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Amendement 1
Karl-Heinz Florenz, Richard Seeber, Anne Delvaux, Elisabetta Gardini, Romana 
Jordan-Cizelij, Sirpa Pietikainen

Ontwerpresolutie
Visum 12

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien de conclusies van de Raad van 14 
maart 2011 over de follow-up op de 
conferentie van Cancún,

- gezien de conclusies van de Raad van 14 
maart 2011 over de follow-up op de 
conferentie van Cancún en de ECOFIN-
conclusies van 17 mei 2011 inzake 
klimaatverandering,

Or. en

Amendement 2
Vittorio Prodi

Ontwerpresolutie
Visum (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien de resultaten van de in 2007 op 
Bali gehouden 
klimaatveranderingsconferentie van de 
Verenigde Naties,

Or. en

Amendement 3
Vittorio Prodi

Ontwerpresolutie
Visum (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien de op de Tiende Conferentie van 
de Partijen (COP 10) van het VN-Verdrag 
inzake biologische diversiteit (CBD) 
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genomen besluiten, en met name het op 
de COP 10 in 2010 genomen besluit 
inzake geo-engineering,

Or. en

Amendement 4
Miroslav Ouzky

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat er een overvloed aan 
wetenschappelijk bewijs is voor de realiteit 
van klimaatverandering en de gevolgen 
daarvan, en dat internationale actie in 
antwoord op een van de grootste 
uitdagingen van de 21 eeuw en de verdere 
toekomst dus dringend noodzakelijk is;

Schrappen

Or. en

Amendement 5
Oreste Rossi

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat er een overvloed aan 
wetenschappelijk bewijs is voor de realiteit
van klimaatverandering en de gevolgen 
daarvan, en dat internationale actie in
antwoord op een van de grootste 
uitdagingen van de 21 eeuw en de verdere
toekomst dus dringend noodzakelijk is;

A. overwegende dat er brede steun is voor 
de wetenschappelijke theorie die wijst op 
het bestaan van klimaatverandering en de 
gevolgen daarvan, zodat het raadzaam is
internationale actie te ondernemen als
antwoord op een van de grootste 
uitdagingen van de nabije toekomst;

Or. it
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Amendement 6
Bairbre de Brún

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat de routekaart van 
de Europese Commissie voor een 
concurrentiebestendige koolstofarme 
economie tegen 2050, waarin streefcijfers 
voor de lange termijn zijn vastgesteld, de 
doelstelling van de EU schraagt om de 
uitstoot van broeikasgassen tegen 2050 
met 80 tot 95% te verminderen ten einde 
de klimaatverandering te beperken tot 
minder dan 2°C, en dat daarin 
tegelijkertijd is bepaald dat 80% van de 
tegen 2050 te verwezenlijken reductie 
binnen de EU zelf moet worden 
gerealiseerd;

Or. en

Amendement 7
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Richard Seeber, Sirpa Pietikainen, Elisabetta Gardini, 
Romana Jordan-Cizelij, Anne Delvaux

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat het belangrijk is 
verder te bouwen op het vertrouwen en de 
transparantie die tijdens de COP 16 
Conferentie van Cancún zijn hersteld, en 
de politieke impuls vast te houden voor de 
aanloop naar een alomvattende 
internationale overeenkomst met concrete 
doelstellingen;

D. overwegende dat het belangrijk is 
verder te bouwen op het vertrouwen en de 
transparantie die tijdens de COP 16 
Conferentie van Cancún zijn hersteld, en 
de politieke impuls vast te houden voor de 
aanloop naar een alomvattende 
internationale overeenkomst met concrete 
doelstellingen en de daarmee 
corresponderende beleidsmaatregelen;

Or. en
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Amendement 8
Bas Eickhout

Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

D bis. overwegende dat in Cancún is 
afgesproken dat de ontwikkelde landen 
zich ertoe moeten beijveren ambitieuzere 
emissiereductiedoelstellingen aan te 
houden, zodat zij hun totale 
broeikasgasemissies kunnen 
terugbrengen tot een niveau dat 
overeenkomt met het door het IPCC voor 
2020 geprojecteerde streefbereik van 25 à 
40% ten opzichte van de niveaus van 
1990;

Or. en

Amendement 9
Bas Eickhout

Ontwerpresolutie
Overweging D ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

D ter. overwegende dat de collectieve 
reducties van broeikasgasemissies in de 
ontwikkelde landen in vergelijking met de 
niveaus van 1990 tegen 2020 aan de 
bovenkant van het in het vierde 
evaluatierapport (AR4) van het IPCC 
aanbevolen streefbereik van 25 à 40% 
moeten komen te liggen om de 
temperatuurdoelstelling van 2°C met een 
waarschijnlijkheidskans van slechts 50% 
te kunnen halen;

Or. en
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Amendement 10
Bas Eickhout

Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat de Europese 
landen voor kritische keuzes staan, willen 
zij hun toekomstige welvaart en veiligheid 
in stand kunnen houden, en dat 
aanscherping van hun binnenlandse 
broeikasgasreductiedoelstelling tot een 
niveau dat in overeenstemming is met de 
klimaatdoelstellingen van de EU te 
combineren valt met een gezondere 
economie en met een groter aantal groene 
banen en meer innovatie;

Or. en

Amendement 11
Nicole Kiil-Nielsen
Lívia Járóka
namens de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat volgens sommige 
schattingen 70% van de armen in de 
wereld vrouwen zijn, dat zij tweederde van 
de werktijd voor hun rekening nemen 
maar zelf minder dan 1% van de 
vermogens bezitten, en zich daardoor ook 
minder goed kunnen aanpassen aan en 
kwetsbaarder zijn voor
klimaatverandering;

Or. en
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Amendement 12
Nicole Kiil-Nielsen
Lívia Járóka
namens de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Overweging E ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E ter. overwegende dat in artikel 7 van de 
akkoorden van Cancún nadrukkelijk is 
overeengekomen dat "gendergelijkheid en 
de daadwerkelijke betrokkenheid van 
vrouwen en inheemse volkeren van 
essentieel belang zijn voor een effectieve 
aanpak van de klimaatverandering in al 
haar aspecten";

Or. en

Amendement 13
Kriton Arsenis

Ontwerpresolutie
Overweging F bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

F bis. overwegende dat er aanzienlijke 
verschillen in omvang, structuur en 
vormgeving bestaan tussen de LULUCF-
rapportage die plaatsvindt in het kader 
van het UNFCCC-Verdrag en de 
LULUCF-boekhouding in het kader van 
het Protocol van Kyoto, waardoor de 
inspanningen van de verdragspartijen om 
de gevolgen van de klimaatverandering op 
te vangen worden doorkruist;

Or. en
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Amendement 14
Kriton Arsenis

Ontwerpresolutie
Overweging G bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G bis. overwegende dat de 
boekhoudkundige verrekening van 
"bosbeheeractiviteiten", die het grootste 
deel van de emissies van de respectieve 
LULUCF-sectoren bestrijken, volgens het 
Protocol van Kyoto op vrijwillige basis 
geschiedt; 

Or. en

Amendement 15
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Richard Seeber, Anne Delvaux, Romana Jordan-
Cizelij, Sirpa Pietikainen, Elisabetta Gardini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. dringt er bij de partijen op aan te zorgen 
voor sluiting van een internationale, 
juridisch bindende en alomvattende post-
2012 klimaatovereenkomst, gemodelleerd 
naar het internationale regelgebaseerde 
systeem van het Kyoto-protocol, en 
afgestemd op de 2ºC-doelstelling;

1. dringt er bij de partijen op aan te zorgen 
voor sluiting van een internationale, 
juridisch bindende en alomvattende post-
2012 klimaatovereenkomst, die is
gemodelleerd naar het internationale 
regelgebaseerde systeem van het Kyoto-
protocol en afgestemd op de 2ºC-
doelstelling, en waarbij de mondiale en 
nationale broeikasgasemissies zo spoedig 
mogelijk moeten worden gemaximeerd;

Or. en

Amendement 16
Anne Delvaux

Ontwerpresolutie
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Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. dringt er bij de partijen op aan te zorgen 
voor sluiting van een internationale, 
juridisch bindende en alomvattende post-
2012 klimaatovereenkomst, gemodelleerd 
naar het internationale regelgebaseerde 
systeem van het Kyoto-protocol, en 
afgestemd op de 2ºC-doelstelling;

1. dringt er bij de partijen op aan te zorgen 
voor sluiting van een billijke, ambitieuze,
internationale, juridisch bindende en 
alomvattende post-2012 
klimaatovereenkomst, gemodelleerd naar 
het internationale regelgebaseerde systeem 
van het Kyoto-protocol, en afgestemd op 
de 2ºC-doelstelling;

Or. en

Amendement 17
Kriton Arsenis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. roept de staatshoofden en 
regeringsleiders in de hele wereld ertoe op 
tijdens de onderhandelingen echt politiek 
leiderschap en politieke bereidheid te 
tonen en hieraan de hoogste prioriteit te 
verlenen;

Or. en

Amendement 18
Bas Eickhout

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. dringt erop aan dat de Europese Unie 
haar sterke verbondenheid met het Kyoto-
protocol openlijk en ondubbelzinnig 
bevestigt en alle nodige maatregelen neemt 

2. dringt erop aan dat de Europese Unie 
haar sterke verbondenheid met het Kyoto-
protocol openlijk en ondubbelzinnig 
bevestigt en alle nodige maatregelen neemt 
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om te voorkomen dat er gaten vallen tussen 
de verschillende verbintenisperioden van 
het Kyoto-protocol; doet daarom een 
beroep op de Europese Unie om vóór 
Durban openlijk te verklaren dat zij klaar 
staat om verder te gaan met de tweede 
verbintenisperiode van het Kyoto-protocol 
(2013-2020);

om te voorkomen dat er gaten vallen tussen 
de verschillende verbintenisperioden van 
het Kyoto-protocol; doet daarom een 
beroep op de Europese Unie om vóór 
Durban openlijk te verklaren dat zij klaar 
staat om verder te gaan met de tweede 
verbintenisperiode van het Kyoto-protocol 
(2013-2018);

Or. en

Amendement 19
Oreste Rossi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. dringt erop aan dat de Europese Unie 
haar sterke verbondenheid met het Kyoto-
protocol openlijk en ondubbelzinnig 
bevestigt en alle nodige maatregelen neemt 
om te voorkomen dat er gaten vallen tussen 
de verschillende verbintenisperioden van 
het Kyoto-protocol; doet daarom een 
beroep op de Europese Unie om vóór 
Durban openlijk te verklaren dat zij klaar 
staat om verder te gaan met de tweede 
verbintenisperiode van het Kyoto-protocol 
(2013-2020);

2. dringt erop aan dat de Europese Unie 
haar sterke verbondenheid met voor het 
Kyoto-protocol openlijk en ondubbelzinnig 
bevestigt en alle nodige maatregelen neemt 
om te voorkomen dat er gaten vallen tussen 
de verschillende verbintenisperioden van 
het Kyoto-protocol; doet daarom een 
beroep op de Europese Unie om vóór 
Durban openlijk te verklaren dat zij klaar 
staat om verder te gaan met de tweede 
verbintenisperiode van het Kyoto-protocol 
(2013-2020), voor zover het daarbij geen 
unilaterale verplichting betreft;

Or. it

Amendement 20
Dan Jørgensen, Marita Ulvskog, Åsa Westlund, Jo Leinen 

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. dringt erop aan dat de Europese Unie 2. dringt erop aan dat de Europese Unie 
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haar sterke verbondenheid met het Kyoto-
protocol openlijk en ondubbelzinnig 
bevestigt en alle nodige maatregelen neemt 
om te voorkomen dat er gaten vallen tussen 
de verschillende verbintenisperioden van 
het Kyoto-protocol; doet daarom een 
beroep op de Europese Unie om vóór 
Durban openlijk te verklaren dat zij klaar 
staat om verder te gaan met de tweede 
verbintenisperiode van het Kyoto-protocol
(2013-2020);

haar sterke verbondenheid met het Kyoto-
protocol openlijk en ondubbelzinnig 
bevestigt en alle nodige maatregelen neemt 
om te voorkomen dat er gaten vallen tussen 
de verschillende verbintenisperioden van 
het Kyoto-protocol; doet daarom een 
beroep op de Europese Unie om vóór 
Durban openlijk te verklaren dat zij klaar 
staat om verder te gaan met de tweede 
verbintenisperiode van het Kyoto-protocol
(2013-2020) en verdere concrete stappen 
te definiëren ter overbrugging van de 
zogenaamde "gigatonkloof", het verschil 
tussen de huidige ambitieniveaus en die 
welke nodig zijn om de opwarming van de 
aarde onder 2°C te houden;

Or. en

Amendement 21
Anne Delvaux

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. dringt erop aan dat de Europese Unie 
haar sterke verbondenheid met het Kyoto-
protocol openlijk en ondubbelzinnig 
bevestigt en alle nodige maatregelen neemt 
om te voorkomen dat er gaten vallen tussen 
de verschillende verbintenisperioden van 
het Kyoto-protocol; doet daarom een 
beroep op de Europese Unie om vóór 
Durban openlijk te verklaren dat zij klaar 
staat om verder te gaan met de tweede 
verbintenisperiode van het Kyoto-protocol 
(2012-2013);

