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Ändringsförslag 1
Bas Eickhout

Förslag till resolution
Beaktandeled 1a (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av kommissionens 
meddelande ”Färdplan för ett 
konkurrenskraftigt utsläppssnålt samhälle 
2050” (KOM(2011)0112),

Or. en

Ändringsförslag 2
Oreste Rossi

Förslag till resolution
Beaktandeled 1a (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av kommissionens 
meddelande ”Färdplan för ett 
konkurrenskraftigt utsläppssnålt samhälle 
2050” (KOM(2011)0112),

Or. it

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

Förslag till resolution
Beaktandeled 5a (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av kommissionens 
meddelande ”Färdplan för ett 
konkurrenskraftigt utsläppssnålt samhälle 
2050” (KOM(2011)0112),
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Or. en

Ändringsförslag 4
Sabine Wils

Förslag till resolution
Beaktandeled 3a (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av kommissionens 
meddelande ”Färdplan för ett 
konkurrenskraftigt utsläppssnålt samhälle 
2050” (KOM(2011)0112),

Or. en

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

Förslag till resolution
Beaktandeled 1b (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av kommissionens 
meddelande ”Färdplan för ett
konkurrenskraftigt utsläppssnålt samhälle 
2050” (KOM(2011)0112) och uttalandet 
om att EU redan har lagstiftning som 
garanterar en minskning med 20 procent 
av växthusgasutsläppen fram till 2020 
jämfört med 1990 års nivåer liksom att 
EU står fast vid sitt villkorade erbjudande 
om en minskning på 30 procent, förutsatt 
att andra utvecklade länder åtar sig att 
göra jämförbara utsläppsminskningar och 
att utvecklingsländerna bidrar i rimlig 
utsträckning,

Or. en
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Ändringsförslag 6
Romana Jordan Cizelj, Eija-Riitta Korhola, Karl-Heinz Florenz, Salvatore Tatarella

Förslag till resolution
Beaktandeled 5b (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av kommissionens 
meddelande ”Handlingsplanen för 
energieffektivitet 2011” 
(KOM(2011)0109),

Or. en

Ändringsförslag 7
Sabine Wils

Förslag till resolution
Beaktandeled 3b (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av kommissionens 
meddelande ”Handlingsplanen för 
energieffektivitet 2011” 
(KOM(2011)0109),

Or. en

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

Förslag till resolution
Beaktandeled 1a (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av rådets slutsatser från
juni 2010 där man enas om att 
kommissionen bör genomföra en 
fördjupad analys av de politiska 
alternativen, kostnaderna och fördelarna,
även på medlemsstatsnivå, där så är 
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lämpligt,

Or. en

Ändringsförslag 9
Bas Eickhout

Förslag till resolution
Beaktandeled 2a (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av kommissionens 
förordning (EU) nr 1031/2010 av den 
12 november 2010 om tidsschema, 
administration och andra aspekter av 
auktionering av utsläppsrätter för 
växthusgaser i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2003/87/EG om ett system för 
handel med utsläppsrätter för 
växthusgaser inom gemenskapen1,

Or. en

Ändringsförslag 10
Bas Eickhout

Förslag till resolution
Beaktandeled 2b (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av utkastet till 
kommissionens förordning om 
fastställande av vissa begränsningar för 
utnyttjandet av internationella 
reduktionsenheter från projekt som 
omfattar industrigas i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2003/87/EG,

                                               
1 EUT L 302, 18.11.2010, s. 1.
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Or. en

Ändringsförslag 11
Oreste Rossi

Förslag till resolution
Beaktandeled 3

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av sina tidigare 
resolutioner om klimatförändringar, i 
synnerhet resolutionen av den 
25 november 2010 om 
klimatförändringskonferensen i Cancún
(COP 16)*, 

– med beaktande av resolutionen av den 
25 november 2010 om 
klimatförändringskonferensen i Cancún
(COP 16)1,

Or. it

Ändringsförslag 12
Chris Davies

Förslag till resolution
Beaktandeled 3

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av sina tidigare 
resolutioner om klimatförändringar, i 
synnerhet resolutionen av den 
25 november 2010 om 
klimatförändringskonferensen i Cancún
(COP 16)*, 

– med beaktande av sina tidigare 
resolutioner om klimatförändringar, i 
synnerhet resolutionen av den 
25 november 2010 om 
klimatförändringskonferensen i Cancún
(COP 16)2 i vilken parlamentet kräver en 
minskning av utsläppen av växthusgaser 
med 30 procent senast 2020 jämfört med 
1990 års nivå,

Or. en

                                               
1 Antagna texter, P6_TA(2010)0442.
2 Antagna texter, P6_TA(2010)0442.
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Ändringsförslag 13
Oreste Rossi

Förslag till resolution
Skäl A

Förslag till resolution Ändringsförslag

A. EU:s klimatmål är att begränsa 
klimatförändringarna till 2 °C över den 
nivå som rådde före industrialiseringen. 
Det klimatpaket som antogs i 
december 2008 utgör ett första steg mot 
att säkerställa att EU agerar i linje med 
detta mål. Länder som tillsammans svarar 
för omkring 80 procent av de globala 
utsläppen har förbundit sig att minska 
sina utsläpp, även om undertecknarna av 
FN:s klimatkonvention i Cancún medgav 
att de nuvarande åtagandena inte räcker 
till för att 2 °C-målet ska uppnås.

utgår

Or. it

Ändringsförslag 14
Sabine Wils

Förslag till resolution
Skäl A

Förslag till resolution Ändringsförslag

A. EU:s klimatmål är att begränsa 
klimatförändringarna till 2 °C över den 
nivå som rådde före industrialiseringen. 
Det klimatpaket som antogs i 
december 2008 utgör ett första steg mot att 
säkerställa att EU agerar i linje med detta 
mål. Länder som tillsammans svarar för 
omkring 80 procent av de globala 
utsläppen har förbundit sig att minska sina 
utsläpp, även om undertecknarna av FN:s 
klimatkonvention i Cancún medgav att de 
nuvarande åtagandena inte räcker till för att 
2 °C-målet ska uppnås.

A. EU:s klimatmål är att begränsa 
klimatförändringarna till 2 °C över den 
nivå som rådde före industrialiseringen. 
Det klimatpaket som antogs i 
december 2008 utgjorde ett första steg mot 
att säkerställa att EU agerar i linje med 
detta mål. Före den senaste 
klimatkonferensen (COP 16) i Cancún 
varnade man dock i rekommendationer 
från IPCC och i färska vetenskapliga 
studier för att en temperaturgräns på 2 °C 
endast kommer att nås med 
50/50 procents sannolikhet, även vid en 
minskning av utsläppen med minst 
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40 procent. Länder som tillsammans svarar 
för omkring 80 procent av de globala 
utsläppen har förbundit sig att minska sina 
utsläpp, även om undertecknarna av FN:s 
klimatkonvention i Cancún medgav att de 
nuvarande åtagandena inte räcker till för att 
2 °C-målet ska uppnås och i stället 
rekommenderade ett mål på maximalt 
1,5 °C temperaturökning.

Or. en

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

Förslag till resolution
Skäl A

Förslag till resolution Ändringsförslag

A. EU:s klimatmål är att begränsa 
klimatförändringarna till 2 °C över den 
nivå som rådde före industrialiseringen. 
Det klimatpaket som antogs i 
december 2008 utgör ett första steg mot att 
säkerställa att EU agerar i linje med detta 
mål. Länder som tillsammans svarar för 
omkring 80 procent av de globala 
utsläppen har förbundit sig att minska sina 
utsläpp, även om undertecknarna av FN:s 
klimatkonvention i Cancún medgav att de 
nuvarande åtagandena inte räcker till för att 
2 °C-målet ska uppnås.

A. EU:s klimatmål är att begränsa 
klimatförändringarna till 2 °C över den 
nivå som rådde före industrialiseringen. 
Det klimatpaket som antogs i 
december 2008 utgör ett första steg mot att 
säkerställa att EU agerar i linje med detta 
mål. Länder som tillsammans svarar för 
omkring 80 procent av de globala 
utsläppen har förbundit sig att minska sina 
utsläpp, även om undertecknarna av FN:s 
klimatkonvention i Cancún medgav att de 
nuvarande åtagandena inte räcker till för att 
2 °C-målet ska uppnås.

Vid Cancúnkonferensen nåddes ingen 
global överenskommelse i syfte att 
omvandla dessa utfästelser till rättsligt 
bindande mål, och EU är fortfarande den 
enda stora ekonomiska gemenskap som 
har antagit unilaterala 
utsläppsminskningsmål.

