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24.11.2014 B8-0251/1 

Ändringsförslag  1 
Ian Duncan 
för ECR-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0251/2014 
ENVI, PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 
FN:s klimatkonferens 2014 – COP 20 i Lima, Peru (1–12 december 2014) 

Förslag till resolution 
Punkt 11 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

11. Europaparlamentet erinrar om att alla 

parter i Warszawa enades om UNFCCC:s 

beslut 1/CP.19, som uppmanar alla parter 

att inleda eller intensifiera inhemska 

förberedelser inför de nationellt fastställda 

bidrag de ämnar ge och att offentliggöra 

bidragen i god tid före COP 20 (under 

första kvartalet av 2015, av de parter som 

är beredda därtill) på ett sätt som gör att 

de avsedda bidragen är tydliga, 

insynsvänliga och begripliga och kan 

kvantifieras. Parlamentet uppmanar 

parterna att se till att deras nationellt 

fastställda bidrag överensstämmer med 

koldioxidbudgeten enligt tvågradersmålet 

och att de globala utsläppen kulminerar så 

snart som möjligt. 

11. Europaparlamentet erinrar om att alla 

parter i Warszawa enades om UNFCCC:s 

beslut 1/CP.19, som uppmanar alla parter 

att inleda eller intensifiera inhemska 

förberedelser inför de nationellt fastställda 

bidrag de ämnar ge och att så snart som 

möjligt offentliggöra bidragen på ett sätt 
som gör att de avsedda bidragen är tydliga, 

insynsvänliga och begripliga och kan 

kvantifieras. Parlamentet uppmanar 

parterna att se till att deras nationellt 

fastställda bidrag överensstämmer med 

koldioxidbudgeten enligt tvågradersmålet 

och att de globala utsläppen kulminerar så 

snart som möjligt. 

Or. en 
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24.11.2014 B8-0251/2 

Ändringsförslag  2 
Ian Duncan 
för ECR-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0251/2014 
ENVI, PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 
FN:s klimatkonferens 2014 – COP 20 i Lima, Peru (1–12 december 2014) 

Förslag till resolution 
Punkt 29 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

29. Europaparlamentet konstaterar att EU 

måste fylla sin viktiga funktion på området 

för utsläppsminskningar med hjälp av 

strategier för att hejda utvecklingen av 

okonventionella fossila bränslen med 

mycket stora växthusgasutsläpp, såsom 

tjärsand. 

29. Europaparlamentet konstaterar att EU 

måste fylla sin viktiga funktion på området 

för utsläppsminskningar med hjälp av 

strategier för att hejda utvecklingen av alla 
okonventionella fossila bränslen med 

mycket stora växthusgasutsläpp. 

Or. en 
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24.11.2014 B8-0251/3 

Ändringsförslag  3 
Ian Duncan 
för ECR-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0251/2014 
ENVI, PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 
FN:s klimatkonferens 2014 – COP 20 i Lima, Peru (1–12 december 2014) 

Förslag till resolution 
Punkt 33 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

33. Europaparlamentet uppmanar 

medlemsstaterna att betala in sina 

ekonomiska bidrag i god tid före 

konferenserna och att samordna sina 

uttalanden avseende klimatfinansieringen 

bättre med EU, för att underlätta 

kommunikationen med tredje parter när 

det gäller EU:s totala bidrag och för att 

inverka så positivt som möjligt på 

förhandlingarna.  De finansiella 

åtaganden som gjordes vid Ban Ki-Moons 

toppmöte var ett bra tecken som hade 

positiv inverkan på EU:s anseende inför 

förhandlingarna i Lima. 

33. Europaparlamentet uppmanar 

medlemsstaterna att betala in sina 

ekonomiska bidrag så snart som möjligt så 

att framstegen med kapitaliseringen av 

den gröna klimatfonden kan mätas. De 

finansiella åtaganden som gjordes vid Ban 

Ki-Moons toppmöte var ett bra tecken som 

hade positiv inverkan på EU:s anseende 

inför förhandlingarna i Lima. 