2. dringt erop aan dat de Europese Unie 
haar sterke verbondenheid met het Kyoto-
protocol openlijk en ondubbelzinnig 
bevestigt en alle nodige maatregelen neemt 
om te voorkomen dat er gaten vallen tussen 
de verschillende verbintenisperioden van 
het Kyoto-protocol; doet daarom een 
beroep op de Europese Unie om vóór 
Durban openlijk te verklaren dat zij klaar 
staat om verder te gaan met de tweede 
verbintenisperiode van het Kyoto-protocol;

Or. en

Amendement 22
Elisabetta Gardini
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. onderstreept dat een aantal 
geïndustrialiseerde landen die partij zijn 
bij het Kyoto-protocol, zoals Rusland, 
Japan en Canada, officieel hebben 
verklaard dat zij zich niet tot een tweede 
verbintenisperiode zullen verplichten van 
zodra het bestaande protocol in 2012 
verstrijkt;

Or. it

Amendement 23
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Richard Seeber, Anne Delvaux, Elisabetta Gardini, 
Romana Jordan-Cizelij, Sirpa Pietikainen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. erkent evenwel dat op het verdragstraject 
evenveel vooruitgang nodig is om voor de 
periode na 2012 een internationaal 
juridisch bindend akkoord te kunnen 
bereiken dat aansluit op de 2°C-
doelstelling; 

3. erkent evenwel dat op het verdragstraject 
evenveel vooruitgang nodig is om voor de 
periode na 2012 een internationaal 
juridisch bindend akkoord te kunnen 
bereiken dat aansluit op de 2°C-
doelstelling; wijst in dit verband met name 
op het belang van (submondiale) 
allianties met de meest progressieve staten 
als middel om een verdere impuls te geven 
aan het onderhandelingsproces;

Or. en

Amendement 24
Anne Delvaux

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3
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Ontwerpresolutie Amendement

3. erkent evenwel dat op het verdragstraject 
evenveel vooruitgang nodig is om voor de 
periode na 2012 een internationaal 
juridisch bindend akkoord te kunnen 
bereiken dat aansluit op de 2°C-
doelstelling;

3. erkent evenwel dat op het verdragstraject 
evenveel vooruitgang nodig is om voor de 
periode na 2012 een billijk, ambitieus en
internationaal juridisch bindend akkoord te 
kunnen bereiken dat aansluit op de 2°C-
doelstelling;

Or. en

Amendement 25
Bas Eickhout

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 

Ontwerpresolutie Amendement

3. erkent evenwel dat op het verdragstraject 
evenveel vooruitgang nodig is om voor de 
periode na 2012 een internationaal 
juridisch bindend akkoord te kunnen 
bereiken dat aansluit op de 2°C-
doelstelling;

3. erkent evenwel dat op het verdragstraject 
evenveel vooruitgang nodig is om voor de 
periode na 2012 een internationaal 
juridisch bindend akkoord te kunnen 
bereiken dat aansluit op de 2°C-
doelstelling; pleit ervoor om tijdens de 
COP overeenstemming te bereiken over 
een tijdgebonden mandaat voor de 
sluiting in het kader van het Verdrag van 
een wettelijk bindende overeenkomst, die 
zo spoedig mogelijk – en uiterlijk tegen 
2015 – moet worden uitgevoerd;

Or. en

Amendement 26
Bairbre de Brún

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. erkent evenwel dat op het verdragstraject 3. erkent evenwel dat op het verdragstraject 
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evenveel vooruitgang nodig is om voor de 
periode na 2012 een internationaal 
juridisch bindend akkoord te kunnen 
bereiken dat aansluit op de 2°C-
doelstelling;

evenveel vooruitgang nodig is om voor de 
periode na 2012 een internationaal 
juridisch bindend akkoord te kunnen 
bereiken dat aansluit op de 2°C-
doelstelling; herinnert er in dit verband 
aan dat de geïndustrialiseerde landen hun 
emissieniveaus tegen 2020 met 25 à 40% 
moeten hebben gereduceerd ten opzichte 
van 1990, terwijl de ontwikkelingslanden 
als groep tegen 2020 zouden moeten 
uitkomen op aanzienlijk lagere 
emissiewaarden dan volgens de thans 
gehanteerde stijgingsprognoses het geval 
zou zijn, namelijk in de orde van grootte 
van 15 à 30%;

Or. en

Amendement 27
Anne Delvaux

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. vraagt alle internationale partners 
dringend om zich vast te leggen op 
emissiebeperkingen die ambitieuzer zijn 
dan die in het akkoord van Kopenhagen, 
volgens het beginsel van
"gemeenschappelijke maar 
gedifferentieerde verantwoordelijkheid", 
teneinde de consistentie met de 2ºC-
doelstelling te bewaren;

4. vraagt alle internationale partners 
dringend om zich metterdaad vast te 
leggen op emissiebeperkingen die 
ambitieuzer zijn dan die in het akkoord van 
Kopenhagen, volgens het beginsel van
"gemeenschappelijke maar 
gedifferentieerde verantwoordelijkheid",
en met oplossingen te komen voor de 
emissies die worden veroorzaakt door het 
internationale lucht- en zeevervoer en 
voor fluorkoolwaterstofemissies, teneinde 
de consistentie met de 2ºC-doelstelling te 
bewaren;

Or. en

Amendement 28
Kriton Arsenis
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. vraagt alle internationale partners
dringend om zich vast te leggen op 
emissiebeperkingen die ambitieuzer zijn 
dan die in het akkoord van Kopenhagen, 
volgens het beginsel van
"gemeenschappelijke maar 
gedifferentieerde verantwoordelijkheid", 
teneinde de consistentie
met de 2°C-doelstelling te bewaren;

4. vraagt alle internationale partners
dringend om de gigatonkloof tussen de 
wetenschappelijke bevindingen en de 
momenteel door de partijen aangegane 
verbintenissen te dichten en zich vast te 
leggen op emissiebeperkingen die 
ambitieuzer zijn dan die in het akkoord van 
Kopenhagen, volgens het beginsel van
"gemeenschappelijke maar 
gedifferentieerde verantwoordelijkheid", 
teneinde de consistentie met de 2ºC-
doelstelling te bewaren; merkt op dat 
uitvoerige informatieverstrekking aan de 
partijen omtrent het doel van de tot dusver 
gedane toezeggingen en de maatregelen 
die nog moeten worden genomen een 
belangrijke stap is om de partijen daarvan 
beter bewust te maken en ze ertoe te 
bewegen nog zwaardere verbintenissen 
aan te gaan; 

Or. en

Amendement 29
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Richard Seeber, Anne Delvaux, Elisabetta Gardini, 
Romana Jordan-Cizelij, Sirpa Pietikainen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. onderstreept dat vooruitgang in de 
conferentie van Durban belangrijk is voor 
de verdere invulling van de Cancún-
akkoorden en voor de vaststelling van de 
piekdatum voor mondiale emissies en van 
een mondiale 
emissiebeperkingsdoelstelling voor 2050, 
en voor de principiële vraag in welke vorm 

5. onderstreept dat vooruitgang in de 
conferentie van Durban belangrijk is voor 
de verdere invulling van de Cancún-
akkoorden en voor de vaststelling van de 
piekdatum voor mondiale emissies en van 
een mondiale 
emissiebeperkingsdoelstelling voor 2050,
om het eens te kunnen worden over 



AM\880751NL.doc 17/70 PE472.372v02-00

NL

de verbintenissen van zowel ontwikkelde 
landen als ontwikkelingslanden in de 
toekomst moeten worden aangegaan; wijst 
er nogmaals op dat de 2°C-doelstelling 
volgens de door de IPCC voorgelegde 
wetenschappelijke gegevens inhoudt dat de 
wereldwijde uitstoot van broeikasgassen 
uiterlijk tegen 2015 zijn piek moet hebben 
bereikt, om vervolgens in de periode tot 
2050 met ten minste 50% terug te lopen ten 
opzichte van 1990, en daarna steeds verder 
te blijven dalen;

beleidsinstrumenten ter verwezenlijking 
van de geformuleerde doelstellingen, en 
voor de principiële vraag in welke vorm de 
verbintenissen van zowel ontwikkelde 
landen als ontwikkelingslanden in de 
toekomst moeten worden aangegaan; wijst 
er nogmaals op dat de 2°C-doelstelling 
volgens de door de IPCC voorgelegde 
wetenschappelijke gegevens inhoudt dat de 
wereldwijde uitstoot van broeikasgassen 
uiterlijk tegen 2015 zijn piek moet hebben 
bereikt, om vervolgens in de periode tot 
2050 met ten minste 50% terug te lopen ten 
opzichte van 1990, en daarna steeds verder 
te blijven dalen;

Or. en

Amendement 30
Dan Jørgensen, Marita Ulvskog, Åsa Westlund, Jo Leinen 

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. onderstreept dat vooruitgang in de 
conferentie van Durban belangrijk is voor 
de verdere invulling van de Cancún-
akkoorden en voor de vaststelling van de 
piekdatum voor mondiale emissies en van 
een mondiale 
emissiebeperkingsdoelstelling voor 2050, 
en voor de principiële vraag in welke vorm 
de verbintenissen van zowel ontwikkelde 
landen als ontwikkelingslanden in de 
toekomst moeten worden aangegaan; wijst 
er nogmaals op dat de 2°C-doelstelling 
volgens de door de IPCC voorgelegde 
wetenschappelijke gegevens inhoudt dat de 
wereldwijde uitstoot van broeikasgassen 
uiterlijk tegen 2015 zijn piek moet hebben 
bereikt, om vervolgens in de periode tot 
2050 met ten minste 50% terug te lopen ten 
opzichte van 1990, en daarna steeds verder 

5. onderstreept dat vooruitgang in de 
conferentie van Durban belangrijk is voor 
de verdere invulling van de Cancún-
akkoorden en voor de vaststelling van de 
piekdatum voor mondiale emissies en van 
een mondiale 
emissiebeperkingsdoelstelling voor 2050,
om tegen 2050 een duidelijk traject met 
tussentijdse mondiale 
emissiereductiedoelstellingen te kunnen 
uitstippelen en voor de principiële vraag in 
welke vorm de verbintenissen van zowel 
ontwikkelde landen als 
ontwikkelingslanden in de toekomst 
moeten worden aangegaan; wijst er 
nogmaals op dat de 2°C-doelstelling 
volgens de door de IPCC voorgelegde 
wetenschappelijke gegevens inhoudt dat de
wereldwijde uitstoot van broeikasgassen 
uiterlijk tegen 2015 zijn piek moet hebben 
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te blijven dalen; bereikt, om vervolgens in de periode tot 
2050 met ten minste 50% terug te lopen ten 
opzichte van 1990, en daarna steeds verder 
te blijven dalen;

Or. en

Amendement 31
Oreste Rossi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. onderstreept dat vooruitgang in de 
conferentie van Durban belangrijk is voor 
de verdere invulling van de Cancún-
akkoorden en voor de vaststelling van de 
piekdatum voor mondiale emissies en van 
een mondiale 
emissiebeperkingsdoelstelling voor 2050, 
en voor de principiële vraag in welke vorm 
de verbintenissen van zowel ontwikkelde 
landen als ontwikkelingslanden in de 
toekomst moeten worden aangegaan; wijst 
er nogmaals op dat de 2°C-doelstelling 
volgens de door de IPCC voorgelegde
wetenschappelijke gegevens inhoudt dat de 
wereldwijde uitstoot van broeikasgassen 
uiterlijk tegen 2015 zijn piek moet hebben 
bereikt, om vervolgens in de periode tot 
2050 met ten minste 50% terug te lopen ten 
opzichte van 1990, en daarna steeds verder 
te blijven dalen;

5. onderstreept dat vooruitgang in de 
conferentie van Durban belangrijk is voor 
de verdere invulling van de Cancún-
akkoorden en voor de vaststelling van de 
piekdatum voor mondiale emissies en van 
een mondiale 
emissiebeperkingsdoelstelling voor 2050, 
en voor de principiële vraag in welke vorm 
de verbintenissen van zowel ontwikkelde 
landen als ontwikkelingslanden in de 
toekomst moeten worden aangegaan; wijst 
er nogmaals op dat de 2°C-doelstelling 
volgens de door de IPCC ondersteunde
wetenschappelijke theorie inhoudt dat de 
wereldwijde uitstoot van broeikasgassen 
uiterlijk tegen 2015 zijn piek moet hebben 
bereikt, om vervolgens in de periode tot 
2050 met ten minste 50% terug te lopen ten 
opzichte van 1990, en daarna steeds verder 
te blijven dalen;

Or. it

Amendement 32
Bas Eickhout

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5
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Ontwerpresolutie Amendement

5. onderstreept dat vooruitgang in de 
conferentie van Durban belangrijk is voor 
de verdere invulling van de Cancún-
akkoorden en voor de vaststelling van de 
piekdatum voor mondiale emissies en van 
een mondiale 
emissiebeperkingsdoelstelling voor 2050, 
en voor de principiële vraag in welke vorm 
de verbintenissen van zowel ontwikkelde 
landen als ontwikkelingslanden in de 
toekomst moeten worden aangegaan; wijst 
er nogmaals op dat de 2°C-doelstelling 
volgens de door de IPCC voorgelegde 
wetenschappelijke gegevens inhoudt dat de 
wereldwijde uitstoot van broeikasgassen 
uiterlijk tegen 2015 zijn piek moet hebben 
bereikt, om vervolgens in de periode tot 
2050 met ten minste 50% terug te lopen ten 
opzichte van 1990, en daarna steeds verder 
te blijven dalen;