Or. en
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Ändringsförslag 16
Romana Jordan Cizelj, Salvatore Tatarella

Förslag till resolution
Skäl A

Förslag till resolution Ändringsförslag

A. EU:s klimatmål är att begränsa 
klimatförändringarna till 2 °C över den 
nivå som rådde före industrialiseringen. 
Det klimatpaket som antogs i 
december 2008 utgör ett första steg mot att 
säkerställa att EU agerar i linje med detta 
mål. Länder som tillsammans svarar för 
omkring 80 procent av de globala 
utsläppen har förbundit sig att minska sina 
utsläpp, även om undertecknarna av FN:s 
klimatkonvention i Cancún medgav att de 
nuvarande åtagandena inte räcker till för att 
2 °C-målet ska uppnås.

A. EU:s och världens klimatmål är att 
begränsa klimatförändringarna till 2 °C 
över den nivå som rådde före 
industrialiseringen. Det klimatpaket som 
antogs i december 2008 utgör ett första 
steg mot att säkerställa att EU agerar i linje 
med detta mål. Länder som tillsammans 
svarar för omkring 80 procent av de 
globala utsläppen har förbundit sig att 
minska sina utsläpp, även om 
undertecknarna av FN:s klimatkonvention i 
Cancún medgav att de nuvarande 
åtagandena inte räcker till för att 
2 °C-målet ska uppnås.

Or. en

Ändringsförslag 17
Oreste Rossi

Förslag till resolution
Skäl Ab (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Ab. När det gäller internationella 
förhandlingar lyckades man under 
klimatförändringskonferensen i Cancún 
(COP 16) i december inte göra några 
konkreta framsteg vad gäller konkreta 
bindande åtaganden på kort eller 
medellång sikt från de industrialiserade 
ländernas och tillväxtländernas sida.

Or. it
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Ändringsförslag 18
Oreste Rossi

Förslag till resolution
Skäl Ac (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Ac. Internationella energiorganet (IEA) 
beräknar att världens efterfrågan på 
fossila bränslen kommer att öka med 
40 procent under perioden 2008–2030, 
framför allt i tillväxt- och 
utvecklingsländer, där utsläppen av 
koldioxid kommer att öka med cirka 
45 procent till 2030.

Or. it

Ändringsförslag 19
Oreste Rossi

Förslag till resolution
Skäl Ad (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Ad. Enligt en färsk undersökning som 
beställts av den tyska industrifederationen 
(BDI) kommer en minskning av utsläppen 
på nationell nivå att medföra kraftigt 
ökade kostnader för utsläppsminskning 
och tvärtom visa sig ineffektiva om övriga 
länder som släpper ut stora mängder 
koldioxid kraftigt ökar den egna 
produktionen.

Or. it
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Ändringsförslag 20
Oreste Rossi

Förslag till resolution
Skäl Aa (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Aa. I förhandlingar har EU åtagit sig att 
uppgradera till ett 30-procentsmål för 
minskningen av utsläppen av 
växthusgaser, på villkor att man når en 
global internationell överenskommelse i 
vilken samtliga industrialiserade länder 
gör motsvarande åtaganden vad gäller de 
ansträngningar som krävs i respektive 
ekonomier och de bördor som läggs på de 
egna produktionssektorerna.

Or. it

Ändringsförslag 21
Matthias Groote

Förslag till resolution
Skäl Aa (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Aa. EU:s framtida klimatdiplomati inom 
ramen för Europeiska utrikestjänsten bör 
omfatta ett djupt engagemang för 
tredjeländer, utarbetande av effektiva 
mekanismer med internationella 
samarbetspartner och avtal med 
tredjeländer om bindande klimatmål i 
kampen mot klimatförändringarna.

Or. de
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Ändringsförslag 22
Holger Krahmer

Förslag till resolution
Skäl B

Förslag till resolution Ändringsförslag

B. Enligt Europeiska miljöbyrån var EU:s 
utsläpp av växthusgaser under 2009 
17,3 procent lägre än 1990.

B. Enligt kommissionens meddelande 
innebar utsläppsminskningen till följd av 
den ekonomiska krisen att EU 2009 
släppte ut cirka 14 procent mindre
växthusgaser än 1990.

Or. en

Ändringsförslag 23
Silvia-Adriana Ţicău, Rovana Plumb

Förslag till resolution
Skäl B

Förslag till resolution Ändringsförslag

B. Enligt Europeiska miljöbyrån var EU:s 
utsläpp av växthusgaser under 2009 
17,3 procent lägre än 1990.

B. Enligt Europeiska miljöbyrån var EU:s 
utsläpp av växthusgaser under 2009 
17,3 procent lägre än 1990. Denna 
minskning beror delvis på den finansiella 
krisen, som har lett till minskad 
industriproduktion och 
industrikonsumtion.

Or. ro

Ändringsförslag 24
Eija-Riitta Korhola, Riikka Manner, Salvatore Tatarella, Romana Jordan Cizelj, 
Françoise Grossetête

Förslag till resolution
Skäl B

Förslag till resolution Ändringsförslag

B. Enligt Europeiska miljöbyrån var EU:s 
utsläpp av växthusgaser under 2009 

B. Enligt Europeiska miljöbyrån var EU:s 
utsläpp av växthusgaser under 2009 
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17,3 procent lägre än 1990. 17,3 procent lägre än 1990. Detta 
inbegriper även effekterna av den 
ekonomiska krisen.

Or. en

Ändringsförslag 25
Salvatore Tatarella, Martin Callanan, Miroslav Ouzký

Förslag till resolution
Skäl B

Förslag till resolution Ändringsförslag

B. Enligt Europeiska miljöbyrån var EU:s 
utsläpp av växthusgaser under 2009 
17,3 procent lägre än 1990.

B. Enligt Europeiska miljöbyrån var EU:s 
utsläpp av växthusgaser under 2009 
17,3 procent lägre än 1990 på grund av 
effekterna av den ekonomiska krisen.

Or. en

Ändringsförslag 26
Chris Davies

Förslag till resolution
Skäl B

Förslag till resolution Ändringsförslag

B. Enligt Europeiska miljöbyrån var EU:s 
utsläpp av växthusgaser under 2009 
17,3 procent lägre än 1990.

B. Enligt Europeiska miljöbyrån var EU:s 
utsläpp av växthusgaser under 2009 
17,3 procent lägre än 1990, även om en 
tredjedel av detta kan tillräknas effekterna 
av den ekonomiska nedgången.

Or. en

Ändringsförslag 27
Holger Krahmer, Salvatore Tatarella

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

Ba. Internationella energiorganet har 
beräknat att EU:s andel av de globala 
utsläppen var 13 procent 2010 och 
kommer att uppgå till 9 procent 2030.

Or. en

Ändringsförslag 28
Holger Krahmer, Salvatore Tatarella

Förslag till resolution
Skäl Bb (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Bb. Att enbart EU vidtar åtgärder kommer 
inte att vara tillräckligt för att motverka 
klimatförändringarna.

Or. en

Ändringsförslag 29
Oreste Rossi

Förslag till resolution
Skäl C

Förslag till resolution Ändringsförslag

C. Den globala koldioxidminskning som 
anses nödvändig för att klara 2 °C-målet 
uppgår till cirka 800 miljarder ton 
koldioxid mellan 2005 och 2050. EU:s 
andel av världens befolkning 2050 
beräknas vara 5,7 procent.

utgår

Or. it
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Ändringsförslag 30
Bas Eickhout

Förslag till resolution
Skäl Ca (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Ca. Kommissionens meddelande 
”Färdplan för ett konkurrenskraftigt 
utsläppssnålt samhälle 2050” visar att det 
nuvarande 20-procentsmålet, av vilket 
mer än hälften skulle kunna uppnås 
genom minskningar utanför EU, inte är 
en kostnadseffektiv väg mot en minskning 
med 80 procent jämfört med 1990 senast 
2050. Enligt IPCC:s bedömning är 
80 procent den lägsta nivån för den kvot 
på 80–95 procent som bedöms vara 
nödvändig för industriländer och som 
Europeiska rådet har fastställt som EU:s 
mål EU till 2050.

