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21.10.2013 B7-0482/4 

Ändringsförslag  4 
Tadeusz Cymański 
för EFD-gruppen 

 

Förslag till resolution B7-0482/2013 
ENVI, PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL 
Klimatförändringskonferensen i Warszawa, Polen (COP 19) 

Förslag till resolution 
Punkt 2 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

2. Europaparlamentet betonar det 

betydande arbete som behöver göras i den 

tillfälliga arbetsgruppen för 

Durbanplattformen för förstärkta insatser i 

fråga om de principer och den ram som ska 

gälla för det nya globala klimatavtalet och 

vägen mot att uppnå detta senast vid 

COP 21 i Paris 2015. Parlamentet noterar 

ytterligare att dess arbete måste påverkas 

av klimatpanelens femte 

utvärderingsrapport som ska vara klar 

2014. Parlamentet framhåller att 

2015 års avtal måste uppnå målet om att 

minska de globala utsläppen till under 

1990 års nivåer senast 2030 och bör sikta 

på en utfasning av de globala 

koldioxidutsläppen fram till 2050. 

2. Europaparlamentet betonar det 

betydande arbete som behöver göras i den 

tillfälliga arbetsgruppen för 

Durbanplattformen för förstärkta insatser i 

fråga om de principer och den ram som ska 

gälla för det nya globala klimatavtalet och 

vägen mot att uppnå detta senast vid 

COP 21 i Paris 2015. Parlamentet noterar 

ytterligare att dess arbete måste påverkas 

av klimatpanelens femte 

utvärderingsrapport som ska vara klar 

2014.  

Or. en 
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21.10.2013 B7-0482/5 

Ändringsförslag  5 
Tadeusz Cymański 
för EFD-gruppen 

 

Förslag till resolution B7-0482/2013 
ENVI, PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL 
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.  

Or. en 
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21.10.2013 B7-0482/6 

Ändringsförslag  6 
Tadeusz Cymański 
för EFD-gruppen 

 

Förslag till resolution B7-0482/2013 
ENVI, PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL 
Klimatförändringskonferensen i Warszawa, Polen (COP 19) 

Förslag till resolution 
Punkt 8 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

8. Europaparlamentet anser det som en 

förutsättning för att EU ska kvarstå i 

ledningen inom arbetet med att utveckla 

teknik för ett framtida klimatvänligt 

samhälle, att EU har som mål att 

växthusgasutsläppen ska minska med 

åtminstone 50 procent fram till 2030. 

utgår 

Or. en 
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21.10.2013 B7-0482/7 

Ändringsförslag  7 
Tadeusz Cymański 
för EFD-gruppen 

 

Förslag till resolution B7-0482/2013 
ENVI, PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL 
Klimatförändringskonferensen i Warszawa, Polen (COP 19) 

Förslag till resolution 
Punkt 14 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

14. Europaparlamentet välkomnar EU:s, 

Schweiz, Norges, Liechtensteins, Islands 

och Australiens beslut att ansluta sig till en 

andra åtagandeperiod för Kyotoprotokollet 

med början den 1 januari 2013, vilket 

innebär en övergång till en ny 

internationell ordning som omfattar alla 

parter och som ska ha upprättats 

senast 2020, och kräver att den ratificeras 

omgående såsom man kom överens om i 

Doha. 

14. Europaparlamentet välkomnar EU:s, 

Schweiz, Norges, Liechtensteins, Islands 

och Australiens beslut att ansluta sig till en 

andra åtagandeperiod för Kyotoprotokollet 

med början den 1 januari 2013, vilket 

innebär en övergång till en ny 

internationell ordning som omfattar alla 

parter och som ska ha upprättats 

senast 2020, och kräver att den ratificeras 

omgående såsom man kom överens om i 

Doha. Parlamentet noterar att dessa 

parter i dag svarar för mindre än 

14 procent av de globala utsläppen. 

Or. en 
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21.10.2013 B7-0482/8 

Ändringsförslag  8 
Tadeusz Cymański 
för EFD-gruppen 

 

Förslag till resolution B7-0482/2013 
ENVI, PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL 
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.  

Or. en 
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21.10.2013 B7-0482/9 

Ändringsförslag  9 
Tadeusz Cymański 
för EFD-gruppen 

 

Förslag till resolution B7-0482/2013 
ENVI, PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL 
Klimatförändringskonferensen i Warszawa, Polen (COP 19) 

Förslag till resolution 
Punkt 55a (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 55a. Europaparlamentet anser att endast 

en samfälld insats av länderna i alla 

världsdelar kommer att göra det möjligt 

att verksamt bekämpa 

klimatförändringsproblemet. 

Or. en 
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21.10.2013 B7-0482/10 

Ändringsförslag  10 
Tadeusz Cymański 
för EFD-gruppen 

 

Förslag till resolution B7-0482/2013 
ENVI, PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL 
Klimatförändringskonferensen i Warszawa, Polen (COP 19) 

Förslag till resolution 
Punkt 55b (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 55b. Europaparlamentet konstaterar att 

eftersom EU:s andel av de globala 

utsläppen för närvarande ligger på 

11 procent och väntas sjunka till 

4 procent senast 2030, bör EU se över sin 

strategi och föra en öppen dialog med de 

största utsläppskällorna, vilket är 

avgörande för att man ska finna en global 

lösning. 

Or. en 

 

 


