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4.10.2016 B8-1043/8

Ändringsförslag 8
Giovanni La Via, Peter Liese
för PPE-gruppen

Förslag till resolution B8-1043/2016
Giovanni La Via, Peter Liese, Jo Leinen, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, 
Estefanía Torres Martínez, Bas Eickhout, Marco Affronte
för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
om genomförandet av Parisavtalet och FN:s klimatkonferens i Marrakech, Marocko, 2016 
(COP 22)

Förslag till resolution
Beaktandeled 14a (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

 – med beaktande av encyklikan Laudato Si,

Or. en
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4.10.2016 B8-1043/9

Ändringsförslag 9
Giovanni La Via, Peter Liese
för PPE-gruppen

Förslag till resolution B8-1043/2016
Giovanni La Via, Peter Liese, Jo Leinen, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, 
Estefanía Torres Martínez, Bas Eickhout, Marco Affronte
för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
om genomförandet av Parisavtalet och FN:s klimatkonferens i Marrakech, Marocko, 2016 
(COP 22)

Förslag till resolution
Punkt 9

Förslag till resolution Ändringsförslag

9. Europaparlamentet betonar att det, även 
utan vetenskapliga bevis för vad en 
begränsning av den globala 
uppvärmningen till 1,5 °C innebär för varje 
sektor och region, är tydligt att de insatser 
som länder för närvarande gör inte är 
tillräckliga för att uppnå dessa säkra 
gränser för de mest sårbara länderna. 
Parlamentet uppmanar eftertryckligen alla 
länder, särskilt de utvecklade länderna, att 
öka de gemensamma insatserna och 
uppgradera sina nationellt fastställda 
bidrag i samband med den positiva 
dialogen 2018. Parlamentet uppmanar EU 
att åta sig ytterligare utsläppsminskningar i 
sina nationellt fastställda bidrag för 2030 i 
detta sammanhang.

9. Europaparlamentet betonar att det, även 
utan vetenskapliga bevis för vad en 
begränsning av den globala 
uppvärmningen till 1,5 °C innebär för varje 
sektor och region, är tydligt att de insatser 
som länder för närvarande gör inte är 
tillräckliga för att uppnå dessa säkra 
gränser för de mest sårbara länderna. 
Parlamentet uppmanar eftertryckligen alla 
länder, särskilt de utvecklade länderna, att 
öka de gemensamma insatserna och 
uppgradera sina nationellt fastställda 
bidrag i samband med den positiva 
dialogen 2018. Parlamentet uppmanar EU 
att åta sig ytterligare utsläppsminskningar i 
sina nationellt fastställda bidrag för 2030 i 
detta sammanhang. Parlamentet påminner 
om att åtgärder enbart inom EU inte 
kommer att räcka, varför kommissionen 
och rådet uppmanas att öka sina 
aktiviteter för att uppmuntra andra 
partner att göra samma sak

Or. en
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4.10.2016 B8-1043/10

Ändringsförslag 10
Giovanni La Via, Peter Liese
för PPE-gruppen

Förslag till resolution B8-1043/2016
Giovanni La Via, Peter Liese, Jo Leinen, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, 
Estefanía Torres Martínez, Bas Eickhout, Marco Affronte
för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
om genomförandet av Parisavtalet och FN:s klimatkonferens i Marrakech, Marocko, 2016 
(COP 22)

Förslag till resolution
Punkt 23

Förslag till resolution Ändringsförslag

23. Europaparlamentet understryker att 
IPCC har kommit fram till att utsläpp från 
mark (jordbruk, boskap, skog och annan 
markanvändning) har betydande 
kostnadseffektiv potential för begränsning 
och ökad motståndskraft, och att det därför 
behövs stärkta EU-åtgärder och ett ökat 
internationellt samarbete för att bättre 
uppskatta och optimera förmågan att binda 
koldioxid från utsläpp från mark och 
garantera en säker och hållbar 
koldioxidbindning. Parlamentet noterar de 
särskilda möjligheterna med anknytning till 
skogsjordbruk i detta avseende. 
Parlamentet erinrar om det viktiga avtal 
som uppnåddes i början av valperioden om 
indirekt ändring av markanvändning 
(ILUC), och hoppas att det bidrag som 
Europaparlamentet vid detta tillfälle gav 
till förhandlingarna kan utgöra grundvalen 
för en ambitiös lösning vid den kommande 
översynen av lagstiftningen.

23. Europaparlamentet understryker, med 
beaktande av de betydelsefulla olika 
ändamålen, att IPCC har kommit fram till 
att utsläpp från mark (jordbruk, boskap, 
skog och annan markanvändning) har 
betydande kostnadseffektiv potential för 
begränsning och ökad motståndskraft, och 
att det därför behövs stärkta EU-åtgärder 
och ett ökat internationellt samarbete för 
att bättre uppskatta och optimera förmågan 
att binda koldioxid från utsläpp från mark 
och garantera en säker och hållbar 
koldioxidbindning. Parlamentet noterar de 
särskilda möjligheterna med anknytning till 
skogsjordbruk i detta avseende. 
Parlamentet erinrar om det viktiga avtal 
som uppnåddes i början av valperioden om 
indirekt ändring av markanvändning 
(ILUC), och hoppas att det bidrag som 
Europaparlamentet vid detta tillfälle gav 
till förhandlingarna kan utgöra grundvalen 
för en ambitiös lösning vid den kommande 
översynen av lagstiftningen.