Or. en

Ändringsförslag 31
Oreste Rossi

Förslag till resolution
Skäl D

Förslag till resolution Ändringsförslag

D. På grund av den ekonomiska krisen 
har utsläppen från olika sektorer som 
ingår i EU:s system för handel med 
utsläppsrätter varit betydligt lägre än 
väntat och legat under de ursprungliga 
tilldelningsnivåerna.

utgår

Or. it
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Ändringsförslag 32
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Förslag till resolution
Skäl D

Förslag till resolution Ändringsförslag

D. På grund av den ekonomiska krisen 
har utsläppen från olika sektorer som 
ingår i EU:s system för handel med 
utsläppsrätter varit betydligt lägre än 
väntat och legat under de ursprungliga 
tilldelningsnivåerna.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 33
Holger Krahmer, Salvatore Tatarella

Förslag till resolution
Skäl D

Förslag till resolution Ändringsförslag

D. På grund av den ekonomiska krisen har 
utsläppen från olika sektorer som ingår i 
EU:s system för handel med utsläppsrätter 
varit betydligt lägre än väntat och legat 
under de ursprungliga 
tilldelningsnivåerna.

D. På grund av den ekonomiska krisen har 
produktions- och investeringsförmågan i
olika sektorer som ingår i EU:s system för 
handel med utsläppsrätter och deras 
utsläpp varit betydligt lägre än väntat.

Or. en

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

Förslag till resolution
Skäl D

Förslag till resolution Ändringsförslag

D. På grund av den ekonomiska krisen har 
utsläppen från olika sektorer som ingår i 
EU:s system för handel med utsläppsrätter 

D. På grund av den ekonomiska krisen har 
utsläppen från olika sektorer som ingår i 
EU:s system för handel med utsläppsrätter 
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varit betydligt lägre än väntat och legat 
under de ursprungliga 
tilldelningsnivåerna.

varit betydligt lägre än väntat, men även 
industrins investeringspotential har 
minskat på samma gång. Genom den
europeiska industrins återhämtning har 
verksamheten ökat igen.

Or. en

Ändringsförslag 35
Salvatore Tatarella

Förslag till resolution
Skäl D

Förslag till resolution Ändringsförslag

D. På grund av den ekonomiska krisen har 
utsläppen från olika sektorer som ingår i 
EU:s system för handel med utsläppsrätter 
varit betydligt lägre än väntat och legat 
under de ursprungliga tilldelningsnivåerna.

D. På grund av den ekonomiska krisen har 
utsläppen från olika sektorer som ingår i 
EU:s system för handel med utsläppsrätter 
varit betydligt lägre än väntat och legat 
under de ursprungliga tilldelningsnivåerna, 
men även investeringsförmågan i dessa 
sektorer har minskat på samma gång.

Or. en

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

Förslag till resolution
Skäl D

Förslag till resolution Ändringsförslag

D. På grund av den ekonomiska krisen har 
utsläppen från olika sektorer som ingår i 
EU:s system för handel med utsläppsrätter 
varit betydligt lägre än väntat och legat 
under de ursprungliga tilldelningsnivåerna.

D. På grund av den ekonomiska krisen har 
utsläppen från olika sektorer som ingår i 
EU:s system för handel med utsläppsrätter 
varit betydligt lägre än väntat och legat 
under de ursprungliga tilldelningsnivåerna.
Det råder emellertid stor osäkerhet kring 
vad priset på certifikat egentligen blir 
under tredje handelsperioden, beroende 
på bl.a. ekonomins återhämtning, 
effekterna av de nyligen fastställda 
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riktmärkena och en eventuellt påskyndad 
kärnkraftsavveckling i vissa 
medlemsstater.

Or. de

Ändringsförslag 37
Sabine Wils

Förslag till resolution
Skäl D

Förslag till resolution Ändringsförslag

D. På grund av den ekonomiska krisen har 
utsläppen från olika sektorer som ingår i 
EU:s system för handel med utsläppsrätter 
varit betydligt lägre än väntat och legat 
under de ursprungliga tilldelningsnivåerna.

D. På grund av den ekonomiska krisen har 
utsläppen från olika sektorer som ingår i 
EU:s system för handel med utsläppsrätter 
varit betydligt lägre än väntat och legat 
under de ursprungliga tilldelningsnivåerna, 
även om inte alla industrisektorer har 
uppvisat samma nedåtgående trend, och 
lågkonjunkturens långsiktiga 
konsekvenser för växthusgasutsläppen
fortfarande måste fastställas.

Or. en

Ändringsförslag 38
Kriton Arsenis, Judith A. Merkies

Förslag till resolution
Skäl D

Förslag till resolution Ändringsförslag

D. På grund av den ekonomiska krisen har 
utsläppen från olika sektorer som ingår i 
EU:s system för handel med utsläppsrätter 
varit betydligt lägre än väntat och legat 
under de ursprungliga tilldelningsnivåerna.

D. På grund av den ekonomiska krisen har 
utsläppen från olika sektorer som ingår i 
EU:s system för handel med utsläppsrätter 
varit betydligt lägre än väntat och legat 
under de ursprungliga tilldelningsnivåerna, 
vilket har lett till ett överskott av 
outnyttjade utsläppsrätter och ett lågt 
koldioxidpris.
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Or. en

Ändringsförslag 39
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Förslag till resolution
Skäl Da (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Da. Genom direktivet om handel med 
utsläppsrätter (2003/87/EG) införs i 
enlighet med artikel 1 ”ett system för 
handel med utsläppsrätter för 
växthusgaser inom gemenskapen […] 
vilket syftar till att på ett kostnadseffektivt 
och ekonomiskt effektivt sätt minska 
utsläppen av växthusgaser”.

Or. en

Ändringsförslag 40
Eija-Riitta Korhola

Förslag till resolution
Skäl Da (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Da. Genom direktivet om handel med 
utsläppsrätter (2003/87/EG) införs i 
enlighet med artikel 1 ”ett system för 
handel med utsläppsrätter för 
växthusgaser inom gemenskapen […] 
vilket syftar till att på ett kostnadseffektivt 
och ekonomiskt effektivt sätt minska 
utsläppen av växthusgaser”.

Or. en
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Ändringsförslag 41
Oreste Rossi

Förslag till resolution
Skäl Db (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Db. Mot den bakgrunden har EU 
förklarat sig villigt att underteckna ett 
”Kyoto 2”, men kommissionen har i 
stället förklarat att ett sådant åtagande 
utan stöd från de stora utsläppsländerna 
skulle vara ett strategiskt misstag för 
Europa och inte medföra några fördelar 
ur miljösynpunkt.

Or. it

Ändringsförslag 42
Oreste Rossi

Förslag till resolution
Skäl Da (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Da. Systemen för handel med 
utsläppsrätter (ETS) är potentiellt 
effektiva för att minska utsläppen på 
global nivå, men de är inte den enda 
strategin eller modellen.

Or. it

Ändringsförslag 43
Holger Krahmer, Salvatore Tatarella

Förslag till resolution
Skäl Da (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Da. Det allmänna syftet med direktivet om 
handel med utsläppsrätter (2003/87/EG) 
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är att främja minskade växthusgasutsläpp 
på ett kostnadseffektivt och ekonomiskt 
effektivt sätt för att motverka 
klimatförändringarna.

Or. en

Ändringsförslag 44
Oreste Rossi

Förslag till resolution
Skäl E

Förslag till resolution Ändringsförslag

E. Det lägre koldioxidpriset kommer att få 
en betydande inverkan på 
investeringsbesluten och minska de 
intäkter från auktionering av 
utsläppsrätter som kan användas för att 
finansiera klimatåtgärder i EU och i 
utvecklingsländerna.

utgår

Or. it

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

Förslag till resolution
Skäl E

Förslag till resolution Ändringsförslag

E. Det lägre koldioxidpriset kommer att få 
en betydande inverkan på 
investeringsbesluten och minska de 
intäkter från auktionering av utsläppsrätter 
som kan användas för att finansiera 
klimatåtgärder i EU och i 
utvecklingsländerna.

E. Det tillfälligt lägre koldioxidpriset 
kommer att få inverkan på 
investeringsbesluten och minska de 
intäkter från auktionering av utsläppsrätter 
som kan användas för att finansiera 
klimatåtgärder i EU och i 
utvecklingsländerna.

Or. en
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Ändringsförslag 46
Holger Krahmer

Förslag till resolution
Skäl E

Förslag till resolution Ändringsförslag

E. Det lägre koldioxidpriset kommer att få 
en betydande inverkan på 
investeringsbesluten och minska de 
intäkter från auktionering av utsläppsrätter 
som kan användas för att finansiera 
klimatåtgärder i EU och i 
utvecklingsländerna.

E. Det i dagsläget lägre koldioxidpriset 
kan få en betydande inverkan på 
investeringsbesluten och minska de 
intäkter från auktionering av utsläppsrätter 
som kan användas för att finansiera 
klimatåtgärder i EU och i 
utvecklingsländerna.

