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7.3.2012 A7-0033/1 

Ändringsförslag  1 
Bas Eickhout, Satu Hassi 
för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A7-0033/2012 
Chris Davies 
Ett konkurrenskraftigt utsläppssnålt samhälle 2050 

COM(2011)0112 – 2011/2095(INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 1a (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 1a. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att så snabbt som möjligt, 

och före utgången av 2012, lägga fram 

förslag om att internt minska 

växthusgasutsläppen med 25 procent fram 

till 2020, i konsekvens med en 

kostnadseffektiv utveckling mot målet för 

2050, enligt dess utformning i färdplanen 

för 2050. Parlamentet uppmanar 

dessutom kommissionen att övergå till ett 

sammanlagt mål på 30 procent för 2020. 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0033/2 

Ändringsförslag  2 
Bas Eickhout, Satu Hassi 
för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A7-0033/2012 
Chris Davies 
Ett konkurrenskraftigt utsläppssnålt samhälle 2050 

COM(2011)0112 – 2011/2095(INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 6a (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 6a. Europaparlamentet påpekar att de 

klimatmål som de flesta länder utlovat 

visserligen inte är tillräckliga för att vi ska 

uppnå tvågradersmålet, men att EU 

ingalunda är vare sig ensamt om att agera 

eller ens har de mest vittsyftande målen. 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0033/3 

Ändringsförslag  3 
Bas Eickhout, Satu Hassi 
för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A7-0033/2012 
Chris Davies 
Ett konkurrenskraftigt utsläppssnålt samhälle 2050 

COM(2011)0112 – 2011/2095(INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 48 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

48. Parlamentet betonar att kommissionen 

måste se till att antagandet av sådana mål 

inte försämrar incitamenten till 

investeringar i andra slag av 

energialstring med låga koldioxidutsläpp. 

48. Parlamentet betonar att kommissionen 

måste se till att antagandet av sådana mål 

inte försämrar incitamenten till 

investeringar i energieffektivitetsåtgärder. 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0033/4 

Ändringsförslag  4 
Bas Eickhout, Satu Hassi 
för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A7-0033/2012 
Chris Davies 
Ett konkurrenskraftigt utsläppssnålt samhälle 2050 

COM(2011)0112 – 2011/2095(INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 72 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

72. Europaparlamentet håller fast vid att 

medlemsstaterna bör kunna producera el 

med låga koldioxidutsläpp på så många 

olika sätt som möjligt (såsom förnybar 

energi, kärnkraft, teknik för avskiljning 

och lagring av koldioxid och hållbart 

producerad biomassa) och att ingenting 

bör uteslutas från de alternativ som står 

till buds för att kraven ska uppfyllas. 

72. Europaparlamentet håller fast vid att 

medlemsstaterna bör kunna producera el 

med låga koldioxidutsläpp på så många 

olika sätt som möjligt med hjälp av 

förnybar energi. 

Or. en 

 

 


