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Amendement 1
Bas Eickhout

Ontwerpresolutie
Visum 1 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien de mededeling van de Commissie 
getiteld "Routekaart naar een 
concurrerende koolstofarme economie in 
2050" (COM(2011)0112),

Or. en

Amendement 2
Oreste Rossi

Ontwerpresolutie
Visum 1 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien de mededeling van de Commissie 
“Routekaart naar een concurrerende 
koolstofarme economie in 2050”
(COM(2011)0112),

Or. it

Amendement 3
Romana Jordan Cizelj, Eija-Riitta Korhola, Salvatore Tatarella

Ontwerpresolutie
Visum 5 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien de mededeling van de Commissie 
getiteld "Routekaart naar een 
concurrerende koolstofarme economie in 
2050" (COM(2011)0112),

Or. en
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Amendement 4
Sabine Wils

Ontwerpresolutie
Visum 3 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien de mededeling van de Commissie 
getiteld "Routekaart naar een 
concurrerende koolstofarme economie in 
2050" (COM(2011)0112),

Or. en

Amendement 5
Salvatore Tatarella, Richard Seeber, Peter Liese, Theodoros Skylakakis, Romana Jordan 
Cizelj, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato

Ontwerpresolutie
Visum 1 ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien de mededeling van de Commissie 
getiteld "Routekaart naar een 
concurrerende koolstofarme economie in 
2050" (COM(2011)0112), en de 
verklaring dat de EU reeds de nodige 
wetgeving heeft vastgesteld om uiterlijk 
2020 een vermindering van de 
broeikasgasemissies met 20% ten opzichte 
van het niveau van 1990 te waarborgen, 
en dat zij bij haar aanbod blijft de uitstoot 
met 30% te verlagen op voorwaarde dat 
andere ontwikkelde landen vergelijkbare 
reducties toezeggen en de 
ontwikkelingslanden een passende 
bijdrage leveren,

Or. en

Amendement 6
Romana Jordan Cizelj, Eija-Riitta Korhola, Karl-Heinz Florenz, Salvatore Tatarella

Ontwerpresolutie
Visum 5 ter (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement

- gezien de mededeling van de Commissie 
inzake het Energie-efficiëntieplan 2011 
(COM(2011)0109),

Or. en

Amendement 7
Sabine Wils

Ontwerpresolutie
Visum 3 ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien de mededeling van de Commissie 
inzake het Energie-efficiëntieplan 2011 
(COM(2011)0109),

Or. en

Amendement 8
Salvatore Tatarella, Karl-Heinz Florenz, Theodoros Skylakakis, Paolo Bartolozzi, Sergio 
Berlato, Romana Jordan Cizelj

Ontwerpresolutie
Visum 1 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien de conclusies van de Raad van 
juni 2010 waarin deze stelt dat de 
Commissie "de beleidsopties en de kosten 
en baten - ook op het niveau van de 
lidstaten – op passende punten nader 
[dient] te analyseren",

Or. en

Amendement 9
Bas Eickhout

Ontwerpresolutie
Visum 2 bis (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement

- gelet op Verordening (EU) nr. 
1031/2010 van 12 november 2010 inzake 
de tijdstippen, het beheer en andere 
aspecten van de veiling van 
broeikasgasemissierechten 
overeenkomstig Richtlijn 2003/87/EG van 
het Europees Parlement en de Raad tot 
vaststelling van een regeling voor de 
handel in broeikasgasemissierechten 
binnen de Gemeenschap1,

Or. en

Amendement 10
Bas Eickhout

Ontwerpresolutie
Visum 2 ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien het voorstel van de Commissie 
voor een verordening tot vaststelling, 
overeenkomstig Richtlijn 2003/87/EG van 
het Europees Parlement en de Raad, van 
beperkingen op het gebruik van 
internationale kredieten uit projecten op 
het gebied van industriële gassen

Or. en

Amendement 11
Oreste Rossi

Ontwerpresolutie
Visum 3 

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn eerdere resoluties inzake 
klimaatverandering, in het bijzonder zijn
resolutie van 25 november 2010 over de 
klimaatveranderingsconferentie in Cancún 
(COP16),

–gezien zijn resolutie van 25 november 
2010 over de 
klimaatveranderingsconferentie in Cancún 
(COP16),

                                               
1 PB L 302 van 18.11.2010, blz. 1.
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Or. it

Amendement 12
Chris Davies

Ontwerpresolutie
Visum 3 

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn eerdere resoluties inzake 
klimaatverandering, in het bijzonder zijn 
resolutie van 25 november 2010 over de 
klimaatveranderingsconferentie in Cancún 
(COP16),

– gezien zijn eerdere resoluties inzake 
klimaatverandering, in het bijzonder zijn 
resolutie van 25 november 2010 over de 
klimaatveranderingsconferentie in Cancún 
(COP16), waarin het Parlement ertoe 
heeft opgeroepen de uitstoot van 
broeikasgassen tegen 2020 met 30& te 
verminderen vergeleken met het niveau 
van 1990,

Or. en

Amendement 13
Oreste Rossi

Ontwerpresolutie
Overweging A 

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat de klimaatdoelstelling 
van de EU is om klimaatverandering te
beperken tot 2°C ten opzichte van het pre-
industriële niveau; overwegende dat het in 
december 2008 vastgestelde klimaatpakket 
een eerste stap inhoudt om ervoor te zorgen 
dat het optreden van de EU in lijn is met 
deze doelstelling; overwegende dat landen 
die verantwoordelijk zijn voor ongeveer 
80% van de wereldwijde emissies beloofden 
emissies te verminderen, hoewel de
partijen bij het UNFCCC in Cancún 
erkenden dat de huidige beloften 
onvoldoende zijn om het 2°C-streefcijfer te 
behalen,

Schrappen

Or. it
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Amendement 14
Sabine Wils

Ontwerpresolutie
Overweging A 

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat de klimaatdoelstelling 
van de EU is om klimaatverandering te 
beperken tot 2°C ten opzichte van het pre-
industriële niveau; overwegende dat het in 
december 2008 vastgestelde klimaatpakket 
een eerste stap inhoudt om ervoor te 
zorgen dat het optreden van de EU in lijn is 
met deze doelstelling; overwegende dat 
landen die verantwoordelijk zijn voor 
ongeveer 80% van de wereldwijde emissies 
beloofden emissies te verminderen, hoewel 
de partijen bij het UNFCCC in Cancún 
erkenden dat de huidige beloften 
onvoldoende zijn om het 2°C-streefcijfer te 
behalen,

A. overwegende dat de klimaatdoelstelling 
van de EU is om klimaatverandering te 
beperken tot 2°C ten opzichte van het pre-
industriële niveau; overwegende dat het in 
december 2008 vastgestelde klimaatpakket 
een eerste stap inhield om ervoor te zorgen 
dat het optreden van de EU in lijn is met 
deze doelstelling; echter overwegende dat 
in aanbevelingen van het IPCC en actuele 
wetenschappelijke studies voorafgaand 
aan de COP16 werd gewaarschuwd dat de 
waarschijnlijkheid dat bij een 
emissiereductie van ten minste 40% een 
maximale temperatuurstijging van 2°C 
kan worden gewaarborgd, slechts 50 
procent bedraagt; overwegende dat landen 
die verantwoordelijk zijn voor ongeveer 
80% van de wereldwijde emissies 
beloofden emissies te verminderen, hoewel 
de partijen bij het UNFCCC in Cancún 
erkenden dat de huidige beloften 
onvoldoende zijn om het 2°C-streefcijfer te 
behalen en hebben aanbevolen de 
doelstelling van een temperatuurstijging 
van maximaal 1,5 °C vast te stellen,

Or. en

Amendement 15
Salvatore Tatarella, Richard Seeber, Peter Liese, Theodoros Skylakakis, Martin Callanan, 
Romana Jordan Cizelj, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Holger Krahmer, Miroslav Ouzký

Ontwerpresolutie
Overweging A 

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat de klimaatdoelstelling 
van de EU is om klimaatverandering te 
beperken tot 2°C ten opzichte van het pre-
industriële niveau; overwegende dat het in 

A. overwegende dat de klimaatdoelstelling 
van de EU is om klimaatverandering te 
beperken tot 2°C ten opzichte van het pre-
industriële niveau; overwegende dat het in 
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december 2008 vastgestelde klimaatpakket 
een eerste stap inhoudt om ervoor te zorgen 
dat het optreden van de EU in lijn is met 
deze doelstelling; overwegende dat landen 
die verantwoordelijk zijn voor ongeveer 
80% van de wereldwijde emissies 
beloofden emissies te verminderen, hoewel 
de partijen bij het UNFCCC in Cancún 
erkenden dat de huidige beloften 
onvoldoende zijn om het 2°C-streefcijfer te 
behalen,

december 2008 vastgestelde klimaatpakket 
een eerste stap inhoudt om ervoor te zorgen 
dat het optreden van de EU in lijn is met 
deze doelstelling; overwegende dat landen 
die verantwoordelijk zijn voor ongeveer 
80% van de wereldwijde emissies 
beloofden emissies te verminderen, hoewel 
de partijen bij het UNFCCC in Cancún 
erkenden dat de huidige beloften 
onvoldoende zijn om het 2°C-streefcijfer te 
behalen,

overwegende dat op de conferentie in 
Cancún geen algemeen akkoord is bereikt 
om deze beloften om te zetten in wettelijk 
bindende streefdoelen, en in overweging 
van het feit dat de Europese Unie tot 
dusver de enige grote economische 
gemeenschap is die unilaterale 
emissiereductiedoelstellingen heeft 
aangenomen, 