Or. en

Ändringsförslag 47
Peter Liese, Richard Seeber, Salvatore Tatarella

Förslag till resolution
Skäl E

Förslag till resolution Ändringsförslag

E. Det lägre koldioxidpriset kommer att få 
en betydande inverkan på 
investeringsbesluten och minska de 
intäkter från auktionering av utsläppsrätter 
som kan användas för att finansiera 
klimatåtgärder i EU och i 
utvecklingsländerna.

E. Det lägre koldioxidpriset skulle få en 
betydande inverkan på investeringsbesluten 
och minska de intäkter från auktionering av 
utsläppsrätter som kan användas för att 
finansiera klimatåtgärder i EU och i 
utvecklingsländerna. Effekterna måste 
därför granskas noggrant.

Or. de

Ändringsförslag 48
Sabine Wils

Förslag till resolution
Skäl E
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Förslag till resolution Ändringsförslag

E. Det lägre koldioxidpriset kommer att få 
en betydande inverkan på 
investeringsbesluten och minska de 
intäkter från auktionering av utsläppsrätter 
som kan användas för att finansiera 
klimatåtgärder i EU och i 
utvecklingsländerna.

E. Det lägre koldioxidpriset kommer att få 
en betydande inverkan på 
investeringsbesluten och minska de 
intäkter från auktionering av utsläppsrätter 
som kan användas för att finansiera 
klimatåtgärder i EU och i
utvecklingsländerna. Därför bör parterna, 
i enlighet med rekommendationerna i 
slutsatserna från COP 16, både 
komplettera dessa mekanismer genom 
egna begränsande insatser och tillämpa 
icke marknadsbaserade mekanismer för 
att öka kostnadseffektiviteten för 
begränsande åtgärder och på lämpligt sätt 
främja dessa.

Or. en

Ändringsförslag 49
Bas Eickhout

Förslag till resolution
Skäl E

Förslag till resolution Ändringsförslag

E. Det lägre koldioxidpriset kommer att få 
en betydande inverkan på 
investeringsbesluten och minska de 
intäkter från auktionering av utsläppsrätter 
som kan användas för att finansiera 
klimatåtgärder i EU och i 
utvecklingsländerna.

E. Det lägre koldioxidpriset kommer att få 
en betydande inverkan på de praktiska och 
investeringsrelaterade besluten och 
minska de intäkter från auktionering av 
utsläppsrätter som kan användas för att 
finansiera klimatåtgärder i EU och i 
utvecklingsländerna.

Or. en

Ändringsförslag 50
Oreste Rossi

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

Ea. Den ekonomiska och finansiella 
krisen har kraftigt minskat företagens 
möjligheter att investera i den 
koldioxidsnåla teknik som krävs för att 
förändra tillverkningsprocesser och 
energiutnyttjande i Europa under de 
kommande decennierna.

Or. it

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

Förslag till resolution
Skäl Ea (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Ea. Huvudsyftet med klimat- och 
energipaketet är att så kostnadseffektivt 
som möjligt minska utsläppen.

Or. en

Ändringsförslag 52
Matthias Groote

Förslag till resolution
Skäl Ea (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Ea. Kommissionen bör endast lägga fram 
resultatet av analysen om effekterna ett 
20-procentsmål respektive ett 
30-procentsmål ur dagens perspektiv. På 
så vis blir det enklare att med hänsyn till 
ändrade förhållanden fatta ett konkret 
beslut om att ändra målet.
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Or. de

Ändringsförslag 53
Oreste Rossi

Förslag till resolution
Skäl F

Förslag till resolution Ändringsförslag

F. Enligt kommissionen skulle en ökning 
av utsläppsminskningarna till 30 procent, 
om andra länder lever upp till sina lägre 
utfästelser, medföra begränsade 
kostnadsökningar för EU:s 
energiintensiva sektorer förutsatt att de 
särskilda åtgärderna för industrin finns 
kvar.

utgår

Or. it

Ändringsförslag 54
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Förslag till resolution
Skäl F

Förslag till resolution Ändringsförslag

F. Enligt kommissionen skulle en ökning 
av utsläppsminskningarna till 30 procent, 
om andra länder lever upp till sina lägre 
utfästelser, medföra begränsade 
kostnadsökningar för EU:s 
energiintensiva sektorer förutsatt att de 
särskilda åtgärderna för industrin finns 
kvar.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 55
Silvia-Adriana Ţicău, Daciana Sarbu, Rovana Plumb

Förslag till resolution
Skäl F

Förslag till resolution Ändringsförslag

F. Enligt kommissionen skulle en ökning 
av utsläppsminskningarna till 30 procent, 
om andra länder lever upp till sina lägre 
utfästelser, medföra begränsade 
kostnadsökningar för EU:s energiintensiva 
sektorer förutsatt att de särskilda 
åtgärderna för industrin finns kvar.

F. En ökning av utsläppsminskningarna till 
30 procent jämfört med 1990 års nivåer
skulle, om andra länder lever upp till sina 
lägre utfästelser, medföra begränsade 
kostnadsökningar för EU:s energiintensiva 
sektorer förutsatt att de särskilda 
åtgärderna för industrin finns kvar.

Or. ro

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

Förslag till resolution
Skäl F

Förslag till resolution Ändringsförslag

F. Enligt kommissionen skulle en ökning 
av utsläppsminskningarna till 30 procent, 
om andra länder lever upp till sina lägre 
utfästelser, medföra begränsade
kostnadsökningar för EU:s energiintensiva 
sektorer förutsatt att de särskilda 
åtgärderna för industrin finns kvar.

F. En ökning av utsläppsminskningarna till 
30 procent kommer, om andra länder lever 
upp till sina lägre utfästelser, medföra 
kostnadsökningar för EU:s energiintensiva 
sektorer, vilka måste begränsas genom de 
särskilda åtgärder som finns för industrin.

Or. en

Ändringsförslag 57
Salvatore Tatarella

Förslag till resolution
Skäl F

Förslag till resolution Ändringsförslag

F. Enligt kommissionen skulle en ökning F. Enligt kommissionen skulle en ökning 
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av utsläppsminskningarna till 30 procent, 
om andra länder lever upp till sina lägre 
utfästelser, medföra begränsade 
kostnadsökningar för EU:s energiintensiva 
sektorer förutsatt att de särskilda 
åtgärderna för industrin finns kvar.

av utsläppsminskningarna till 30 procent, 
om andra länder lever upp till sina lägre 
utfästelser, medföra begränsade 
kostnadsökningar för EU:s energiintensiva 
sektorer förutsatt att lämpliga 
energieffektivitetsåtgärder utnyttjas och 
de särskilda åtgärderna för industrin finns 
kvar där de behövs.

Or. en

Ändringsförslag 58
Peter Liese, Richard Seeber

Förslag till resolution
Skäl Fa (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Fa. Sedan EU fastställde sina mål 2007 
och 2008 har vissa tillväxt- och 
utvecklingsländer föreslagit mer 
långtgående minskningsmål, t.ex. 36–
39 procent i förhållande till nuläget i 
Brasilien, 30 procent i förhållande till 
nuläget i Mexiko, ett koldioxidneutralt 
Maldiverna till 2020 och ett 
koldioxidneutralt Costa Rica till 2021.

Or. de

Ändringsförslag 59
Peter Liese, Richard Seeber

Förslag till resolution
Skäl Fb (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Fb. Långtgående mål har föreslagits även 
av vissa industriländer, som Norge, Japan 
och Schweiz.

Or. de
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Ändringsförslag 60
Peter Liese, Karl-Heinz Florenz

Förslag till resolution
Skäl Fc (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Fc. Åtagandena inom ramen för 
Köpenhamnsöverenskommelsen skulle 
inte räcka för att nå 2 °C-målet ens om 
EU övergick till 30 procent. Följaktligen 
är det motiverat med ett delmål, men man 
måste med alla krafter försöka förbättra 
läget på internationell nivå för att 
möjliggöra en övergång till 
30-procentsmålet i ett senare skede.

Or. de

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

Förslag till resolution
Skäl Fd (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Fd. EU:s trovärdighet skulle öka om man 
först satte upp ett delmål och samtidigt 
beskrev i lagstiftningen hur man konkret 
skulle gå till väga om det internationella 
läget skulle förbättras ytterligare.

Or. de

Ändringsförslag 62
Peter Liese, Richard Seeber, Matthias Groote

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

Fe. Omvälvningarna i Nordafrika och 
Mellanöstern tydliggör att beroendet av 
fossila bränslen, framför allt olja, har lett 
till i längden oförsvarliga kompromisser i 
EU:s politik gentemot oljeexporterande 
länder som Libyen, vilket innebär att 
beroendet av fossila bränslen absolut 
måste minskas även av utrikespolitiska 
skäl.

