Ændringsforslag 87
Anna Rosbach

Punkt 13

Ændringsforslag

13. mener, at EU's delegation spiller en 
afgørende rolle i klimaforhandlingerne, og 
finder det derfor uacceptabelt, at 
medlemmer af Europa-Parlamentet ikke 
har kunnet deltage i EU's 
koordineringsmøder på de foregående 
partskonferencer; forventer, at i det 
mindste formanden for Europa-
Parlamentets delegation får lov til at 
deltage i EU's koordineringsmøder i 
Warszawa;

13. mener, at EU's delegation bør spille en 
mere afgørende rolle i 
klimaforhandlingerne, og finder det derfor 
uacceptabelt, at medlemmer af Europa-
Parlamentet ikke har kunnet deltage i EU's 
koordineringsmøder på de foregående 
partskonferencer; forventer, at i det 
mindste formanden for Europa-
Parlamentets delegation får lov til at 
deltage i EU's koordineringsmøder i 
Warszawa;

Or. en