Or. en
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4.10.2016 B8-1043/11

Ändringsförslag 11
Giovanni La Via, Peter Liese
för PPE-gruppen

Förslag till resolution B8-1043/2016
Giovanni La Via, Peter Liese, Jo Leinen, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, 
Estefanía Torres Martínez, Bas Eickhout, Marco Affronte
för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
om genomförandet av Parisavtalet och FN:s klimatkonferens i Marrakech, Marocko, 2016 
(COP 22)

Förslag till resolution
Punkt 24

Förslag till resolution Ändringsförslag

24. Europaparlamentet framhåller att 
avskogning och skogsförstörelse svarar för 
20 procent av de globala 
växthusgasutsläppen och betonar skogarnas 
betydelse för att begränsa 
klimatförändringarna samt behovet av att 
förbättra skogarnas anpassningsförmåga 
och klimattålighet. Parlamentet betonar att 
det behövs begränsningsinsatser som 
inriktar sig på tropiska skogar (Redd+). 
Parlamentet understryker att målet om att 
hålla den globala temperaturökningen 
under 2 °C utan dessa insatser förmodligen 
skulle vara omöjligt att uppnå. Parlamentet 
uppmanar vidare EU att öka den 
internationella finansieringen av åtgärder 
för att minska avskogningen i 
utvecklingsländer.

24. Europaparlamentet framhåller att 
avskogning och skogsförstörelse svarar för 
20 procent av de globala 
växthusgasutsläppen och betonar skogarnas 
och ett aktivt hållbart skogsbruks 
betydelse för att begränsa 
klimatförändringarna samt behovet av att 
förbättra skogarnas anpassningsförmåga 
och klimattålighet. Parlamentet betonar att 
det behövs begränsningsinsatser som 
inriktar sig på tropiska skogar (Redd+). 
Parlamentet understryker att målet om att 
hålla den globala temperaturökningen 
under 2 °C utan dessa insatser förmodligen 
skulle vara omöjligt att uppnå. Parlamentet 
uppmanar vidare EU att öka den 
internationella finansieringen av åtgärder 
för att minska avskogningen i 
utvecklingsländer.

Or. en
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4.10.2016 B8-1043/12

Ändringsförslag 12
Giovanni La Via, Peter Liese
för PPE-gruppen

Förslag till resolution B8-1043/2016
Giovanni La Via, Peter Liese, Jo Leinen, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, 
Estefanía Torres Martínez, Bas Eickhout, Marco Affronte
för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
om genomförandet av Parisavtalet och FN:s klimatkonferens i Marrakech, Marocko, 2016 
(COP 22)

Förslag till resolution
Punkt 28

Förslag till resolution Ändringsförslag

28. Europaparlamentet begär att det senare 
i år inom Icao ska instiftas en rättvis och 
handfast global marknadsbaserad åtgärd 
som ska genomföras på internationell nivå 
från och med 2020. Parlamentet är djupt 
besviket över det nuvarande förslag som 
Icao håller på att diskutera, och påminner 
om att ändringar av den befintliga 
lagstiftningen om inkludering av luftfarten 
inom EU:s utsläppshandelssystem endast 
kan övervägas om den globala 
marknadsbaserade åtgärden är ambitiös. 
Flygningar inom Europa kommer i vilket 
fall som helst fortsättningsvis att omfattas 
av EU:s utsläppshandelssystem.

28. Europaparlamentet begär att det vid 
den pågående Icao-församlingens 39:e 
möte ska instiftas en rättvis och handfast 
global marknadsbaserad åtgärd som ska 
genomföras på internationell nivå från och 
med 2020. Parlamentet är djupt besviket 
över det nuvarande förslag som Icao håller 
på att diskutera, och påminner om att 
ändringar av den befintliga lagstiftningen 
om inkludering av luftfarten inom EU:s 
utsläppshandelssystem endast kan 
övervägas om den globala 
marknadsbaserade åtgärden är ambitiös. 
Flygningar inom Europa kommer i vilket 
fall som helst fortsättningsvis att omfattas 
av EU:s utsläppshandelssystem.