Or. de

Ändringsförslag 63
Peter Liese, Richard Seeber

Förslag till resolution
Skäl Ff (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Ff. Kommissionens färdplan för ett 
konkurrenskraftigt utsläppssnålt samhälle 
2050 visar att EU kan klara en minskning 
på 25 procent till 2020 och att detta mål 
kan nås enbart genom det redan 
fastställda energieffektivitetsmålet, vilket 
innebär att man inte nödvändigtvis måste 
skärpa kraven inom utsläppshandeln för 
att nå 25-procentsmålet.

Or. de

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

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

Fa. På grund av avsaknaden av en global 
överenskommelse som garanterar lika 
villkor skulle EU:s industri fortfarande 
utsättas för orättvis konkurrens.

Or. en

Ändringsförslag 65
Miroslav Ouzký, Salvatore Tatarella

Förslag till resolution
Skäl Fa (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Fa. Utan en global överenskommelse och 
samarbete mellan de stora 
koldioxidproducenterna 
(Förenta staterna, Kina och Indien) kan 
EU absolut inte utöva något inflytande på 
de nuvarande klimatförändringarna.

Or. cs

Ändringsförslag 66
Dan Jørgensen, Jo Leinen

Förslag till resolution
Skäl Fa (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Fa. I enlighet med kommissionens 
färdplan för ett utsläppssnålt samhälle 
2050 kommer en uppgradering till ett 
30-procentsmål att få en positiv inverkan 
på medlemsstaternas intäkter från 
auktionering av utsläppsrätter om målen 
för förnybar energi och energieffektivitet 
till 2020 uppfylls, vilket bekräftades av 
stats- och regeringscheferna 
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den 4 februari 2011.

Or. en

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

Förslag till resolution
Skäl Fa (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Fa. För EU skulle ett mål på 40 procents 
minskning till 2020 jämfört med 1990 
vara mer förenligt med vetenskaplig 
forskning och innebära att en 
temperaturökning med 2 ºC kan 
bibehållas.

Or. en

Ändringsförslag 68
Theodoros Skylakakis, Richard Seeber, Peter Liese

Förslag till resolution
Skäl Fa (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Fa. För att på bästa sätt begränsa 
klimatförändringarna krävs även en 
minskning av andra gaser än koldioxid, 
vilken kan åstadkommas med hjälp av 
befintliga verktyg och tekniker och 
genomföras under de kommande tio åren 
till offentliga priser som ligger långt 
under dagens koldioxidpriser.

Or. en
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Ändringsförslag 69
Oreste Rossi

Förslag till resolution
Punkt 1

Förslag till resolution Ändringsförslag

1. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens meddelande, som visar att 
en uppgradering till ett 30-procentsmål är 
tekniskt genomförbar med en rimlig 
ekonomisk insats.

utgår

Or. it

Ändringsförslag 70
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Förslag till resolution
Punkt 1

Förslag till resolution Ändringsförslag

1. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens meddelande, som visar att 
en uppgradering till ett 30-procentsmål är 
tekniskt genomförbar med en rimlig 
ekonomisk insats.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 71
Elena Oana Antonescu

Förslag till resolution
Punkt 1

Förslag till resolution Ändringsförslag

1. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens meddelande, som visar att 
en uppgradering till ett 30-procentsmål är
tekniskt genomförbar med en rimlig 

1. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens meddelande, som visar att 
det finns tekniskt genomförbara alternativ 
med en rimlig ekonomisk insats för att 
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ekonomisk insats. uppnå mer än 20-procentsmålet.

Or. en

Ändringsförslag 72
Matthias Groote

Förslag till resolution
Punkt 1

Förslag till resolution Ändringsförslag

1. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens meddelande, som visar att 
en uppgradering till ett 30-procentsmål är 
tekniskt genomförbar med en rimlig 
ekonomisk insats.

1. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens meddelande, som visar att 
en uppgradering till ett 30-procentsmål i 
princip är tekniskt genomförbar med en 
rimlig ekonomisk insats. Parlamentet 
betonar dock samtidigt att det för 
närvarande saknas förutsättningar för 
detta samt att det krävs en noggrann 
granskning och att man framför allt 
måste ta hänsyn till de ekonomiska och 
sociala konsekvenserna i 
medlemsstaterna.

Or. de

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

Förslag till resolution
Punkt 1

Förslag till resolution Ändringsförslag

1. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens meddelande, som visar att 
en uppgradering till ett 30-procentsmål är 
tekniskt genomförbar med en rimlig 
ekonomisk insats.

1. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens meddelande från 2010, 
som visar att en uppgradering till ett 
30-procentsmål är tekniskt genomförbar 
med en rimlig ekonomisk insats. 
Parlamentet är dock medvetet om att 
uppgifterna har ändrats i kommissionens 
nyligen offentliggjorda färdplan för 2050.
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Or. en

Ändringsförslag 74
Salvatore Tatarella, Theodoros Skylakakis

Förslag till resolution
Punkt 1

Förslag till resolution Ändringsförslag

1. Europaparlamentet välkomnar
kommissionens meddelande, som visar att 
en uppgradering till ett 30-procentsmål är 
tekniskt genomförbar med en rimlig 
ekonomisk insats.

1. Europaparlamentet noterar
kommissionens meddelande, som leder 
fram till slutsatsen att en uppgradering till 
ett 30-procentsmål är tekniskt genomförbar 
med en rimlig ekonomisk insats, om 
förutsättningarna är de rätta.

Or. en

Ändringsförslag 75
Oreste Rossi

Förslag till resolution
Punkt 1

Förslag till resolution Ändringsförslag

1. Europaparlamentet välkomnar
kommissionens meddelande, som visar att 
en uppgradering till ett 30-procentsmål är 
tekniskt genomförbar med en rimlig 
ekonomisk insats.

1. Europaparlamentet anser att 
kommissionens meddelande ”En analys av 
möjligheterna att minska utsläppen av 
växthusgaser med mer än 20 procent och 
en bedömning av riskerna för 
koldioxidläckage” (KOM(2010)0265) bör 
uppdateras mot bakgrund av det nya 
meddelandet ”Färdplan för ett 
konkurrenskraftigt utsläppssnålt samhälle 
2050” (KOM(2011)0112).

Or. it
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Ändringsförslag 76
Oreste Rossi

Förslag till resolution
Punkt 1

Förslag till resolution Ändringsförslag

1. Europaparlamentet välkomnar
kommissionens meddelande, som visar att 
en uppgradering till ett 30-procentsmål är 
tekniskt genomförbar med en rimlig 
ekonomisk insats.

1. Europaparlamentet avvisar
kommissionens meddelande ”En analys av 
möjligheterna att minska utsläppen av 
växthusgaser med mer än 20 % och en 
bedömning av riskerna för 
koldioxidläckage” (KOM(2010)0265).

Or. it

Ändringsförslag 77
Romana Jordan Cizelj

Förslag till resolution
Punkt 1

Förslag till resolution Ändringsförslag

1. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens meddelande, som visar att 
en uppgradering till ett 30-procentsmål är 
tekniskt genomförbar med en rimlig 
ekonomisk insats.

1. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens meddelande från 2010, 
som visar att en uppgradering till ett 
30-procentsmål är tekniskt genomförbar 
med en rimlig ekonomisk insats. 
Parlamentet konstaterar att enligt 
kommissionens meddelande om en 
färdplan för ett utsläppssnålt samhälle 
2050 skulle EU kunna minska sina 
utsläpp med ytterligare 5 procent till 2020 
genom att fullt ut genomföra 
energieffektivitetsmålen.

Or. en
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Ändringsförslag 78
Sabine Wils

Förslag till resolution
Punkt 1

Förslag till resolution Ändringsförslag

1. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens meddelande, som visar att 
en uppgradering till ett 30-procentsmål är 
tekniskt genomförbar med en rimlig 
ekonomisk insats.

1. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens meddelande, som visar att 
en uppgradering till ett 30-procentsmål är 
tekniskt genomförbar med en rimlig 
ekonomisk insats, lämplig för att förbättra 
industriinnovationen och sysselsättningen 
inom EU och mer förenlig för att bidra till 
att uppnå de utvecklade ländernas mål att 
minska växthusgasutsläppen så mycket 
som möjligt i den övre delen av intervallet 
25–40 procent före 2020.