Or. en 
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24.11.2014 B8-0251/4 

Ändringsförslag  4 
Ian Duncan 
för ECR-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0251/2014 
ENVI, PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 
FN:s klimatkonferens 2014 – COP 20 i Lima, Peru (1–12 december 2014) 

Förslag till resolution 
Punkt 39 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

39. Europaparlamentet betonar att 

anpassningsåtgärder är ett oundvikligt 

behov och måste spela en central roll i det 

nya avtalet. Att agera nu för att minska 

växthusgasutsläpp kommer att bli mindre 

kostsamt för de globala och nationella 

ekonomierna, och skulle göra 

anpassningsåtgärder mindre kostsamma. 

Parlamentet uppmanar alla länder att vidta 

lämpliga åtgärder för att planera, anpassa 

sig till och reagera på effekterna av 

klimatförändringarna för att skydda sina 

befolkningar, samhällen, ekonomier och 

sin miljö och för att åstadkomma hållbar 

klimatsäker utveckling.  Att reagera på 

klimatrelaterade risker inbegriper att man 

måste fatta beslut i en föränderlig värld, 

och vara ständigt osäker när det gäller hur 

allvarliga konsekvenserna av 

klimatförändringarna är och när de 

kommer att visa sig, och inse att 

anpassningseffektiviteten är begränsad. 

39. Europaparlamentet betonar att 

anpassningsåtgärder är väsentliga och 

måste spela en central roll i det nya avtalet. 

Att agera nu för att minska 

växthusgasutsläpp kommer att bli mindre 

kostsamt för de globala och nationella 

ekonomierna, och skulle göra 

anpassningsåtgärder mindre kostsamma. 

Parlamentet uppmanar alla länder att vidta 

lämpliga åtgärder för att planera, anpassa 

sig till och reagera på effekterna av 

klimatförändringarna för att skydda sina 

befolkningar, samhällen, ekonomier och 

sin miljö och för att åstadkomma hållbar 

klimatsäker utveckling.  Att reagera på 

klimatrelaterade risker inbegriper att man 

måste fatta beslut i en föränderlig värld, 

och vara ständigt osäker när det gäller hur 

allvarliga konsekvenserna av 

klimatförändringarna är och när de 

kommer att visa sig, och inse att 

anpassningseffektiviteten är begränsad. 

Or. en 
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24.11.2014 B8-0251/5 

Ändringsförslag  5 
Ian Duncan 
för ECR-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0251/2014 
ENVI, PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 
FN:s klimatkonferens 2014 – COP 20 i Lima, Peru (1–12 december 2014) 

Förslag till resolution 
Punkt 43 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

43. Europaparlamentet inser svårigheterna 

med att särskilja klimat- och 

utvecklingsåtgärder och deras många 

synergier på nationsnivå, men vidhåller att 

det fortfarande går att göra trovärdiga och 
insynsvänliga bedömningar av hur kravet 

på komplementaritet uppfyllts. 

43. Europaparlamentet inser svårigheterna 

med att särskilja klimat- och 

utvecklingsåtgärder och deras många 

synergier på nationsnivå, men vidhåller att 

man på alla sätt måste anstränga sig för 

att göra detta på ett trovärdigt och 
insynsvänligt sätt. 