5. onderstreept dat vooruitgang in de 
conferentie van Durban belangrijk is voor 
de verdere invulling van de Cancún-
akkoorden en voor de vaststelling van de 
piekdatum voor mondiale emissies en van 
een mondiale 
emissiebeperkingsdoelstelling voor 2050, 
en voor de principiële vraag in welke vorm 
de verbintenissen van zowel ontwikkelde 
landen als ontwikkelingslanden in de 
toekomst moeten worden aangegaan; wijst 
er nogmaals op dat de 2°C-doelstelling 
volgens de door de IPCC voorgelegde 
wetenschappelijke gegevens inhoudt dat de 
wereldwijde uitstoot van broeikasgassen 
uiterlijk tegen 2015 zijn piek moet hebben 
bereikt, om vervolgens in de periode tot 
2050 met ten minste 80% terug te lopen ten 
opzichte van 1990, en daarna steeds verder 
te blijven dalen;

Or. en

Amendement 33
Jolanta Hibner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. onderstreept dat vooruitgang in de 
conferentie van Durban belangrijk is voor 
de verdere invulling van de Cancún-
akkoorden en voor de vaststelling van de 
piekdatum voor mondiale emissies en van 
een mondiale 
emissiebeperkingsdoelstelling voor 2050, 
en voor de principiële vraag in welke vorm 
de verbintenissen van zowel ontwikkelde 
landen als ontwikkelingslanden in de 
toekomst moeten worden aangegaan; wijst 
er nogmaals op dat de 2°C-doelstelling 

5. onderstreept dat vooruitgang in de 
conferentie van Durban belangrijk is voor 
de verdere invulling van de Cancún-
akkoorden en voor de vaststelling van de 
piekdatum voor mondiale emissies, en voor 
de vraag welke verbintenissen zowel 
ontwikkelde landen als 
ontwikkelingslanden in de toekomst 
moeten aangaan; wijst er nogmaals op dat 
de 2°C-doelstelling volgens de door de 
IPCC voorgelegde wetenschappelijke 
gegevens inhoudt dat de wereldwijde 
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volgens de door de IPCC voorgelegde 
wetenschappelijke gegevens inhoudt dat de 
wereldwijde uitstoot van broeikasgassen 
uiterlijk tegen 2015 zijn piek moet hebben 
bereikt, om vervolgens in de periode tot 
2050 met ten minste 50% terug te lopen ten 
opzichte van 1990, en daarna steeds verder 
te blijven dalen;

uitstoot van broeikasgassen uiterlijk tegen 
2015 zijn piek moet hebben bereikt, om 
vervolgens in de periode tot 2050 met ten 
minste 50% terug te lopen ten opzichte van 
1990, en daarna steeds verder te blijven 
dalen;

Or. en

Amendement 34
Bas Eickhout

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. roept de Conferentie van Durban 
ertoe op een procedure te bepalen om te 
zorgen dat er adequate 
emissiereductietoezeggingen worden 
aangegaan op basis van het piekjaar, het 
reductiestreefcijfer voor 2050 en de 2°C-
doelstelling;

Or. en

Amendement 35
Bas Eickhout

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 ter. is ingenomen met de routekaart 
voor een concurrentiebestendige 
koolstofarme economie tegen 2050, 
waarin streefcijfers voor de lange termijn 
zijn vastgesteld, en die de doelstelling van 
de EU schraagt om de uitstoot van 
broeikasgassen tegen 2050 met 80 tot 95% 
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te verminderen ten einde de 
klimaatverandering te beperken tot 
minder dan 2°C; neemt ter kennis dat 
daarin tegelijkertijd is bepaald dat 80% 
van de tegen 2050 te verwezenlijken 
reductie binnen de EU zelf moet worden 
gerealiseerd en dat een lineaire verlaging 
vanuit economisch oogpunt zinvol is;

Or. en

Amendement 36
Bas Eickhout

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 quater. wijst er eens te meer op dat 
cumulatieve emissies van 
doorslaggevende betekenis zijn voor het 
klimaatsysteem; merkt op dat zelfs indien 
de doelstellingen voor 2050 conform het 
in de routekaart van de Commissie 
uitgezette traject worden bereikt, de EU 
voor wat betreft broeikasgasemissies nog 
steeds verantwoordelijk is voor nagenoeg 
het dubbele van haar aandeel per hoofd in 
de wereldwijde koolstofbegroting op basis 
van de 2°C-doelstelling, en dat het uitstel 
van emissiereducties het cumulatieve 
aandeel nog aanzienlijk doet toenemen;

Or. en

Amendement 37
Judith A. Merkies

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. roept de EU en de lidstaten ertoe op 
om op basis van realistische 
verwachtingen omtrent de resultaten die 
op de conferentie in Durban kunnen 
worden bereikt met betrekking tot het 
Verdrag inzake klimaatverandering, 
zoveel mogelijk partiële overeenkomsten 
te sluiten in de sfeer van wetenschap, 
technologieoverdracht en LULUCF, in 
plaats van zich te concentreren op het 
bereiken van een algeheel akkoord,
teneinde bij de onderhandelingen globale 
positieve vorderingen te kunnen 
realiseren, en aldus zoveel mogelijk 
positieve signalen af te geven en 
duidelijkheid te creëren omtrent in de 
toekomst te situeren 
klimaatveranderingsmaatregelen en -
onderhandelingen;

Or. en

Amendement 38
Rovana Plumb

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. verzoekt de EU en haar lidstaten 
zich in te stellen op de naleving van het 
beginsel van "klimaatrechtvaardigheid"; 
wijst er met klem op dat we ons schuldig 
zouden maken aan het grootste onrecht 
indien de EU de klimaatverandering niet 
zou aanpakken, aangezien arme mensen 
in arme landen daarvan het slachtoffer 
zouden worden;

Or. en
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Amendement 39
Jo Leinen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. is ingenomen met de recente 
mededelingen van de Commissie en de 
door haar geformuleerde analyses van de 
vraag hoe een reductie van 30% kan 
worden bereikt; steunt het daarin 
verwoorde standpunt dat het, ongeacht de 
uitkomst van de internationale 
onderhandelingen, in het eigen belang 
van de EU is om aan te sturen op een 
klimaatbeschermingsdoelstelling van 
ruim 20%, aangezien daardoor 
tegelijkertijd groene banen, groei en 
veiligheid zouden worden gecreëerd; 

Or. de

Amendement 40
Nicole Kiil-Nielsen
Lívia Járóka
namens de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. wijst erop dat de antwoorden op de 
klimaatveranderingssproblematiek op alle 
niveaus van invloed zijn op de 
gendergelijkheid en dat het genderaspect 
met het oog op het genereren van win-
winsituaties en om verergering van 
ongelijkheid te voorkomen, moet worden 
geïntegreerd in het klimaatbeleid, 
overeenkomstig de mondiale afspraken 
inzake gendermainstreaming en het 
Verdrag inzake de uitbanning van alle 
vormen van discriminatie van vrouwen;
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Or. en

Amendement 41
Rovana Plumb

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. onderstreept dat alle EU-instellingen in 
de aanloop naar Durban een bredere en 
effectievere EU-klimaatdiplomatie moeten 
voeren (met name in de betrekkingen EU-
Afrika), en daarbij moeten trachten een 
duidelijker EU-profiel inzake het 
klimaatsbeleid uit te dragen, nieuwe 
dynamiek te brengen in de internationale 
klimaatsonderhandelingen en partners in de 
gehele wereld aan te moedigen om ook 
bindende emissiebeperkingen in te voeren;

6. onderstreept dat alle EU-instellingen in 
de aanloop naar Durban een bredere en 
effectievere EU-klimaatdiplomatie moeten 
voeren (met name in de betrekkingen EU-
Afrika), en daarbij moeten trachten een 
duidelijker EU-profiel inzake het 
klimaatsbeleid uit te dragen, nieuwe 
dynamiek te brengen in de internationale 
klimaatsonderhandelingen en partners in de 
gehele wereld aan te moedigen om ook 
bindende emissiebeperkingen in te voeren
en adequate klimaatmitigatie- en 
adaptatiemaatregelen te treffen;

Or. en

Amendement 42
Vittorio Prodi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 

Ontwerpresolutie Amendement

6. onderstreept dat alle EU-instellingen in 
de aanloop naar Durban een bredere en 
effectievere EU-klimaatdiplomatie moeten 
voeren (met name in de betrekkingen EU-
Afrika), en daarbij moeten trachten een 
duidelijker EU-profiel inzake het 
klimaatsbeleid uit te dragen, nieuwe 
dynamiek te brengen in de internationale 
klimaatsonderhandelingen en partners in de 
gehele wereld aan te moedigen om ook 

6. onderstreept dat alle EU-instellingen in 
de aanloop naar Durban een bredere en 
effectievere EU-klimaatdiplomatie moeten 
voeren (met name in de betrekkingen EU-
Afrika), en daarbij moeten trachten een 
duidelijker EU-profiel inzake het 
klimaatsbeleid uit te dragen, nieuwe 
dynamiek te brengen in de internationale 
klimaatsonderhandelingen en partners in de 
gehele wereld aan te moedigen om ook 
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bindende emissiebeperkingen in te voeren; bindende emissiebeperkingen in te voeren, 
inzonderheid met betrekking tot het EU-
voorstel om tegen 2050 te streven naar 
volledige decarbonisatie;

Or. en

Amendement 43
Marita Ulvskog, Åsa Westlund

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. dringt er bij de Europese Unie op 
aan het voortouw te nemen en aan te 
sturen op een ambitieus EU-
klimaatbeleid, en aldus de 
klimaatverandering te temperen om de 
voordelen van een dergelijk beleid te laten 
zien en om andere landen aan te 
moedigen haar voorbeeld te volgen;

Or. en

Amendement 44
Marita Ulvskog, Åsa Westlund

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. noemt het in dit verband belangrijk dat 
de Europese Unie als belangrijke partij met 
één stem spreekt, en de eenheid bewaart;

7. noemt het in dit verband belangrijk dat 
de Europese Unie zich als belangrijke 
partij eensgezind voor een ambitieus 
akkoord uitspreekt en de eenheid bewaart;

Or. en
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Amendement 45
Anne Delvaux

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. noemt het in dit verband belangrijk dat 
de Europese Unie als belangrijke partij met 
één stem spreekt, en de eenheid bewaart;

7. noemt het in dit verband belangrijk dat 
de Europese Unie als belangrijke partij met 
één stem spreekt, bij de COP 17-
onderhandelingen een hoog 
ambitieniveau aan de dag legt en de 
eenheid bewaart;

Or. en

Amendement 46
Bairbre de Brún

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 

Ontwerpresolutie Amendement

7. noemt het in dit verband belangrijk dat 
de Europese Unie als belangrijke partij met 
één stem spreekt, en de eenheid bewaart;

7. noemt het in dit verband belangrijk dat 
de Europese Unie bij haar inzet voor een 
ambitieus internationaal akkoord als 
belangrijke partij met één stem spreekt, en
wat dat betreft de eenheid bewaart;

Or. en

Amendement 47
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Richard Seeber, Anne Delvaux, Elisabetta Gardini, 
Romana Jordan-Cizelij, Sirpa Pietikainen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. onderstreept de unieke positie die de 
Europese Unie bekleedt als een 
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supranationale entiteit die ter wille van de 
effectiviteit is opgeschoven van de 
unanimiteitsregel naar stemmingen met 
gekwalificeerde meerderheid, hetgeen 
voor de toekomst ook een betere oplossing 
zou kunnen zijn voor het UNFCCC;

Or. en

Amendement 48
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Richard Seeber, Anne Delvaux, Elisabetta Gardini, 
Romana Jordan-Cizelij, Sirpa Pietikainen 

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 ter. onderstreept dat er een nieuwe 
impuls en meer animo voor toekomstige 
onderhandelingen zou kunnen worden 
gegenereerd door het accent in de 
klimaatveranderingssfeer nadrukkelijker 
te leggen op de economische kansen die 
worden geboden en op de mogelijkheid 
om aldus toe te bewegen naar 
hulpbronnenefficiëntere samenlevingen 
in het algemeen; 

Or. en

Amendement 49
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Richard Seeber, Anne Delvaux, Elisabetta Gardini, 
Romana Jordan-Cizelij, Sirpa Pietikainen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 quater. is van mening dat 
capaciteitsopbouw – niet alleen met 
betrekking tot de overdracht van 
technologie, maar ook meer in het 
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algemeen – van vitaal belang is en noopt 
tot een geïntegreerde aanpak en een 
gestroomlijnde institutionele architectuur 
die bevorderlijk zijn voor synergievorming 
en coördinatie;

Or. en

Amendement 50
Bairbre de Brún

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. onderstreept dat de EU meer 
aandacht moet besteden aan de kloof 
tussen de mondiale 
langetermijndoelstellingen op het gebied 
van emissiereducties en de concrete 
toezeggingen die nodig zijn om dat doel te 
kunnen bereiken; roept de EU ertoe op te 
bewerkstelligen dat deze kloof in Durban 
ook inderdaad wordt onderkend en 
gekwantificeerd en om aan te sturen op 
maatregelen om ze te dichten; 

