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(2015/2112(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 9 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag  

9. understreger, at 2015-protokollen skal 

være juridisk bindende og ambitiøs fra 

starten, når den vedtages i Paris, og at den 

bør tilsigte at udfase CO2-emissionerne 

senest i 2015 eller kort tid efter for at 

holde verden på en omkostningseffektiv 

emissionsbane, som er kompatibel med 

"under 2 °C"-målet, og så CO2-

emissionsniveauet i verden topper så tidligt 

som muligt; opfordrer EU til at samarbejde 

med sine internationale partnere om dette 

og vise et godt eksempel på god praksis; 

understreger, at aftalen skal indeholde en 

forudsigelig ramme, som tilskynder 

erhvervslivet til at investere i og udvikle 

effektive teknologier til nedbringelse af 

CO2-emissioner og til tilpasning; 

9. understreger, at 2015-protokollen skal 

være juridisk bindende og ambitiøs fra 

starten, når den vedtages i Paris, og at den 

bør sigte efter at reducere 

drivhusgasemissioner i den øverste ende 

af de seneste IPCC-anbefalinger med 40-

70 % senest i 2015 sammenlignet med 

2010 og nå ned på omtrent nul-emissioner 

senest i slutningen af århundredet for at 

holde verden på en omkostningseffektiv 

emissionsbane, som er kompatibel med 

"under 2 °C"-målet, og så CO2-

emissionsniveauet i verden topper så tidligt 

som mulig; opfordrer EU til at samarbejde 

med sine internationale partnere om dette 

og vise et godt eksempel på god praksis; 

understreger, at aftalen skal indeholde en 

forudsigelig ramme, som tilskynder 

erhvervslivet til at investere i og udvikle 

effektive teknologier til nedbringelse af 

CO2-emissioner og til tilpasning; 

Or. en 
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På vej til en ny international klimaaftale i Paris 
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Forslag til beslutning 

Punkt 10 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag  

  10a. understreger betydningen af, at der 

opnås en effektiv, bindende global aftale 

på konferencen i Paris, og påpeger, at den 

manglende indgåelse af en sådan aftale 

vil bringe EU-økonomiens 

konkurrenceevne yderligere i fare og 

udsætte den for risikoen for 

kulstoflækage; 

Or. en 
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På vej til en ny international klimaaftale i Paris 
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Forslag til beslutning 

Betragtning K 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag  

K. der henviser til, at EU hidtil har spillet 

en fremtrædende rolle i bekæmpelsen af 

den globale opvarmning og bør vedblive at 

gøre det frem til en ny international 

klimaaftale i Paris i slutningen af 2015; 

K. der henviser til, at EU hidtil har spillet 

en fremtrædende rolle i bekæmpelsen af 

den globale opvarmning og vil fortsætte 

med at gøre det frem til en ny international 

klimaaftale i Paris i slutningen af 2015, og 

der kræver, at dette ambitionsniveau deles 

af andre store forurenere; 

Or. en 

 

 