Or. en 
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24.11.2014 B8-0251/6 

Ändringsförslag  6 
Ian Duncan 
för ECR-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0251/2014 
ENVI, PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 
FN:s klimatkonferens 2014 – COP 20 i Lima, Peru (1–12 december 2014) 

Förslag till resolution 
Punkt 55 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

55. Europaparlamentet känner oro över att 

de globala koldioxidutsläppen enligt 

Internationella energiorganets (IEA) 

uppgifter ökade under 2013, trots att 

utsläppen i Europa och i Förenta staterna 

minskade. Parlamentet föreslår därför att 

man ska överväga ett differentierat ansvar 

så att varje land bidrar till de globala 

insatserna på det industri- och 

energipolitiska området. Parlamentet 

kräver att teknik såsom rymdsatelliter 

utnyttjas på ett bättre sätt för att samla in 

korrekta uppgifter avseende utsläpp och 

temperatur och efterlyser även ett öppet 

samarbete och informationsutbyten mellan 

länder. 

55. Europaparlamentet känner oro över att 

de globala koldioxidutsläppen enligt 

Internationella energiorganets (IEA) 

uppgifter ökade under 2013, trots att 

utsläppen i Europa och i Förenta staterna 

minskade. Parlamentet föreslår därför att 

man ska titta på parternas differentierade 

ansvar och även på deras differentierade 

kapacitet, så att varje land bidrar till de 

globala insatserna på det industri- och 

energipolitiska området. Parlamentet 

kräver att teknik såsom rymdsatelliter 

utnyttjas på ett bättre sätt för att samla in 

korrekta uppgifter avseende utsläpp och 

temperatur och efterlyser även ett öppet 

samarbete och informationsutbyten mellan 

länder. 

Or. en 
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24.11.2014 B8-0251/7 

Ändringsförslag  7 
Ian Duncan 
för ECR-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0251/2014 
ENVI, PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 
FN:s klimatkonferens 2014 – COP 20 i Lima, Peru (1–12 december 2014) 

Motion for a resolution 
Punkt 64 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

64. Europaparlamentet anser det beklagligt 

att man varken internationellt eller inom 

EU utnyttjar energibesparingspotentialen i 

tillräckligt stor utsträckning, och 

understryker att energibesparingar leder till 

ökad sysselsättning, ekonomiska 

besparingar, energitrygghet, ökad 

konkurrenskraft och större 

utsläppsminskningar, och att den också är 

viktig för att frikoppla utsläpp från 

ekonomisk tillväxt. Parlamentet uppmanar 

EU att arbeta för skärpt fokus och större 

insatser när det gäller energibesparingar i 

internationella förhandlingar, oavsett om 

dessa rör tekniköverföring, 

utvecklingsplaner för utvecklingsländer 

eller ekonomiskt stöd, och poängterar att 

EU och dess medlemsstater måste sätta 

upp ambitiösa energieffektivitetsmål, och 

uppfylla dem, om de ska vara trovärdiga. 

Parlamentet understryker vikten av att 

minska energislöseriet inom byggnads- och 

transportsektorn samt när det gäller 

bostadshusens elektriska installationer och 

hushållsapparater, för att maximera 

energisparande och energieffektivitet.  

64. Europaparlamentet anser det beklagligt 

att man varken internationellt eller inom 

EU utnyttjar energibesparingspotentialen i 

tillräckligt stor utsträckning, och 

understryker att energibesparingar leder till 

ökad sysselsättning, ekonomiska 

besparingar, energitrygghet, ökad 

konkurrenskraft och större 

utsläppsminskningar, och att den också är 

viktig för att frikoppla utsläpp från 

ekonomisk tillväxt. Parlamentet uppmanar 

EU att arbeta för skärpt fokus och större 

insatser när det gäller energibesparingar i 

internationella förhandlingar, oavsett om 

dessa rör tekniköverföring, 

utvecklingsplaner för utvecklingsländer 

eller ekonomiskt stöd. Parlamentet 

poängterar att krav på internationella 

energieffektivitetsinsatser undergrävs av 

oförmågan att agera på hemmaplan. 

Parlamentet understryker vikten av att 

minska energislöseriet inom byggnads- och 

transportsektorn samt när det gäller 

bostadshusens elektriska installationer och 

hushållsapparater, för att maximera 

energisparande och energieffektivitet. 

Or. en 

 

 


