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Ändringsförslag  9 
Karl-Heinz Florenz 
för PPE-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 16 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

16. Europaparlamentet framhåller att det 
har uppmanat kommissionen och 
medlemsstaterna att fastställa ett bindande 
EU-mål för 2030 om att minska de 
inhemska växthusgasutsläppen med minst 
40 % jämfört med 1990 års nivåer, ett 
bindande EU-mål för 2030 om att 
förbättra energieffektiviteten med 40 %, i 

överensstämmelse med forskningen om 

potentialen för kostnadseffektiva 

energibesparingar, och ett bindande EU-
mål för 2030 om att minst 30 % av den 
sammanlagda slutliga 

energiförbrukningen ska komma från 

förnybara energikällor. Parlamentet 
uppmanar med kraft medlemsstaterna att 
beakta dessa mål i sina pågående 
diskussioner. 

16. Både Europaparlamentet och 
Europeiska rådet har efterlyst ett bindande 
EU-mål för 2030 om att minska de 
inhemska växthusgasutsläppen med minst 
40 % jämfört med 1990 års nivåer. 
Parlamentet konstaterar att det finns ett 

stort antal åsikter om rollen och 

ambitionsnivån för ett bindande EU-mål 
om energieffektivitet för 2030 och ett 
bindande EU-mål om förnybara 
energikällor för 2030. Parlamentet 
framhåller sin åsikt att ett EU som är 

världsledande inom utveckling och 

tillämpning av förnybara energikällor och 

genomförande av ambitiösa 

energieffektivitetsåtgärder i längden vore 

det mest hållbara och kostnadseffektiva 

sättet att klara de planerade 

utsläppsminskningarna och samtidigt 

minska energiberoendet. Parlamentet 
uppmanar med kraft kommissionen att 
beakta parlamentets ståndpunkt när den 
förbereder förslag om genomförande av 

klimat- och energimålen för 2030.  

Or. en 
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Ändringsförslag  10 
Karl-Heinz Florenz 
för PPE-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 36 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

36. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att använda intäkter från 
koldioxidmarknaderna för 
klimatfinansiering och utvecklingsbistånd i 
utvecklingsländerna. Parlamentet påpekar 
dock att detta system stöter på problem 
eftersom intäkterna har minskat i takt med 
det sjunkande globala koldioxidpriset. 
Åtgärder måste vidtas för att göra EU:s 
utsläppshandelssystem till ett mycket mer 
effektivt instrument, främst genom att 
man drar tillbaka ett antal 

utsläppsenheter och anpassar dem till 
beräknade faktiska utsläpp och till en 
kostnadseffektiv nationell utsläppsplan för 
att nå EU:s klimatmål för 2050, vilket då 
kan leda till att betydande resurser frigörs 
som borde kunna bidra till att finansiera 
utvecklingsländernas åtaganden och 
anpassningsåtgärder. 

36. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att använda en del av 
intäkterna från koldioxidmarknaderna för 
klimatfinansiering och utvecklingsbistånd i 
utvecklingsländerna. Parlamentet påpekar 
dock att detta system stöter på problem 
eftersom intäkterna har minskat i takt med 
det sjunkande globala koldioxidpriset. 
Åtgärder måste vidtas för att göra EU:s 
utsläppshandelssystem till ett mycket mer 
effektivt instrument och anpassa det till 
beräknade faktiska utsläpp och till en 
kostnadseffektiv nationell utsläppsplan för 
att nå EU:s klimatmål för 2050, vilket då 
kan leda till att betydande resurser frigörs 
som borde kunna bidra till att finansiera 
utvecklingsländernas åtaganden och 
anpassningsåtgärder. 

Or. en 

 
 