Or. en

Amendement 51
Nicole Kiil-Nielsen
Lívia Járóka
namens de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. onderstreept het belang van 
stelselmatige integratie van 
gendergelijkheid als transversaal aspect 
in de beheersstructuur en de operationele 
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richtsnoeren van het klimaatfonds;

Or. en

Amendement 52
Nicole Kiil-Nielsen
Lívia Járóka
namens de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 ter. wijst erop dat genderevenwichtige 
betrokkenheid bij de besluitvorming in 
alle fasen en aspecten van de financiering 
van essentieel belang is; roept de EU ertoe 
op te streven naar een vrouwelijke 
participatiegraad van minimaal 40% in 
alle relevante organen;

Or. en

Amendement 53
Kriton Arsenis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. wijst erop dat indien de EU ervoor 
zou terugschrikken om in het kader van 
het Protocol van Kyoto over te gaan tot 
een tweede verbintenisperiode, daarmee 
een zeer negatief signaal zou worden 
afgegeven aan de ontwikkelingslanden, 
zodat het onmogelijk zou worden om 
binnen het 
langetermijnsamenwerkingstraject nog tot 
een wettelijk bindende afspraak te komen, 
met als potentieel gevolg dat er geen 
perspectief meer zou zijn voor het 
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bereiken van een mondiaal bindende 
overeenkomst; 

Or. en

Amendement 54
Anne Delvaux

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. is verheugd over het succes van COP 16 
in 2010 die de Cancún-akkoorden tot stand 
heeft gebracht, door het wereldwijde en 
dringende probleem van de 
klimaatverandering onder ogen te zien en 
de doelstellingen en middelen te kiezen om 
dit tegen te gaan, en daarbij het vertrouwen 
te herstellen in het UNFCCC-proces als de 
aangewezen weg naar een wereldwijde 
oplossing voor de klimaatverandering; 
vraagt alle deelnemers de positieve 
onderhandelingssfeer van Cancún te 
bewaren;

8. is verheugd over het succes van COP 16 
in 2010 die de Cancún-akkoorden tot stand 
heeft gebracht, door het wereldwijde en 
dringende probleem van de 
klimaatverandering onder ogen te zien en 
de doelstellingen en middelen te kiezen om 
dit tegen te gaan, en daarbij het vertrouwen 
te herstellen in het UNFCCC-proces als de 
aangewezen weg naar een wereldwijde 
oplossing voor de klimaatverandering; 
vraagt alle deelnemers de positieve 
onderhandelingssfeer van Cancún te 
bewaren en spreekt de hoop uit dat de 
Conferentie van Durban bevorderlijk zal 
zijn voor de verdere voortzetting en 
versterking van de op multilaterale regels 
gebaseerde klimaatregeling;

Or. en

Amendement 55
Oreste Rossi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. herinnert met name aan de erkenning 
van de 2ºC-doelstelling in de Cancún-
akkoorden (waaronder ook de erkenning 

9. herinnert met name aan de erkenning 
van de 2ºC-doelstelling in de Cancún-
akkoorden en de inwerkingstelling van een 
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van de noodzaak om in het kader van een 
eerste evaluatie na te denken over 
opvoering van de mondiale 
langetermijndoelstelling aan de hand van 
de beste wetenschappelijke kennis die 
voorhanden is, met het oog op een 
wereldwijde gemiddelde 
temperatuurstijging van 1,5°C), en de 
inwerkingstelling van een proces voor 
vaststelling van de piekdatum voor de 
wereldwijde emissies en van een mondiale 
emissiebeperkingsdoelstelling voor 2050;

proces voor vaststelling van de piekdatum 
voor de wereldwijde emissies en van een 
mondiale emissiebeperkingsdoelstelling 
voor 2050;

Or. it

Amendement 56
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Richard Seeber, Anne Delvaux, Elisabetta Gardini, 
Romana Jordan-Cizelij, Sirpa Pietikainen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. herinnert met name aan de erkenning 
van de 2ºC-doelstelling in de Cancún-
akkoorden (waaronder ook de erkenning 
van de noodzaak om in het kader van een 
eerste evaluatie na te denken over 
opvoering van de mondiale 
langetermijndoelstelling aan de hand van 
de beste wetenschappelijke kennis die 
voorhanden is, met het oog op een 
wereldwijde gemiddelde 
temperatuurstijging van 1,5°C), en de 
inwerkingstelling van een proces voor 
vaststelling van de piekdatum voor de 
wereldwijde emissies en van een mondiale 
emissiebeperkingsdoelstelling voor 2050;

9. herinnert met name aan de erkenning 
van de 2ºC-doelstelling in de Cancún-
akkoorden (waaronder ook de erkenning 
van de noodzaak om in het kader van een 
eerste evaluatie na te denken over 
opvoering van de mondiale 
langetermijndoelstelling aan de hand van 
de beste wetenschappelijke kennis die 
voorhanden is, met het oog op een 
wereldwijde gemiddelde 
temperatuurstijging van 1,5°C), en de 
inwerkingstelling van een proces voor 
vaststelling van de piekdatum voor de 
wereldwijde emissies en van een mondiale 
emissiebeperkingsdoelstelling voor 2050, 
alsook van beleidsmaatregelen om de 
vastgestelde doelstellingen te kunnen 
verwezenlijken;

Or. en
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Amendement 57
Jolanta Hibner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. herinnert met name aan de erkenning 
van de 2ºC-doelstelling in de Cancún-
akkoorden (waaronder ook de erkenning 
van de noodzaak om in het kader van een 
eerste evaluatie na te denken over 
opvoering van de mondiale 
langetermijndoelstelling aan de hand van 
de beste wetenschappelijke kennis die 
voorhanden is, met het oog op een 
wereldwijde gemiddelde 
temperatuurstijging van 1,5°C), en de 
inwerkingstelling van een proces voor 
vaststelling van de piekdatum voor de 
wereldwijde emissies en van een mondiale 
emissiebeperkingsdoelstelling voor 2050;

9. herinnert met name aan de erkenning 
van de 2ºC-doelstelling in de Cancún-
akkoorden (waaronder ook de erkenning 
van de noodzaak om in het kader van een 
eerste evaluatie na te denken over 
opvoering van de mondiale 
langetermijndoelstelling aan de hand van 
de beste wetenschappelijke kennis die 
voorhanden is), en de inwerkingstelling 
van een proces voor vaststelling van de 
piekdatum voor de wereldwijde emissies;

Or. en

Amendement 58
Anne Delvaux

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. doet een beroep op de partijen om de 
Conferentie in Durban te benutten voor de 
inwerkingstelling van de nodige 
overeengekomen mechanismen, te weten 
het Groen Klimaatfonds en het 
aanpassingscomité, en zich te richten op de 
verdere ontwikkeling van het 
technologiemechanisme (waaronder het 
centrum en netwerk voor 
klimaattechnologie) en het register van 
plannen van de ontwikkelingslanden voor 
beperking van broeikasgasemissies;

10. doet een beroep op de partijen om de 
Conferentie in Durban te benutten voor de 
inwerkingstelling van de nodige 
overeengekomen mechanismen, te weten 
het Groen Klimaatfonds en het 
aanpassingscomité, en zich te richten op de 
verdere ontwikkeling van het 
technologiemechanisme (waaronder het 
centrum en netwerk voor 
klimaattechnologie) en van het register
voor het in kaart brengen van de 
mitigatiemaatregelen van de 
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ontwikkelingslanden die om internationale 
bijstand vragen, alsmede voor de aanpak 
van nog onopgeloste sleutelthema's en het 
op de agenda plaatsen van de juridische 
vorm van het kader voor de periode na 
2012, waarbij ook een termijn moet 
worden vastgesteld waarbinnen een en 
ander zijn beslag moet krijgen;

Or. en

Amendement 59
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Richard Seeber, Anne Delvaux, Elisabetta Gardini, 
Romana Jordan-Cizelij, Sirpa Pietikainen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. onderstreept dat in de COP 17 verdere 
actie nodig is om uitvoering te geven aan 
REDD+ (terugbrengen van uitstoot als 
gevolg van ontbossing en aantasting van 
bossen) en om mogelijke tekortkomingen 
op dit punt te verhelpen;

11. onderstreept dat in de COP 17 verdere 
actie nodig is om uitvoering te geven aan 
REDD+ (terugbrengen van uitstoot als 
gevolg van ontbossing en aantasting van 
bossen) en om mogelijke tekortkomingen 
op dit punt te verhelpen, vooral met 
betrekking tot langetermijnfinanciering 
en het opzetten van solide en transparante 
bosmonitoringsystemen;

Or. en

Amendement 60
Vittorio Prodi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. onderstreept dat in de COP 17 verdere 
actie nodig is om uitvoering te geven aan 
REDD+ (terugbrengen van uitstoot als 
gevolg van ontbossing en aantasting van 

11. onderstreept dat in de COP 17 verdere 
actie nodig is om uitvoering te geven aan 
REDD+ (terugbrengen van uitstoot als 
gevolg van ontbossing en aantasting van 
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bossen) en om mogelijke tekortkomingen 
op dit punt te verhelpen;

bossen) en om mogelijke tekortkomingen 
op dit punt te verhelpen, inzonderheid met 
betrekking tot de effectiviteit van het 
overleg met betrokken partijen, inheemse 
en plaatselijke gemeenschappen;

Or. en

Amendement 61
Bas Eickhout

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. onderstreept dat het REDD+-
mechanisme zo moet worden ontworpen 
dat er aanzienlijke voordelen voor de 
biodiversiteit en vitale ecosysteemdiensten 
ontstaan die verder gaan dan het 
opvangen van de gevolgen van 
klimaatverandering, en dat wordt 
bijgedragen tot het versterken van de 
rechten en het verbeteren van de 
levensomstandigheden van de mensen die 
van het bos afhankelijk zijn, met name 
inheemse en lokale gemeenschappen;

Or. en

Amendement 62
Bas Eickhout

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

11 ter. onderstreept de noodzaak om vaart 
te zetten achter de publieke financiering 
van resultaatgerichte REDD +-
maatregelen ter stimulering van 
activiteiten die erop gericht zijn het 



AM\880751NL.doc 35/70 PE472.372v02-00

NL

ontbossingstempo in verhouding tot de 
nationale uitgangsdoelstellingen terug te 
dringen teneinde de cumulatieve 
ontbossing van het tropisch regenwoud 
tegen uiterlijk 2020 een halt toe te roepen;

Or. en

Amendement 63
Anne Delvaux

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. onderstreept dat in de Conferentie in 
Durban verder moet worden gewerkt aan 
de transparantieregels en overeenstemming 
moet worden bereikt over een duidelijk 
werkprogramma in verband daarmee, ook 
voor wat betreft meting, rapportage en
verificatie (MRV-maatregelen);

12. onderstreept dat in de Conferentie in 
Durban verder moet worden gewerkt aan 
de transparantieregels met betrekking tot 
aangegane verbintenissen, ondernomen 
activiteiten en verleende steun en 
overeenstemming moet worden bereikt 
over een duidelijk werkprogramma in 
verband daarmee, ook voor wat betreft 
meting, rapportage en verificatie (MRV-
maatregelen);

Or. en

Amendement 64
Kriton Arsenis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. betreurt het dat de financiering 
van REDD op een zo ruime definitie van 
bossen berust dat plantages van één 
enkele niet-inheemse soort er ook onder 
vallen; is van mening dat deze definitie als 
onbedoeld gevolg kan hebben dat 
middelen niet worden aangewend voor de 



PE472.372v02-00 36/70 AM\880751NL.doc

NL

broodnodige bescherming van oude 
bossen, maar juist voor nieuwe 
commerciële plantages; eco-innovatie 
moet als doel vooropstaan;

Or. en

Amendement 65
Theodoros Skylakakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. merkt op dat er nog leemtes voorkomen 
in sectorale en niet-marktgerichte wijzen 
van aanpak, en onderstreept dat met name 
de productie en het verbruik van HFC's 
moeten worden aangepakt via het 
Montreal-protocol; pleit voor een 
hervorming van projectmechanismen zoals 
CDM en JI, door invoering van stringente 
projectkwaliteitsnormen die garant staan 
voor eerbiediging van de mensenrechten en 
betrouwbare, verifieerbare en reële 
aanvullende emissiebeperkingen, die ook 
de duurzame ontwikkeling van 
ontwikkelingslanden ten goede komen; 
onderschrijft voorts de opvatting van de 
Commissie dat voor de periode na 2012 
sectorale mechanismen moeten worden 
overeengekomen voor economisch sterker 
ontwikkelde ontwikkelingslanden, terwijl 
de minst ontwikkelde landen gebruik 
moeten kunnen blijven maken van CDM's;

