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Amplus

Amendement 1
Yannick Jadot

Ontwerpresolutie
Visum 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien het Europees actieplan FLEGT 
(Forest Law Enforcement, Governance 
and Trade) van mei 2003,

Or. fr

Amendement 2
Maria Eleni Koppa

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat de economische, 
sociale en milieutechnische uitwerkingen 
van de opwarming van het klimaat 
verontrustende afmetingen aannemen en 
dat beperking van de temperatuurstijging 
tot minder dan 2° C onontbeerlijk is,

A. overwegende dat de temperatuur op 
aarde de afgelopen eeuw reeds is 
toegenomen en ook zal blijven toenemen, 
en dat de economische, sociale en 
milieutechnische uitwerkingen van de 
opwarming van het klimaat verontrustende 
afmetingen aannemen en dat beperking van 
de temperatuurstijging tot minder dan 2° C 
onontbeerlijk is,

Or. el

Amendement 3
Daniel Caspary

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat de economische, A. overwegende dat de mogelijke 
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sociale en milieutechnische uitwerkingen 
van de opwarming van het klimaat 
verontrustende afmetingen aannemen en 
dat beperking van de temperatuurstijging 
tot minder dan 2° C onontbeerlijk is,

economische, sociale en milieutechnische 
uitwerkingen van de opwarming van het 
klimaat verontrustende afmetingen zouden 
kunnen aannemen,

Or. de

Amendement 4
Daniel Caspary

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat het vergelijk dat op de 
VN-klimaattop van Kopenhagen in 
december 2009 tot stand gekomen is, niet 
toereikend is, en dat de Europese Unie er 
bij gebrek aan hooggestelde streefdoelen 
en eenheidsvisie geen eersterangsrol heeft 
weten te spelen,

B. overwegende dat het vergelijk dat op de 
VN-klimaattop van Kopenhagen in 
december 2009 tot stand gekomen is, niet 
toereikend is, 

Or. de

Amendement 5
Christofer Fjellner

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat het vergelijk dat op de 
VN-klimaattop van Kopenhagen in 
december 2009 tot stand gekomen is, niet 
toereikend is, en dat de Europese Unie er 
bij gebrek aan hooggestelde streefdoelen 
en eenheidsvisie geen eersterangsrol heeft 
weten te spelen,

B. overwegende dat het vergelijk dat op de 
VN-klimaattop van Kopenhagen in 
december 2009 tot stand gekomen is, niet 
toereikend is; overwegende dat de 
onderhandelingspartners er niet in zijn 
geslaagd tot een globale overeenstemming 
te komen,

Or. en
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Amendement 6
George Sabin Cutaş

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat het vergelijk dat op de 
VN-klimaattop van Kopenhagen in 
december 2009 tot stand gekomen is, niet 
toereikend is, en dat de Europese Unie er 
bij gebrek aan hooggestelde streefdoelen 
en eenheidsvisie geen eersterangsrol heeft 
weten te spelen,

B. overwegende dat het vergelijk dat op de 
VN-klimaattop van Kopenhagen in 
december 2009 tot stand gekomen is, niet 
toereikend en teleurstellend is, en dat de 
Europese Unie er bij gebrek aan 
hooggestelde streefdoelen en eenheidsvisie 
geen eersterangsrol heeft weten te spelen,

Or. fr

Amendement 7
Christofer Fjellner

Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B bis. verheugt zich over het streven van 
de Europese Raad om de uitstoot van 
broeikasgassen in Europa tegen 2050 met 
80 à 95% te verminderen in vergelijking 
met 1990, een doelstelling die 
noodzakelijk is als de Europese Unie zich 
op internationaal vlak opnieuw als leider 
in klimaataangelegenheden wil opwerpen, 
terwijl andere landen zich sterk voor 
groene economie inzetten, meer bepaald 
met hun economische herstelplannen; 
geeft zijn krachtige steun voor het 
streefdoel om de Europese uitstoot tegen 
2020 met 30% te verminderen, ongeacht 
de resultaten van de internationale 
onderhandelingen,

Or. en
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Amendement 8
Daniel Caspary

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat de topconferentie van 
Cancún een vastberaden stap in de richting 
van een operationeel akkoord moet 
betekenen, waarmee het mogelijk wordt op
de opwarming van de planeet duidelijk 
onder de 2° C te houden, en dat spoedig 
een dwingend karakter aanneemt,

C. overwegende dat de topconferentie van 
Cancún een vastberaden stap in de richting 
van een operationeel akkoord moet 
betekenen, waarmee het mogelijk wordt 
een beperking van een mogelijke 
menselijke bijdrage aan de opwarming 
van de planeet te bereiken,

