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21.10.2013 B7-0482/1 

Amendement  1 

Karl-Heinz Florenz, Richard Seeber 

namens de PPE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B7-0482/2013 

Matthias Groote, Karl-Heinz Florenz, Dan Jørgensen, Corinne Lepage, Bas Eickhout, 

Sabine Wils 

namens de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 

Conferentie over klimaatverandering in Warschau, Polen (COP 19) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 19 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

19. neemt kennis van het feit dat de EU 

hard op weg is de huidige 

emissiereductiedoelstelling van 20% 

voorbij te streven, en benadrukt dat meer 

ambitie ook noodzakelijk is om schaarste 

op de koolstofmarkt te creëren; benadrukt 

dat het streven naar een 30%-doelstelling 

voor klimaatverandering tegen 2020 in het 

eigen belang van de EU is, aangezien 

aldus duurzame groei tot stand komt, extra 

banen worden gecreëerd en de 

afhankelijkheid van energie-invoer wordt 

beperkt; vraagt de EU dringend om haar 

streefcijfer te verhogen;  

19. neemt kennis van het feit dat de EU 

hard op weg is de huidige 

emissiereductiedoelstelling van 20% 

voorbij te streven, en herhaalt dat de EU 

heeft aangegeven haar 

emissiereductiedoelstelling te willen 

verhogen naar 30% tegen 2020 indien 

andere landen met hoge emissies zich tot 

vergelijkbare reductiedoelstellingen 

verbinden, waardoor duurzame groei tot 

stand komt, extra banen worden gecreëerd 

en de afhankelijkheid van energie-invoer 

wordt beperkt;  

Or. en 
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21.10.2013 B7-0482/2 

Amendement  2 

Richard Seeber 

namens de PPE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B7-0482/2013 

Matthias Groote, Karl-Heinz Florenz, Dan Jørgensen, Corinne Lepage, Bas Eickhout, 

Sabine Wils 

namens de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 

Conferentie over klimaatverandering in Warschau, Polen (COP 19) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

6. is verheugd over het voorstel van Ban-

Ki Moon om in september 2014 een 

klimaattop met alle wereldleiders te 

organiseren, en in 2014 een pre-COP van 

de burgers in Venezuela; benadrukt het 

belang van een goed voorbereid evenement 

met bruikbare resultaten en engagement op 

het hoogste politieke niveau en met het 

maatschappelijk middenveld, om het 

noodzakelijke politieke momentum in de 

aanloop naar de conferenties van 2014 en 

2015 te bewerkstelligen en te handhaven; 

vindt dat de landen toezeggingen over de 

reductie van broeikasgassen moeten 

voorstellen vóór de top van de 

wereldleiders opdat de overeenkomst van 

2015 een succes kan worden; benadrukt dat 

de EU het goede voorbeeld moet geven en 

op tijd voor de top ambitieuze 

doelstellingen voor 2030 moet goedkeuren 

over de reductie van broeikasgassen, 

energie-efficiëntie en hernieuwbare 

energie; 

6. is verheugd over het voorstel van Ban-

Ki Moon om in september 2014 een 

klimaattop met alle wereldleiders te 

organiseren, en in 2014 een pre-COP van 

de burgers in Venezuela; benadrukt het 

belang van een goed voorbereid evenement 

met bruikbare resultaten en engagement op 

het hoogste politieke niveau en met het 

maatschappelijk middenveld, om het 

noodzakelijke politieke momentum in de 

aanloop naar de conferenties van 2014 en 

2015 te bewerkstelligen en te handhaven; 

vindt dat de landen toezeggingen over de 

reductie van broeikasgassen moeten 

voorstellen vóór de top van de 

wereldleiders opdat de overeenkomst van 

2015 een succes kan worden; benadrukt dat 

de EU het goede voorbeeld moet geven en 

op tijd voor de top ambitieus beleid voor 

2030 moet voorstellen voor de reductie van 

broeikasgassen, energie-efficiëntie en 

hernieuwbare energie; 

Or. en 
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21.10.2013 B7-0482/3 

Amendement  3 

Richard Seeber 

namens de PPE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B7-0482/2013 

Matthias Groote, Karl-Heinz Florenz, Dan Jørgensen, Corinne Lepage, Bas Eickhout, 

Sabine Wils 

namens de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 

Conferentie over klimaatverandering in Warschau, Polen (COP 19) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 13 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 13 bis. herinnert eraan dat de Europese 

Unie volgens het IEA ongeveer 11 % van 

de mondiale emissies voor haar rekening 

neemt en dat dit percentage de komende 

decennia verder zal dalen; beklemtoont 

dat ambitieuzere streefcijfers en 

draagvlak voor een ambitieus 

klimaatbeleid bij spelers in de industrie en 

energiesector haalbaar zijn als andere 

economieën in de wereld eveneens meer 

ambitie tonen door vergelijkbare actie te 

ondernemen; 

Or. en 

 

 