13. merkt op dat er nog leemtes voorkomen 
in sectorale en niet-marktgerichte wijzen 
van aanpak, en onderstreept dat met name 
de productie en het verbruik van HFC's 
moeten worden aangepakt via het 
Montreal-protocol; merkt op dat er 
behoefte is aan een coherente 
internationale strategie voor andere 
klimaatrelevante antropogene emissies 
dan CO2, waarbij lagere openbare prijzen 
dan de gangbare koolstofprijzen kunnen 
worden toegepast; pleit voor een 
hervorming van projectmechanismen zoals 
CDM en JI, door invoering van stringente 
projectkwaliteitsnormen die garant staan 
voor eerbiediging van de mensenrechten en 
betrouwbare, verifieerbare en reële 
aanvullende emissiebeperkingen, die ook 
de duurzame ontwikkeling van 
ontwikkelingslanden ten goede komen; 
onderschrijft voorts de opvatting van de 
Commissie dat voor de periode na 2012 
sectorale mechanismen moeten worden 
overeengekomen voor economisch sterker 
ontwikkelde ontwikkelingslanden, terwijl 
de minst ontwikkelde landen gebruik 
moeten kunnen blijven maken van CDM's;

Or. en



AM\880751NL.doc 37/70 PE472.372v02-00

NL

Amendement 66
Anne Delvaux

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. merkt op dat er nog leemtes voorkomen 
in sectorale en niet-marktgerichte wijzen 
van aanpak, en onderstreept dat met name 
de productie en het verbruik van HFC's 
moeten worden aangepakt via het 
Montreal-protocol; pleit voor een 
hervorming van projectmechanismen zoals 
CDM en JI, door invoering van stringente 
projectkwaliteitsnormen die garant staan 
voor eerbiediging van de mensenrechten en 
betrouwbare, verifieerbare en reële 
aanvullende emissiebeperkingen, die ook 
de duurzame ontwikkeling van 
ontwikkelingslanden ten goede komen; 
onderschrijft voorts de opvatting van de 
Commissie dat voor de periode na 2012 
sectorale mechanismen moeten worden 
overeengekomen voor economisch sterker 
ontwikkelde ontwikkelingslanden, terwijl 
de minst ontwikkelde landen gebruik 
moeten kunnen blijven maken van CDM's;

13. merkt op dat er nog leemtes voorkomen 
in sectorale en niet-marktgerichte wijzen 
van aanpak, en onderstreept dat met name 
de productie en het verbruik van HFC's 
moeten worden aangepakt via het 
Montreal-protocol; pleit voor een 
hervorming van projectmechanismen zoals 
CDM en JI, waarbij moet worden 
voorkomen dat men zich door inadequaat 
gebruik van flexibele mechanismen 
committeert aan hoogcarbonische 
infrastructuren, hetgeen leidt tot nog 
hogere totale kosten om de 
decarbonisatiedoelstelling te bereiken, en 
wel door invoering van stringente 
projectkwaliteitsnormen die garant staan 
voor eerbiediging van de mensenrechten en 
betrouwbare, verifieerbare en reële 
aanvullende emissiebeperkingen, die ook 
de duurzame ontwikkeling van 
ontwikkelingslanden ten goede komen; 
onderschrijft voorts de opvatting van de 
Commissie dat voor de periode na 2012 
sectorale mechanismen moeten worden 
overeengekomen voor economisch sterker 
ontwikkelde ontwikkelingslanden, terwijl 
de minst ontwikkelde landen gebruik 
moeten kunnen blijven maken van CDM's;

Or. en

Amendement 67
Bas Eickhout

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 
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Ontwerpresolutie Amendement

13. merkt op dat er nog leemtes voorkomen 
in sectorale en niet-marktgerichte wijzen 
van aanpak, en onderstreept dat met name 
de productie en het verbruik van HFC's 
moeten worden aangepakt via het 
Montreal-protocol; pleit voor een 
hervorming van projectmechanismen zoals 
CDM en JI, door invoering van stringente 
projectkwaliteitsnormen die garant staan 
voor eerbiediging van de mensenrechten en 
betrouwbare, verifieerbare en reële 
aanvullende emissiebeperkingen, die ook 
de duurzame ontwikkeling van 
ontwikkelingslanden ten goede komen; 
onderschrijft voorts de opvatting van de 
Commissie dat voor de periode na 2012 
sectorale mechanismen moeten worden 
overeengekomen voor economisch sterker 
ontwikkelde ontwikkelingslanden, terwijl 
de minst ontwikkelde landen gebruik 
moeten kunnen blijven maken van CDM's; 

13. merkt op dat er nog leemtes voorkomen 
in sectorale en niet-marktgerichte wijzen 
van aanpak, en onderstreept dat met name 
de productie en het verbruik van HFC's 
moeten worden aangepakt via het 
Montreal-protocol; pleit voor een 
hervorming van projectmechanismen zoals 
CDM en JI, door invoering van stringente 
projectkwaliteitsnormen die garant staan 
voor eerbiediging van de mensenrechten en 
betrouwbare, verifieerbare en reële 
aanvullende emissiebeperkingen, die ook 
de duurzame ontwikkeling van 
ontwikkelingslanden ten goede komen; 
onderschrijft voorts de opvatting van de 
Commissie dat voor de periode na 2012 
sectorale mechanismen moeten worden 
overeengekomen voor economisch sterker 
ontwikkelde ontwikkelingslanden, terwijl 
de minst ontwikkelde landen gebruik 
moeten kunnen blijven maken van CDM's; 
vindt dat elk nieuw te ontwikkelen 
internationaal sectoraal 
creditmechanisme borg moet staan voor 
milieu-integriteit en een milieuvoordeel 
moet opleveren dat verder gaat dan de 15-
30% afwijking van wat als 'business-as-
usual' geldt;

Or. en

Amendement 68
Bas Eickhout

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. wenst dat de milieueffectiviteit van 
de emissiereductiedoelstellingen van 
bijlage I de leidraad wordt voor de wijze 
waarop de EU omgaat met internationale 
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boekhoudregels voor bosbeheer, met 
flexibele mechanismen en met de 
verrekening van eventuele 
overschrijdingen van de doelstellingen 
tijdens de eerste verbintenisperiode van 
het Kyoto-protocol in de doelstellingen 
voor de periode na 2012;

Or. en

Amendement 69
Rovana Plumb

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. erkent het belang van proactieve 
aanpassing aan de onontkoombare 
gevolgen van klimaatverandering, vooral 
in die delen van de wereld die het meest 
door klimaatverandering worden 
getroffen, met name om de meest 
kwetsbare groepen in de maatschappij te 
beschermen, en spreekt daarom de wens 
uit dat in Durban een overeenkomst wordt 
gesloten waarin vergaande politieke en 
financiële toezeggingen worden gedaan 
om die ontwikkelingslanden te helpen bij 
de capaciteitsopbouw;

Or. en

Amendement 70
Corinne Lepage

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. onderstreept het belang van de in 
het CDM opgenomen duurzame 
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ontwikkelingsdoelstelling, en roept de 
partijen ertoe op daarin geen nieuwe 
activiteiten op te nemen zoals afvang en 
opslag van kooldioxide (CCS), zolang de 
aan deze technologie verbonden 
problemen in termen van milieurisico, 
verantwoordelijkheid, toezicht en 
verificatie niet zijn opgelost; dringt er bij 
de partijen op aan zich te beraden op het 
risico dat opneming van CCS in het CDM 
ongewenste effecten zou kunnen 
opleveren zoals hogere winstgevendheid 
van aardolie- en gasinfrastructuren en de 
daaraan verbonden extra emissies;

Or. fr

Amendement 71
Vittorio Prodi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. wijst erop dat het, gezien het 
ontbreken van een wereldwijd, 
transparant en effectief technologie-
evaluatiemechanisme, wenselijk lijkt aan 
te sturen op een internationaal 
memorandum inzake geo-engineering;

Or. en

Amendement 72
Bairbre de Brún

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. merkt op dat er nog leemtes voorkomen 
in sectorale en niet-marktgerichte wijzen 

13. merkt op dat er nog leemtes voorkomen 
in sectorale en niet-marktgerichte wijzen 
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van aanpak, en onderstreept dat met name 
de productie en het verbruik van HFC's 
moeten worden aangepakt via het 
Montreal-protocol; pleit voor een 
hervorming van projectmechanismen zoals 
CDM en JI, door invoering van stringente 
projectkwaliteitsnormen die garant staan 
voor eerbiediging van de mensenrechten en 
betrouwbare, verifieerbare en reële 
aanvullende emissiebeperkingen, die ook 
de duurzame ontwikkeling van 
ontwikkelingslanden ten goede komen; 
onderschrijft voorts de opvatting van de 
Commissie dat voor de periode na 2012 
sectorale mechanismen moeten worden 
overeengekomen voor economisch sterker 
ontwikkelde ontwikkelingslanden, terwijl 
de minst ontwikkelde landen gebruik 
moeten kunnen blijven maken van CDM's;

van aanpak, en onderstreept dat met name 
de productie en het verbruik van HFC's 
moeten worden aangepakt via het 
Montreal-protocol; pleit voor een 
hervorming van projectmechanismen zoals 
CDM en JI, door invoering van stringente 
projectkwaliteitsnormen die garant staan 
voor eerbiediging van de mensenrechten en 
betrouwbare, verifieerbare en reële 
aanvullende emissiebeperkingen, die ook 
de duurzame ontwikkeling van 
ontwikkelingslanden ten goede komen; 
onderschrijft voorts de opvatting van de 
Commissie dat voor de periode na 2012 
sectorale mechanismen moeten worden 
overeengekomen voor economisch sterker 
ontwikkelde ontwikkelingslanden, terwijl 
de minst ontwikkelde landen gebruik 
moeten kunnen blijven maken van CDM's 
van hoge kwaliteit;

Or. en

Amendement 73
Jolanta Hibner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. brengt in herinnering dat de 
ontwikkelde landen hebben toegezegd voor 
de periode 2010-2012 nieuwe aanvullende 
middelen ter waarde van ten minste 30 
miljard USD ter beschikking te zullen 
stellen, en tegen 2020 100 miljard USD per 
jaar, met name ten behoeve van de 
kwetsbare en minst ontwikkelde landen;
verzoekt de Commissie en de lidstaten hun 
toezeggingen na te komen en ervoor te 
zorgen dat naast de ODA-doelstelling van 
0,7% bijkomende middelen worden 
uitgetrokken voor de bestrijding van en de 
aanpassing aan de klimaatverandering, en 
aan te geven welk aandeel hiervan uit 

14. brengt in herinnering dat de 
ontwikkelde landen hebben toegezegd voor 
de periode 2010-2012 nieuwe aanvullende 
middelen ter waarde van ten minste 30 
miljard USD ter beschikking te zullen 
stellen, en tegen 2020 100 miljard USD per 
jaar, met name ten behoeve van de 
kwetsbare en minst ontwikkelde landen;
verzoekt de Commissie en de lidstaten hun 
toezeggingen na te komen en ervoor te 
zorgen dat naast de ODA-doelstelling 
bijkomende middelen worden uitgetrokken 
voor de bestrijding van en de aanpassing 
aan de klimaatverandering; wijst voorts op 
de noodzaak om zowel nationale als 



PE472.372v02-00 42/70 AM\880751NL.doc

NL

overheidsmiddelen afkomstig is; wijst 
voorts op de noodzaak om zowel nationale 
als internationale middelen uit alle 
mogelijke bronnen in te zetten om dit doel 
te helpen bereiken;

internationale middelen uit alle mogelijke 
bronnen in te zetten om dit doel te helpen 
bereiken;

Or. en

Amendement 74
Oreste Rossi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. brengt in herinnering dat de 
ontwikkelde landen hebben toegezegd voor 
de periode 2010-2012 nieuwe aanvullende 
middelen ter waarde van ten minste 30 
miljard USD ter beschikking te zullen 
stellen, en tegen 2020 100 miljard USD per 
jaar, met name ten behoeve van de 
kwetsbare en minst ontwikkelde landen; 
verzoekt de Commissie en de lidstaten hun 
toezeggingen na te komen en ervoor te 
zorgen dat naast de ODA-doelstelling van 
0,7% bijkomende middelen worden 
uitgetrokken voor de bestrijding van en de 
aanpassing aan de klimaatverandering, en 
aan te geven welk aandeel hiervan uit 
overheidsmiddelen afkomstig is; wijst 
voorts op de noodzaak om zowel nationale 
als internationale middelen uit alle 
mogelijke bronnen in te zetten om dit doel 
te helpen bereiken;

14. brengt in herinnering dat de 
ontwikkelde landen hebben toegezegd voor 
de periode 2010-2012 nieuwe aanvullende 
middelen ter waarde van ten minste 30 
miljard USD ter beschikking te zullen 
stellen, en tegen 2020 100 miljard USD per 
jaar, met name ten behoeve van de 
kwetsbare en minst ontwikkelde landen; 
verzoekt de Commissie en de lidstaten hun 
toezeggingen na te komen en te bekijken of 
er naast de ODA-doelstelling van 0,7% 
bijkomende middelen kunnen worden 
uitgetrokken voor de bestrijding van en de 
aanpassing aan de klimaatverandering, en 
aan te geven welk aandeel hiervan uit 
overheidsmiddelen afkomstig is; wijst 
voorts op de noodzaak om zowel nationale 
als internationale middelen uit alle 
mogelijke bronnen in te zetten om dit doel 
te helpen bereiken;

Or. it

Amendement 75
Anne Delvaux

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14
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Ontwerpresolutie Amendement

