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7.10.2015 A8-0275/7 

Ändringsförslag  7 

Yannick Jadot 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0275/2015 

Gilles Pargneaux 

Mot en ny internationell klimatöverenskommelse i Paris 

2015/2112(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 1 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

1. Europaparlamentet inser vilka 

utomordentligt omfattande och allvarliga 

hot klimatförändringarna för med sig och 

uttrycker djup oro över att världen inte alls 

verkar klara av att begränsa den globala 

uppvärmningen till under 2° C i 

förhållande till den förindustriella nivån. 

Parlamentet uppmanar regeringarna att 

utan dröjsmål vidta bindande och konkreta 

åtgärder mot klimatförändringarna och 

uppnå en ambitiös och rättsligt bindande 

global överenskommelse i Paris 2015 i 

syfte att uppnå detta mål. Parlamentet 

välkomnar därför encyklikan Laudato Si. 

1. Europaparlamentet inser vilka 

utomordentligt omfattande och allvarliga 

hot klimatförändringarna för med sig och 

uttrycker djup oro över att världen inte alls 

verkar klara av att begränsa den globala 

uppvärmningen till under 2° C i 

förhållande till den förindustriella nivån. 

Parlamentet uppmanar regeringarna att 

utan dröjsmål vidta bindande och konkreta 

åtgärder mot klimatförändringarna och 

uppnå en ambitiös och rättsligt bindande 

global överenskommelse i Paris 2015 i 

syfte att uppnå detta mål.  

Or. en 
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7.10.2015 A8-0275/8 

Ändringsförslag  8 

Yannick Jadot 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0275/2015 

Gilles Pargneaux 

Mot en ny internationell klimatöverenskommelse i Paris 

2015/2112(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 6 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

6. Europaparlamentet framhåller den 

grundläggande betydelsen av ett stabilt 

klimatsystem för livsmedelstrygghet, 

energiproduktion, vatten och sanitet, 

infrastruktur, bevarandet av den biologiska 

mångfalden och av landbaserade och 

marina ekosystem samt för fred och 

välstånd på global nivå. Parlamentet erinrar 

om att klimatförändringarna påskyndar 

förlusten av biologisk mångfald. 

6. Europaparlamentet framhåller den 

grundläggande betydelsen av ett stabilt 

klimatsystem för livsmedelstrygghet, 

energiproduktion, vatten och sanitet, 

infrastruktur, bevarandet av den biologiska 

mångfalden och av landbaserade och 

marina ekosystem samt för fred och 

välstånd på global nivå. Parlamentet erinrar 

om att klimatförändringarna påskyndar 

förlusten av biologisk mångfald. 

Parlamentet välkomnar därför encyklikan 

Laudato Si. 

Or. en 
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7.10.2015 A8-0275/9 

Ändringsförslag  9 

Benedek Jávor, Yannick Jadot 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0275/2015 

Gilles Pargneaux 

Mot en ny internationell klimatöverenskommelse i Paris 

2015/2112(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 12a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 12a. Europaparlamentet är oroat över att 

analysen på ett tidigt stadium av den 

sammanlagda inverkan av de planerade 

nationellt fastställda bidrag som hittills 

inlämnats ger vid handen att de 

nuvarande planerade nationellt fastställda 

bidragen, om de inte görs till föremål för 

en översyn, skulle leda till en 

genomsnittlig temperaturökning i världen 

på mellan 2,7 °C och 3,5 °C, och 

uppmanar parterna att vid COP21 i Paris 

enas om en översyn av de nuvarande 

planerade nationellt fastställda bidragen 

före 2020, för att anpassa dem till de 

senaste vetenskapliga bedömningarna och 

med en global koldioxidbudget som är 

säker och förenlig med tvågradersmålet.  

Or. en 
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7.10.2015 A8-0275/10 

Ändringsförslag  10 

Benedek Jávor, Yannick Jadot 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0275/2015 

Gilles Pargneaux 

Mot en ny internationell klimatöverenskommelse i Paris 

2015/2112(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 12b (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 12b. Europaparlamentet påpekar att de 

planerade nationellt fastställda bidrag 

som inlämnats av parterna har olika 

sluttidpunkter och uppmanar parterna att, 

i samband med översynen av planerade 

nationellt fastställda bidragen, 

harmonisera de olika tidsgränserna för 

dem fram till 2025.  

Or. en 
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7.10.2015 A8-0275/11 

Ändringsförslag  11 

Benedek Jávor, Yannick Jadot 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0275/2015 

Gilles Pargneaux 

Mot en ny internationell klimatöverenskommelse i Paris 

2015/2112(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 13a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 13a. Europaparlamentet påpekar att en 

40 procents minskning av EU:s 

växthusgasutsläpp fram till 2030, jämfört 

med nivåerna för 1990, inte innebär att 

EU på ett kostnadseffektivt sätt kan nå 

målet om en uppvärmning på under 2 °C, 

om inte ambitionsnivån för 2020 höjs till 

en inhemsk minskning på 25 procent. 

Or. en 



 

AM\1075176SV.doc  PE568.526v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

 

7.10.2015 A8-0275/12 

Ändringsförslag  12 

Benedek Jávor, Yannick Jadot 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0275/2015 

Gilles Pargneaux 

Mot en ny internationell klimatöverenskommelse i Paris 

2015/2112(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 16a (ny)  

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 16a. Europaparlamentet håller fast vid att 

kommissionen och medlemsstaterna 

måste se till att det erkänns i 

Parisöverenskommelsen att ett 

verkningsfullt klimatarbete i världen 

förutsätter respekt för samt skydd och 

främjande av de mänskliga rättigheterna, 

vilket innefattar bland annat jämställdhet, 

fullständigt deltagande av kvinnor på 

likvärdiga villkor samt aktivt främjande 

av en rättvis omställning av arbetskraften, 

där det skapas anständigt arbete och 

arbetstillfällen av hög kvalitet för alla.  

Or. en 
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7.10.2015 A8-0275/13 

Ändringsförslag  13 

Benedek Jávor, Yannick Jadot 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0275/2015 

Gilles Pargneaux 

Mot en ny internationell klimatöverenskommelse i Paris 

2015/2112(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 24 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

24. Europaparlamentet konstaterar att 

bioekonomi har potential att avsevärt bidra 

till återindustrialisering och skapandet av 

nya arbetstillfällen i EU och resten av 

världen. 

24. Europaparlamentet konstaterar att 

bioekonomi har potential att avsevärt bidra 

till återindustrialisering och skapandet av 

nya arbetstillfällen i EU och resten av 

världen. Parlamentet inser dock att mark 

och biomassa är begränsade resurser. 

Or. en 
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7.10.2015 A8-0275/14 

Ändringsförslag  14 

Benedek Jávor, Yannick Jadot, Bas Eickhout 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0275/2015 

Gilles Pargneaux 

Mot en ny internationell klimatöverenskommelse i Paris 

2015/2112(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 77a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  77a. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen och medlemsstaterna att 

säkerställa att inga åtgärder som antas av 

en part till Parisöverenskommelsen och 

som avser målet att stabilisera 

växthusgaskoncentrationer i atmosfären 

på en nivå som skulle förhindra farlig 

antropogen inverkan, eller som avser 

någon av principerna eller åtagandena i 

artiklarna 3 och 4 i FN:s ramkonvention 

om klimatförändringar, underställs något 

befintligt eller framtida avtal för en part i 

den mån det tillåter tvistlösning mellan 

investerare och stat. 

Or. en 

 

 