Or. en

Amendement 16
Romana Jordan Cizelj, Salvatore Tatarella

Ontwerpresolutie
Overweging A 

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat de klimaatdoelstelling 
van de EU is om klimaatverandering te 
beperken tot 2°C ten opzichte van het pre-
industriële niveau; overwegende dat het in 
december 2008 vastgestelde klimaatpakket 
een eerste stap inhoudt om ervoor te zorgen 
dat het optreden van de EU in lijn is met 
deze doelstelling; overwegende dat landen 
die verantwoordelijk zijn voor ongeveer 
80% van de wereldwijde emissies 
beloofden emissies te verminderen, hoewel 
de partijen bij het UNFCCC in Cancún 
erkenden dat de huidige beloften 
onvoldoende zijn om het 2°C-streefcijfer te 
behalen,

A. overwegende dat de klimaatdoelstelling 
van de EU en de wereldgemeenschap is 
om klimaatverandering te beperken tot 2°C 
ten opzichte van het pre-industriële niveau; 
overwegende dat het in december 2008 
vastgestelde klimaatpakket een eerste stap 
inhoudt om ervoor te zorgen dat het 
optreden van de EU in lijn is met deze 
doelstelling; overwegende dat landen die 
verantwoordelijk zijn voor ongeveer 80% 
van de wereldwijde emissies beloofden 
emissies te verminderen, hoewel de
partijen bij het UNFCCC in Cancún 
erkenden dat de huidige beloften 
onvoldoende zijn om het 2°C-streefcijfer te 
behalen,

Or. en
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Amendement 17
Oreste Rossi

Ontwerpresolutie
Overweging A ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

A ter. overwegende dat tijdens de 
klimaatveranderingsconferentie in 
Cancún (COP16) van december 
jongstleden geen concrete vorderingen 
zijn gemaakt, met dien verstande dat niet 
alle geïndustrialiseerde en opkomende 
economieën bindende toezeggingen 
hebben gedaan voor de korte en 
middellange termijn, 

Or. it

Amendement 18
Oreste Rossi

Ontwerpresolutie
Overweging A quater (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

A quater. overwegende dat volgens een 
raming van het Internationaal 
Energieagentschap (IEA) in de periode 
2008-2030 de mondiale vraag naar 
fossiele brandstoffen met 40% zal 
toenemen in met name de opkomende en 
ontwikkelingslanden, waar de CO2-
emissie tot 2030 met ongeveer 45% zal 
stijgen,

Or. it

Amendement 19
Oreste Rossi

Ontwerpresolutie
Overweging A quinquies (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement

A quinquies. overwegende dat daarnaast, 
volgens een onlangs door de Duitse 
industriebond (BDI) bestelde studie, een 
op nationaal niveau vastgestelde 
emissiereductie de winningskosten 
aanzienlijk zal doen toenemen en geen 
effect zal hebben indien de andere landen 
die grote hoeveelheden CO2 uitstoten hun 
productie massaal verhogen,

Or. it

Amendement 20
Oreste Rossi

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat de EU zich tijdens 
de onderhandelingen heeft verbonden tot 
een verhoging van het reductiedoel voor 
broeikasgasemissie tot 30%, mits op 
wereldvlak een internationale 
overeenkomst wordt gesloten op grond 
waarvan alle geïndustrialiseerde landen 
gelijkwaardige verbintenissen aangaan 
met betrekking tot de van de betrokken 
economieën verlangde inspanningen en 
de aan de eigen productiesectoren 
opgelegde lasten,

Or. it

Amendement 21
Matthias Groote

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat de in het kader 
van de Europese dienst voor extern 
optreden te ontwikkelen 
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klimaatdiplomatie van de EU zich op een 
sterk engagement ten opzichte van derde 
landen concentreert, met internationale 
samenwerkingspartners doeltreffende 
mechanismen uitwerkt en met derde 
landen bindende klimaatdoelstellingen 
voor de bestrijding van de 
klimaatveranderingen overeenkomt, 

Or. de

Amendement 22
Holger Krahmer

Ontwerpresolutie
Overweging B 

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat, volgens het Europees 
Milieuagentschap, de broeikasgasemissies
in de EU in 2009 17,3% onder het niveau 
van 1990 lagen,

B. overwegende dat volgens de 
mededeling van de Commissie de 
eenmalige vermindering van de emissies 
als gevolg van de economische crisis 
ervoor heeft gezorgd dat in de EU in 2009 
14% minder broeikasgassen werden 
uitgestoten dan in 1990,

Or. en

Amendement 23
Silvia-Adriana Ţicău, Rovana Plumb

Ontwerpresolutie
Overweging B 

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat, volgens het Europees 
Milieuagentschap, de broeikasgasemissies 
in de EU in 2009 17,3% onder het niveau 
van 1990 lagen,

B. overwegende dat, volgens het Europees 
Milieuagentschap, de broeikasgasemissies 
in de EU in 2009 17,3% onder het niveau 
van 1990 lagen, en dat een deel van deze 
daling is veroorzaakt door de financiële 
crisis, waardoor de industriële productie 
en de consumptie zijn gedaald;

Or. ro
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Amendement 24
Eija-Riitta Korhola, Riikka Manner, Salvatore Tatarella, Romana Jordan Cizelj, 
Françoise Grossetête

Ontwerpresolutie
Overweging B 

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat, volgens het Europees 
Milieuagentschap, de broeikasgasemissies 
in de EU in 2009 17,3% onder het niveau 
van 1990 lagen,

B. overwegende dat, volgens het Europees 
Milieuagentschap, de broeikasgasemissies 
in de EU in 2009 17,3% onder het niveau 
van 1990 lagen; benadrukt evenwel dat 
het effect van de economische crisis in dit 
cijfer is meegerekend,

Or. en

Amendement 25
Salvatore Tatarella, Martin Callanan, Miroslav Ouzký

Ontwerpresolutie
Overweging B 

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat, volgens het Europees 
Milieuagentschap, de broeikasgasemissies 
in de EU in 2009 17,3% onder het niveau 
van 1990 lagen,

B. overwegende dat, volgens het Europees 
Milieuagentschap, de broeikasgasemissies 
in de EU in 2009 17,3% onder het niveau 
van 1990 lagen, als gevolg van de 
economische crisis,

Or. en

Amendement 26
Chris Davies

Ontwerpresolutie
Overweging B 

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat, volgens het Europees 
Milieuagentschap, de broeikasgasemissies 
in de EU in 2009 17,3% onder het niveau 
van 1990 lagen,

B. overwegende dat, volgens het Europees 
Milieuagentschap, de broeikasgasemissies 
in de EU in 2009 17,3% onder het niveau 
van 1990 lagen, hoewel deze vermindering 
voor een derde te danken is aan de 
gevolgen van de economische recessie,
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Or. en

Amendement 27
Holger Krahmer, Salvatore Tatarella

Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat het aandeel van de 
EU in de wereldwijde emissies volgens 
schattingen van het Internationale 
Energieagentschap in 2010 13% bedroeg 
en in 2030 bij 9% zal liggen,

Or. en

Amendement 28
Holger Krahmer, Salvatore Tatarella

Ontwerpresolutie
Overweging B ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

B ter. overwegende dat eenzijdige 
maatregelen van de EU niet zullen 
volstaan om de klimaatverandering te 
bestrijden,

Or. en

Amendement 29
Oreste Rossi

Ontwerpresolutie
Overweging C 

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat de wereldwijde 
koolstofbegroting waarmee het 2°C-
streefcijfer naar alle waarschijnlijkheid kan 
worden behaald, 800 miljard ton CO2 

bedraagt tussen 2005 en 2050; overwegende 
dat het aandeel van de EU in de 
wereldbevolking in 2050 naar voorspelling 

Schrappen
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op 5,7% ligt,

Or. it

Amendement 30
Bas Eickhout

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat de routekaart van 
de Commissie voor de overgang naar een 
koolstofarme economie in 2050 aantoont 
dat de huidige doelstelling van 20%, 
waarvan de helft mag worden 
verwezenlijkt door compenserende 
maatregelen in derde landen, geen 
kostenefficiënte optie is voor 
vermindering van de uitstoot tegen 2050 
met 80% vergeleken met het niveau van 
1990; overwegende dat de door de 
Europese Raad voor de EU vastgestelde 
doelstelling van 80% tegen 2050 het 
minimum is van de 80 tot 95% die het 
IPCC voor industrielanden noodzakelijk 
acht,