Or. en
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4.10.2016 B8-1043/13

Ändringsförslag 13
Giovanni La Via, Peter Liese
för PPE-gruppen

Förslag till resolution B8-1043/2016
Giovanni La Via, Peter Liese, Jo Leinen, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, 
Estefanía Torres Martínez, Bas Eickhout, Marco Affronte
för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
om genomförandet av Parisavtalet och FN:s klimatkonferens i Marrakech, Marocko, 2016 
(COP 22)

Förslag till resolution
Punkt 46

Förslag till resolution Ändringsförslag

46. Europaparlamentet vill lyfta fram de 
åtgärder som vidtas av allt fler icke-statliga 
aktörer för utfasning av fossila bränslen 
och för att öka motståndskraften mot 
klimatförändringarna. Parlamentet betonar 
därför vikten av en strukturerad och 
konstruktiv dialog mellan regeringar, 
näringsliv, städer, regioner, internationella 
organisationer, det civila samhället och 
akademiska institutioner, samt att dessa 
måste få delta i planeringen och 
genomförandet av klimatåtgärder för att 
mobilisera kraftfulla globala insatser för 
koldioxidsnåla och motståndskraftiga 
samhällen. Parlamentet ser positivt på att 
det upprättas en agenda för globala 
klimatåtgärder, som bygger vidare på 
åtgärdsagendan Lima–Paris och omfattar 
70 initiativ från många aktörer i olika 
sektorer.

46. Europaparlamentet vill lyfta fram de 
åtgärder som vidtas av allt fler icke-statliga 
aktörer för utfasning av fossila bränslen 
och för att öka motståndskraften mot 
klimatförändringarna. Parlamentet betonar 
därför vikten av en strukturerad och 
konstruktiv dialog mellan regeringar, 
näringsliv, städer, regioner, internationella 
organisationer, det civila samhället och 
religiösa och akademiska institutioner, 
samt att dessa måste få delta i planeringen 
och genomförandet av klimatåtgärder för 
att mobilisera kraftfulla globala insatser för 
koldioxidsnåla och motståndskraftiga 
samhällen. Parlamentet ser positivt på att 
det upprättas en agenda för globala 
klimatåtgärder, som bygger vidare på 
åtgärdsagendan Lima–Paris och omfattar 
70 initiativ från många aktörer i olika 
sektorer.

Or. en
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4.10.2016 B8-1043/14

Ändringsförslag 14
Giovanni La Via, Peter Liese
för PPE-gruppen

Förslag till resolution B8-1043/2016
Giovanni La Via, Peter Liese, Jo Leinen, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, 
Estefanía Torres Martínez, Bas Eickhout, Marco Affronte
för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
om genomförandet av Parisavtalet och FN:s klimatkonferens i Marrakech, Marocko, 2016 
(COP 22)

Förslag till resolution
Punkt 66

Förslag till resolution Ändringsförslag

66. Europaparlamentet efterlyser en 
prissättning av koldioxid på bred basis som 
ett globalt tillämpligt instrument för att 
hantera utsläpp, samt att intäkter, dels från 
utsläppshandel, dels från 
koldioxidprissättning av bränslen som 
används vid internationella transporter, 
anslås till klimatrelaterade investeringar. 
Parlamentet vill dessutom att 
jordbruksstödet delvis används för att 
garantera investeringar i produktion och 
användning av förnybar energi på 
jordbruken. Parlamentet framhåller vikten 
av att mobilisera kapital från den privata 
sektorn och få till stånd nödvändiga 
investeringar i koldioxidsnål teknik. 
Parlamentet vill att myndigheter och 
offentliga och privata finansinstitut, bland 
dem banker, pensionsfonder och 
försäkringsföretag, på bred front ska gå in 
för att anpassa sin praxis för utlåning och 
investering med målet om att 
uppvärmningen ska begränsas till under 
2 °C, samt för att avveckla investeringar i 
fossila bränslen, bland annat genom att 
frångå exportkrediter för sådana 
investeringar. Parlamentet efterfrågar 
särskilda offentliga garantier till förmån för 
gröna investeringar, tillsammans med 

66. Europaparlamentet efterlyser en 
prissättning av koldioxid på bred basis som 
ett globalt tillämpligt instrument för att 
hantera utsläpp, samt att intäkter, dels från 
utsläppshandel, dels från 
koldioxidprissättning av bränslen som 
används vid internationella transporter, 
anslås till klimatrelaterade investeringar. 
Parlamentet vill dessutom att den 
gemensamma jordbrukspolitiken utnyttjas 
för att möjliggöra för jordbrukarna att 
bidra till att begränsa klimateffekterna. 
Parlamentet framhåller vikten av att 
mobilisera kapital från den privata sektorn 
och få till stånd nödvändiga investeringar i 
koldioxidsnål teknik. Parlamentet vill att 
myndigheter och offentliga och privata 
finansinstitut, bland dem banker, 
pensionsfonder och försäkringsföretag, på 
bred front ska gå in för att anpassa sin 
praxis för utlåning och investering med 
målet om att uppvärmningen ska begränsas 
till under 2 °C, samt för att avveckla 
investeringar i fossila bränslen, bland annat 
genom att frångå exportkrediter för sådana 
investeringar. Parlamentet efterfrågar 
särskilda offentliga garantier till förmån för 
gröna investeringar, tillsammans med 
märken och skatteförmåner för gröna 
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märken och skatteförmåner för gröna 
investeringsfonder, samt utfärdande av 
gröna obligationer.

investeringsfonder, samt utfärdande av 
gröna obligationer.

Or. en


