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7.10.2015 A8-0275/4 

Ändringsförslag  4 

Karl-Heinz Florenz 

för PPE-gruppen 

 

Betänkande A8-0275/2015 

Gilles Pargneaux 

Mot en ny internationell klimatöverenskommelse i Paris 

2015/2112(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 9 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

9. Europaparlamentet betonar att 

protokollet 2015, när det antagits i Paris, 

måste vara rättsligt bindande och ambitiöst 

alltifrån första början, och bör sikta på en 

utfasning av de globala 
koldioxidutsläppen fram till 2050 eller 

kort därefter, så att världen får en 

kostnadseffektiv utsläppsutveckling som är 

förenlig med målet att begränsa 

temperaturhöjningen till under 2 °C och så 

att världens växthusgasutsläpp kulminerar 

så snart som möjligt. Parlamentet 

uppmanar EU att samarbeta med sina 

internationella partner för att uppnå detta 

mål och visa prov på god praxis. 

Parlamentet understryker att 

överenskommelsen måste vara en 

förutsägbar ram som uppmuntrar företag 

att investera i och bygga ut effektiv teknik 

för koldioxidminskning och 

klimatanpassning. 

9. Europaparlamentet betonar att 

protokollet 2015 måste vara rättsligt 

bindande och ambitiöst från början när det 

antas i Paris, och bör sikta på en 

minskning av utsläppen av växthusgaser i 

den övre delen av IPCC:s senaste 

rekommenderade intervall 40–70 % fram 

till 2050 jämfört med 2010 och på nära 

noll utsläpp i slutet av århundradet, så att 

världen får en kostnadseffektiv 

utsläppsutveckling som är förenlig med 

målet att begränsa temperaturhöjningen till 

2 °C och toppen för utsläppen av 

växthusgaser nås så snart som möjligt. 

Parlamentet uppmanar EU att samarbeta 

med sina internationella partner för att 

uppnå detta mål och visa prov på god 

praxis. Parlamentet understryker att 

överenskommelsen måste vara en 

förutsägbar ram som uppmuntrar företag 

att investera i och bygga ut effektiv teknik 

för koldioxidminskning och 

klimatanpassning. 

Or. en 
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7.10.2015 A8-0275/5 

Ändringsförslag  5 

Karl-Heinz Florenz, Seán Kelly 

för PPE-gruppen 

 

Betänkande A8-0275/2015 

Gilles Pargneaux 

Mot en ny internationell klimatöverenskommelse i Paris 

2015/2112(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 10a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  10a. Europaparlamentet betonar vikten av 

att ett effektivt och bindande globalt avtal 

uppnås vid Pariskonferensen och påpekar 

att den fortsatta avsaknaden av ett sådant 

avtal ytterligare äventyrar EU-ekonomins 

konkurrenskraft och exponerar EU för 

koldioxidläckage. 

Or. en 
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7.10.2015 A8-0275/6 

Ändringsförslag  6 

Karl-Heinz Florenz, Seán Kelly 

för PPE-gruppen 

 

Betänkande A8-0275/2015 

Gilles Pargneaux 

Mot en ny internationell klimatöverenskommelse i Paris 

2015/2112(INI) 

Förslag till resolution 

Skäl K 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

K. EU har hittills varit ledande i arbetet för 

att begränsa den globala uppvärmningen, 

och detta måste fortsätta inför en ny 

internationell klimatöverenskommelse i 

Paris i slutet av 2015. 

K. EU har hittills varit ledande i kampen 

mot klimatuppvärmningen, och kommer 

att fortsätta att vara ledande inför en ny 

internationell klimatöverenskommelse i 

Paris i slutet av 2015. Denna ambition bör 

matchas av andra stora utsläppare. 

Or. en 

 

 