Or. en

Amendement 31
Oreste Rossi

Ontwerpresolutie
Overweging D 

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat emissies uit sectoren 
van het emissiehandelssysteem van de EU 
(ETS) ten gevolge van de economische 
crisis aanzienlijk lager waren dan 
voorspeld, en onder het niveau lagen dat 
oorspronkelijk was toegewezen,

Schrappen

Or. it
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Amendement 32
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Ontwerpresolutie
Overweging D 

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat emissies uit sectoren 
van het emissiehandelssysteem van de EU 
(ETS) ten gevolge van de economische 
crisis aanzienlijk lager waren dan 
voorspeld, en onder het niveau lagen dat 
oorspronkelijk was toegewezen,

Schrappen

Or. en

Amendement 33
Holger Krahmer, Salvatore Tatarella

Ontwerpresolutie
Overweging D 

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat emissies uit sectoren 
van het emissiehandelssysteem van de EU 
(ETS) ten gevolge van de economische 
crisis aanzienlijk lager waren dan 
voorspeld, en onder het niveau lagen dat 
oorspronkelijk was toegewezen,

D. overwegende dat de productie en de 
investeringsmogelijkheden van sectoren 
van het emissiehandelssysteem van de EU 
(ETS) en hun emissies ten gevolge van de 
economische crisis aanzienlijk lager waren 
dan voorspeld, en onder het niveau lagen 
dat oorspronkelijk was toegewezen,

Or. en

Amendement 34
Eija-Riitta Korhola, Riikka Manner, Françoise Grossetête

Ontwerpresolutie
Overweging D 

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat emissies uit sectoren 
van het emissiehandelssysteem van de EU 
(ETS) ten gevolge van de economische 
crisis aanzienlijk lager waren dan 
voorspeld, en onder het niveau lagen dat 

D. overwegende dat emissies uit sectoren 
van het emissiehandelssysteem van de EU 
(ETS) ten gevolge van de economische 
crisis aanzienlijk lager waren dan 
voorspeld, maar dat het 
investeringspotentieel van de industrie 
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oorspronkelijk was toegewezen, eveneens is afgenomen; merkt op dat de 
activiteiten met het herstel in de Europese 
industriesectoren weer zijn aangetrokken,

Or. en

Amendement 35
Salvatore Tatarella

Ontwerpresolutie
Overweging D 

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat emissies uit sectoren 
van het emissiehandelssysteem van de EU 
(ETS) ten gevolge van de economische 
crisis aanzienlijk lager waren dan 
voorspeld, en onder het niveau lagen dat 
oorspronkelijk was toegewezen,

D. overwegende dat emissies uit sectoren 
van het emissiehandelssysteem van de EU 
(ETS) ten gevolge van de economische 
crisis aanzienlijk lager waren dan 
voorspeld, en onder het niveau lagen dat 
oorspronkelijk was toegewezen, maar dat 
het investeringspotentieel van de industrie 
eveneens is afgenomen,

Or. en

Amendement 36
Peter Liese, Karl-Heinz Florenz, Richard Seeber

Ontwerpresolutie
Overweging D 

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat emissies uit sectoren 
van het emissiehandelssysteem van de EU 
(ETS) ten gevolge van de economische 
crisis aanzienlijk lager waren dan 
voorspeld, en onder het niveau lagen dat 
oorspronkelijk was toegewezen,

D. overwegende dat emissies uit sectoren 
van het emissiehandelssysteem van de EU 
(ETS) ten gevolge van de economische 
crisis aanzienlijk lager waren dan 
voorspeld, en onder het niveau lagen dat 
oorspronkelijk was toegewezen, maar dat 
de daadwerkelijke prijs voor 
emissierechten in de derde handelsperiode 
onderhevig is aan tal van 
onzekerheidsfactoren, zoals het herstel 
van de economie, de gevolgen van de 
recent vastgestelde benchmarks en een 
eventueel sneller afscheid van 
kernenergie in sommige lidstaten,

Or. de
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Amendement 37
Sabine Wils

Ontwerpresolutie
Overweging D 

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat emissies uit sectoren 
van het emissiehandelssysteem van de EU 
(ETS) ten gevolge van de economische 
crisis aanzienlijk lager waren dan 
voorspeld, en onder het niveau lagen dat 
oorspronkelijk was toegewezen,

D. overwegende dat emissies uit sectoren 
van het emissiehandelssysteem van de EU 
(ETS) ten gevolge van de economische 
crisis aanzienlijk lager waren dan 
voorspeld, en onder het niveau lagen dat 
oorspronkelijk was toegewezen, hoewel 
niet alle industriesectoren dezelfde mate 
van neergang hebben vertoond en de 
langetermijngevolgen van de recessie voor 
de broeikasgasemissies nog nader moeten 
worden bepaald,

Or. en

Amendement 38
Kriton Arsenis, Judith A. Merkies

Ontwerpresolutie
Overweging D 

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat emissies uit sectoren 
van het emissiehandelssysteem van de EU 
(ETS) ten gevolge van de economische 
crisis aanzienlijk lager waren dan 
voorspeld, en onder het niveau lagen dat 
oorspronkelijk was toegewezen,

D. overwegende dat emissies uit sectoren 
van het emissiehandelssysteem van de EU 
(ETS) ten gevolge van de economische 
crisis aanzienlijk lager waren dan 
voorspeld, en onder het niveau lagen dat 
oorspronkelijk was toegewezen, met als 
gevolg een overschot aan ongebruikte 
emissierechten en een lage koolstofprijs,

Or. en

Amendement 39
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement

D bis. overwegende dat bij artikel 1 van de 
richtlijn emissiehandel (2003/87/EG) 
"een Gemeenschapsregeling [wordt] 
vastgesteld voor de handel in 
broeikasgasemissierechten [...], teneinde 
de emissies van broeikasgassen op een 
kosteneffectieve en economisch efficiënte 
wijze te verminderen",

Or. en

Amendement 40
Eija-Riitta Korhola

Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D bis. overwegende dat bij artikel 1 van de 
richtlijn emissiehandel (2003/87/EG) 
"een Gemeenschapsregeling [wordt] 
vastgesteld voor de handel in 
broeikasgasemissierechten [...], teneinde 
de emissies van broeikasgassen op een 
kosteneffectieve en economisch efficiënte 
wijze te verminderen",

Or. en

Amendement 41
Oreste Rossi

Ontwerpresolutie
Overweging D ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

D ter. overwegende dat in dit kader de EU 
weliswaar blijk heeft gegeven van haar 
wil om een "Kyoto-bis" te ondertekenen 
maar dat de Commissie heeft verklaard 
dat zonder de steun van de grote 
emitterende landen een dergelijk streven 
voor Europa een strategische fout zou zijn 
en geen voordelen vanuit milieuopzicht 
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zou opleveren,

Or. it

Amendement 42
Oreste Rossi

Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

D bis. overwegende dat voor een 
emissiereductie op wereldniveau systemen 
voor emissiehandel (ETS) weliswaar 
efficiënt kunnen zijn maar niet de enige 
aanpak of het enige model zijn, 

Or. it

Amendement 43
Holger Krahmer, Salvatore Tatarella

Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

D bis. overwegende dat de algemene 
doelstelling van de richtlijn emissiehandel 
(2003/87/EG) erin bestaat de emissies van 
broeikasgassen op een kosteneffectieve en 
economisch efficiënte wijze te 
verminderen,

Or. en

Amendement 44
Oreste Rossi

Ontwerpresolutie
Overweging E 

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat de lagere koolstofprijs 
een aanzienlijke invloed zal uitoefenen op 
investeringsbesluiten en de inkomsten uit 

Schrappen
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de veiling van toegewezen emissierechten 
voor de financiering van de strijd tegen de 
klimaatverandering in de EU en in de 
ontwikkelingslanden zal verminderen,

Or. it

Amendement 45
Eija-Riitta Korhola, Karl-Heinz Florenz, Riikka Manner, Salvatore Tatarella, Françoise 
Grossetête

Ontwerpresolutie
Overweging E 

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat de lagere koolstofprijs 
een aanzienlijke invloed zal uitoefenen op 
investeringsbesluiten en de inkomsten uit 
de veiling van toegewezen emissierechten 
voor de financiering van de strijd tegen de 
klimaatverandering in de EU en in de 
ontwikkelingslanden zal verminderen,

E. overwegende dat de tijdelijk lagere 
koolstofprijs invloed zal uitoefenen op 
investeringsbesluiten en de inkomsten uit 
de veiling van toegewezen emissierechten 
voor de financiering van de strijd tegen de 
klimaatverandering in de EU en in de 
ontwikkelingslanden zal verminderen,

Or. en

Amendement 46
Holger Krahmer

Ontwerpresolutie
Overweging E 

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat de lagere koolstofprijs 
een aanzienlijke invloed zal uitoefenen op 
investeringsbesluiten en de inkomsten uit 
de veiling van toegewezen emissierechten 
voor de financiering van de strijd tegen de 
klimaatverandering in de EU en in de 
ontwikkelingslanden zal verminderen,

