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Punkt H 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

H. der henviser til, at der på 

klimakonferencen i Doha, som blev afholdt 

i december 2012, blev vedtaget en ændring 

af protokollen, der fastsætter en anden 

forpligtelsesperiode under 

Kyotoprotokollen (KP CP2) gældende fra 

den 1. januar 2013 til den 31. december 

2020 med juridisk bindende tilsagn om 

emissionsreduktioner, medtagelse af ny gas 

(nitrogentrifluorid), en 

ambitionsmekanisme, der sikrer en 

forenklet procedure, som gør det muligt for 

en part at justere sit tilsagn ved at hæve sit 

ambitionsniveau i en forpligtelsesperiode, 

og til slut en bestemmelse, som automatisk 

justerer en parts mål for at forhindre en 

stigning i dens emissioner i perioden 2013 

til 2020 ud over de gennemsnitlige 

emissioner for årene 2008 til 2010; 

H. der henviser til, at der på 

klimakonferencen i Doha, som blev afholdt 

i december 2012, blev vedtaget en ændring 

af protokollen, der fastsætter en anden 

forpligtelsesperiode under 

Kyotoprotokollen (KP CP2) gældende fra 

den 1. januar 2013 til den 31. december 

2020 med juridisk bindende tilsagn om 

emissionsreduktioner, medtagelse af ny gas 

(nitrogentrifluorid), en 

ambitionsmekanisme, der sikrer en 

forenklet procedure, som gør det muligt for 

en part at justere sit tilsagn ved at hæve sit 

ambitionsniveau i en forpligtelsesperiode, 

og til slut en bestemmelse, som automatisk 

justerer en parts mål for at forhindre en 

stigning i dens emissioner i perioden 2013 

til 2020 ud over de gennemsnitlige 

emissioner for årene 2008 til 2010; der 

med beklagelse henviser til, at en række 

tredjelande, som deltog i 

kyotoprotokollens første 

forpligtelsesperiode, ikke er villige til at 

deltage i en anden forpligtelsesperiode; 

Or. en 
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Punkt 14 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

14. minder om sin beslutning af 5. februar 

2014, hvori der opfordres til fastsættelse 

af tre bindende mål et mål for 

energieffektivitet på 40 %, et mål for 

vedvarende energikilder på mindst 30 % 

og et mål for reduktion af 

drivhusgasemissioner på mindst 40 %, og 

opfordrer endnu en gang Rådet og 

Kommissionen til – som en del af EU's 

ramme for klima- og energipolitikken 

frem til 2030 – at vedtage og gennemføre 

en mangesidet strategi baseret på 

gensidigt forstærkende, koordinerede og 

sammenhængende mål for nedbringelse 

af drivhusgasemissionerne, øget 

anvendelse af varige energikilder og 

forbedring af energieffektiviteten; 

henviser til, at målene for 

energieffektivitet og varige energikilder, 

som Parlamentet opfordrede til, vil føre til 

en betydelig større reduktion af 

drivhusgasemissionerne end 40 % i 2030; 

14. minder om konklusionerne fra Det 

Europæiske Råds møde den 23. og 24. 

oktober, hvor man enstemmigt vedtog et 

mål for reduktion af 

drivhusgasemissioner i 2030 på mindst 40 

%, et mål for vedvarende energikilder på 

mindst 27 % mål et ikke-bindende mål for 

energieffektivitet; henviser til, at Det 

Europæiske Råd afviste bindende 

nationale undermål for at give 

medlemsstaterne fleksibilitet til i 

overensstemmelse med traktaterne at 

fastsætte deres egne omkostningseffektive 

kulstoffattige energimix, herunder varige 

energikilder, energieffektivitet og andre 

kulstoffattige teknologier; 

Or. en 
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Punkt 20 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

20. præciserer, at Kyotoprotokollen, selv 

om dens anden forpligtelsesperiode vil 

blive begrænset i omfang, bør ses som et 

meget vigtigt midlertidigt skridt, og 

opfordrer derfor parterne, herunder EU-

medlemsstaterne, til at afslutte 

ratifikationsprocessen så hurtigt som 

muligt og i alle tilfælde inden december 

2015; henviser til, at Parlamentet har gjort 

sin del ved at afgive en samstemmende 

udtalelse, og at det er nødvendigt at 

inddrage civilsamfundet og sikre åbenhed 

for at øge den gensidige forståelse under 

forhandlingerne og skabe tillid blandt alle 

parterne op til konferencen i Paris; 

20. præciserer, at Kyotoprotokollen, selv 

om dens anden forpligtelsesperiode vil 

blive begrænset i omfang, bør ses som et 

meget vigtigt midlertidigt skridt, og 

opfordrer derfor parterne, herunder EU-

medlemsstaterne, til at afslutte 

ratifikationsprocessen så hurtigt som 

muligt og i alle tilfælde inden december 

2015; henviser til, at Parlamentet har gjort 

sin del ved at afgive en samstemmende 

udtalelse, og at det er nødvendigt at 

inddrage civilsamfundet og sikre åbenhed 

for at øge den gensidige forståelse under 

forhandlingerne og skabe tillid blandt alle 

parterne op til konferencen i Paris; 

beklager, at en række tredjelande, som 

deltog i kyotoprotokollens første 

forpligtelsesperiode, ikke er villige til at 

deltage i en anden forpligtelsesperiode; 

Or. en 

 

 


