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21.10.2013 B7-0482/1 

Ändringsförslag  1 
Karl-Heinz Florenz, Richard Seeber 
för PPE-gruppen 

 

Förslag till resolution B7-0482/2013 
Matthias Groote, Karl-Heinz Florenz, Dan Jørgensen, Corinne Lepage, Bas Eickhout, 
Sabine Wils 
för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 

Klimatförändringskonferensen i Warszawa, Polen (COP 19) 

Förslag till resolution 
Punkt 19 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

19. Europaparlamentet noterar att EU är på 

god väg att åstadkomma 

utsläppsminskningar som vida överskrider 

det nuvarande 20-procentmålet, och 

framhåller att en större ambitionsnivå 

behövs även för att göra utsläppsrätter för 

koldioxid till bristvara. Parlamentet 

erinrar om att det ligger i EU:s eget 

intresse att sikta på ett 30-procentigt 

klimatskyddsmål senast 2020, och på så 

sätt skapa hållbar tillväxt och ytterligare 

arbetstillfällen och minska beroendet av 

importerad energi. Parlamentet uppmanar 

EU att utöka sitt mål.  

19. Europaparlamentet noterar att EU är på 

god väg att åstadkomma 

utsläppsminskningar som vida överskrider 

det nuvarande 20-procentmålet, och 

upprepar att EU erbjudit sig att utöka sitt 

utsläppsminskningsmål till 30 procent 

senast 2020 om andra stora 

utsläppsländer binder upp sig till 

jämförbara minskningsmål, och på så sätt 

skapa hållbar tillväxt och ytterligare 

arbetstillfällen och minska beroendet av 

importerad energi. 

Or. en 
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21.10.2013 B7-0482/2 

Ändringsförslag  2 
Richard Seeber 
för PPE-gruppen 

 

Förslag till resolution B7-0482/2013 
Matthias Groote, Karl-Heinz Florenz, Dan Jørgensen, Corinne Lepage, Bas Eickhout, 
Sabine Wils 
för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 

Klimatförändringskonferensen i Warszawa, Polen (COP 19) 

Förslag till resolution 
Punkt 6 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

6. Europaparlamentet välkomnar 

Ban Ki-Moons förslag om att hålla ett 

klimattoppmöte för världens ledare i 

september 2014 och ett ”för-COP” för 

folket, i Venezuela 2014. Parlamentet 

betonar vikten av ett välorganiserat 

evenemang med betydelsefulla resultat och 

med deltagande på högsta politiska nivå 

och under medverkan av det civila 

samhället, för att säkra och bibehålla den 

nödvändiga politiska dynamiken inför 

konferenserna 2014 och 2015. Parlamentet 

anser att ett lyckat avtal 2015 förutsätter att 

länderna gör åtaganden om minskade 

växthusgasutsläpp innan världens ledare 

håller sitt toppmöte och betonar att EU 

måste föregå med gott exempel och i tid 

före toppmötet anta ambitiösa mål för 

2030 i fråga om minskade 

växthusgasutsläpp, energieffektivitet och 

förnybara energikällor. 

6. Europaparlamentet välkomnar 

Ban Ki-Moons förslag om att hålla ett 

klimattoppmöte för världens ledare i 

september 2014 och ett ”för-COP” för 

folket, i Venezuela 2014. Parlamentet 

betonar vikten av ett välorganiserat 

evenemang med betydelsefulla resultat och 

med deltagande på högsta politiska nivå 

och under medverkan av det civila 

samhället, för att säkra och bibehålla den 

nödvändiga politiska dynamiken inför 

konferenserna 2014 och 2015. Parlamentet 

anser att ett lyckat avtal 2015 förutsätter att 

länderna gör åtaganden om minskade 

växthusgasutsläpp innan världens ledare 

håller sitt toppmöte och betonar att EU 

måste föregå med gott exempel och i tid 

före toppmötet föreslå ambitiösa strategier 

för 2030 i fråga om minskade 

växthusgasutsläpp, energieffektivitet och 

förnybara energikällor. 

Or. en 
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21.10.2013 B7-0482/3 

Ändringsförslag  3 
Richard Seeber 
för PPE-gruppen 

 

Förslag till resolution B7-0482/2013 
Matthias Groote, Karl-Heinz Florenz, Dan Jørgensen, Corinne Lepage, Bas Eickhout, 
Sabine Wils 
för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 

Klimatförändringskonferensen i Warszawa, Polen (COP 19) 

Förslag till resolution 
Punkt 13a (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 13a. Europaparlamentet påminner om att 

EU står för omkring 11 procent av de 

globala utsläppen enligt IEA, en siffra 

som kommer att minska ytterligare under 

de kommande decennierna. Parlamentet 

betonar att industrins aktörer och 

energisektorer skulle kunna uppnå högre 

ambitioner och större acceptans för en 

ambitiös klimatförändringspolitik om 

andra globala ekonomier visade en högre 

ambitionsnivå genom att vidta liknande 

åtgärder. 

Or. en 

 

 