E. overwegende dat de momenteel lagere 
koolstofprijs een aanzienlijke invloed kan
uitoefenen op investeringsbesluiten en de 
inkomsten uit de veiling van toegewezen 
emissierechten voor de financiering van de 
strijd tegen de klimaatverandering in de 
EU en in de ontwikkelingslanden zal 
verminderen,

Or. en



PE462.566v02-00 22/52 AM\862972NL.doc

NL

Amendement 47
Peter Liese, Richard Seeber, Salvatore Tatarella

Ontwerpresolutie
Overweging E 

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat de lagere koolstofprijs 
een aanzienlijke invloed zal uitoefenen op 
investeringsbesluiten en de inkomsten uit 
de veiling van toegewezen emissierechten 
voor de financiering van de strijd tegen de 
klimaatverandering in de EU en in de 
ontwikkelingslanden zal verminderen,

E. overwegende dat de lagere koolstofprijs 
een aanzienlijke invloed zou uitoefenen op 
investeringsbesluiten en de inkomsten uit 
de veiling van toegewezen emissierechten 
voor de financiering van de strijd tegen de 
klimaatverandering in de EU en in de 
ontwikkelingslanden zal verminderen,
zodat de gevolgen ervan grondig 
geanalyseerd moeten worden,

Or. de

Amendement 48
Sabine Wils

Ontwerpresolutie
Overweging E 

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat de lagere koolstofprijs 
een aanzienlijke invloed zal uitoefenen op 
investeringsbesluiten en de inkomsten uit 
de veiling van toegewezen emissierechten 
voor de financiering van de strijd tegen de 
klimaatverandering in de EU en in de 
ontwikkelingslanden zal verminderen,

E. overwegende dat de lagere koolstofprijs 
een aanzienlijke invloed zal uitoefenen op 
investeringsbesluiten en de inkomsten uit 
de veiling van toegewezen emissierechten 
voor de financiering van de strijd tegen de 
klimaatverandering in de EU en in de 
ontwikkelingslanden zal verminderen,
overwegende dat de partijen derhalve, 
conform de aanbevelingen in de 
conclusies van de COP16, deze 
mechanismen moeten aanvullen met 
inspanningen tot vermindering van de 
binnenlandse uitstoot en niet-
marktgebaseerde mechanismen dienen toe 
te passen om de kosteneffectiviteit van 
reductiemaatregelen te verhogen en deze 
op passende wijze te bevorderen, 

Or. en
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Amendement 49
Bas Eickhout

Ontwerpresolutie
Overweging E 

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat de lagere koolstofprijs 
een aanzienlijke invloed zal uitoefenen op 
investeringsbesluiten en de inkomsten uit 
de veiling van toegewezen emissierechten 
voor de financiering van de strijd tegen de 
klimaatverandering in de EU en in de 
ontwikkelingslanden zal verminderen,

E. overwegende dat de lagere koolstofprijs 
een aanzienlijke invloed zal uitoefenen op 
operationele en investeringsbesluiten en de 
inkomsten uit de veiling van toegewezen 
emissierechten voor de financiering van de 
strijd tegen de klimaatverandering in de 
EU en in de ontwikkelingslanden zal 
verminderen,

Or. en

Amendement 50
Oreste Rossi

Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat de economische en 
financiële crisis het vermogen van de 
ondernemingen om te investeren in 
koolstofarme technologie, die 
noodzakelijk is om de productieprocessen 
en het energiegebruik in Europa in de 
komende decennia te veranderen, 
drastisch heeft beperkt,

Or. it

Amendement 51
Salvatore Tatarella, Richard Seeber, Miroslav Ouzký, Martin Callanan, Elisabetta Gardini

Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat het klimaat- en 
energiepakket in de eerste plaats ten doel 
heeft de emissies op zo kosteneffectief 
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mogelijke wijze te verminderen,

Or. en

Amendement 52
Matthias Groote

Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat de Commissie 
slechts de resultaten presenteert van de 
analyse van de gevolgen die een 
doelstelling van 20% respectievelijk 30% 
volgens de huidige verwachtingen zou 
hebben, en dat zij op die manier – in het 
licht van de veranderde randvoorwaarden 
– een concreet besluit over een gewijzigde 
doelstelling wil vergemakkelijken,

Or. de

Amendement 53
Oreste Rossi

Ontwerpresolutie
Overweging F 

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat het optrekken van de 
doelstelling tot 30% terwijl andere landen 
bij hun lage beloften blijven volgens de 
Commissie een beperkt incrementeel 
effect heeft op de energieintensieve 
industrietakken van de EU, zolang de 
speciale maatregelen voor industrie 
gehandhaafd blijven,

Schrappen

Or. it

Amendement 54
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Ontwerpresolutie
Overweging F 
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Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat het optrekken van de 
doelstelling tot 30% terwijl andere landen 
bij hun lage beloften blijven volgens de 
Commissie een beperkt incrementeel 
effect heeft op de energie-intensieve 
industrietakken van de EU, zolang de 
speciale maatregelen voor industrie 
gehandhaafd blijven,

Schrappen

Or. en

Amendement 55
Silvia-Adriana Ţicău, Daciana Sarbu, Rovana Plumb

Ontwerpresolutie
Overweging F 

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat het optrekken van de 
doelstelling tot 30% terwijl andere landen 
bij hun lage beloften blijven volgens de 
Commissie een beperkt incrementeel effect 
heeft op de energieintensieve 
industrietakken van de EU, zolang de 
speciale maatregelen voor gehandhaafd 
blijven.

F. overwegende dat het optrekken van de 
verminderingsdoelstelling van de 
broeikasgassen tot 30% in vergelijking 
met het niveau van 1990, terwijl andere 
landen bij hun lage beloften blijven een 
beperkt incrementeel effect heeft op de 
energie-intensieve industrietakken van de 
EU, zolang de speciale maatregelen voor 
gehandhaafd blijven.

Or. ro

Amendement 56
Eija-Riitta Korhola, Riikka Manner, Françoise Grossetête

Ontwerpresolutie
Overweging F 

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat het optrekken van de 
doelstelling tot 30% terwijl andere landen 
bij hun lage beloften blijven volgens de 
Commissie een beperkt incrementeel
effect heeft op de energie-intensieve 
industrietakken van de EU, zolang de 
speciale maatregelen voor industrie 

F. overwegende dat het optrekken van de 
doelstelling tot 30% terwijl andere landen 
bij hun lage beloften blijven een effect 
heeft op de energie-intensieve 
industrietakken van de EU, dat moet 
worden ondervangen door de speciale 
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gehandhaafd blijven, maatregelen voor de industrie,

Or. en

Amendement 57
Salvatore Tatarella

Ontwerpresolutie
Overweging F 

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat het optrekken van de 
doelstelling tot 30% terwijl andere landen 
bij hun lage beloften blijven volgens de 
Commissie een beperkt incrementeel effect 
heeft op de energie-intensieve 
industrietakken van de EU, zolang de 
speciale maatregelen voor industrie 
gehandhaafd blijven,

F. overwegende dat het optrekken van de 
doelstelling tot 30% terwijl andere landen 
bij hun lage beloften blijven volgens de 
Commissie een beperkt incrementeel effect 
heeft op de energie-intensieve 
industrietakken van de EU, zolang 
passende energie-efficiëntiemaatregelen 
ten uitvoer worden gelegd en de speciale 
maatregelen voor de industrie waar nodig 
gehandhaafd blijven,

Or. en

Amendement 58
Peter Liese, Richard Seeber

Ontwerpresolutie
Overweging F bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

F bis. overwegende dat sommige 
opkomende landen en 
ontwikkelingslanden sinds de vaststelling 
van de EU-doelstellingen in 2007 en 2008 
ambitieuze doelstellingen hebben 
geformuleerd, bijvoorbeeld Brazilië met 
een reductie van 36 tot 39% vergeleken 
met een "business as usual"-scenario, 
Mexico met een reductie van 30% 
vergeleken met een "business as usual"-
scenario, de Maldiven met 
koolstofneutraliteit tegen 2020 en Costa 
Rica met koolstofneutraliteit tegen 2021,

Or. de
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Amendement 59
Peter Liese, Richard Seeber

Ontwerpresolutie
Overweging F ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

F ter. overwegende dat ook een aantal 
industrielanden zoals Noorwegen, Japan 
en Zwitserland ambitieuze doelstellingen 
hebben geformuleerd,

Or. de

Amendement 60
Peter Liese, Karl-Heinz Florenz

Ontwerpresolutie
Overweging F quater (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

F quater. overwegende dat de 
verplichtingen ingevolge het Kopenhagen-
akkoord, ook al zou de EU overstappen op 
een reductie met 30%, in geen geval 
volstaan om de doelstelling van 2°C te 
halen, zodat een tussenstap 
gerechtvaardigd is, maar dat alle 
inspanningen erop moeten zijn gericht 
een verbetering van de situatie op 
internationaal niveau te bereiken, die op 
een later tijdstip een overgang naar een 
reductiedoelstelling van 30% mogelijk 
maakt,