14. brengt in herinnering dat de 
ontwikkelde landen hebben toegezegd voor 
de periode 2010-2012 nieuwe aanvullende 
middelen ter waarde van ten minste 30 
miljard USD ter beschikking te zullen 
stellen, en tegen 2020 100 miljard USD per 
jaar, met name ten behoeve van de 
kwetsbare en minst ontwikkelde landen; 
verzoekt de Commissie en de lidstaten hun 
toezeggingen na te komen en ervoor te 
zorgen dat naast de ODA-doelstelling van 
0,7% bijkomende middelen worden 
uitgetrokken voor de bestrijding van en de 
aanpassing aan de klimaatverandering, en 
aan te geven welk aandeel hiervan uit 
overheidsmiddelen afkomstig is; wijst 
voorts op de noodzaak om zowel nationale 
als internationale middelen uit alle 
mogelijke bronnen in te zetten om dit doel 
te helpen bereiken;

14. brengt in herinnering dat de 
ontwikkelde landen hebben toegezegd voor 
de periode 2010-2012 nieuwe aanvullende 
middelen ter waarde van ten minste 30 
miljard USD ter beschikking te zullen 
stellen, en tegen 2020 100 miljard USD per 
jaar, met name ten behoeve van de 
kwetsbare en minst ontwikkelde landen; 
verzoekt de Commissie en de lidstaten hun 
toezeggingen na te komen en ervoor te 
zorgen dat naast de ODA-doelstelling van 
0,7% bijkomende middelen worden 
uitgetrokken voor de bestrijding van en de 
aanpassing aan de klimaatverandering, en 
aan te geven welk aandeel hiervan uit 
overheidsmiddelen afkomstig is; wijst 
voorts op de noodzaak om zowel nationale 
als internationale middelen uit alle 
mogelijke bronnen in te zetten om dit doel 
te helpen bereiken en om een traject uit te 
zetten voor opschaling van de 
klimaatdoelstellingen voor de periode van 
2013 tot 2020; 

Or. en

Amendement 76
Dan Jørgensen, Marita Ulvskog, Åsa Westlund, Jo Leinen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. brengt in herinnering dat de 
ontwikkelde landen hebben toegezegd voor 
de periode 2010-2012 nieuwe aanvullende 
middelen ter waarde van ten minste 30 
miljard USD ter beschikking te zullen 
stellen, en tegen 2020 100 miljard USD per 
jaar, met name ten behoeve van de 
kwetsbare en minst ontwikkelde landen; 
verzoekt de Commissie en de lidstaten hun 

14. brengt in herinnering dat de 
ontwikkelde landen hebben toegezegd voor 
de periode 2010-2012 nieuwe aanvullende 
middelen ter waarde van ten minste 30 
miljard USD ter beschikking te zullen 
stellen, en tegen 2020 100 miljard USD per 
jaar, met name ten behoeve van de 
kwetsbare en minst ontwikkelde landen; 
verzoekt de Commissie en de lidstaten hun 
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toezeggingen na te komen en ervoor te 
zorgen dat naast de ODA-doelstelling van 
0,7% bijkomende middelen worden 
uitgetrokken voor de bestrijding van en de 
aanpassing aan de klimaatverandering, en 
aan te geven welk aandeel hiervan uit 
overheidsmiddelen afkomstig is; wijst 
voorts op de noodzaak om zowel nationale 
als internationale middelen uit alle 
mogelijke bronnen in te zetten om dit doel 
te helpen bereiken;

toezeggingen na te komen en ervoor te 
zorgen dat naast de ODA-doelstelling van 
0,7% bijkomende middelen worden 
uitgetrokken voor de bestrijding van en de 
aanpassing aan de klimaatverandering, en 
aan te geven welk aandeel hiervan uit 
overheidsmiddelen afkomstig is; wijst 
voorts op de noodzaak om zowel nationale 
als internationale middelen uit alle 
mogelijke bronnen in te zetten om dit doel 
te helpen bereiken; roept de Conferentie 
van de partijen er voorts toe op een kader 
te definiëren voor de financiering van het 
klimaatbeleid in de tussenliggende 
periode van 2013 tot 2020;

Or. en

Amendement 77
Elisabetta Gardini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

brengt in herinnering dat de ontwikkelde 
landen hebben toegezegd voor de periode 
2010-2012 nieuwe aanvullende middelen 
ter waarde van ten minste 30 miljard USD 
ter beschikking te zullen stellen, en tegen 
2020 100 miljard USD per jaar, met name 
ten behoeve van de kwetsbare en minst 
ontwikkelde landen; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten hun 
toezeggingen na te komen en ervoor te 
zorgen dat naast de ODA-doelstelling van 
0,7% bijkomende middelen worden 
uitgetrokken voor de bestrijding van en de 
aanpassing aan de klimaatverandering, en 
aan te geven welk aandeel hiervan uit 
overheidsmiddelen afkomstig is; wijst 
voorts op de noodzaak om zowel nationale 
als internationale middelen uit alle 
mogelijke bronnen in te zetten om dit doel 

brengt in herinnering dat de ontwikkelde 
landen hebben toegezegd voor de periode 
2010-2012 nieuwe aanvullende middelen 
uit overheids- en particuliere bronnen ter 
waarde van ten minste 30 miljard USD ter 
beschikking te zullen stellen, en tegen 2020 
100 miljard USD per jaar, met name ten 
behoeve van de kwetsbare en minst 
ontwikkelde landen; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten hun 
toezeggingen na te komen en ervoor te 
zorgen dat naast de ODA-doelstelling van 
0,7% bijkomende middelen worden 
uitgetrokken voor de bestrijding van en de 
aanpassing aan de klimaatverandering, en 
aan te geven welk aandeel hiervan uit 
overheidsmiddelen afkomstig is; wijst 
voorts op de noodzaak om zowel nationale 
als internationale middelen uit alle 
mogelijke bronnen in te zetten om dit doel 
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te helpen bereiken; te helpen bereiken; wijst er voorts op dat 
deze middelen moeten worden verstrekt op 
basis van billijke, transparante en niet-
discriminerende regels, en vergezeld 
moeten gaan van effectieve 
capaciteitsgebouw, verlaging van tarifaire 
en non-tarifaire belemmeringen op 
milieugerelateerde goederen, diensten en 
investeringen, concrete steun voor 
emissiearme infrastructuren en goed 
gedefinieerde, voorspelbare regels; 

Or. it

Amendement 78
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Richard Seeber, Anne Delvaux, Elisabetta Gardini, 
Romana Jordan-Cizelij, Sirpa Pietikainen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. roept de EU en haar lidstaten ertoe 
op zich garant te stellen voor complete en 
transparante rapportage omtrent de 
implementatie van de 
snelstartfinancieringsregeling en voor de 
tijdige verstrekking daarvan om de 
uitvoering van mitigatie- en 
adaptatiemaatregelen in de 
ontwikkelingslanden te ondersteunen, en 
wijst erop dat moet worden voorkomen dat 
er een financieringstekort ontstaat na 
2012 (wanneer de 
snelstartfinancieringsperiode verstrijkt) 
en dat moet worden gewerkt aan een 
traject voor de opschaling van de 
klimaatfinanciering voor de periode 2013-
2020;

Or. en
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Amendement 79
Marita Ulvskog, Åsa Westlund

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. onderstreept het belang van 
betrouwbare emissiestatistieken op basis 
van vergelijkbare gegevens en regelmatige
evaluatierapporten;

Or. en

Amendement 80
Corinne Lepage

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. benadrukt in dit verband de 
noodzaak tot gebruikmaking van 
innovatieve financieringsbronnen in de 
vorm van bijvoorbeeld een belasting op 
internationale financiële transacties;

Or. fr

Amendement 81
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Richard Seeber, Anne Delvaux, Elisabetta Gardini, 
Romana Jordan-Cizelij, Sirpa Pietikainen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 quater. dringt er bij de partijen op aan, 
op de Conferentie in Durban over te gaan 
tot de volledige inbedrijfstelling van het 
Groen Klimaatfonds en dit uit te bouwen 
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op een manier die waarborgt dat het 
nieuwe fonds in staat is tot ondersteuning 
van transformationele veranderingen voor 
het bewerkstelligen van een koolstofarme 
en klimaatbestendige ontwikkeling in de 
ontwikkelingslanden;

Or. en

Amendement 82
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Richard Seeber, Anne Delvaux, Elisabetta Gardini, 
Romana Jordan-Cizelij, Sirpa Pietikainen 

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 ter. onderstreept dat er behoefte is aan 
een verscheidenheid van bronnen, en 
roept de partijen ertoe op ook andere 
bronnen voor langetermijnfinanciering te 
onderzoeken, zodat kan worden voorzien 
in de vereiste nieuwe, aanvullende, 
adequate en voorspelbare 
kapitaalstromen;

Or. en

Amendement 83
Dan Jørgensen, Marita Ulvskog, Åsa Westlund

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. dringt er bij Conferentie van de 
partijen op aan nader te definiëren wat 
precies onder "nieuw en aanvullend" 
moet worden verstaan; 

Or. en



PE472.372v02-00 48/70 AM\880751NL.doc

NL

Amendement 84
Dan Jørgensen, Marita Ulvskog, Åsa Westlund, Jo Leinen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 ter. dringt bij de EU aan op het 
vaststellen en creëren van een aparte 
begrotingslijn voor klimaatfinanciering 
om te waarborgen dat het daarbij effectief 
om nieuwe en aanvullende 
klimaatfinanciering gaat; 

Or. en

Amendement 85
Bas Eickhout

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. verlangt dat op de Conferentie van 
Durban concrete stappen worden gezet tot 
uitvoering van de akkoorden van Cancún 
met betrekking tot 
langetermijnfinanciering, inclusief wat 
betreft financieringsbronnen en de 
opschaling van de 
snelstartfinancieringsregeling vanaf 
2013; dringt in dit verband aan op de 
internationale invoering van een belasting 
op financiële transacties en wenst dat de 
opbrengst daarvan overeenkomstig de in 
het kader van het UNFCCC 
geformuleerde doelstellingen met name 
wordt gebruikt ter ondersteuning van het 
klimaatbeleid in de ontwikkelingslanden; 

Or. en
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Amendement 86
Bas Eickhout

Ontwerpresolutie
Overweging 14 ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

14 ter. herinnert eraan dat de collectieve 
bijdrage van de EU ter ondersteuning van 
de mitigatie-inspanningen en 
aanpassingsbehoeften van de 
ontwikkelingslanden tegen 2020 moet 
worden opgevoerd tot minimaal 
30 000 miljoen euro per jaar, een bedrag 
dat nog verder zou kunnen oplopen 
naarmate er nieuwe kennis over de ernst 
van de klimaatverandering en de omvang 
van de kosten daarvan beschikbaar komt;

Or. en

Amendement 87
Bairbre de Brún

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. wijst op het belang van 
voorspelbaarheid en continuïteit bij de 
financiering van het klimaatbeleid; dringt 
aan op volledige transparantie en 
adequate maatregelen om de opschaling 
van de klimaatfinanciering voor de 
periode 2013-2020 te waarborgen; 
verlangt in dit verband dat er geen 
dubbele boekhouding meer wordt 
gevoerd;

Or. en
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Amendement 88
Elisabetta Gardini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. stelt zich echter op het standpunt 
dat de verplichting tot financiering van 
mitigatie- en adaptatiemaatregelen in de 
ontwikkelingslanden, die voor de 
begrotingen van de lidstaten een zware 
uitgavenpost betekent in een tijd van 
stringente budgettaire beperkingen, niet 
ten koste mag gaan van de binnen de EU 
voor klimaatbeleid uitgetrokken 
budgetten, die minimaal op hetzelfde 
financieringsniveau gegarandeerd moeten 
blijven om aan de ambitieuze 
emissiereductiedoelstellingen te kunnen 
voldoen;

Or. it

Amendement 89
Elisabetta Gardini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 ter. dringt er bij de Commissie op aan 
zo snel mogelijk procedures en 
instrumenten te definiëren ter 
bevordering en facilitering van bijdragen 
uit de particuliere sector voor 
ondersteuning van ontwikkelingslanden;

Or. it

Amendement 90
Elisabetta Gardini
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 quater. dringt er bij de Commissie op 
aan te waarborgen dat niet wordt getornd 
aan de in het kader van de 
Wereldhandelsorganisatie (WTO) 
gemaakte afspraken omtrent 
internationale eigendomsrechten, die een 
essentieel instrument zijn om de 
particuliere sector nauwer bij de 
verspreiding van nieuwe technologieën te 
betrekken;

Or. it

Amendement 91
Nicole Kiil-Nielsen
Lívia Járóka
namens de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. dringt aan op verplichte toepassing 
van genderanalyses, genderindicatoren en 
genderaudits voor alle voorgestelde 
klimaatfinancieringsregelingen, inclusief 
voor investeringen in programma's voor 
adaptatie, mitigatie, 
technologieoverdracht en 
capaciteitsopbouw; 

Or. en

Amendement 92
Nicole Kiil-Nielsen
Lívia Járóka
namens de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 ter. onderstreept de noodzaak tot 
effectieve implementatie van de 
internationale verplichtingen ten aanzien 
van nieuwe en aanvullende financiering 
voor adaptatie in de vorm van subsidies, 
aangezien vrouwen bijzonder kwetsbaar 
zijn voor de gevolgen van de 
klimaatverandering;