Or. en

Ändringsförslag 79
Salvatore Tatarella, Romana Jordan Cizelj, Elisabetta Gardini

Förslag till resolution
Punkt 1a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

1 a. Europaparlamentet konstaterar dock 
att man i färdplanen för ett 
konkurrenskraftigt utsläppssnålt samhälle 
2050 inte föreslår nya mål till 2020 utan i 
stället slår fast att man ”prioriterar att nå 
alla mål som redan satts för 2020”.

Or. en

Ändringsförslag 80
Miroslav Ouzký, Salvatore Tatarella

Förslag till resolution
Punkt 1 – stycke 1 (nytt)
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Förslag till resolution Ändringsförslag

a) Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att i samarbete med rådet 
göra allt för att uppnå en global 
överenskommelse.

Or. cs

Ändringsförslag 81
Elena Oana Antonescu

Förslag till resolution
Punkt 1a (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

1a. Europaparlamentet konstaterar att EU 
som en del av ett globalt och övergripande 
avtal för perioden efter 2012 upprepar sitt 
villkorade erbjudande om en minskning 
med 30 procent till 2020 jämfört med 1990 
års nivåer, förutsatt att andra utvecklade 
länder åtar sig att göra jämförbara 
utsläppsminskningar och att 
utvecklingsländerna bidrar i rimlig 
utsträckning alltefter ansvar och 
individuell förmåga.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 1b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

1b. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens meddelande om en 
färdplan för ett konkurrenskraftigt 
utsläppssnålt samhälle 2050, i vilken 
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långsiktiga mål fastställs som på nytt 
bekräftar EU:s mål att minska 
växthusgasutsläppen med 85–90 procent 
till 2050, för att hålla 
klimatförändringarna under 2 °C.

Or. en

Ändringsförslag 83
Oreste Rossi

Förslag till resolution
Punkt 2

Förslag till resolution Ändringsförslag

2. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att så snart som möjligt, 
dock senast före utgången av 2011, lägga 
fram förslag om att övergå till ett 
30-procentsmål för minskningen av 
växthusgasutsläppen till 2020.

utgår

Or. it

Ändringsförslag 84
Elena Oana Antonescu

Förslag till resolution
Punkt 2

Förslag till resolution Ändringsförslag

2. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att så snart som möjligt, 
dock senast före utgången av 2011, lägga 
fram förslag om att övergå till ett 
30-procentsmål för minskningen av 
växthusgasutsläppen till 2020.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 85
Holger Krahmer

Förslag till resolution
Punkt 2

Förslag till resolution Ändringsförslag

2. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att så snart som möjligt, 
dock senast före utgången av 2011, lägga 
fram förslag om att övergå till ett 
30-procentsmål för minskningen av 
växthusgasutsläppen till 2020.

2. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att lägga fram förslag som 
garanterar att de klimat- och energimål 
som redan har fastställts till 2020 uppnås.

Or. en

Ändringsförslag 86
Salvatore Tatarella, Richard Seeber, Peter Liese

Förslag till resolution
Punkt 2

Förslag till resolution Ändringsförslag

2. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att så snart som möjligt, 
dock senast före utgången av 2011, lägga 
fram förslag om att övergå till ett 
30-procentsmål för minskningen av 
växthusgasutsläppen till 2020.

2. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att på grundval av 
meddelandet om färdplanen 2050 så snart 
som möjligt lägga fram förslag om att 
övergå till ett 25-procentsmål för 
minskningen av växthusgasutsläppen 
till 2020 och genomföra en långsiktig 
strategi fram till 2050 för 
gasminskningsmål samt enhetliga mål för 
2020.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 2
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Förslag till resolution Ändringsförslag

2. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att så snart som möjligt, 
dock senast före utgången av 2011, lägga 
fram förslag om att övergå till ett 
30-procentsmål för minskningen av
växthusgasutsläppen till 2020.

2. Europaparlamentet upprepar att EU har 
åtagit sig att minska växthusgasutsläppen 
med 20 procent, eller med 30 procent om
andra industri- och tillväxtländer gör 
samma sak.

Or. de

Ändringsförslag 88
Matthias Groote

Förslag till resolution
Punkt 2

Förslag till resolution Ändringsförslag

2. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att så snart som möjligt, 
dock senast före utgången av 2011, lägga 
fram förslag om att övergå till ett 
30-procentsmål för minskningen av
växthusgasutsläppen till 2020.

2. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att så snart som möjligt, 
dock senast före utgången av 2011, lägga 
fram en analys med en 
konsekvensbedömning för varje 
medlemsstat som anger om och hur det 
skulle gå att minska växthusgasutsläppen 
med 25 procent till 2020 samt vilka 
ekonomiska och sociala konsekvenser 
detta skulle medföra. Parlamentet 
framhåller emellertid också att EU bör 
vara redo och öppet för att omedelbart 
höja minskningsmålet till 30 procent för 
växthusgasutsläppen till 2020, om detta 
mål skulle få internationellt stöd.

Or. de

Ändringsförslag 89
Peter Liese

Förslag till resolution
Punkt 2
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Förslag till resolution Ändringsförslag

2. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att så snart som möjligt, 
dock senast före utgången av 2011, lägga 
fram förslag om att övergå till ett 
30-procentsmål för minskningen av 
växthusgasutsläppen till 2020.

2. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att så snart som möjligt, 
dock senast före utgången av 2011, lägga 
fram förslag om att övergå till ett 
25-procentsmål för minskningen av 
växthusgasutsläppen till 2020. Samtidigt 
bör man hålla öppet för att vid ytterligare 
förbättringar på internationell nivå 
övergå till 30 procent och inom ramen för 
de framlagda förslagen även redogöra för 
den konkreta vägen till 30-procentsmålet, 
så att man omedelbart kan övergå till 
30 procent om det internationella läget 
skulle förbättras.

Or. de

Ändringsförslag 90
Françoise Grossetête

Förslag till resolution
Punkt 2

Förslag till resolution Ändringsförslag

2. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att så snart som möjligt, 
dock senast före utgången av 2011, lägga 
fram förslag om att övergå till ett
30-procentsmål för minskningen av 
växthusgasutsläppen till 2020.

2. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att fortsätta de 
internationella klimatförhandlingarna för 
att få till stånd ett ambitiöst avtal. 
Parlamentet erinrar om att ett sådant 
avtal är en förutsättning för en övergång
till det 30-procentsmål för minskningen av 
växthusgasutsläppen till 2020 som anges i 
direktiv 2009/29/EG.

Or. fr
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Ändringsförslag 91
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Förslag till resolution
Punkt 2

Förslag till resolution Ändringsförslag

2. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att så snart som möjligt, 
dock senast före utgången av 2011, lägga 
fram förslag om att övergå till ett 
30-procentsmål för minskningen av 
växthusgasutsläppen till 2020.

2. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att lägga fram förslag om att 
övergå till ett 30-procentsmål för 
minskningen av växthusgasutsläppen när 
en global överenskommelse har nåtts, som 
garanterar lika villkor för internationella 
konkurrenter.

Or. en

Ändringsförslag 92
Mairead McGuinness

Förslag till resolution
Punkt 2

Förslag till resolution Ändringsförslag

2. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att så snart som möjligt, 
dock senast före utgången av 2011, lägga 
fram förslag om att övergå till ett 
30-procentsmål för minskningen av 
växthusgasutsläppen till 2020.

2. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att lägga fram förslag om att 
övergå till ett 30-procentsmål för 
minskningen av växthusgasutsläppen 
till 2020 så länge det finns ett 
internationellt klimatavtal.

Or. en

Ändringsförslag 93
Sabine Wils

Förslag till resolution
Punkt 2

Förslag till resolution Ändringsförslag

2. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att så snart som möjligt, 

2. Europaparlamentet upprepar sitt krav på 
ett inhemskt mål för EU om att minska 
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dock senast före utgången av 2011, lägga 
fram förslag om att övergå till ett 
30-procentsmål för minskningen av 
växthusgasutsläppen till 2020.

utsläppen av växthusgaser med 30 procent 
senast 2020 jämfört med 1990 års nivå, 
även om ett inhemskt mål på 40 procent 
skulle krävas för att temperaturen inte ska 
överstiga 2 °C jämfört med den 
förindustriella nivån. Parlamentet 
uppmanar därför kommissionen att så snart 
som möjligt, dock senast före utgången 
av 2011, lägga fram förslag om att övergå 
till ett 30-procentsmål för minskningen av 
växthusgasutsläppen till 2020.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 2

Förslag till resolution Ändringsförslag

2. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att så snart som möjligt, 
dock senast före utgången av 2011, lägga 
fram förslag om att övergå till ett 
30-procentsmål för minskningen av 
växthusgasutsläppen till 2020.

2. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att så snart som möjligt, 
dock senast före utgången av 2011, lägga 
fram förslag om att övergå till ett inhemskt 
30-procentsmål för minskningen av 
växthusgasutsläppen till 2020.

Or. en

Ändringsförslag 95
Eija-Riitta Korhola, Romana Jordan Cizelj

Förslag till resolution
Punkt 2

Förslag till resolution Ändringsförslag

2. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att så snart som möjligt, 
dock senast före utgången av 2011, lägga 
fram förslag om att övergå till ett 
30-procentsmål för minskningen av 

2. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att inbegripa en bedömning 
av kostnadseffektiva 
minskningsmöjligheter till 2020 i sina 
bedömningar inom ramen för färdplanen 
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växthusgasutsläppen till 2020. för 2050.

Or. en

Ändringsförslag 96
Silvia-Adriana Ţicău, Rovana Plumb

Förslag till resolution
Punkt 2

Förslag till resolution Ändringsförslag

2. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att så snart som möjligt, 
dock senast före utgången av 2011, lägga 
fram förslag om att övergå till ett 
30-procentsmål för minskningen av 
växthusgasutsläppen till 2020.

2. Europaparlamentet påpekar att enligt 
beräkningar av Internationella 
energiorganet ökar de ursprungliga 
kostnaderna på global nivå med 300–
400 miljarder euro för varje år som 
investeringar i energi med låga 
koldioxidutsläpp dröjer. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att så snart som 
möjligt, dock senast före utgången 
av 2011, lägga fram ett antal planerade 
långsiktiga åtgärder för tiden fram till 
2050 så att planeringen av investeringar 
blir så effektiv som möjligt.

Or. ro

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

Förslag till resolution
Punkt 2a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

2a. Europaparlamentet bekräftar att EU 
kommer att överväga alla möjliga 
alternativ som kostnadseffektivt kan bidra 
till att nå 25-procentsmålet för 2020, om 
de villkor som Europeiska rådet enats om 
uppfylls.

Or. en
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Ändringsförslag 98
Sabine Wils

Förslag till resolution
Punkt 2a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

2a. Europaparlamentet anser att de 
åtaganden och rekommendationer som 
kommissionen fastställt i färdplanen för 
ett konkurrenskraftigt utsläppssnålt 
samhälle 2050, åtföljda av effektiva 
lagstiftningsåtgärder om bättre 
användning av förnybara energikällor, 
energibesparingar och energieffektivitet,
skulle kunna leda till ett mer ambitiöst 
och uppnåeligt mål på så mycket som 
40 procents minskning av utsläppen till 
2020.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 2a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

2a. Europaparlamentet uppmanar i detta 
sammanhang kommissionen att verka för 
en ny struktur i EU:s klimatdiplomati.
Målsättningen bör vara att genom den 
nyinrättade Europeiska utrikestjänstens 
och den höga representantens deltagande 
och genom att ge EU en tydligare 
klimatpolitisk profil sträva efter att tillföra 
ny dynamik i de internationella 
klimatförhandlingarna och motivera 
partnerna i världen att också införa 
bindande mål för utsläppsminskningar.
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Or. de

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

Förslag till resolution
Punkt 2b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

2b. Europaparlamentet erinrar om att 
EU:s högsta prioritering måste vara att 
övertyga fler partner i världen om det 
meningsfulla i att ha egna 
minskningsåtaganden, som går längre än 
Köpenhamnsöverenskommelsen.

Or. de

Ändringsförslag 101
Oreste Rossi

Förslag till resolution
Punkt 2a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

2a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att beakta att de nuvarande 
kostnaderna för EU:s klimat- och 
energipaket leder till en omedelbar ökning 
av slutpriset på elenergi för 
konsumenterna, medan de ofta utlovade 
fördelarna i fråga om innovation och 
effektivitet fortfarande återstår att bevisa.

Or. it
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Ändringsförslag 102
Oreste Rossi

Förslag till resolution
Rubrik 1

Förslag till resolution Ändringsförslag

Analys av dagens 20-procentsmål utgår

Or. it

Ändringsförslag 103
Oreste Rossi

Förslag till resolution
Punkt 3

Förslag till resolution Ändringsförslag

3. Europaparlamentet betonar att en 
begränsning av klimatförändringarna till 
i genomsnitt 2 °C enligt 
klimatvetenskapen inte garanterar att 
man slipper avsevärda ogynnsamma 
klimateffekter. Om 2 °C-målet däremot 
överskrids kommer de ogynnsamma 
effekterna sannolikt att mångdubblas och 
öka sannolikheten för att man når en 
punkt där temperaturnivåerna börjar 
frigöra naturligt lagrad koldioxid från 
sänkor som t.ex. skogar och 
permafrostområden och begränsa 
naturens förmåga att absorbera koldioxid 
i världshaven.

utgår

Or. it

Ändringsförslag 104
Oreste Rossi

Förslag till resolution
Punkt 4
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Förslag till resolution Ändringsförslag

4. Europaparlamentet erinrar om att 
industriländerna enligt den fjärde 
utvärderingsrapporten från den 
mellanstatliga panelen för 
klimatförändringar (IPCC) måste minska 
sina utsläpp med 25–40 procent till 2020 
om de ska ha 50 procents chans att 
begränsa klimatförändringarna till 2 °C. 
Parlamentet påpekar att EU:s nuvarande 
målsättning inte är i linje med 2 °C-målet.

utgår

Or. it

Ändringsförslag 105
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Förslag till resolution
Punkt 4

Förslag till resolution Ändringsförslag

4. Europaparlamentet erinrar om att 
industriländerna enligt den fjärde 
utvärderingsrapporten från den 
mellanstatliga panelen för 
klimatförändringar (IPCC) måste minska 
sina utsläpp med 25–40 procent till 2020 
om de ska ha 50 procents chans att 
begränsa klimatförändringarna till 2 °C. 
Parlamentet påpekar att EU:s nuvarande 
målsättning inte är i linje med 2 °C-målet.

4. Europaparlamentet erinrar om att 
industriländerna enligt den fjärde 
utvärderingsrapporten från den 
mellanstatliga panelen för 
klimatförändringar (IPCC) måste minska 
sina utsläpp med 25–40 procent till 2020 
om de ska ha 50 procents chans att 
begränsa klimatförändringarna till 2 °C.

Or. en

Ändringsförslag 106
Salvatore Tatarella

Förslag till resolution
Punkt 4
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Förslag till resolution Ändringsförslag

4. Europaparlamentet erinrar om att 
industriländerna enligt den fjärde 
utvärderingsrapporten från den 
mellanstatliga panelen för 
klimatförändringar (IPCC) måste minska 
sina utsläpp med 25–40 procent till 2020 
om de ska ha 50 procents chans att 
begränsa klimatförändringarna till 2 °C. 
Parlamentet påpekar att EU:s nuvarande 
målsättning inte är i linje med 2 °C-målet. 

4. Europaparlamentet erinrar om att 
industriländerna enligt den fjärde 
utvärderingsrapporten från den 
mellanstatliga panelen för 
klimatförändringar (IPCC) måste minska 
sina utsläpp med 25–40 procent till 2020 
om de ska ha 50 procents chans att 
begränsa klimatförändringarna till 2 °C. 
Parlamentet påpekar att EU:s nuvarande 
målsättning inte är i linje med 2 °C-målet. 
I enlighet med resultaten i IPCC:s fjärde 
bedömningsrapport och färskare studier 
bör de utvecklade länderna som grupp 
fram till 2020 minska sina 
växthusgasutsläpp till 25–40 procent 
under 1990 års nivåer, samtidigt som 
utvecklingsländerna som grupp senast 
2020 uppnår en betydande minskning i 
storleksordningen 15–30 procent jämfört 
med den utsläppsökning som förutses i 
dag1.