Or. de

Amendement 9
George Sabin Cutaş

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat de topconferentie van 
Cancún een vastberaden stap in de richting 
van een operationeel akkoord moet 
betekenen, waarmee het mogelijk wordt op 
de opwarming van de planeet duidelijk 
onder de 2° C te houden, en dat spoedig 
een dwingend karakter aanneemt,

C. overwegende dat de topconferentie van 
Cancún een vastberaden stap in de richting 
van een operationeel, globaal en juridisch 
bindend akkoord moet betekenen, 
waarmee het mogelijk wordt op de 
opwarming van de planeet duidelijk onder 
de 2° C te houden; verder overwegende dat 
de topconferentie van Cancún concreet 
moet resulteren in een 
verificatieprocedure die veel meer houvast 
biedt dat die van de top van Kopenhagen 
van december 2009,

Or. fr
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Amendement 10
Maria Eleni Koppa

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat de topconferentie van 
Cancún een vastberaden stap in de richting 
van een operationeel akkoord moet 
betekenen, waarmee het mogelijk wordt op 
de opwarming van de planeet duidelijk 
onder de 2° C te houden, en dat spoedig 
een dwingend karakter aanneemt,

C. overwegende dat de topconferentie van 
Cancún een unieke gelegenheid voor het 
houden van een inhoudelijke dialoog 
vormt en een vastberaden stap in de 
richting van een operationeel akkoord moet 
betekenen, waarmee het mogelijk wordt op 
de opwarming van de planeet duidelijk 
onder de 2° C te houden, en dat spoedig 
een dwingend karakter aanneemt,

Or. el

Amendement 11
Jan Zahradil

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat de strijd tegen de 
klimaatveranderingen een factor in de 
competitiviteit vertegenwoordigt, 
aangezien de Europese prioriteiten 
energiebesparingen en vernieuwbare 
energie zijn, waarmee veilige 
energievoorziening van de Unie te 
verbeteren is en die ruime mogelijkheden 
voor industriële ontwikkeling, 
vernieuwing, ruimtelijke ordening en 
uitbreiding van de werkgelegenheid 
bieden,

D. overwegende dat de strijd tegen de 
klimaatveranderingen een factor in de 
competitiviteit vertegenwoordigt, 
aangezien de Europese prioriteiten 
ontwikkeling van zijn interne 
energiemarkt op basis van een 
gemeenschappelijk standpunt van de 
Commissie, het Europees Parlement en de 
lidstaten inzake energiebeleid, met 
eerbiediging van het recht van de lidstaten 
hun eigen specifieke energiemix te kiezen 
in overeenstemming met de EU-
beginselen van duurzaamheid, 
concurrentievermogen, energieefficiëntie 
en klimaatbescherming met
energiebesparingen en vernieuwbare 
energie, en vooral 
energievoorzieningszekerheid door middel 
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van versterkte samenwerking met 
buurlanden zijn, die ruime mogelijkheden 
voor industriële ontwikkeling, 
vernieuwing, ruimtelijke ordening en 
uitbreiding van de werkgelegenheid 
bieden,

Or. en

Amendement 12
Béla Glattfelder

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat de strijd tegen de 
klimaatveranderingen een factor in de 
competitiviteit vertegenwoordigt, 
aangezien de Europese prioriteiten 
energiebesparingen en vernieuwbare 
energie zijn, waarmee veilige 
energievoorziening van de Unie te 
verbeteren is en die ruime mogelijkheden 
voor industriële ontwikkeling, 
vernieuwing, ruimtelijke ordening en 
uitbreiding van de werkgelegenheid 
bieden,

D. overwegende dat de strijd tegen de 
klimaatveranderingen een factor in de 
competitiviteit vertegenwoordigt, 
aangezien de Europese prioriteiten 
energiebesparingen en vernieuwbare 
energie zijn, waarmee veilige 
energievoorziening van de Unie te 
verbeteren is en die ruime mogelijkheden 
voor industriële ontwikkeling, 
vernieuwing, ruimtelijke ordening en 
uitbreiding van de werkgelegenheid 
bieden, en tegelijkertijfd tot een flinke 
stijging van de productiekosten leidt,

Or. en

Amendement 13
Béla Glattfelder

Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat energiesubsidies 
en het ontbreken van beperkingen voor de 
uitstoot van CO2 in een aantal landen tot 
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een comparatief voordeel leiden,

Or. en

Amendement 14
Daniel Caspary

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat de regelgeving op het 
handelsverkeer bijgevolg van beslissend 
belang in de strijd tegen de 
klimaatverandering is, en dat de Europese 
Unie er als eerste handelsmacht ter wereld 
een sterke invloed op uit kan oefenen,