Or. en

Amendement 93
Nicole Kiil-Nielsen
Lívia Járóka
namens de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 quater. benadrukt dat genderevenwicht 
in alle besluitvormingsorganen die zich 
bezighouden met klimaatfinanciering 
moet worden gewaarborgd, inclusief het 
Comité voor het Groen Klimaatfonds en 
eventuele subcomités voor individuele 
financieringsfaciliteiten; onderstreept dat 
leden van maatschappelijke organisaties, 
met inbegrip van vertegenwoordigers van 
gendergelijkheidsorganisaties en 
vrouwengroepen, in de gelegenheid moten 
worden gesteld om actief deel te nemen 
aan de werkzaamheden van het Comité 
voor het Groen Klimaatfonds en al zijn 
subcomités; 

Or. en
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Amendement 94
Nicole Kiil-Nielsen
Lívia Járóka
namens de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 quinquies. wijst erop dat bij de 
ontwikkeling van mitigatiemaatregelen 
ook rekening moet worden gehouden met 
genderongelijkheden op het stuk van 
toegang tot faciliteiten zoals krediet, 
voorlichtingsdiensten, informatie en 
technologie; onderstreept dat 
adaptatiemaatregelen zich systematisch 
moeten richten op het effectief corrigeren 
van de genderspecifieke gevolgen van de 
klimaatverandering op het gebied van 
energie- en watervoorziening, 
voedselzekerheid, landbouw en visserij, 
biodiversiteit en ecosysteemdiensten, 
gezondheid, industrie, menselijke 
nederzettingen, rampenbeheer, conflicten 
en veiligheid; 

Or. en

Amendement 95
Romana Jordan Cizelj, Marita Ulvskog, Lena Ek, Yannick Jadot, Konrad Szymański, 
Marisa Matias, Niki Tzavela
namens de Commissie industrie, onderzoek en energie

Ontwerpresolutie
Titel (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

Omvorming tot een duurzame economie 
en industrie

Or. en



PE472.372v02-00 54/70 AM\880751NL.doc

NL

Amendement 96
Romana Jordan Cizelj, Marita Ulvskog, Lena Ek, Yannick Jadot, Konrad Szymański, 
Marisa Matias, Niki Tzavela
namens de Commissie industrie, onderzoek en energie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. wijst erop dat veel landen zich snel 
in de richting van een nieuwe duurzame 
economie begeven om diverse redenen, 
onder meer klimaatbescherming, 
schaarste en efficiënt gebruik van 
grondstoffen, energiezekerheid, innovatie 
en concurrentievermogen; wijst in dat 
verband bijvoorbeeld op de omvang van 
de investeringsprogramma's voor 
energietransitie in landen zoals de VS, 
China en Zuid-Korea; dringt er bij de 
Commissie op aan dergelijke 
programma's nader te toetsen, o.a. op hun 
doelstellingen, en na te gaan in hoeverre 
de EU als gevolg daarvan riskeert haar 
leidende positie kwijt te raken;

Or. en

Amendement 97
 Romana Jordan Cizelj, Marita Ulvskog, Lena Ek, Yannick Jadot, Konrad Szymański, 
Marisa Matias, Niki Tzavela
namens de Commissie industrie, onderzoek en energie
Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 ter. staat positief tegenover deze 
internationale ontwikkelingen en wijst er 
eens te meer op dat internationaal 
gecoördineerde actie helpt 
koolstofweglekeffecten in de betrokken 
sectoren, en met name in de energie-
intensieve sectoren tegen te gaan; dringt 
aan op sluiting van een overeenkomst die 
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garant staat voor gelijke internationale 
concurrentieverhoudingen voor 
koolstofintensieve industrieën;

Or. en

Amendement 98
 Romana Jordan Cizelj, Marita Ulvskog, Lena Ek, Yannick Jadot, Konrad Szymański, 
Marisa Matias, Niki Tzavela
namens de Commissie industrie, onderzoek en energie
Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 quater. constateert met bezorgdheid dat 
de belangstelling van de nationale 
overheden voor de internationale 
klimaatonderhandelingen in Durban is 
bekoeld als gevolg van de financiële en 
budgettaire crisis waarmee de meeste 
geïndustrialiseerde economieën zich 
geconfronteerd zien; is van mening dat de 
inspanningen van de EU om haar 
economie te hervormen niet mogen 
slabakken, onder andere om te 
voorkomen dat met name groene banen 
weglekken, en dat de EU haar 
internationale partners ervan moet zien te 
overtuigen dat emissiereducties haalbaar 
zijn zonder verlies van 
concurrentievermogen en 
arbeidsplaatsen, in het bijzonder indien 
daaraan collectief wordt gewerkt, ook met 
medewerking van China en de VS;

Or. en

Amendement 99
Romana Jordan Cizelj, Marita Ulvskog, Lena Ek, Yannick Jadot, Konrad Szymański, 
Marisa Matias, Niki Tzavela
namens de Commissie industrie, onderzoek en energie
Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 quinquies (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

14 quinquies. onderstreept de noodzaak 
om in alle sectoren van de economie met 
spoed een holistische grondstoffen- en 
hulpbronnenstrategie met een efficiënter 
gebruik van grondstoffen te ontwikkelen 
en uit te voeren in zowel de ontwikkelde 
als de ontwikkelingslanden om te zorgen 
voor duurzame economische groei op 
lange termijn, en roept de EU en haar 
lidstaten ertoe op hierbij het goede 
voorbeeld te geven; dringt er bij de EU en 
haar lidstaten op aan de 
ontwikkelingslanden zowel nationaal als 
lokaal te ondersteunen door kennis en 
ervaring op het gebied van duurzame 
mijnbouwpraktijken, een efficiënter 
gebruik van grondstoffen en hergebruik 
en recycling beschikbaar te stellen; 

Or. en

Amendement 100
Romana Jordan Cizelj, Marita Ulvskog, Lena Ek, Yannick Jadot, Konrad Szymański, 
Marisa Matias, Niki Tzavela
namens de Commissie industrie, onderzoek en energie
Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 sexies. is van mening dat een sectorale 
aanpak, in combinatie met voor de hele 
economie geldende plafonds in de 
industrielanden, een bijdrage kan leveren 
aan het met elkaar in overeenstemming 
brengen van klimaatacties enerzijds en 
concurrentievermogen en economische 
groei anderzijds; benadrukt het belang 
van een holistische, horizontale sectorale 
benadering van industriële emissies, 
omdat dit een toegevoegde waarde biedt in 
het kader van internationale 
onderhandelingen en Europese CO2-
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doelstellingen; spreekt de hoop uit dat 
deze aanpak ook deel zal uitmaken van 
een internationaal kader voor 
klimaatacties voor de periode na 2012;

Or. en

Amendement 101
Romana Jordan Cizelj, Marita Ulvskog, Lena Ek, Yannick Jadot, Konrad Szymański, 
Marisa Matias, Niki Tzavela
namens de Commissie industrie, onderzoek en energie
Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 septies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 septies. wijst op de rol die het CDM-
mechanisme voor de Europese industrie 
kan vervullen om emissiereducties te 
bewerkstelligen en de overdracht van 
technologie te versnellen; wijst er 
nogmaals op dat het CDM in dier voege 
moet worden herzien dat er stringente 
projectkwaliteitseisen worden gehanteerd 
ter waarborging van de strenge normen 
die voor dergelijke projecten moeten 
worden aangelegd, met betrouwbare, 
verifieerbare en reële additionele 
emissiereducties die ook de duurzame 
ontwikkeling van de betrokken landen 
ondersteunen; is van mening dat het 
CDM-mechanisme in de toekomst beperkt 
moet blijven tot de minst ontwikkelde 
landen;

Or. en

Amendement 102
Romana Jordan Cizelj, Marita Ulvskog, Lena Ek, Yannick Jadot, Konrad Szymański, 
Marisa Matias, Niki Tzavela
namens de Commissie industrie, onderzoek en energie
Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 octies (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

14 octies. wijst er nogmaals op dat een 
wereldwijde koolstofmarkt een goede 
basis zou vormen om zowel substantiële 
emissiereducties als billijke 
concurrentieverhoudingen voor de 
industrie te helpen bewerkstelligen; dringt 
er bij de EU en haar partners op aan zo 
snel mogelijk op zoek te gaan naar de 
effectiefste manier om de banden tussen 
het emissiehandelssysteem van de EU en 
de overige emissiehandelssystemen 
nauwer aan te halen met het oog op de 
totstandbrenging van een mondiale 
koolstofmarkt, de reductiemogelijkheden 
breder te diversifiëren, marktomvang en –
liquiditeit te verruimen, te zorgen voor 
meer transparantie en uiteindelijk te 
komen tot een efficiëntere allocatie van 
hulpbronnen;

Or. en

Amendement 103
Romana Jordan Cizelj, Marita Ulvskog, Lena Ek, Yannick Jadot, Konrad Szymański, 
Marisa Matias, Niki Tzavela
namens de Commissie industrie, onderzoek en energie
Ontwerpresolutie
Titel (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

Onderzoek en technologie

Or. en

Amendement 104
Romana Jordan Cizelj, Marita Ulvskog, Lena Ek, Yannick Jadot, Konrad Szymański, 
Marisa Matias, Niki Tzavela
namens de Commissie industrie, onderzoek en energie
Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 nonies (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

14 nonies. is ingenomen met het in 
Cancún overeengekomen 
aanpassingsraamwerk voor krachtiger 
maatregelen ter aanpassing aan de 
klimaatverandering; dit raamwerk 
voorziet tevens in de oprichting van een 
technologiemechanisme – met inbegrip 
van een technologisch uitvoerend comité 
en een centrum en netwerk voor 
klimaattechnologie – die ten doel hebben 
de ontwikkeling en overdracht van 
technologie te verbeteren door het juiste 
evenwicht tot stand te brengen tussen 
adaptatie en mitigatie en intellectuele 
eigendomsrechten, zodat deze faciliteit ten 
volle operationeel kan worden; 

Or. en

Amendement 105
Romana Jordan Cizelj, Marita Ulvskog, Lena Ek, Yannick Jadot, Konrad Szymański, 
Marisa Matias, Niki Tzavela
namens de Commissie industrie, onderzoek en energie
Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 decies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 decies. benadrukt dat de ontwikkeling 
en invoering van vernieuwende 
technologieën cruciaal zijn bij de 
bestrijding van de klimaatverandering, 
maar ook om de partners van de EU 
wereldwijd ervan te overtuigen dat 
emissiereducties haalbaar zijn zonder 
concurrentievermogen en banen kwijt te 
raken; pleit voor een internationale 
verbintenis om te zorgen voor meer 
investeringen in O&O van baanbrekende 
technologieën in de betreffende sectoren; 
acht het essentieel dat Europa het goede 
voorbeeld geeft door een substantiële 
verhoging van zijn uitgaven voor 
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onderzoek naar klimaatvriendelijke en 
energie-efficiënte industrie- en 
energietechnologieën en dat Europa op 
dit gebied een nauwe wetenschappelijke 
samenwerking ontwikkelt met 
internationale partners zoals de BRIC-
landen en de Verenigde Staten; 

Or. en

Amendement 106
Romana Jordan Cizelj, Marita Ulvskog, Lena Ek, Yannick Jadot, Konrad Szymański, 
Marisa Matias, Niki Tzavela
namens de Commissie industrie, onderzoek en energie
Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 undecies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 undecies. is van mening dat innovatie 
essentieel is om de opwarming van de 
aarde onder 2°C te houden en merkt op 
dat er verschillende manieren zijn om 
innovatie te stimuleren; verzoekt de 
Commissie zich te beraden op diverse 
manieren om bedrijven die vooroplopen te 
belonen, waarbij zich verschillen 
manifesteren in het vermogen om 
innovatie te genereren en om 
technologieën wereldwijd over te dragen 
en te implementeren; 

Or. en

Amendement 107
Romana Jordan Cizelj, Marita Ulvskog, Lena Ek, Yannick Jadot, Konrad Szymański, 
Marisa Matias, Niki Tzavela
namens de Commissie industrie, onderzoek en energie
Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 duodecies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 duodecies. wijst met nadruk op het 
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belang van nauwere samenwerking tussen 
Europa en de minst ontwikkelde landen; 
dringt er daarom bij de Commissie op aan 
nog vóór Durban met ideeën te komen 
voor gezamenlijke 
onderzoeksprogramma's op het gebied 
van alternatieve energiebronnen en met 
betrekking tot de vraag hoe binnen de 
diverse industriesectoren samenwerking 
tussen ontwikkelde en 
ontwikkelingslandenkan worden 
aangemoedigd, waarbij vooral de 
aandacht moet uitgaan naar Afrika; 

Or. en

Amendement 108
Romana Jordan Cizelj, Marita Ulvskog, Lena Ek, Yannick Jadot, Konrad Szymański, 
Marisa Matias, Niki Tzavela
namens de Commissie industrie, onderzoek en energie
Ontwerpresolutie
Titel (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

