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Ændringsforslag   7 

Yannick Jadot 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0275/2015 

Gilles Pargneaux 

På vej til en ny international klimaaftale i Paris 

(2015/2112(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 1 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag  

1. anerkender det ekstraordinære omfang 

og alvoren af de trusler, der opstår som 

følge af klimaændringer, og er yderst 

bekymret over, at verden er alvorligt på 

afveje i forhold til at begrænse den globale 

opvarmning til under 2 °C i forhold til det 

førindustrielle niveau; opfordrer 

regeringerne til omgående at træffe 

konkrete foranstaltninger over for 

klimaændringerne og i retning af en global 

ambitiøs og juridisk bindende aftale i Paris 

i 2015 med henblik på at nå dette mål; 

glæder sig derfor over encyklikaen 

"laudato si"; 

1. anerkender det ekstraordinære omfang 

og alvoren af de trusler, der opstår som 

følge af klimaændringer, og er yderst 

bekymret over, at verden er alvorligt på 

afveje i forhold til at begrænse den globale 

opvarmning til under 2 °C i forhold til det 

førindustrielle niveau; opfordrer 

regeringerne til omgående at træffe 

konkrete foranstaltninger over for 

klimaændringerne og i retning af en global 

ambitiøs og juridisk bindende aftale i Paris 

i 2015 med henblik på at nå dette mål;  

Or. en 
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7.10.2015 A8-0275/8 

Ændringsforslag   8 

Yannick Jadot 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0275/2015 

Gilles Pargneaux 

På vej til en ny international klimaaftale i Paris 

(2015/2112(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 6 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag  

6. anerkender den afgørende betydning, 

som et stabilt klimasystem spiller for 

fødevaresikkerhed, energiproduktion, vand 

og sanitet, infrastruktur, bevarelse af 

biodiversitet og terrestriske og marine 

økosystemer samt fred og velstand på 

globalt plan; minder om, at 

klimaændringerne forværrer tabet af 

biodiversitet; 

6. anerkender den afgørende betydning, 

som et stabilt klimasystem spiller for 

fødevaresikkerhed, energiproduktion, vand 

og sanitet, infrastruktur, bevarelse af 

biodiversitet og terrestriske og marine 

økosystemer samt fred og velstand på 

globalt plan; minder om, at 

klimaændringerne forværrer tabet af 

biodiversitet; glæder sig derfor over 

encyklikaen "laudato si"; 

Or. en 
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7.10.2015 A8-0275/9 

Ændringsforslag   9 

Benedek Jávor, Yannick Jadot 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0275/2015 

Gilles Pargneaux 

På vej til en ny international klimaaftale i Paris 

(2015/2112(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 12 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag  

  12a. er bekymret over, at en foreløbig 

analyse af den samlede virkning af de 

hidtil indgivne INDC'er fører til den 

konklusion, at disse INDC'er, hvis de ikke 

ændres, vil føre til en gennemsnitlig 

temperaturstigning i verden på mellem 2,7 

og 3,5°C; opfordrer parterne til under 

COP21-mødet i Paris at ændre de løbende 

INDC'er inden 2020 for at bringe dem i 

overensstemmelse med de seneste 

videnskabelige resultater og et sikkert 

kulstofbudget i verden, som er i 

overensstemmelse med 2°C-målet;  

Or. en 
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7.10.2015 A8-0275/10 

Ændringsforslag   10 

Benedek Jávor, Yannick Jadot 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0275/2015 

Gilles Pargneaux 

På vej til en ny international klimaaftale i Paris 

(2015/2112(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 12 b (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag  

  12b. påpeger, at de INDC'er, som 

parterne har indgivet, har forskellige 

udløbsdatoer; opfordrer parterne til i 

forbindelse med INDC-revisionen inden 

2020 at harmonisere de forskellige 

perioder for INDC'erne til 2025;  
 

Or. en 
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7.10.2015 A8-0275/11 

Ændringsforslag   11 

Benedek Jávor, Yannick Jadot 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0275/2015 

Gilles Pargneaux 

På vej til en ny international klimaaftale i Paris 

(2015/2112(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 13 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag  

  13a. påpeger, at en nedbringelse af 

drivhusgasemissionerne i EU i 2030 med 

40 % i forhold til 1999-niveauet ikke er en 

omkostningseffektiv måde at opnå under 

2°C-målet, medmindre ambitionsniveauet 

for nedbringelser i EU for 2020 forhøjes 

til 25 %; 

Or. en 
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7.10.2015 A8-0275/12 

Ændringsforslag   12 

Benedek Jávor, Yannick Jadot 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0275/2015 

Gilles Pargneaux 

På vej til en ny international klimaaftale i Paris 

(2015/2112(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 16 a (nyt)  

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag  

 16a. kræver, at Kommissionen og 

medlemsstaterne sikrer, at Parisaftalen 

anerkender, at respekt for og beskyttelse 

og fremme af menneskerettighederne, 

herunder ligestilling, fuld og lige 

deltagelse af kvinder og aktiv fremme af 

en retfærdig omstilling for arbejdskraften 

med sikring af ordentlige arbejdsforhold 

og kvalitetsjob til alle er en forudsætning 

for effektive, globale 

klimaforanstaltninger; 

Or. en 
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7.10.2015 A8-0275/13 

Ændringsforslag   13 

Benedek Jávor, Yannick Jadot 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0275/2015 

Gilles Pargneaux 

På vej til en ny international klimaaftale i Paris 

(2015/2112(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 24 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag  

24. bemærker, at bioøkonomien har 

potentiale til at bidrage væsentligt til 

genindustrialiseringen og skabelsen af nye 

job i EU og resten af verden; 

24. bemærker, at bioøkonomien har 

potentiale til at bidrage væsentligt til 

genindustrialiseringen og skabelsen af nye 

job i EU og resten af verden; erkender 

imidlertid af jord og biomasse er 

begrænsede ressourcer; 

Or. en 
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7.10.2015 A8-0275/14 

Ændringsforslag   14 

Benedek Jávor, Yannick Jadot, Bas Eickhout 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0275/2015 

Gilles Pargneaux 

På vej til en ny international klimaaftale i Paris 

(2015/2112(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 77 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag  

  77a. opfordrer Kommissionen og 

medlemsstaterne til at sikre, at alle 

foranstaltninger som en part til Paris-

aftalen måtte vedtager med henblik på at 

stabilisere drivhusgaskoncentrationen i 

atmosfæren på et niveau, som vil 

forhindre farlig antromorf påvirkning af 

klimasystemet, eller som vedrører nogle af 

de principper eller forpligtelser, der er 

omhandlet i artikel 3 og 4 i De Forenede 

Nationers rammekonvention om 

klimaændringer, ikke kan gøres til 

genstand for nuværende eller fremtidige 

traktater, som den pågældende part er 

berørt af, såfremt de skaber mulighed for 

investor-stat tvistbilæggelse; 

Or. en 

 

 