F. overwegende dat de regelgeving op het 
handelsverkeer bijgevolg een bijdrage aan
de strijd tegen de klimaatverandering biedt, 
en dat de Europese Unie er als eerste 
handelsmacht ter wereld een sterke invloed 
op uit kan oefenen,

Or. de

Amendement 15
Christofer Fjellner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. verheugt zich over het streven van de 
Europese Raad om de uitstoot van 
broeikasgassen in Europa tegen 2050 met 
80 à 95% te verminderen in vergelijking 
met 1990, een doelstelling die 
noodzakelijk is als de Europese Unie zich 
op internationaal vlak opnieuw als leider 
in klimaataangelegenheden wil opwerpen, 
terwijl andere landen zich sterk voor 
groene economie inzetten, meer bepaald 
met hun economische herstelplannen; 
geeft zijn krachtige steun voor het 
streefdoel om de Europese uitstoot tegen 
2020 met 30% te verminderen, ongeacht 
de resultaten van de internationale 

Schrappen
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onderhandelingen;

Or. en

Amendement 16
Daniel Caspary

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. verheugt zich over het streven van de 
Europese Raad om de uitstoot van 
broeikasgassen in Europa tegen 2050 met 
80 à 95% te verminderen in vergelijking 
met 1990, een doelstelling die 
noodzakelijk is als de Europese Unie zich 
op internationaal vlak opnieuw als leider 
in klimaataangelegenheden wil opwerpen, 
terwijl andere landen zich sterk voor 
groene economie inzetten, meer bepaald 
met hun economische herstelplannen; geeft 
zijn krachtige steun voor het streefdoel om 
de Europese uitstoot tegen 2020 met 30% 
te verminderen, ongeacht de resultaten 
van de internationale onderhandelingen;

1. verheugt zich over het streven van de 
Europese Raad om de uitstoot van 
broeikasgassen in Europa tegen 2050 
significant te verlagen, terwijl andere 
landen zich sterk voor groene economie 
inzetten, meer bepaald met hun 
economische herstelplannen; geeft zijn 
krachtige steun voor het streefdoel om de 
Europese uitstoot tegen 2020 met 20% te 
verminderen;

Or. de

Amendement 17
Béla Glattfelder

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. betreurt het feit dat bepaalde 
landen, door de energieprijzen te steunen 
en geen beperkingen vast te stellen voor 
de uitstoot van CO2, een comparatief 
voordeel zouden kunnen behalen; door 
het gebrek aan beperkingen voor de 
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uitstoot van CO2 en het feit dat deze 
hierdoor ook relatief goedkoop is, bestaat 
er voor deze landen geen prikkel om zich 
bij de multilaterale 
klimaatveranderingsovereenkomsten aan 
te sluiten;

Or. en

Amendement 18
George Sabin Cutaş

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. is van oordeel dat de buitengewone 
inspanningen van de EU op het gebied 
van de klimaatbestrijding niet 
automatisch tot een akkoord voor de 
periode na 2012 zullen leiden, indien haar 
voorbeeld niet door de andere landen 
wordt gevolgd; er moet voor worden 
gezorgd dat het besluit betreffende een 
reductie van 30% de andere landen aanzet 
tot het doen van even ambitieuze 
toezeggingen;

Or. fr

Amendement 19
William (The Earl of) Dartmouth

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. onverminderd hetgeen volgt, zijn 
internationale handelsbetrekkingen geen 
geëigend mechanisme voor het 
aanpakken van klimaatveranderingen;
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Or. en

Amendement 20
George Sabin Cutaş

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. pleit ervoor dat in Cancún juridisch 
bindende afspraken worden gemaakt, 
teneinde te vermijden dat een globaal 
akkoord inzake klimaatveranderingen op 
de lange baan wordt geschoven;

Or. fr

Amendement 21
Béla Glattfelder

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. meent dan ook dat de regelgeving van de 
WTO interpretatie vergt en een 
ontwikkeling moet volgen die de 
verbintenissen ondersteunt die in 
multilaterale milieuovereenkomsten 
aangegaan zijn; vraagt de Commissie om 
bij de WTO naar een vergelijk toe te 
werken dat de secretariaten voor de 
multilaterale milieuovereenkomsten de 
status van waarnemer bij al haar 
bijeenkomsten over aangelegenheden geeft 
die tot hun bevoegdheid behoren, en een 
raadgevende functie in de 
beslechtingsprocedures voor geschillen 
over milieuaangelegenheden;

3. meent dan ook dat de regelgeving van de 
WTO interpretatie vergt en een 
ontwikkeling moet volgen die de 
verbintenissen ondersteunt die in 
multilaterale milieuovereenkomsten 
aangegaan zijn; vraagt de Commissie om 
bij de WTO naar een vergelijk toe te 
werken dat de secretariaten voor de 
multilaterale milieuovereenkomsten de 
status van waarnemer bij al haar 
bijeenkomsten over aangelegenheden geeft 
die tot hun bevoegdheid behoren, en een 
raadgevende functie in de 
beslechtingsprocedures voor geschillen 
over milieuaangelegenheden; beklemtoont 
dat nieuwe WTO-regels moeten worden 
ontwikkeld om het comparatieve voordeel 
dat door goedkope CO2-emissies ontstaat, 
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te elimineren;

Or. en

Amendement 22
George Sabin Cutaş

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. wijst er eens te meer op dat het 
handelsbeleid van de Europese Unie een 
instrument is in dienst van de algemene 
doelstellingen van de Unie en dat het 
overeenkomstig artikel 207 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie ten uitvoer moet worden 
gelegd "op basis van de beginselen en 
doelstellingen van het externe optreden 
van de Unie", en dat het volgens artikel 3 
van het Verdrag betreffende de Europese 
Unie met name moet bijdragen "tot de 
duurzame ontwikkeling van de planeet, de 
solidariteit en het wederzijds respect 
tussen de volkeren, de vrije en eerlijke 
handel, de uitbanning van armoede en de 
bescherming van de mensenrechten, in 
het bijzonder de rechten van het kind, 
alsook tot de strikte eerbiediging en 
ontwikkeling van het internationaal recht, 
met inbegrip van de inachtneming van de 
beginselen van het Handvest van de 
Verenigde Naties";

Or. fr

Amendement 23
Daniel Caspary

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4
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Ontwerpresolutie Amendement

4. erkent de positieve rol die het 
handelsverkeer in de verspreiding van 
goederen en diensten kan spelen die voor 
betere bescherming van het klimaat kunnen 
helpen zorgen; meent dat 
klimaatbescherming en liberalisering van 
het handelsverkeer elkaar wederzijds 
kunnen begunstigen door de uitwisseling 
van milieugoederen en –diensten 
gemakkelijker te maken, maar dat er eerst 
een lijst van die goederen en diensten 
volgens strikte milieutechnische criteria 
en in samenwerking met de lidstaten van 
de WTO opgemaakt moet worden;

4. erkent de positieve rol die het 
handelsverkeer in de verspreiding van 
goederen en diensten kan spelen die voor 
betere bescherming van het klimaat kunnen 
helpen zorgen; meent dat 
klimaatbescherming en liberalisering van 
het handelsverkeer elkaar wederzijds 
kunnen begunstigen door de uitwisseling 
van milieugoederen en -diensten 
gemakkelijker te maken;

Or. de

Amendement 24
Georgios Papastamkos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. is van oordeel dat het nu meer dan 
ooit zaak is een publiek debat te voeren 
over de oprichting van een internationale 
milieuorganisatie die bevoegd gaat zijn 
voor het uitoefenen van toezicht op de 
naleving van internationale afspraken en 
akkoorden inzake milieubescherming en 
voor het aanpakken van 
klimaatveranderingen, en die zich samen 
met de WTO gaat bezighouden met de 
milieugevolgen van handel; 

Or. el
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Amendement 25
Maria Eleni Koppa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. is van oordeel dat de Commissie in 
de strategische onderhandelingen over het 
handels- en het milieubeleid voor een op 
elkaar afgestemde aanpak moet kiezen, 
waarmee onrust omtrent mogelijke 
handelsverstoringen bij de partners wordt 
voorkomen en tegelijkertijd haar 
bindende doelstellingen voor de aanpak 
van klimaatveranderingen kunnen 
worden verwezenlijkt;

Or. el

Amendement 26
Yannick Jadot

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. wijst met nadruk op het belang van 
innovatie in de groene technologie en 
erkent de rol die handelsuitwisselingen in 
de overdracht van de bewuste technologie 
tussen de verschillende landen kunnen 
spelen;

5. wijst met nadruk op het belang van 
innovatie in de groene technologie; erkent 
de rol die handelsuitwisselingen in de 
overdracht van de bewuste technologie 
tussen de verschillende landen kunnen 
spelen; wijst erop dat de O&O-
inspanningen vooral in de landen van de 
OESO plaatsvinden en maakt zich zorgen 
over het risico dat bepaalde 
ontwikkelingslanden worden uitgesloten 
van het gebruik van bepaalde 
technologieën;

Or. fr
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Amendement 27
Jan Zahradil

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. wijst met nadruk op het belang van 
innovatie in de groene technologie en 
erkent de rol die handelsuitwisselingen in 
de overdracht van de bewuste technologie 
tussen de verschillende landen kunnen 
spelen;

5. wijst met nadruk op het belang van 
innovatie in de groene technologie en 
erkent de rol die handelsuitwisselingen in 
de wederzijdse verkoop en overdracht van 
de bewuste technologie tussen de 
verschillende landen kunnen spelen;

Or. en

Amendement 28
Maria Eleni Koppa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. is van oordeel dat de overdracht van 
technologie met het oog op bestrijding van 
klimaatveranderingen soms op 
belemmeringen stuit vanwege zorgen 
omtrent de intellectuele eigendom, zwakke 
politieke instituties of het ontbreken van 
een rechtsstaat;

Or. el

Amendement 29
Daniel Caspary

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. begrijpt dat aansporing tot vernieuwing 
met verschillende beloningssystemen kan 

6. begrijpt dat aansporing tot vernieuwing 
met verschillende beloningssystemen kan 
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gebeuren – gedeelde patenten, 
intellectuele eigendomsrechten, prijzen -
en dat die systemen niet dezelfde gunstige 
invloed op de overdracht van technologie 
uitoefenen; vraagt zich vooral af wat de 
weerslag van intellectuele 
eigendomsrechten op de verspreiding van 
toekomstgerichte technologie als 
agrobrandstoffen van de tweede generatie, 
batterijen of waterstof is, en vraagt de 
Commissie dan ook om alle 
beloningsystemen voor innovatie in hun 
geheel te bestuderen, met inachtneming 
van het gevaar van uitsluiting van bepaalde 
landen, en de resultaten van haar 
studiewerk in haar diplomatieke arbeid 
voor het klimaat te benutten;

gebeuren en dat die systemen niet dezelfde 
gunstige invloed op de overdracht van 
technologie uitoefenen; vraagt zich vooral 
af wat de weerslag van intellectuele 
eigendomsrechten op de verspreiding van 
toekomstgerichte technologie als 
agrobrandstoffen van de tweede generatie, 
batterijen of waterstof is, en vraagt de 
Commissie dan ook om alle 
beloningsystemen voor innovatie in hun 
geheel te bestuderen, met inachtneming 
van het gevaar van uitsluiting van bepaalde 
landen, en de resultaten van haar 
studiewerk in haar diplomatieke arbeid 
voor het klimaat te benutten;

Or. de

Amendement 30
George Sabin Cutaş

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. wijst op de noodzaazk van 
oprichting van een internationale 
milieuorganisatie;

Or. fr

Amendement 31
Christofer Fjellner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. merkt op dat liberalisering van het 
handelsverkeer tegen klimaatbescherming 

9. merkt op dat liberalisering van het 
handelsverkeer tegen klimaatbescherming 
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in kan gaan als bepaalde landen van hun 
onwerkzaamheid voor het klimaat een 
concurrentievoordeel maken; stelt daarom 
herziening van de antidumpingregels van 
de WTO voor om er de juiste milieuprijs 
volgens de wereldnormen voor 
klimaatbescherming in op te nemen;

in kan gaan als bepaalde landen van hun 
onwerkzaamheid voor het klimaat een 
concurrentievoordeel maken;

Or. en

Amendement 32
William (The Earl of) Dartmouth

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. wijst er evenwel op dat het gevolg 
van de introductie van 
klimaatveranderingsmaatregelen in het 
handelsbeleid van de Europese Unie zal 
zijn dat specifieke industrieën en 
handelsactiviteiten zich zullen verplaatsen 
van de lidstaten of de handelspartners van 
de lidstaten, waar de normen hoog zijn, 
naar ontwikkelingslanden en andere 
landen met minder strenge regels, en dat 
dit schadelijk is voor onder andere 
werkgelegenheid, belastinginkomsten, het 
klimaat en welvaart, en dringt er daarom 
bij de Commissie op aan erop toe te zien 
dat er geen schadelijke stimulansen en 
onbedoelde gevolgen worden 
gegenereerd;

Or. en

Amendement 33
Béla Glattfelder

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. betreurt het feit dat er geen 
belasting wordt geheven op de brandstof 
die voor het internationaal transport van 
goederen wordt gebruikt; verzoekt na te 
denken over de invoering van 
belastingheffing op die brandstof en die 
producten, in het bijzonder goederen die 
per vliegtuig worden vervoerd;

Or. en

Amendement 34
Daniel Caspary

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. herinnert er aan dat er namelijk 
volgens de laatste mededeling van de 
Commissie van 26 mei 2010 over het 
onderwerp (COM(2010)0265) maar 
weinig industrietakken een betekenisvolle 
gevoeligheid voor koolstoflekken te zien 
geven en gaat ervan uit dat er zorgvuldige 
analyses per industrietak nodig zijn om ze 
aan te wijzen; roept de Commissie op zich 
zo spoedig mogelijk van een dergelijke 
benadering te bedienen, veeleer dan een 
aantal kwantitatieve criteria die voor alle 
industrietakken dezelfde zijn;

Schrappen

Or. de

Amendement 35
Christofer Fjellner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14
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Ontwerpresolutie Amendement

14. betreurt de massale toewijzing van 
gratis quota, terwijl uit meerdere recente 
studies blijkt dat ze bepaalde 
ondernemingen omvangrijke 
onrechtmatige voordelen kunnen opleveren 
en de begunstigde ondernemingen niet 
verhinderen om hun productie geheel of 
gedeeltelijk te verplaatsen; vraagt dat de 
verleende quota bij volledige of 
gedeeltelijke verplaatsing van activiteit 
onmiddellijk teruggegeven worden en 
voor een deel een sociaal en 
milieureconversiefonds voor de verlaten 
industriegebieden vullen;

14. betreurt de massale toewijzing van 
gratis quota, terwijl uit meerdere recente 
studies blijkt dat ze bepaalde 
ondernemingen omvangrijke 
onrechtmatige voordelen kunnen opleveren 
en de begunstigde ondernemingen niet 
verhinderen om hun productie geheel of 
gedeeltelijk te verplaatsen;

Or. en

Amendement 36
Daniel Caspary

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. herinnert eraan dat rechtzetting aan 
de grens, veeleer dan de koolstofbelasting 
van de Europese productie te verlichten, 
maakt dat Europese en invoerproducten 
met één en dezelfde en potentieel hoge 
koolstofbelasting bezwaard kunnen 
worden; meent dat de werkwijze daarom 
alleen interessant en verantwoord is als ze 
van verkoop van quota bij opbod 
vergezeld gaat, en dat de verkoop bij 
opbod onmisbaar is om de werkwijze door 
de partnerlanden te laten aanvaarden en 
met de regelgeving van de WTO in 
overeenstemming te brengen;

15. is van oordeel dat een multilaterale 
overeenkomst waaraan door alle 
belangrijke veroorzakers van CO2-
emissies wordt deelgenomen het beste 
instrument voor het internaliseren van de 
negatieve milieueffecten van dat soort 
emissies is, maar dat de verwezenlijking 
van deze doelstelling niet iets van vandaag 
of morgen is; vindt dan ook dat de 
Europese Unie door moet gaan met het 
onderzoeken van mogelijkheden om 
passende milieumaatregelen te 
introduceren, in het bijzonder een 
mechanisme voor het doorberekenen van 
de kosten van CO2-emissies dat het, met 
inachtneming van de WTO-regels, 
mogelijk maakt om, enerzijds, iets te doen 
aan het risico van verplaatsing van CO2-



AM\833754NL.doc 21/28 PE450.644v01-00

NL

emissies naar landen die wat de reductie 
van broeikasgasemissies betreft niet 
dezelfde doelstellingen hebben als de Unie 
en, anderzijds, als drukmiddel in 
internationale onderhandelingen kan 
worden gebruikt, teneinde alle landen 
ertoe te bewegen harde toezeggingen op 
dit gebied te doen;

Or. de

Amendement 37
Christofer Fjellner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. herinnert eraan dat rechtzetting aan de 
grens, veeleer dan de koolstofbelasting van 
de Europese productie te verlichten, maakt
dat Europese en invoerproducten met één 
en dezelfde en potentieel hoge 
koolstofbelasting bezwaard kunnen 
worden; meent dat de werkwijze daarom 
alleen interessant en verantwoord is als ze 
van verkoop van quota bij opbod 
vergezeld gaat, en dat de verkoop bij 
opbod onmisbaar is om de werkwijze door 
de partnerlanden te laten aanvaarden en 
met de regelgeving van de WTO in 
overeenstemming te brengen;

15. herinnert eraan dat rechtzetting aan de 
grens noch de koolstofbelasting van de 
Europese productie verlichten, noch 
maken dat Europese en invoerproducten 
met één en dezelfde en potentieel hoge 
koolstofbelasting bezwaard kunnen 
worden;

Or. en

Amendement 38
Christofer Fjellner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18
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Ontwerpresolutie Amendement

18. vraagt de Commissie om zich bij de 
WTO voor hervatting van de besprekingen 
over fabricatieprocédés en 
productiemethoden in te zetten, en de 
mogelijkheid om tussen gelijkaardige 
producten te onderscheiden naargelang 
van hun koolstof- en energievoetafdruk of 
technische normen, en denkt dat een 
dergelijk initiatief voor de leden van de 
WTO aanvaardbaar wordt als het van 
maatregelen vergezeld gaat die de 
overdracht van technologie 
vergemakkelijken;

Schrappen

Or. en

Amendement 39
Yannick Jadot

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. verheugt zich daarom over de invoering 
van duurzaamheidscriteria in de Europese 
Unie voor agrobrandstoffen die op haar 
grondgebied geproduceerd of ingevoerd 
worden, en vraagt de Commissie om na te 
gaan of de benadering tot biomassa en 
landbouwproducten uitgebreid kan worden,
maar verwacht dat de indirecte 
veranderingen in het bodemgebruik die met 
agrobrandstoffen te maken hebben, in de 
rekening betrokken worden, volgens de 
toezegging die het van de Commissie
gekregen heeft;

20. verheugt zich daarom over de invoering 
van duurzaamheidscriteria in de Europese 
Unie voor agrobrandstoffen die op haar 
grondgebied geproduceerd of ingevoerd 
worden; vraagt de Commissie om na te 
gaan of de benadering tot biomassa en 
landbouwproducten uitgebreid kan 
worden; eist dat de indirecte veranderingen 
in het bodemgebruik die met 
agrobrandstoffen te maken hebben, in de 
rekening betrokken worden, en verwacht 
dat de Commissie voor eind 2010 een 
voorstel indient, overeenkomstig de 
toezegging die het van haar gekregen 
heeft;

Or. fr
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Amendement 40
Yannick Jadot

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 bis. is overigens verheugd over het 
Europees akkoord over illegaal hout en 
kijkt reikhalzend uit naar vooruitgang bij 
de vrijwilligepartnerschapsakkoorden;

Or. fr

Amendement 41
George Sabin Cutaş

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 bis. betreurt het feit dat het huidige 
handelsstelsel tot een mondiale verdeling 
van arbeid en productie leidt die stoelt op 
een zeer hoge transportinput, in de kosten 
waarvan de milieufactor niet wordt 
meegewogen, van homogene producten 
die evengoed lokaal zouden kunnen 
worden geproduceerd; steunt derhalve de 
invoering op Europees niveau van 
voedselkilometers;

Or. en

Amendement 42
Christofer Fjellner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21
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Ontwerpresolutie Amendement

21. maakt zich ongerust over de wens van 
de Commissie om in de 
handelsovereenkomsten de liberalisering 
van de handel in hout door te drukken, 
vooral de afschaffing van 
uitvoerbeperkingen, ondanks het 
toegenomen gevaar voor ontbossing en de 
negatieve repercussies voor klimaat, 
biodiversiteit, ontwikkeling en het welzijn 
van de plaatselijke bevolkingsgroepen;

Schrappen

Or. en

Amendement 43
Christofer Fjellner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. vraagt de Commissie om zich niet 
stelselmatig tegen de bepalingen te 
verzetten die de plaatselijke vormen van 
klimaatbeleid van haar partners omlijnen, 
zoals de wet op groene energie van 
Ontario; meent namelijk dat de 
bepalingen in kwestie de 
aanvaardbaarheid van het beleid voor de 
burger en het bedrijfsleven waarborgen; 
denkt verder ook dat die bepalingen, zoals 
transportetikettering, in afwachting van 
opname van de klimaatkosten in de prijs 
van het internationaal vervoer, weliswaar 
onvolmaakte maar toch wel bruikbare 
hulpmiddelen zijn om verbruik van 
producten van plaatselijke makelij aan te 
moedigen;

Schrappen

Or. en
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Amendement 44
Georgios Papastamkos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 bis. is van oordeel dat in het kader van 
het handelsbeleid van de EU en in het 
geval van landen die geen partij bij 
multilaterale 
miliebeschermingsovereenkomsten zijn, 
op intensievere en stelselmatigere wijze 
aan 'klimaatdiplomatie' moet worden 
gedaan;

Or. el

Amendement 45
Yannick Jadot

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. wenst dat de klimaatkosten van het 
internationaal vervoer in zijn prijs 
opgenomen worden, door middel van 
heffingen of verhandeling van aan te kopen 
quota; verheugt zich erover dat de 
luchtvaart binnenkort in de Europese 
handelsregeling voor emissiequota 
opgenomen wordt en verwacht van de 
Commissie een gelijkaardig initiatief voor 
het zeevervoer, als het in de komende 
jaren onmogelijk mocht blijken om een 
wereldwijde regeling in te voeren; 
verwacht trouwens ook dat de Commissie 
het initiatief neemt om de steun voor de 
meest vervuilende vormen van vervoer 
opnieuw ter sprake te brengen, zoals de 
vrijstelling van belasting voor kerosine;

25. wenst dat de klimaatkosten van het 
internationaal vervoer in zijn prijs 
opgenomen worden, door middel van 
heffingen of verhandeling van aan te kopen 
quota; verheugt zich erover dat de 
luchtvaart binnenkort in de Europese 
handelsregeling voor emissiequota's 
opgenomen wordt en verwacht van de 
Europese Commissie een gelijkaardig 
initiatief voor het zeevervoer, vóór eind 
2011 en met 2013 als jaar van 
inwerkingtreding, als het tussen nu dan
onmogelijk mocht blijken om een 
wereldwijde regeling in te voeren; 
verwacht trouwens ook dat de Europese
Commissie het initiatief neemt om de steun 
voor de meest vervuilende vormen van 
vervoer opnieuw ter sprake te brengen, 
zoals de vrijstelling van belasting voor 
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kerosine ; 

Or. fr

Amendement 46
Christofer Fjellner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. meent, zolang als de klimaatkosten niet 
in de vervoerkosten doorberekend worden, 
dat duurzame plaatselijke productie
aanmoediging verdient, vooral door betere 
informatie van de verbruiker; vraagt om
een boekingsmethodologie en 
gemeenschappelijke etiketteringsregels 
voor de uitstoot van broeikasgassen van de 
verschillende producten in te voeren, 
vooral in het stadium van vervoer;

26. meent dat, zolang als de klimaatkosten 
niet in de vervoerkosten doorberekend 
worden, een boekingsmethodologie en 
gemeenschappelijke etiketteringsregels 
voor de uitstoot van broeikasgassen van de 
verschillende producten moeten worden 
ingevoerd, vooral in het stadium van 
vervoer;

Or. en

Amendement 47
Christofer Fjellner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. vraagt dat de balans en de 
compenserende maatregelen in een 
klimaathoofdstuk staan dat voor elke 
handelsovereenkomst verplicht is
(vrijhandelsakkoorden, economische 
partnerschapsovereenkomsten, hervorming 
van het algemeen preferentiestelsel), dat 
het hoofdstuk in kwestie onderwerp van 
een openbare raadpleging is en het 
Europees Parlement voorgelegd wordt;

28. vraagt dat de balans en de 
compenserende maatregelen in een 
klimaathoofdstuk staan van elke 
handelsovereenkomst 
(vrijhandelsakkoorden, economische
partnerschapsovereenkomsten, hervorming 
van het algemeen preferentiestelsel);
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Or. en

Amendement 48
Christofer Fjellner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. wenst dat het klimaathoofdstuk 
aanleiding tot stevige samenwerking tussen 
DG Klimaatbeleid en DG Internationale 
handel geeft, en meer in het algemeen dat 
het DG Klimaatbeleid systematisch bij 
onderhandelingen over 
handelsaangelegenheden betrokken 
wordt;

29. wenst dat het klimaathoofdstuk 
aanleiding tot stevige samenwerking tussen 
DG Klimaatbeleid en DG Internationale 
handel geeft;

Or. en

Amendement 49
George Sabin Cutaş

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

29 bis. is van oordeel dat er in het 
herziene schema van algemene 
tariefpreferenties milieucriteria moeten 
worden opgenomen;

Or. fr

Amendement 50
Christofer Fjellner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33
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Ontwerpresolutie Amendement

33. brengt de toezegging van de 
industrielanden in herinnering, o.a. ook de 
lidstaten van de Unie, om over 
vernieuwende financieringen na te denken 
om de strijd met de klimaatveranderingen 
aan te binden, meer in het bijzonder de 
belasting op financiële verrichtingen;
vraagt de Commissie om de Raad en het 
Parlement snel een voorstel tot invoering 
van een dergelijke belasting op EU-niveau 
voor te leggen en het vooruitzicht van een 
dergelijke werkwijze in de 
onderhandelingen over de liberalisering 
van de financiële dienstverlening op te 
nemen;

33. brengt de toezegging van de 
industrielanden in herinnering, o.a. ook de 
lidstaten van de Unie, om over 
vernieuwende financieringen na te denken 
om de strijd met de klimaatveranderingen 
aan te binden;

Or. en

Amendement 51
George Sabin Cutaş

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

33 bis. erkent dat handel een belangrijk 
instrument is voor de overdracht van 
technologie naar ontwikkelingslanden; 
beklemtoont de noodzaak van verlaging 
van de belemmeringen voor "groene 
handel", bijvoorbeeld door op het niveau 
van de WTO de tarieven voor "groene 
goederen" af te schaffen;

Or. en