Energie en efficiënt gebruik van energie 
en grondstoffen

Or. en

Amendement 109
Romana Jordan Cizelj, Marita Ulvskog, Lena Ek, Yannick Jadot, Konrad Szymański, 
Marisa Matias, Niki Tzavela
namens de Commissie industrie, onderzoek en energie
Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 terdecies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 terdecies. betreurt dat het 
energiebesparingspotentieel 
internationaal en binnen de Europese 
Unie niet adequaat wordt benut, wijst erop 
dat energiebesparingen nieuwe 
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mogelijkheden bieden in de sfeer van 
werkgelegenheid, economische 
besparingen en energiezekerheid, 
concurrentievermogen en 
emissiereducties; roept de EU ertoe op in 
het kader van internationale 
onderhandelingen meer aandacht te 
besteden aan energiebesparingen, hetzij 
in de sfeer van technologieoverdracht of 
van ontwikkelingsplannen voor 
ontwikkelingslanden, hetzij in de 
financiële bijstandssfeer;

Or. en

Amendement 110
Romana Jordan Cizelj, Marita Ulvskog, Lena Ek, Yannick Jadot, Konrad Szymański, 
Marisa Matias, Niki Tzavela
namens de Commissie industrie, onderzoek en energie
Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 quaterdecies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 quaterdecies. acht het voor de 
klimaatonderhandelingen van het grootste 
belang dat de geïndustrialiseerde landen 
aan hun in Kopenhagen en Cancún 
aangegane financiële verplichtingen 
voldoen; dringt aan op de spoedige en 
internationaal gecoördineerde 
implementatie van de op de G-20-top in 
Pittsburgh overeengekomen doelstelling 
om de subsidiëring van inefficiënte 
fossiele brandstoffen op middellange 
termijn uit te faseren, waardoor een 
belangrijke bijdrage zou worden geleverd 
aan de bescherming van het klimaat en 
die bijzonder op haar plaats zou zijn in de 
huidige context van overheidstekorten in 
tal van landen;

Or. en
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Amendement 111
Romana Jordan Cizelj, Marita Ulvskog, Lena Ek, Yannick Jadot, Konrad Szymański, 
Marisa Matias, Niki Tzavela
namens de Commissie industrie, onderzoek en energie
Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 quindecies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 quindecies. wijst erop dat naar 
schatting 2 miljard mensen in de wereld 
nog steeds geen toegang hebben tot 
duurzame en betaalbare energie; 
onderstreept de noodzaak om het 
energiearmoedeprobleem aan te pakken 
in overeenstemming met de doelstellingen 
van het klimaatbeleid; wijst erop dat er 
energietechnologieën bestaan die zowel 
op de bescherming van het mondiaal 
milieu zijn gericht als op lokale 
ontwikkelingsbehoeften;

Or. en

Amendement 112
Romana Jordan Cizelj, Marita Ulvskog, Lena Ek, Yannick Jadot, Konrad Szymański, 
Marisa Matias, Niki Tzavela
namens de Commissie industrie, onderzoek en energie
Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 sexdecies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 sexdecies. is van mening dat Europa de 
Zuid-Afrikaanse inspanningen moet 
steunen om de Afrikaanse landen in staat 
te stellen partners en financiering te 
vinden voor investeringen in 
hernieuwbare energie en groene 
technologieën; 

Or. en
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Amendement 113
Elisabetta Gardini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 

Ontwerpresolutie Amendement

15. dringt erop aan dat in Durban afspraken 
worden gemaakt over solide regels voor 
LULUCF, die het ambitieniveau van de in 
bijlage I genoemde partijen verhogen, die 
beperkingen van de emissies uit bosbouw 
en bodemgebruik moeten opleveren, die 
voorschrijven dat de bijlage I-partijen elke 
stijging van emissies uit LULUCF moeten 
verantwoorden, en die verenigbaar zijn met 
bestaande verbintenissen van partijen om 
natuurlijke opvang en reservoirs van 
broeikasgas te beschermen en uit te 
breiden, een en ander om de ecologische 
integriteit te waarborgen van de bijdrage 
die de bosbouwsector aan de 
emissiebeperking moet leveren; 

15. dringt erop aan dat in Durban afspraken 
worden gemaakt over solide regels voor 
LULUCF, die het ambitieniveau van de in 
bijlage I genoemde partijen verhogen, die 
beperkingen van de emissies uit bosbouw 
en bodemgebruik moeten opleveren, die 
voorschrijven dat de bijlage I-partijen elke 
stijging van emissies uit LULUCF moeten 
verantwoorden, en die verenigbaar zijn met 
bestaande verbintenissen van partijen om 
natuurlijke opvang en reservoirs van 
broeikasgas te beschermen en uit te 
breiden, een en ander om de ecologische 
integriteit te waarborgen van de bijdrage 
die de bosbouwsector aan de 
emissiebeperking moet leveren; spreekt de 
hoop uit dat er in dat verband 
maatregelen zullen worden 
overeengekomen die ook recht doen aan 
de in geoogste houtproducten opgeslagen 
koolstofwaarden;

Or. it

Amendement 114
Bas Eickhout

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. is van mening dat bij de LULUCF-
rapportage als referentie moet worden 
uitgegaan van een vast historisch 
basisjaar of -periode die van toepassing is 
op alle onderhandelingstrajecten in het 
kader van zowel het Kyoto-protocol als het 
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Verdrag;

Or. en

Amendement 115
Kriton Arsenis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. dringt in dit verband aan op de 
verplichte verrekening van de emissies 
(verwijderingen en introducties) ten 
aanzien waarvan door de partijen middels 
bosbeheer in het kader van bijlage I 
LULUCF-reductieverplichtingen voor de 
periode na 2012 zijn aangegaan;

Or. en

Amendement 116
Kriton Arsenis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 ter. roept de Commissie, de lidstaten en 
alle partijen ertoe op om in het 
Hulporgaan voor wetenschappelijk en 
technologisch advies en in andere 
internationale fora te pleiten voor de 
formulering van een nieuwe VN-definitie 
van bossen op basis van biomen, die de 
grote verschillen in biodiversiteit en 
koolstofwaarden van de verschillende 
biomen weerspiegelt, en daarbij een 
duidelijk onderscheid te maken tussen 
inheemse bossen en bossen die worden 
gedomineerd door boommonoculturen en 
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uitheemse soorten;

Or. en

Amendement 117
Kriton Arsenis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 quater. stelt met bezorgdheid vast dat 
in de UNFCCC-boekhouding wordt 
uitgegaan van de veronderstelling dat 
voor energiedoeleinden gebruikte
biomassa koolstofneutraal is; pleit voor de 
invoering van nieuwe en striktere 
boekhoudregels die een reëel beeld geven 
van het 
broeikasgassenbesparingspotentieel van 
bio-energie;

Or. en

Amendement 118
Dan Jørgensen, Marita Ulvskog, Åsa Westlund, Jo Leinen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. verwelkomt de vooruitgang die onlangs 
binnen de Internationale maritieme 
organisatie (IMO) is gemaakt met 
invoering van verplichte energie-efficiënte 
maatregelen voor de internationale 
scheepvaart, maar tekent daarbij aan dat dit 
als niet meer dan een eerste stap kan 
gelden; vraagt de IMO daarom dringend 
om in het kader van UNFCCC de nodige
maatregelen te nemen met het oog op 
wereldwijde en bindende beperkingen van 

16. verwelkomt de vooruitgang die onlangs 
binnen de Internationale maritieme 
organisatie (IMO) is gemaakt met 
invoering van verplichte energie-efficiënte 
maatregelen voor de internationale 
scheepvaart, maar tekent daarbij aan dat dit 
als niet meer dan een eerste stap kan 
gelden; roept de EU ertoe op aan te sturen 
op ambitieuze 
emissiereductiedoelstellingen in de 
scheepvaart, zodat de partijen ertoe 
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emissies uit het zeevervoer; worden aangemoedigd om hiervan in 
UNFCCC-verband binnen de IMO meer 
werk te maken en de nodige stappen te 
ondernemen met het oog op wereldwijde 
en bindende beperkingen van emissies uit 
het zeevervoer;

Or. en

Amendement 119
Karl-Heinz Florenz, Richard Seeber, Anne Delvaux, Elisabetta Gardini, Romana 
Jordan-Cizelij, Sirpa Pietikainen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. wijst er met nadruk op dat de 
emissies van het zeevervoer als gevolg van 
de toename van het scheepvaartverkeer, 
in weerwil van deze maatregelen nog 
verder zullen stijgen aangezien zij alleen 
van toepassing zijn op nieuwe schepen, en 
is dan ook van mening dat meer het 
accent moet komen te liggen op 
alternatieve benaderingen (met name in 
de vorm van koolstofbeprijzing en andere 
technologisch georiënteerde maatregelen, 
ook voor bestaande schepen);

Or. en

Amendement 120
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Richard Seeber, Anne Delvaux, Elisabetta Gardini, 
Romana Jordan-Cizelij, Sirpa Pietikainen 

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. dringt er bij de Europese Unie op aan 
ervoor te zorgen dat het volledige effect 

17. dringt er bij de Europese Unie op aan 
ervoor te zorgen dat het volledige effect 
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van het luchtverkeer in een internationale 
overeenkomst wordt afgerekend in de vorm 
van bindende reductiedoelstellingen voor 
het luchtverkeer; meent dat oplossing van 
deze kwestie steeds urgenter wordt gezien 
de recente internationale protesten tegen 
richtlijn 2008/101/EG;

van het luchtverkeer in een internationale 
overeenkomst wordt afgerekend in de vorm 
van bindende reductiedoelstellingen voor 
het luchtverkeer en dringt er bij alle 
actoren op aan ervoor te zorgen dat deze 
doelstellingen worden ondersteund door 
de nodige handhavingsvoorzieningen;
meent dat oplossing van deze kwestie 
steeds urgenter wordt gezien de recente 
internationale protesten tegen richtlijn 
2008/101/EG;

Or. en

Amendement 121
Jo Leinen 

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. dringt er bij de Europese Unie op aan 
ervoor te zorgen dat het volledige effect 
van het luchtverkeer in een internationale 
overeenkomst wordt afgerekend in de vorm 
van bindende reductiedoelstellingen voor 
het luchtverkeer; meent dat oplossing van 
deze kwestie steeds urgenter wordt gezien 
de recente internationale protesten tegen 
richtlijn 2008/101/EG;

17. dringt er bij de Europese Unie op aan 
ervoor te zorgen dat het volledige effect 
van het luchtverkeer in een internationale 
overeenkomst wordt afgerekend in de vorm 
van bindende reductiedoelstellingen voor 
het luchtverkeer; meent dat oplossing van 
deze kwestie steeds urgenter wordt en pleit 
voor opneming van de luchtvaart in het 
Europese emissiehandelssysteem;

Or. de

Amendement 122
Bas Eickhout

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 

Ontwerpresolutie Amendement

18. acht het noodzakelijk na te gaan hoe 
de toewijzing van mogelijke inkomsten uit 

18. pleit voor de invoering van 
internationale marktgebaseerde 
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een mondiaal beleidskader met 
wereldwijde reductiedoelstellingen voor 
het internationale lucht- en zeevervoer 
kan worden uitgevoerd;

instrumenten met wereldwijde
emissiereductiedoelstellingen ter 
vermindering van het klimaateffect van de 
internationale luchtvaart en het maritiem 
transport en om inkomsten te genereren
voor de ondersteuning van 
klimaatmaatregelen in 
ontwikkelingslanden;

Or. en

Amendement 123
Dan Jørgensen, Marita Ulvskog, Åsa Westlund, Jo Leinen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18. erkent het beginsel van "gezamenlijke 
maar onderscheiden 
verantwoordelijkheden"; roept de EU 
ertoe op ervoor te zorgen dat er voor de 
ontwikkelingslanden geen nettokosten 
(geen netto-effecten) ontstaan als gevolg 
van striktere beleidsmaatregelen voor de 
lucht- en scheepvaartsector; dringt er bij 
de Conferentie van de partijen op aan 
ervoor te zorgen dat potentiële inkomsten 
ten goede komen aan een groen 
klimaatfonds;

Or. en

Amendement 124
Dan Jørgensen, Marita Ulvskog, Åsa Westlund

Ontwerpresolutie
Kopje voor paragraaf 20 (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

Koolstofafvang en -opslag 
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20. erkent dat veel van de milieu-, 
juridische en veiligheidsproblemen met 
betrekking tot de afvang en opslag van 
kooldioxide (CCS) die in Cancún en 
Kopenhagen (bij Besluit 7/CMP.6) zijn 
geïnventariseerd, nog steeds niet zijn 
opgelost; dringt er bij de partijen op aan 
in Durban geen verdere stappen te 
ondernemen voor het toestaan van CCS-
projecten in het kader van het CDM-
mechanisme en zich te concentreren op 
het aanpakken en oplossen van de 
problemen in verband met onder meer 
aansprakelijkheid, additionaliteit en 
bestendigheid;

Or. en

Amendement 125
Dan Jørgensen, Marita Ulvskog, Åsa Westlund

Ontwerpresolutie
Kopje voor paragraaf 21 (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

Reductie van broeikasgasemissies ten 
gevolge van ontbossing en bosdegradatie. 
21. onderkent de behoefte aan zekerheid 
omtrent de regelgeving inzake het 
mechanisme voor de 
langetermijnfinanciering van REDD +; 
dringt er bij de Conferentie van de partijen 
op aan een mechanisme te definiëren voor 
het mobiliseren van aanvullende 
financieringsmiddelen ten behoeve van 
REDD + uit overheids- en particuliere 
bronnen;

Or. en


