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21.10.2013 B7-0482/4 

Amendement  4 

Tadeusz Cymański 

namens de EFD-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B7-0482/2013 

ENVI, PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL 

Conferentie over klimaatverandering in Warschau, Polen (COP 19) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

2. onderstreept het vele werk dat moet 

worden verzet in de Ad-hocwerkgroep 

inzake het Platform van Durban voor 

versterkte maatregelen, wat betreft de 

beginselen en het kader voor de nieuwe 

wereldwijde klimaatovereenkomst, alsook 

het traject om deze te verwezenlijken tegen 

de tijd dat COP 21 zal worden gehouden in 

Parijs in 2015; merkt verder op dat de 

activiteiten van deze werkgroep moeten 

worden geïnspireerd door het vijfde 

evaluatierapport van de IPCC dat in 2014 

moet verschijnen; benadrukt dat met de 

overeenkomst van 2015 het doel om 

uiterlijk in 2030 de mondiale uitstoot te 

verminderen tot onder het niveau van 

1990 moet worden bereikt en moet worden 

beoogd om de mondiale koolstofemissies 

uiterlijk in 2050 uit te faseren; 

2. onderstreept het vele werk dat moet 

worden verzet in de Ad-hocwerkgroep 

inzake het Platform van Durban voor 

versterkte maatregelen, wat betreft de 

beginselen en het kader voor de nieuwe 

wereldwijde klimaatovereenkomst, alsook 

het traject om deze te verwezenlijken tegen 

de tijd dat COP 21 zal worden gehouden in 

Parijs in 2015; merkt verder op dat de 

activiteiten van deze werkgroep moeten 

worden geïnspireerd door het vijfde 

evaluatierapport van de IPCC dat in 2014 

moet verschijnen;  

Or. en 
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21.10.2013 B7-0482/5 

Amendement  5 

Tadeusz Cymański 

namens de EFD-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B7-0482/2013 

ENVI, PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL 

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;  

Or. en 
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21.10.2013 B7-0482/6 

Amendement  6 

Tadeusz Cymański 

namens de EFD-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B7-0482/2013 

ENVI, PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL 

Conferentie over klimaatverandering in Warschau, Polen (COP 19) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 8 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

8. is van mening dat het streefcijfer van de 

EU voor de reductie van 

broeikasgasemissies ten minste 50 % moet 

zijn voor 2030 zodat de EU koploper kan 

blijven in de ontwikkeling van 

technologieën voor een 

klimaatvriendelijke economie; 

Schrappen 

Or. en 
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21.10.2013 B7-0482/7 

Amendement  7 

Tadeusz Cymański 

namens de EFD-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B7-0482/2013 

ENVI, PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL 

Conferentie over klimaatverandering in Warschau, Polen (COP 19) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 14 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

14. is verheugd over het besluit van de EU, 

Zwitserland, Noorwegen, Liechtenstein, 

IJsland en Australië om deel te nemen aan 

een tweede verbintenisperiode van het 

Protocol van Kyoto met ingang van 

1 januari 2013, als overgang naar de 

instelling van een nieuwe, alle partijen 

omvattende internationale regeling, en 

roept op tot een snelle ratificering, zoals 

afgesproken in Doha; 

14. is verheugd over het besluit van de EU, 

Zwitserland, Noorwegen, Liechtenstein, 

IJsland en Australië om deel te nemen aan 

een tweede verbintenisperiode van het 

Protocol van Kyoto met ingang van 

1 januari 2013, als overgang naar de 

instelling van een nieuwe, alle partijen 

omvattende internationale regeling, en 

roept op tot een snelle ratificering, zoals 

afgesproken in Doha; wijst erop dat deze 

partijen momenteel minder dan 14% van 

de totale mondiale uitstoot van 

broeikasgassen voor hun rekening 

nemen; 

Or. en 
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21.10.2013 B7-0482/8 

Amendement  8 

Tadeusz Cymański 

namens de EFD-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B7-0482/2013 

ENVI, PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL 

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. onderstreept dat de EU hard op weg is 

de huidige emissiereductiedoelstelling van 

20% voorbij te streven;  

Or. en 
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21.10.2013 B7-0482/9 

Amendement  9 

Tadeusz Cymański 

namens de EFD-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B7-0482/2013 

ENVI, PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL 

Conferentie over klimaatverandering in Warschau, Polen (COP 19) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 55 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 55 bis. is van mening dat alleen een 

gezamenlijke aanpak, waarbij alle landen 

van alle continenten betrokken worden, 

de problemen van de klimaatverandering 

effectief kan oplossen; 

Or. en 
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21.10.2013 B7-0482/10 

Amendement  10 

Tadeusz Cymański 

namens de EFD-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B7-0482/2013 

ENVI, PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL 

Conferentie over klimaatverandering in Warschau, Polen (COP 19) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 55 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 55 ter. erkent dat aangezien het aandeel 

van de EU in de mondiale emissies 

momenteel 11% is en naar verwachting 

tegen 2030 tot 4% zal zijn gedaald, de EU 

haar strategie moet herbeoordelen en een 

open dialoog moet aangaan met de 

grotere vervuilers, hetgeen cruciaal is om 

een globale oplossing te vinden; 

Or. en 

 

 