Or. en

Ändringsförslag 107
Sabine Wils

Förslag till resolution
Punkt 4

Förslag till resolution Ändringsförslag

4. Europaparlamentet erinrar om att 
industriländerna enligt den fjärde 
utvärderingsrapporten från den 
mellanstatliga panelen för 
klimatförändringar (IPCC) måste minska 
sina utsläpp med 25–40 procent till 2020 
om de ska ha 50 procents chans att 
begränsa klimatförändringarna till 2 °C. 
Parlamentet påpekar att EU:s nuvarande 

4. Europaparlamentet erinrar om att 
industriländerna enligt den fjärde
utvärderingsrapporten från den 
mellanstatliga panelen för 
klimatförändringar (IPCC) måste minska 
sina utsläpp med 25–40 procent till 2020 
om de ska ha 50 procents chans att 
begränsa klimatförändringarna till 2 °C. 
Parlamentet påpekar att EU:s nuvarande 

                                               
1 Rådets (miljö) slutsatser av den 14 mars 2011
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målsättning inte är i linje med 2 °C-målet. målsättning inte ens är i linje med 
2 °C-målet, samtidigt som man i 
slutsatserna från Cancún ber alla parter 
att vara redo att vid nästa 
klimatförändringskonferens (COP 17) i 
Durban göra utfästelser om 
utsläppsminskningar som är förenliga 
med en temperaturgräns på 1,5 °C i syfte 
att garantera en hög sannolikhet för alla 
nationers, människors och ekosystems 
överlevnad

Or. en

Ändringsförslag 108
Peter Liese, Richard Seeber

Förslag till resolution
Punkt 4a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

4a. Europaparlamentet konstaterar att 
fastställandet av 20-20-20-strategin 2007 
och antagandet av klimat- och 
energipaketet 2008 genomgående har gett 
positiva resultat på internationell nivå. 
Några industriländer, och framför allt 
några tillväxt- och utvecklingsländer, har 
lagt fram ambitiösa mål som delvis till och 
med är mer långtgående än EU:s villkor 
för ett eventuellt internationellt avtal.

Or. de

Ändringsförslag 109
Peter Liese, Richard Seeber

Förslag till resolution
Punkt 4b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

4b. Europaparlamentet påpekar dessutom 
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att de åtaganden som tredjeländerna 
hittills föreslagit sammantaget inte 
motsvarar vad som krävs och inte alls 
räcker till för att nå 2 °C-målet. Den 
internationella utvecklingen ger därför 
skäl att sätta upp ett delmål.

Or. de

Ändringsförslag 110
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Förslag till resolution
Punkt 4a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

4a. Europaparlamentet påminner om att 
internationella framsteg är det enda sättet 
att lösa klimatproblemet, och att EU 
måste fortsätta att engagera sina partner.

Or. en

Ändringsförslag 111
Oreste Rossi

Förslag till resolution
Punkt 5

Förslag till resolution Ändringsförslag

5. Europaparlamentet noterar att 
Europeiska rådet har medgett att det 
behövs ytterligare minskningar i 
storleksordningen 80–95 procent till 2050 
jämfört med 1990 års nivåer. Parlamentet 
påpekar att ett rätlinjigt förlopp mellan 
2009 och 2050 skulle innebära en 
målsättning till 2020 i storleksordningen 
34–38 procent jämfört med 1990 års 
nivåer.

utgår

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

Förslag till resolution
Punkt 5

Förslag till resolution Ändringsförslag

5. Europaparlamentet noterar att 
Europeiska rådet har medgett att det 
behövs ytterligare minskningar i 
storleksordningen 80–95 procent till 2050 
jämfört med 1990 års nivåer. Parlamentet 
påpekar att ett rätlinjigt förlopp mellan 
2009 och 2050 skulle innebära en 
målsättning till 2020 i storleksordningen 
34–38 procent jämfört med 1990 års 
nivåer.

5. Europaparlamentet noterar att 
Europeiska rådet har medgett att det 
behövs ytterligare minskningar i 
storleksordningen 80–95 procent till 2050 
jämfört med 1990 års nivåer.

Or. en

Ändringsförslag 113
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till resolution
Punkt 5

Förslag till resolution Ändringsförslag

5. Europaparlamentet noterar att 
Europeiska rådet har medgett att det 
behövs ytterligare minskningar i 
storleksordningen 80–95 procent till 2050 
jämfört med 1990 års nivåer. Parlamentet 
påpekar att ett rätlinjigt förlopp mellan 
2009 och 2050 skulle innebära en 
målsättning till 2020 i storleksordningen 
34–38 procent jämfört med 1990 års 
nivåer.

5. Europaparlamentet noterar att 
Europeiska rådet har medgett att det 
behövs ytterligare minskningar i 
storleksordningen 80–95 procent till 2050 
jämfört med 1990 års nivåer.

Or. ro
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Ändringsförslag 114
Elena Oana Antonescu

Förslag till resolution
Punkt 5

Förslag till resolution Ändringsförslag

5. Europaparlamentet noterar att 
Europeiska rådet har medgett att det 
behövs ytterligare minskningar i 
storleksordningen 80–95 procent till 2050 
jämfört med 1990 års nivåer. Parlamentet 
påpekar att ett rätlinjigt förlopp mellan 
2009 och 2050 skulle innebära en 
målsättning till 2020 i storleksordningen 
34–38 procent jämfört med 1990 års 
nivåer.

5. Europaparlamentet noterar att 
Europeiska rådet har medgett att det 
behövs ytterligare minskningar i 
storleksordningen 80–95 procent till 2050 
jämfört med 1990 års nivåer.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 5

Förslag till resolution Ändringsförslag

5. Europaparlamentet noterar att 
Europeiska rådet har medgett att det 
behövs ytterligare minskningar i 
storleksordningen 80–95 procent till 2050 
jämfört med 1990 års nivåer. Parlamentet 
påpekar att ett rätlinjigt förlopp mellan 
2009 och 2050 skulle innebära en 
målsättning till 2020 i storleksordningen 
34–38 procent jämfört med 1990 års 
nivåer.

5. Europaparlamentet noterar att 
Europeiska rådet i februari 2011 har 
medgett att det behövs ytterligare 
minskningar i storleksordningen 80–
95 procent till 2050 jämfört med 1990 års 
nivåer när det gäller de minskningar som 
de utvecklade länderna enligt FN:s 
klimatpanel måste göra som grupp.1

Or. en

                                               
1 Färdplan för 2050, s. 13.
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Ändringsförslag 116
Peter Liese

Förslag till resolution
Punkt 5

Förslag till resolution Ändringsförslag

5. Europaparlamentet noterar att 
Europeiska rådet har medgett att det 
behövs ytterligare minskningar i 
storleksordningen 80–95 procent till 2050 
jämfört med 1990 års nivåer. Parlamentet 
påpekar att ett rätlinjigt förlopp mellan 
2009 och 2050 skulle innebära en 
målsättning till 2020 i storleksordningen 
34–38 procent jämfört med 1990 års 
nivåer.

5. Europaparlamentet noterar att
Europeiska rådet har medgett att det 
behövs ytterligare minskningar i 
storleksordningen 80–95 procent till 2050 
jämfört med 1990 års nivåer. Parlamentet
hänvisar till kommissionens meddelande 
”Färdplan för ett konkurrenskraftigt 
utsläppssnålt samhälle 2050”, där man 
förklarar att 80 procent av minskningarna 
i EU måste ske till 2050, att en linjär 
sänkning är ekonomiskt sett förnuftig 
samt att ett mål på 25 procent till 2020 är 
lämpligt enligt detta scenario.

Or. de

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

Förslag till resolution
Punkt 5a (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

5a. Europaparlamentet påminner om att 
EU måste öka sina ansträngningar efter 
2020 och att det därför kunde vara 
lämpligt att fastställa ett delmål, t.ex. till 
2030. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att utarbeta konkreta 
instrument som syftar till att nå dessa 
målsättningar så kostnadseffektivt som 
möjligt.

Or. de
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Ändringsförslag 118
Salvatore Tatarella, Sergio Berlato

Förslag till resolution
Punkt 5a (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

5a. Europaparlamentet erkänner att en 
kostnadseffektiv strategi för långsiktiga 
mål innebär en icke-rätlinjig väg med ett 
25-procentsmål till 2020, ett 
40-procentsmål till 2030, ett 
60-procentsmål till 2040 och ett 
80-procentsmål till 20501.

Or. en

Ändringsförslag 119
Holger Krahmer, Salvatore Tatarella

Förslag till resolution
Punkt 5a (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

5a. Europaparlamentet konstaterar att 
Europeiska rådet inte är för en 
uppgradering till ett 30-procentsmål om 
inte industriländerna och andra länder 
som släpper ut stora mängder 
växthusgaser medverkar till detta genom 
en ambitiös internationell 
överenskommelse om 
klimatförändringarna.

Or. en

                                               
1 Färdplan för 2050.
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Ändringsförslag 120
Salvatore Tatarella, Peter Liese, Richard Seeber, Sergio Berlato, Miroslav Ouzký, 
Martin Callanan

Förslag till resolution
Punkt 5b (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

5b. Europaparlamentet påminner om att 
kommissionen i sin färdplan för ett 
konkurrenskraftigt utsläppssnålt samhälle 
2050 anger att internationella framsteg är 
det enda sättet att lösa klimatproblemet, 
och EU måste fortsätta att engagera sina 
partner.1

Or. en

                                               
1 KOM(2011)0112, s. 13.