Or. de

Amendement 61
Peter Liese, Karl-Heinz Florenz, Salvatore Tatarella

Ontwerpresolutie
Overweging F quinquies (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement

F quinquies. overwegende dat de 
geloofwaardigheid van de Europese Unie 
zou worden versterkt als eerst een 
tussenstap zou worden gedaan en 
tegelijkertijd in de wetgeving een concreet 
traject zou worden vastgelegd dat zou 
worden gevolgd indien de internationale 
situatie verder verbetert,

Or. de

Amendement 62
Peter Liese, Richard Seeber, Matthias Groote

Ontwerpresolutie
Overweging F sexies (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

F sexies. overwegende dat de 
omwentelingen in het Nabije en Midden-
Oosten duidelijk maken dat de 
afhankelijkheid van fossiele brandstoffen, 
met name olie, mettertijd tot onhoudbare 
compromissen in het EU-beleid ten 
aanzien van olie-exporterende landen als 
Libië hebben geleid, zodat de 
afhankelijkheid van fossiele brandstoffen 
ook vanuit het oogpunt van het 
buitenlandse beleid dringen moet worden 
verminderd;

Or. de

Amendement 63
Peter Liese, Richard Seeber

Ontwerpresolutie
Overweging F septies (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

F septies. overwegende dat in de 
"Routekaart 2050" van de Europese 
Commissie een reductiedoelstelling van 
25% voor de Europese Unie tegen 2020 
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wordt voorgesteld en dat dit doel alleen 
haalbaar is door middel van de reeds 
geproclameerde energie-
efficiëntiedoelstelling, zodat niet per se 
een aanscherping van de 
emissiehandelsregels vereist is om het 
doel van 25% te bereiken,

Or. de

Amendement 64
Salvatore Tatarella, Martin Callanan, Sergio Berlato, Elisabetta Gardini, Miroslav Ouzký

Ontwerpresolutie
Overweging F bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

F bis. overwegende dat de Europese 
industrie aan oneerlijke concurrentie is 
blootgesteld zolang er geen mondiale 
overeenkomst komt die een gelijk 
speelveld waarborgt,

Or. en

Amendement 65
Miroslav Ouzký, Salvatore Tatarella

Ontwerpresolutie
Overweging F bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

F bis. Aangezien zonder een wereldwijd 
akkoord en zonder betrokkenheid van alle 
grote CO2-producenten (de Verenigde 
Staten, China en India) de EU geen 
enkele invloed kan uitoefenen op de 
huidige klimaatveranderingen

Or. cs

Amendement 66
Dan Jørgensen, Jo Leinen

Ontwerpresolutie
Overweging F bis (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement

F bis. overwegende dat de routekaart van 
de Commissie voor de overgang naar een 
koolstofarme economie in 2050 impliceert 
dat de verhoging van de 
reductiedoelstelling tot 30% een positief 
effect zal hebben op de inkomsten van de 
lidstaten uit de veiling van emissierechten 
indien de doelstellingen voor 2020 met 
betrekking tot hernieuwbare energie en 
energie-efficiëntie, zoals die op 4 februari 
2011 door de staatshoofden en 
regeringsleiders zijn bevestigd, worden 
verwezenlijkt, 

Or. en

Amendement 67
Bas Eickhout, Satu Hassi, Carl Schlyter, Rebecca Harms, Yannick Jadot

Ontwerpresolutie
Overweging F bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

F bis. overwegende dat de 
reductiedoelstelling voor de EU van 40% 
tegen 2020 vergeleken met het niveau van 
1990 meer in lijn zou zijn met de 
wetenschappelijke bevindingen en met het 
doel om de opwarming van de aarde te 
beperken tot maximaal 2°C,

Or. en

Amendement 68
Theodoros Skylakakis, Richard Seeber, Peter Liese

Ontwerpresolutie
Overweging F bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

F bis. overwegende dat het voor een 
optimale aanpak ter vermindering van de 
klimaatverandering noodzakelijk is om 
tegelijkertijd de uitstoot van andere 



AM\862972NL.doc 31/52 PE462.566v02-00

NL

gassen dan CO2 terug te dringen en dat 
een verlaging van deze emissies kan 
worden bereikt met behulp van de 
bestaande instrumenten en technologieën 
en in de komende tien jaar kan worden 
ingevoerd tegen een prijs voor het publiek 
die lager is dan de huidige koolstofprijs, 

Or. en

Amendement 69
Oreste Rossi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 

Ontwerpresolutie Amendement

1. verwelkomt de mededeling van de 
Commissie waarin wordt aangetoond dat 
het optrekken van de doelstelling tot 30% 
technisch haalbaar en economisch 
betaalbaar is;

Schrappen

Or. it

Amendement 70
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 

Ontwerpresolutie Amendement

1. verwelkomt de mededeling van de 
Commissie waarin wordt aangetoond dat 
het optrekken van de doelstelling tot 30% 
technisch haalbaar en economisch 
betaalbaar is;

Schrappen

Or. en

Amendement 71
Elena Oana Antonescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 
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Ontwerpresolutie Amendement

1. verwelkomt de mededeling van de 
Commissie waarin wordt aangetoond dat 
het optrekken van de doelstelling tot 30%
technisch haalbaar en economisch 
betaalbaar is;

1. verwelkomt de mededeling van de 
Commissie waarin wordt aangetoond dat er
technisch haalbare en economisch 
betaalbare opties zijn om verder te gaan 
dan de 20%-doelstelling;

Or. en

Amendement 72
Matthias Groote

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 

Ontwerpresolutie Amendement

1. verwelkomt de mededeling van de 
Commissie waarin wordt aangetoond dat 
het optrekken van de doelstelling tot 30% 
technisch haalbaar en economisch 
betaalbaar is;

1. verwelkomt de mededeling van de 
Commissie waarin wordt aangetoond dat 
het optrekken van de doelstelling tot 30% 
in principe technisch haalbaar en 
economisch betaalbaar is; benadrukt 
tegelijkertijd echter dat basis hiervoor 
thans nog niet is gelegd en dat niet alleen 
een grondige analyse nodig is, maar met 
name aandacht moet worden besteed aan 
de economische en sociale gevolgen in de 
lidstaten;

Or. de

Amendement 73
Eija-Riitta Korhola, Riikka Manner, Françoise Grossetête

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 

Ontwerpresolutie Amendement

1. verwelkomt de mededeling van de 
Commissie waarin wordt aangetoond dat 
het optrekken van de doelstelling tot 30% 
technisch haalbaar en economisch 
betaalbaar is;

1. verwelkomt de mededeling van de 
Commissie van 2010 waarin wordt 
aangetoond dat het optrekken van de 
doelstelling tot 30% technisch haalbaar en 
economisch betaalbaar is; neemt evenwel 
nota van het feit dat de onlangs door de 
Commissie gepubliceerde routekaart 2050 
gewijzigde cijfers bevat,
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Or. en

Amendement 74
Salvatore Tatarella, Theodoros Skylakakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 

Ontwerpresolutie Amendement

1. verwelkomt de mededeling van de 
Commissie waarin wordt aangetoond dat 
het optrekken van de doelstelling tot 30% 
technisch haalbaar en economisch 
betaalbaar is;

1. constateert dat de Commissie in haar 
mededeling tot de conclusie komt dat het 
optrekken van de doelstelling tot 30% 
onder gunstige omstandigheden technisch 
haalbaar en economisch betaalbaar is, 

Or. en

Amendement 75
Oreste Rossi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 

Ontwerpresolutie Amendement

1. verwelkomt de mededeling van de 
Commissie waarin wordt aangetoond dat 
het optrekken van de doelstelling tot 30% 
technisch haalbaar en economisch 
betaalbaar is;

1. is van oordeel dat de mededeling van de 
Commissie "Analyse van de opties voor een
broeikasgasemissiereductie van meer dan 
20% en beoordeling van het risico van
koolstoflekkage"(COM(2010)0265) dient te 
worden geactualiseerd rekening houdend 
met de nieuwe mededeling "Routekaart 
naar een concurrerende koolstofarme 
economie in 2050" (COM(2011)0112);

Or. it

Amendement 76
Oreste Rossi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 

Ontwerpresolutie Amendement

1. verwelkomt de mededeling van de 
Commissie waarin wordt aangetoond dat 

1. verwerpt de mededeling van de 
Commissie "Analyse van de opties voor een
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het optrekken van de doelstelling tot 30% 
technisch haalbaar en economisch 
betaalbaar is;

broeikasgasemissiereductie van meer dan 
20% en beoordeling van het risico van
koolstoflekkage"(COM(2010)0265);

Or. it

Amendement 77
Romana Jordan Cizelj

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 

Ontwerpresolutie Amendement

1. verwelkomt de mededeling van de 
Commissie waarin wordt aangetoond dat 
het optrekken van de doelstelling tot 30% 
technisch haalbaar en economisch 
betaalbaar is;

