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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

9. understreger vigtigheden af en 

ambitiøs EU-klimapolitik med henblik på 

at optræde som en troværdig og pålidelig 

partner på verdensplan samt vigtigheden af 

at fastholde EU's globale lederskab på 

klimaområdet og af at overholde 

Parisaftalen; glæder sig over Europa-

Parlamentets og Rådets aftale om at hæve 

målene for vedvarende energi og 

energieffektivitet med henholdsvis 32 % og 

32,5 % senest i 2030, hvilket vil resultere i 

en reduktion af drivhusgasemissionerne på 

over 45 % senest i 2030; glæder sig derfor 

over Kommissionens bemærkninger om 

ajourføring af EU's nationalt bestemte 

bidrag for at tage højde for den øgede 

ambition og forhøje sit 

emissionsreduktionsmål for 2030; 

opfordrer Kommissionen til inden 

udgangen af 2018 at forberede en ambitiøs 

nulemissionsstrategi for midten af 

århundredet for EU og til at sikre en 

omkostningseffektiv vej hen imod 

opfyldelsen af det i Parisaftalen aftalte 

mål om at opnå nettoemissioner på nul og 

en kulstofneutral økonomi i EU senest i 

2050 på linje med EU's rimelige andel af 

det resterende globale kulstofbudget; 

støtter en ajourføring af EU's nationalt 

bestemte bidrag med et mål for hele 

økonomien, der sigter mod at reducere de 

9. understreger vigtigheden af en 

ambitiøs EU-klimapolitik med henblik på 

at optræde som en troværdig og pålidelig 

partner på verdensplan samt vigtigheden af 

at fastholde EU's globale lederskab på 

klimaområdet og af at overholde 

Parisaftalen; noterer sig Europa-

Parlamentets og Rådets aftale om at hæve 

målene for vedvarende energi og 

energieffektivitet med henholdsvis 32 % og 

32,5 % senest i 2030, hvilket vil resultere i 

en reduktion af drivhusgasemissionerne på 

over 45 % senest i 2030; noterer sig også 

Kommissionens bemærkninger om 

ajourføring af EU's nationalt bestemte 

bidrag for at tage højde for den øgede 

ambition og forhøje sit 

emissionsreduktionsmål for 2030; 

opfordrer Kommissionen til inden 

udgangen af 2018 at forberede en ambitiøs 

nulemissionsstrategi for EU og til at sikre 

en omkostningseffektiv vej hen imod at nå 

en balance mellem de emissioner og dræn, 

der blev aftalt i Parisaftalen; 
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nationale drivhusgasemissioner med 55 % 

senest i 2030 i forhold til 1990-

niveauerne; 

Or. en 

 

 


