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22.11.2019 B9-0174/26

Ændringsforslag 26
Marian-Jean Marinescu
for PPE-Gruppen

Forslag til beslutning B9-0174/2019
ENVI, PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL
FN's konference om klimaændringer 2019 i Madrid, Spanien (COP 25)

Forslag til beslutning
Punkt 65

Forslag til beslutning Ændringsforslag

65. fremhæver, at transportsektoren er 
den eneste sektor, hvor emissionerne er 
steget siden 1990; understreger, at dette 
ikke er foreneligt med et mål om 
klimaneutralitet på lang sigt, hvilket i 
stedet kræver større og hurtigere 
udledningsreduktioner inden for alle 
samfundssektorer, herunder fly- og 
skibssektorerne; minder om, at alle 
transportsektorer vil skulle være helt 
dekarboniseret senest pr. 2050; 
bemærker, at Kommissionens analyse 
viser, at de nuværende globale mål og 
foranstaltninger, som Den Internationale 
Søfartsorganisation (IMO) og 
Organisationen for International Civil 
Luftfart (ICAO) påtænker at indføre, ikke 
vil leve op til den krævede 
emissionsreduktion, selv hvis de 
gennemføres fuldt ud, og at der er behov 
for yderligere, betydelige tiltag i 
samstemmighed med målsætningen om 
drivhusgasneutralitet på tværs af hele 
økonomien; mener, at parterne for at sikre, 
at NDC'erne er i overensstemmelse med de 
forpligtelser for hele økonomien, der 
kræves i Parisaftalen, bør opfordres til at 
medtage emissioner fra international 
skibsfart og luftfart samt vedtage og 
gennemføre foranstaltninger på 
internationalt, regionalt og nationalt plan 
for at reducere emissionerne fra disse 
sektorer;

65. fremhæver, at en langsigtet 
bæredygtig udvikling kræver reduktioner i 
emissionerne fra alle sektorer; minder om, 
at transportsektoren skal opretholde sine 
nuværende ambitiøse planer for 
udviklingen i sin reduktion af emissioner; 
bemærker, at der er behov for yderligere, 
betydelige tiltag i samstemmighed med 
målsætningen om drivhusgasneutralitet på 
tværs af hele økonomien; mener, at ikke-
parterne for at sikre, at NDC'erne er i 
overensstemmelse med de forpligtelser for 
hele økonomien, der kræves i Parisaftalen, 
bør opfordres til at medtage emissioner fra 
international skibsfart og luftfart samt 
vedtage og gennemføre foranstaltninger på 
internationalt, regionalt og nationalt plan 
for at reducere emissionerne fra disse 
sektorer;
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Or. en

22.11.2019 B9-0174/27

Ændringsforslag 27
Marian-Jean Marinescu
for PPE-Gruppen

Forslag til beslutning B9-0174/2019
ENVI, PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL
FN's konference om klimaændringer 2019 i Madrid, Spanien (COP 25)

Forslag til beslutning
Punkt 66

Forslag til beslutning Ændringsforslag

66. minder om, at de samlede 
emissioner fra international luftfart i 2020 
forventes at være 70 % højere end i 2005 
og måske endda kan være tiltaget med 
yderligere 300-700 % pr. 2050; udtrykker 
bekymring over ambitionsniveauet for 
ICAO's kulstofreduktionsprogram for 
international luftfart (CORSIA) i 
betragtning af det igangværende arbejde 
om standarder og anbefalet praksis, der 
skal følges ved implementeringen af 
planen fra og med 2019; understreger, at 
de nuværende standarder indtil videre 
ikke er tilfredsstillende, og at en yderligere 
udvanding af CORSIA-ordningen er 
uacceptabel; opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at gøre deres yderste 
for at styrke CORSIA's bestemmelser og 
støtte vedtagelsen af et langsigtet mål om 
at reducere luftfartssektorens emissioner 
betydeligt, samtidig med at Unionens 
lovgivningsmæssige autonomi ved 
implementeringen af ETS-direktivet 
bevares; understreger desuden 
nødvendigheden af at tackle ikke-
kulstofrelaterede drivhusgasemissioner fra 
luftfart i EU og internationale ordninger;

66. minder om, at de samlede 
emissioner fra international luftfart kan 
vokse eksponentielt indtil 2050, hvis de 
nuværende standarder og mønstre fortsat 
vil gøre sig gældende, hovedsagelig som 
følge af stigende efterspørgsel fra nye 
markeder, navnlig Asien, Mellemøsten og 
Indien; anerkender det vanskelige miljø, 
som ICAO's kulstofreduktionsprogram for 
international luftfart (CORSIA) virker i, og 
opfordrer derfor Kommissionen til at gøre 
sit yderste for at styrke CORSIA's 
bestemmelser og støtte vedtagelsen af et 
langsigtet mål om at reducere 
emissionerne fra luftfartssektoren; 
opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at gøre deres yderste 
for at styrke CORSIA's bestemmelser og 
støtte vedtagelsen af et langsigtet mål om 
at reducere luftfartssektorens emissioner 
betydeligt, samtidig med at Unionens 
lovgivningsmæssige autonomi ved 
implementeringen af ETS-direktivet 
bevares; understreger desuden 
nødvendigheden af at tackle ikke-
kulstofrelaterede drivhusgasemissioner fra 
luftfart i EU og internationale ordninger;

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/28

Ændringsforslag 28
Marian-Jean Marinescu
for PPE-Gruppen

Forslag til beslutning B9-0174/2019
ENVI, PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL
FN's konference om klimaændringer 2019 i Madrid, