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

COM(2011)0112 – 2011/2095(INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 38 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

38. Europaparlamentet betonar att 

handlingsplanen för energieffektivitet 

måste uppdateras med bindande mål, bland 

annat en fullständig uppsättning seriösa, 

kvantifierade åtgärder utmed 

energiförsörjningskedjan. 

38. Europaparlamentet betonar att 

handlingsplanen för energieffektivitet 

måste uppdateras med bindande mål eller 

en fullständig uppsättning seriösa, 

kvantifierade åtgärder utmed 

energiförsörjningskedjan. 

Or. en 
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Ändringsförslag  12 
Romana Jordan, Christa Klaß 
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Betänkande A7-0033/2012 
Chris Davies 
Ett konkurrenskraftigt utsläppssnålt samhälle 2050 

COM(2011)0112 – 2011/2095(INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 45 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

45. Parlamentet uppmanar därför 

kommissionen att införa faktorer med 

anknytning till indirekta förändringar av 

markanvändningen för att beakta de 

växthusgasutsläpp som kan tillskrivas 

ändrad markanvändning till följd av 

produktionen av biodrivmedel och 

påpekar att högre trösklar för hur mycket 

växthusgasutsläpp som kan sparas in med 

hjälp av biodrivmedel inte skulle åtgärda 

riskerna för indirekta förändringar av 

markanvändningen. 

45. Parlamentet uppmanar därför 

kommissionen att ta ett bredare grepp på 

problematiken med indirekta förändringar 

av markanvändningen och arbeta för ett 

adekvat miljöskydd i tredjeländer som 

påverkas av ändrad markanvändning 

bilateralt och multilateralt för att beakta 

de växthusgasutsläpp som kan tillskrivas 

ändrad markanvändning, något som kan 

åstadkommas genom att det infördes 

ytterligare hållbarhetskriterier för vissa 

kategorier av biodrivmedel som 

importeras från tredjeländer. 

Or. en 
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Chris Davies 
Ett konkurrenskraftigt utsläppssnålt samhälle 2050 

COM(2011)0112 – 2011/2095(INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 75 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

75. Europaparlamentet uppmanar EU att gå 

in för att energisektorn senast 2050 ska 

fungera helt utan koldioxidutsläpp. 

75. Europaparlamentet uppmanar EU att gå 

in för att elsektorn senast 2050 ska fungera 

helt utan koldioxidutsläpp. 

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

COM(2011)0112 – 2011/2095(INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 98 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

98. Europaparlamentet vill att de 

30 procent av direktstöden enligt den 

gemensamma jordbrukspolitiken vilka 

används för miljöåtgärder ska användas 

för att skapa ett EU-omfattande system för 

incitament för ökad effektivitet i fråga om 

näringsämnen, energi och koldioxid, där 

tyngdpunkten vilar på ökad 

koldioxidlagring i marken, minskade 

växthusgasutsläpp och bättre hantering av 

näringsämnen, så att EU:s jordbruk blir 

både konkurrenskraftigare och 

hållbarare. 

98. Europaparlamentet stöder tanken på att 

miljöåtgärderna inom ramen för den 

gemensamma jordbrukspolitiken ska 

användas för att skapa ett EU-omfattande 

system för incitament för ökad 

näringsämnes-, energi- och 

klimateffektivitet, där tyngdpunkten vilar 

på ökad koldioxidlagring i marken, en 

ytterligare minskning av 

växthusgasutsläppen och bättre hantering 

av näringsämnen, varvid syftet med 

systemet skulle vara att trygga 

jordbruksföretagens konkurrenskraft och 

livsmedelsförsörjningen på lång sikt med 

hjälp av en effektivare förvaltning av de 

begränsade naturtillgångarna. 

Or. en 
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Chris Davies 
Ett konkurrenskraftigt utsläppssnålt samhälle 2050 

COM(2011)0112 – 2011/2095(INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 104 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

104. Europaparlamentet efterlyser 

specifika målsättningar för 

markanvändning, förändrad 

markanvändning och skogsvård inom EU 

för att säkerställa att sektorns bidrag till 

utsläppsminskningarna är beständiga och 

har miljömässig integritet och för att 

trygga en noggrann övervakning och 

redovisning. 

104. Europaparlamentet efterlyser en 

strategi för markanvändning, förändrad 

markanvändning och skogsvård inom EU 

för att säkerställa att sektorns bidrag till 

utsläppsminskningarna är beständiga och 

har miljömässig integritet. Parlamentet 

uppmuntrar medlemsstaterna att, med 

hänsyn tagen till subsidiaritetsprincipen, 

utveckla sin nationella politik för att 

minskningspotentialen inom deras 

respektive sektorer för markanvändning, 

förändrad markanvändning och 

skogsvård ska få komma till sin rätt, 

eftersom detta skulle kunna bidra till 

värdefulla erfarenheter. Parlamentet 

understryker att det måste investeras i 

vetenskaplig forskning om 

lagringskapaciteten och utsläppen från 

verksamhet inom ramen för 

markanvändning, förändrad 

markanvändning och skogsvård.  

Or. en 

 

 