1. verwelkomt de mededeling van de 
Commissie van 2010 waarin wordt 
aangetoond dat het optrekken van de 
doelstelling tot 30% technisch haalbaar en 
economisch betaalbaar is; merkt op dat de 
EU volgens de mededeling van de 
Commissie over de routekaart naar een 
koolstofarme economie in 2050 haar 
emissies tegen 2020 met nog eens 5% kan 
verminderen door de doelstelling op het 
gebied van energie-efficiëntie volledig te 
verwezenlijken,

Or. en

Amendement 78
Sabine Wils

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 

Ontwerpresolutie Amendement

1. verwelkomt de mededeling van de 
Commissie waarin wordt aangetoond dat 
het optrekken van de doelstelling tot 30% 
technisch haalbaar en economisch 
betaalbaar is;

1. verwelkomt de mededeling van de 
Commissie waarin wordt aangetoond dat 
het optrekken van de doelstelling tot 30% 
technisch haalbaar en economisch 
betaalbaar is, bevorderlijk is voor 
industriële innovatie en de 
werkgelegenheid in de EU en beter 
aansluit op de doelstelling van de 
ontwikkelde landen om tegen 2020 een 
verlaging van de broeikasgasemissies te 
bereiken die bij de hogere waarden van 
het traject van 25-40% ligt;
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Or. en

Amendement 79
Salvatore Tatarella, Romana Jordan Cizelj, Elisabetta Gardini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. merkt evenwel op dat in de 
routekaart voor de overgang naar een 
concurrerende koolstofarme economie in 
2050 geen nieuwe streefcijfers voor 2020 
lijken te worden vastgesteld, maar dat 
daarin in tegendeel wordt gesteld dat "het 
bereiken van alle voor 2020 
geformuleerde doelstellingen een 
prioriteit [blijft]", 

Or. en

Amendement 80
Miroslav Ouzký, Salvatore Tatarella

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. roept de Commissie op om samen 
met de Raad van de Europese Unie alles 
in het werk te stellen om een wereldwijd 
akkoord tot stand te brengen;

Or. cs

Amendement 81
Elena Oana Antonescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. merkt op dat de EU haar 
voorwaardelijke aanbod om de 
reductiedoelstelling in 2020 op te trekken 
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tot 30% vergeleken met het niveau van 
1990, bevestigt als onderdeel van een 
alomvattend mondiaal akkoord voor de 
periode na 2012, op voorwaarde dat 
andere ontwikkelde landen zich tot 
vergelijkbare emissiereducties verbinden 
en dat de meer gevorderde 
ontwikkelingslanden een bijdrage leveren 
die in verhouding staat tot hun 
verantwoordelijkheden en capaciteiten;

Or. en

Amendement 82
Salvatore Tatarella, Romana Jordan Cizelj, Richard Seeber, Peter Liese

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

1 ter. is verheugd over de mededeling van 
de Commissie over de routekaart 2050 
waarin streefcijfers voor de lange termijn 
worden vastgesteld die de doelstelling van 
de EU schragen om de uitstoot van 
broeikasgassen tegen 2050 met 80 tot 95% 
te verminderen ten opzichte van 1990, ten
einde de klimaatverandering te beperken 
tot minder dan 2°C;

Or. en

Amendement 83
Oreste Rossi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 

Ontwerpresolutie Amendement

2. verzoekt de Commissie om zo snel 
mogelijk, en uiterlijk aan het einde van 
2011, voorstellen in te dienen om de 
doelstelling op te trekken tot 30% 
broeikasgasvermindering in 2020;

Schrappen

Or. it
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Amendement 84
Elena Oana Antonescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 

Ontwerpresolutie Amendement

2. verzoekt de Commissie om zo snel 
mogelijk, en uiterlijk aan het einde van 
2011, voorstellen in te dienen om de 
doelstelling op te trekken tot 30% 
broeikasgasvermindering in 2020;

Schrappen

Or. en

Amendement 85
Holger Krahmer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 

Ontwerpresolutie Amendement

2. verzoekt de Commissie om zo snel 
mogelijk, en uiterlijk aan het einde van 
2011, voorstellen in te dienen om de 
doelstelling op te trekken tot 30% 
broeikasgasvermindering in 2020;

2. verzoekt de Commissie voorstellen in te 
dienen om ervoor te zorgen dat de reeds 
voor 2020 geformuleerde doelstellingen 
worden verwezenlijkt;

Or. en

Amendement 86
Salvatore Tatarella, Richard Seeber, Peter Liese

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 

Ontwerpresolutie Amendement

2. verzoekt de Commissie om zo snel 
mogelijk, en uiterlijk aan het einde van 
2011, voorstellen in te dienen om de 
doelstelling op te trekken tot 30%
broeikasgasvermindering in 2020;

2. verzoekt de Commissie om op basis van 
de mededeling inzake de routekaart 2050
zo snel mogelijk voorstellen in te dienen 
om de doelstelling op te trekken tot 25%
broeikasgasvermindering in 2020 en voor 
de uitvoering van een 
langetermijnstrategie tot 2050 voor een 
doelstelling voor de verlaging van de 
uitstoot en coherente doelstellingen voor 
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2020;

Or. en

Amendement 87
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Theodoros Skylakakis, Romana Jordan Cizelj, Eija-
Riitta Korhola

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 

Ontwerpresolutie Amendement

2. verzoekt de Commissie om zo snel 
mogelijk, en uiterlijk aan het einde van 
2011, voorstellen in te dienen om de 
doelstelling op te trekken tot 30%
broeikasgasvermindering in 2020;

2. wijst er nogmaals op dat de Europese 
Unie zich heeft verplicht tot een 
broeikasgasvermindering van 20%, 
respectievelijk van 30% indien andere 
industrielanden en opkomende landen in 
deze ambitie meegaan;

Or. de

Amendement 88
Matthias Groote

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 

Ontwerpresolutie Amendement

2. verzoekt de Commissie om zo snel 
mogelijk, en uiterlijk aan het einde van 
2011, voorstellen in te dienen om de 
doelstelling op te trekken tot 30% 
broeikasgasvermindering in 2020;

2. verzoekt de Commissie om zo snel 
mogelijk, en uiterlijk aan het einde van 
2011, een analyse in te dienen die een 
beoordeling per lidstaat omvat met 
betrekking tot de vraag of en hoe tegen 
2020 een broeikasgasvermindering met 
25% kan worden bereikt en welke 
economische en sociale gevolgen dit zou 
hebben; benadrukt echter ook dat de EU 
in het geval van internationale steun voor 
de doelstelling van 30% voorbereid moet 
zijn op verdere stappen en de optie om de 
doelstelling op te trekken tot 30% moet 
openhouden;

Or. de
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Amendement 89
Peter Liese

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 

Ontwerpresolutie Amendement

2. verzoekt de Commissie om zo snel 
mogelijk, en uiterlijk aan het einde van 
2011, voorstellen in te dienen om de 
doelstelling op te trekken tot 30%
broeikasgasvermindering in 2020;

2. verzoekt de Commissie om zo snel 
mogelijk, en uiterlijk aan het einde van 
2011, voorstellen in te dienen om de 
doelstelling op te trekken tot 25%
broeikasgasvermindering in 2020, en om 
tegelijkertijd de optie open te houden om 
in het geval van verdere verbeteringen op 
internationaal niveau over te stappen op 
een doelstelling van 30% en in het kader 
van de ingediende voorstellen het concrete 
traject naar die 30% te beschrijven, zodat 
bij verbetering van de internationale 
situatie onmiddellijk een aanpassing naar 
30% mogelijk is;

Or. de

Amendement 90
Françoise Grossetête

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 

Ontwerpresolutie Amendement

2. verzoekt de Commissie om zo snel 
mogelijk, en uiterlijk aan het einde van 
2011, voorstellen in te dienen om de
doelstelling op te trekken tot 30% 
broeikasgasvermindering in 2020;

2. verzoekt de Commissie om de 
internationale onderhandelingen over 
klimaatverandering voort te zetten 
teneinde tot een ambitieus akkoord te 
komen; wijst er op dat een dergelijk 
akkoord een voorwaarde is om over te 
gaan op een doelstelling van 30% 
broeikasgasvermindering in 2020, zoals 
aangegeven in Richtlijn 2009/29/EG;

Or. fr
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Amendement 91
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 

Ontwerpresolutie Amendement

2. verzoekt de Commissie om zo snel 
mogelijk, en uiterlijk aan het einde van 
2011, voorstellen in te dienen om de 
doelstelling op te trekken tot 30% 
broeikasgasvermindering in 2020;

2. verzoekt de Commissie om voorstellen 
in te dienen om de doelstelling op te 
trekken tot 30% broeikasgasvermindering 
wanneer een mondiaal akkoord is bereikt 
dat een gelijk speelveld voor 
internationale concurrentie waarborgt;

Or. en

Amendement 92
Mairead McGuinness

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 

Ontwerpresolutie Amendement

2. verzoekt de Commissie om zo snel 
mogelijk, en uiterlijk aan het einde van 
2011, voorstellen in te dienen om de 
doelstelling op te trekken tot 30% 
broeikasgasvermindering in 2020;

2. verzoekt de Commissie om voorstellen 
in te dienen om de doelstelling voor 2020
op te trekken tot 30% 
broeikasgasvermindering zodra een 
internationaal klimaatakkoord is bereikt;

