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Forslag til beslutning Ændringsforslag

68. minder om, at CO2-emissionerne 
fra skibsfart forventes at stige med 50 % til 
250 % i perioden frem til 2050; glæder sig 
over, at der er opnået enighed om den 
oprindelige IMO-strategi for reduktion af 
drivhusgasemissioner fra skibe som det 
første skridt på vejen til at indfri 
Parisaftalens temperaturmål; anmoder 
indtrængende IMO om at gøre hurtige 
fremskridt med vedtagelsen af 
foranstaltninger på kort og mellemlang sigt 
for at indfri strategiens mål; understreger, 
at det er vigtigt og presserende at 
gennemføre foranstaltninger på kort og 
mellemlang sigt inden 2023; understreger, 
at yderligere foranstaltninger og tiltag, 
herunder CO2-prisinstrumenter, straks skal 
undersøges med henblik på at tackle 
emissioner fra søfart i overensstemmelse 
med den sektorielle strategi for omlægning 
til lave emissioner; udtrykker derfor sin 
overbevisning om, at EU og 
medlemsstaterne nøje bør overvåge 
virkningerne og gennemførelsen af den 
oprindelige IMO-strategi; glæder sig over 
forslaget til en EU-forordning med henblik 
på at tage behørigt hensyn til det globale 
system til indsamling af data om skibes 
fuelolieforbrug (MRV) og IMO's globale 
system til indsamling af data om skibes 
fuelolieforbrug; minder om, at MRV er et 
første skridt, der i sidste ende bør sætte EU 
i stand til at vedtage obligatoriske mål for 
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over, at der er opnået enighed om den 
oprindelige IMO-strategi for reduktion af 
drivhusgasemissioner fra skibe som det 
første skridt på vejen til at indfri 
Parisaftalens temperaturmål; anmoder 
indtrængende IMO om at gøre hurtige 
fremskridt med vedtagelsen af 
foranstaltninger på kort og mellemlang sigt 
for at indfri strategiens mål; understreger, 
at det er vigtigt og presserende at 
gennemføre foranstaltninger på kort og 
mellemlang sigt inden 2023; opfordrer 
EU, Kommissionen og medlemsstaterne til 
at gøre deres yderste for at støtte en hurtig 
udpegning af Middelhavet som et 
kontrolområde for både SOx- og NOx-
emissioner som et afgørende skridt 
fremad med hensyn til at reducere 
emissionerne fra skibsfart i Europa; 
understreger, at yderligere foranstaltninger 
og tiltag, herunder CO2-prisinstrumenter, 
straks skal undersøges med henblik på at 
tackle emissioner fra søfart i 
overensstemmelse med den sektorielle 
strategi for omlægning til lave emissioner; 
udtrykker derfor sin overbevisning om, at 
EU og medlemsstaterne nøje bør overvåge 
virkningerne og gennemførelsen af den 
oprindelige IMO-strategi; glæder sig over 
forslaget til en EU-forordning med henblik 



AM\1193298DA.docx PE643.342v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

nedbringelse af emissioner; opfordrer 
indtrængende Kommissionen til snarest 
muligt at foreslå yderligere EU-
foranstaltninger som en del af sin 
dekarboniseringsstrategi for 2050, såsom 
medtagelse af den maritime sektor i ETS 
og indførelse af en 
skibseffektivitetsstandard og et 
skibsmærke, og til at foreslå en strategi for 
samarbejde med andre parter, der er villige 
til at handle så tidligt som muligt for at 
reducere emissionerne til søs i 
overensstemmelse med Parisaftalens 
temperaturmål;
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fuelolieforbrug (MRV) og IMO's globale 
system til indsamling af data om skibes 
fuelolieforbrug; minder om, at MRV er et 
første skridt, der i sidste ende bør sætte EU 
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