Or. en

Amendement 93
Sabine Wils

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 

Ontwerpresolutie Amendement

2. verzoekt de Commissie om zo snel 
mogelijk, en uiterlijk aan het einde van 
2011, voorstellen in te dienen om de 
doelstelling op te trekken tot 30% 
broeikasgasvermindering in 2020;

2. herhaalt dat een doelstelling van een 
vermindering tegen 2020 van de 
binnenlandse uitstoot in de EU met 30% 
in vergelijking met 1990 moet worden 
vastgesteld, hoewel een doelstelling van 
40% nodig is om duidelijk onder een 
temperatuurstijging van 2ºC boven het 
pre-industriële niveau te blijven; verzoekt 
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de Commissie derhalve om zo snel 
mogelijk, en uiterlijk aan het einde van 
2011, voorstellen in te dienen om de 
doelstelling op te trekken tot 30% 
broeikasgasvermindering in 2020;

Or. en

Amendement 94
Satu Hassi, Carl Schlyter, Rebecca Harms, Yannick Jadot

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 

Ontwerpresolutie Amendement

2. verzoekt de Commissie om zo snel 
mogelijk, en uiterlijk aan het einde van 
2011, voorstellen in te dienen om de 
doelstelling op te trekken tot 30% 
broeikasgasvermindering in 2020;

2. verzoekt de Commissie om zo snel 
mogelijk, en uiterlijk aan het einde van 
2011, voorstellen in te dienen om de 
doelstelling op te trekken tot een 
vermindering van de binnenlandse 
broeikasgasemissies met 30% in 2020;

Or. en

Amendement 95
Eija-Riitta Korhola, Romana Jordan Cizelj

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 

Ontwerpresolutie Amendement

2. verzoekt de Commissie om zo snel 
mogelijk, en uiterlijk aan het einde van 
2011, voorstellen in te dienen om de 
doelstelling op te trekken tot 30%
broeikasgasvermindering in 2020;

2. verzoekt de Commissie om in het kader 
van haar evaluaties voor de routekaart 
2050 onder meer een evaluatie te maken 
van de mogelijkheden van een 
kostenefficiënte broeikasgasvermindering 
in 2020;

Or. en

Amendement 96
Silvia-Adriana Ţicău, Rovana Plumb

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 
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Ontwerpresolutie Amendement

2. verzoekt de Commissie om zo snel 
mogelijk, en uiterlijk aan het einde van 
2011, voorstellen in te dienen om de 
doelstelling op te trekken tot 30% 
broeikasgasvermindering in 2020;

2. onderstreept dat de IEA heeft geschat 
dat ieder jaar van uitgestelde 
investeringen in energiebronnen met 
lagere CO2-emissies wereldwijd 300-400 
miljard euro toevoegt aan de initiële
kosten; verzoekt de Commissie om zo snel 
mogelijk, en uiterlijk aan het einde van 
2011, een plan in te dienen met 
maatregelen op lange termijn om op de 
meest rendabele wijze investeringen te 
plannen tot 2050;

Or. ro

Amendement 97
Salvatore Tatarella, Richard Seeber, Peter Liese, Martin Callanan, Miroslav Ouzký

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. bevestigt dat de EU alle mogelijke 
opties zal onderzoeken die kunnen 
bijdragen tot een kosteneffectieve 
verwezenlijking van de 25%-doelstelling 
in 2020, wanneer is voldaan aan de door 
de Europese Raad overeengekomen 
voorwaarden;

Or. en

Amendement 98
Sabine Wils

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. is van mening dat de inspanningen 
en aanbevelingen die de Commissie in de 
routekaart naar een koolstofarme 
economie in 2050 beschrijft samen met 
doeltreffende wetgevingsmaatregelen ter 
bevordering van het gebruik van 
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hernieuwbare energiebronnen, 
energiebesparing en energie-efficiëntie, 
zelfs een ambitieuze, maar haalbare 
reductiedoelstelling van 40% in 2020 
mogelijk zouden kunnen maken; 

Or. en

Amendement 99
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Salvatore Tatarella

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. verzoekt de Commissie in dit 
verband om te streven naar een 
structureel vernieuwde klimaatdiplomatie 
van de EU die er, in samenwerking met de 
nieuwe Europese dienst voor extern 
optreden en de hoge vertegenwoordiger, 
via een duidelijker omlijnd EU-
klimaatbeleid op is gericht om een nieuwe 
impuls te geven aan de internationale 
klimaatonderhandelingen en de partners 
in de wereld stimulansen te bieden om 
eveneens bindende 
emissiereductiedoelstellingen vast te 
stellen;

Or. de

Amendement 100
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Holger Krahmer, Theodoros Skylakakis, Romana Jordan 
Cizelj, Salvatore Tatarella

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

2 ter. wijst erop dat de EU er alles aan 
moet doen om nog meer partners in de 
wereld te overtuigen van het nut van eigen 
emissiereductietoezeggingen, ook van 
zulke die verder gaan dan het 
Kopenhagenakkoord;
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Or. de

Amendement 101
Oreste Rossi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. verzoekt de Commissie om naar 
behoren rekening te houden met het feit 
dat de huidige kosten van het klimaat- en 
energiepakket van de EU onmiddellijk 
zullen leiden tot een verhoging van de 
eindprijzen van elektrische energie op de 
stroomrekening van de consumenten, 
terwijl nog helemaal niet is gebleken of de 
vaak in het vooruitzicht gestelde 
voordelen met betrekking tot innovatie en 
efficiëntie zich ook daadwerkelijk zullen 
voordoen; 

Or. it

Amendement 102
Oreste Rossi

Ontwerpresolutie
Subtitel 1 

Ontwerpresolutie Amendement

Een analyse van de huidige 20%-
doelstelling

Schrappen

Or. it

Amendement 103
Oreste Rossi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 

Ontwerpresolutie Amendement

3. benadrukt dat de beperking van de 
klimaatverandering tot een gemiddelde 

Schrappen
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van 2°C volgens  de klimaatwetenschap 
geen garantie biedt dat aanzienlijke 
negatieve invloeden op het klimaat 
worden voorkomen, maar dat een 
overschrijding van 2°C waarschijnlijk 
negatieve invloeden vermenigvuldigt en 
het aannemelijker maakt dat de 
omslagpunten worden bereikt waarop 
temperatuurniveaus ertoe leiden dat van 
nature vastzittende koolstof vrijkomt uit
putten als bossen en permafrost, en de 
capaciteit van de natuur om koolstof in de 
oceanen te absorberen wordt beperkt;

Or. it

Amendement 104
Oreste Rossi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 

Ontwerpresolutie Amendement

4. merkt op dat geïndustrialiseerde landen 
hun emissies volgens IPCC 4AR voor 
2020 met 25-40% moeten verminderen 
voor een kans van 50% om de 
klimaatverandering te beperken tot 2°C; 
wijst erop dat het huidige streefcijfer van 
de EU niet in lijn is met haar doelstelling 
van 2°C;

Schrappen

Or. it

Amendement 105
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 

Ontwerpresolutie Amendement

4. merkt op dat geïndustrialiseerde landen 
hun emissies volgens IPCC 4AR voor 2020 
met 25-40% moeten verminderen voor een 
kans van 50% om de klimaatverandering te 
beperken tot 2°C; wijst erop dat het 

4. merkt op dat geïndustrialiseerde landen 
hun emissies volgens IPCC 4AR voor 2020 
met 25-40% moeten verminderen voor een 
kans van 50% om de klimaatverandering te 
beperken tot 2°C;
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huidige streefcijfer van de EU niet in lijn 
is met haar doelstelling van 2°C;

Or. en

Amendement 106
Salvatore Tatarella

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 

Ontwerpresolutie Amendement

4. merkt op dat geïndustrialiseerde landen 
hun emissies volgens IPCC 4AR voor 2020 
met 25-40% moeten verminderen voor een 
kans van 50% om de klimaatverandering te 
beperken tot 2°C; wijst erop dat het huidige 
streefcijfer van de EU niet in lijn is met 
haar doelstelling van 2°C; 

4. merkt op dat geïndustrialiseerde landen 
hun emissies volgens IPCC 4AR voor 2020 
met 25-40% moeten verminderen voor een 
kans van 50% om de klimaatverandering te 
beperken tot 2°C; wijst erop dat het huidige 
streefcijfer van de EU niet in lijn is met 
haar doelstelling van 2°C; meent dat, 
conform de bevindingen van de IPCC in 
zijn vierde evaluatierapport en recentere 
studies, ontwikkelde landen collectief hun 
broeikasgasemissies in 2020 met 25 à 40% 
moeten hebben teruggedrongen ten 
opzichte van de niveaus van 1990, terwijl 
ontwikkelingslanden collectief een 
aanzienlijke afwijking van de thans 
verwachte emissietoename moeten hebben 
bereikt, in de orde van grootte van 15 tot 
30% in 20201;

Or. en

Amendement 107
Sabine Wils

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 

Ontwerpresolutie Amendement

4. merkt op dat geïndustrialiseerde landen 
hun emissies volgens IPCC 4AR voor 2020 
met 25-40% moeten verminderen voor een 
kans van 50% om de klimaatverandering te 
beperken tot 2°C; wijst erop dat het huidige 

4. merkt op dat geïndustrialiseerde landen 
hun emissies volgens IPCC 4AR voor 2020 
met 25-40% moeten verminderen voor een 
kans van 50% om de klimaatverandering te 
beperken tot 2°C; wijst erop dat het huidige 

                                               
1 Conclusies van de Raad (Milieu) van 14 maart 2011.
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streefcijfer van de EU niet in lijn is met 
haar doelstelling van 2°C; 

streefcijfer van de EU niet in lijn is met 
haar doelstelling van 2°C , terwijl alle 
partijen in de conclusies van de 
conferentie van Cancún werden 
opgeroepen om bij de komende COP17 in 
Durban toezeggingen te doen voor 
emissiereducties die in overeenstemming 
zijn met een beperking van de 
temperatuurstijging tot 1,5°C, om zo te 
waarborgen dat alle naties, volkeren en 
ecosystemen een goede kans op overleven 
hebben;

Or. en

Amendement 108
Peter Liese, Richard Seeber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. wijst erop dat zich sinds de 
vaststelling van de 20-20-20-strategie in 
2007 en de goedkeuring van het klimaat-
en energiepakket in 2008 op 
internationaal niveau wel degelijk 
positieve ontwikkelingen hebben 
voorgedaan en dat een aantal 
industrielanden, en met name 
verschillende opkomende en 
ontwikkelingslanden, ambitieuze 
doelstellingen hebben geformuleerd die 
deels zelfs meer dan voldoen aan de door 
de Europese Unie met het oog op een 
eventuele internationale overeenkomst 
gestelde eisen; 

Or. de

Amendement 109
Peter Liese, Richard Seeber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 ter (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement

4 ter. wijst er anderzijds op dat de tot 
dusver gedane toezeggingen van derde 
landen over het geheel gezien niet aan
deze eisen voldoen en in geen geval 
volstaan om de doelstelling van 2°C te 
halen, zodat een tussenstap gezien de 
internationale ontwikkeling 
gerechtvaardigd is;

Or. de

Amendement 110
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. herinnert eraan dat internationale 
vooruitgang de enige manier is om het 
klimaatprobleem aan te pakken en dat de 
EU zich moet blijven inspannen om haar 
partners te overtuigen;

Or. en

Amendement 111
Oreste Rossi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 

Ontwerpresolutie Amendement

5. merkt op dat de Europese Raad heeft 
erkend dat verdere verlagingen in een 
orde van grootte van 80-95% in 2050 in 
vergelijking met 1990 noodzakelijk zijn; 
wijst erop dat een rechte lijn tussen 2009 
en 2050 zou resulteren in een streefcijfer 
in 2020 in de orde van grootte van 34-
38% in vergelijking met 1990;

Schrappen

Or. it
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Amendement 112
Eija-Riitta Korhola, Riikka Manner, Françoise Grossetête

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 

Ontwerpresolutie Amendement

5. merkt op dat de Europese Raad heeft 
erkend dat verdere verlagingen in een orde 
van grootte van 80-95% in 2050 in 
vergelijking met 1990 noodzakelijk zijn; 
wijst erop dat een rechte lijn tussen 2009 
en 2050 zou resulteren in een streefcijfer 
in 2020 in de orde van grootte van 34-
38% in vergelijking met 1990;

5. merkt op dat de Europese Raad heeft 
erkend dat verdere verlagingen in een orde 
van grootte van 80-95% in 2050 in 
vergelijking met 1990 noodzakelijk zijn; 

Or. en

Amendement 113
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 

Ontwerpresolutie Amendement

5. merkt op dat de Europese Raad heeft 
erkend dat verdere verlagingen in een orde 
van grootte van 80-95% in 2050 in 
vergelijking met 1990 noodzakelijk zijn; 
wijst erop dat een rechte lijn tussen 2009 
en 2050 zou resulteren in een streefcijfer 
in 2020 in de orde van grootte van 34-
38% in vergelijking met 1990;

5. merkt op dat de Europese Raad heeft 
erkend dat verdere verlagingen in een orde 
van grootte van 80-95% in 2050 in 
vergelijking met 1990 noodzakelijk zijn;

Or. ro

Amendement 114
Elena Oana Antonescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 

Ontwerpresolutie Amendement

5. merkt op dat de Europese Raad heeft 
erkend dat verdere verlagingen in een orde 
van grootte van 80-95% in 2050 in 

5. merkt op dat de Europese Raad heeft 
erkend dat verdere verlagingen in een orde 
van grootte van 80-95% in 2050 in 
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vergelijking met 1990 noodzakelijk zijn; 
wijst erop dat een rechte lijn tussen 2009 
en 2050 zou resulteren in een streefcijfer 
in 2020 in de orde van grootte van 34-
38% in vergelijking met 1990;

vergelijking met 1990 noodzakelijk zijn; 

Or. en

Amendement 115
Salvatore Tatarella, Martin Callanan, Miroslav Ouzký, Elisabetta Gardini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 

Ontwerpresolutie Amendement

5. merkt op dat de Europese Raad heeft 
erkend dat verdere verlagingen in een orde 
van grootte van 80-95% in 2050 in 
vergelijking met 1990 noodzakelijk zijn; 
wijst erop dat een rechte lijn tussen 2009 
en 2050 zou resulteren in een streefcijfer 
in 2020 in de orde van grootte van 34-
38% in vergelijking met 1990;

5. merkt op dat de Europese Raad in 
februari 2011, in de context van
collectieve reducties door de ontwikkelde 
landen die het Intergouvernementeel 
Panel over klimaatverandering 
noodzakelijk acht1, heeft erkend dat 
verdere verlagingen in een orde van grootte 
van 80-95% in 2050 in vergelijking met 
1990 noodzakelijk zijn; 

Or. en

Amendement 116
Peter Liese

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 

Ontwerpresolutie Amendement

5. merkt op dat de Europese Raad heeft 
erkend dat verdere verlagingen in een orde 
van grootte van 80-95% in 2050 in 
vergelijking met 1990 noodzakelijk zijn; 
wijst erop dat een rechte lijn tussen 2009 
en 2050 zou resulteren in een streefcijfer
in 2020 in de orde van grootte van 34-38% 
in vergelijking met 1990;

5. merkt op dat de Europese Raad heeft 
erkend dat verdere verlagingen in een orde 
van grootte van 80-95% in 2050 in 
vergelijking met 1990 noodzakelijk zijn; 
neemt nota van de mededeling van de 
Commissie over de "Routekaart 2050", 
waarin wordt beschreven dat uiterlijk
2050 80% van de reductie binnen de EU 
zelf zal moeten worden gezocht en dat een 
lineaire verlaging vanuit economisch 
oogpunt zinvol is en dat een streefcijfer 

                                               
1 Routekaart 2050, blz. 13.
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van 25% in 2020 in dit scenario passend 
wordt geacht;

Or. de

Amendement 117
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Theodoros Skylakakis, Romana Jordan Cizelj

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. wijst erop dat de EU haar 
inspanningen vanaf 2020 moet opvoeren 
en dat het in dit verband zinvol kan zijn 
om een tussentijds streefcijfer, 
bijvoorbeeld voor 2030, vast te stellen; 
verzoekt de Commissie om concrete 
instrumenten te ontwikkelen met behulp 
waarvan deze doelstellingen zo 
kostenefficiënt mogelijk kunnen worden 
verwezenlijkt;

Or. de

Amendement 118
Salvatore Tatarella, Sergio Berlato

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. erkent dat een kosteneffectieve 
benadering met betrekking tot 
langetermijndoelstellingen een niet-
lineair traject vereist dat in een streefdoel 
van 25% in 2020, van 40% in 2030, van 
60% in 2040 en van 80% in 2050 
voorziet1; 

Or. en

                                               
1 Routekaart 2050. 



PE462.566v02-00 52/52 AM\862972NL.doc

NL

Amendement 119
Holger Krahmer, Salvatore Tatarella

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. constateert dat de Europese Raad 
geen voorstander is van het optrekken van 
de reductiedoelstelling tot 30% zolang de 
ontwikkelde landen en andere grote 
veroorzakers van broeikasgasemissies zich 
niet aansluiten bij een ambitieuze 
internationale overeenkomst inzake 
klimaatverandering;

Or. en

Amendement 120
Salvatore Tatarella, Peter Liese, Richard Seeber, Sergio Berlato, Miroslav Ouzký, Martin 
Callanan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

5 ter. herinnert eraan dat de Commissie er 
in haar routekaart voor de overgang naar 
een concurrerende koolstofarme 
economie in 2050 op wijst dat 
internationale vooruitgang de enige 
manier is om het klimaatprobleem aan te 
pakken en dat de EU zich moet blijven 
inspannen om haar partners te 
overtuigen1;

Or. en

                                               
1 COM(2011)0112, blz. 13. 


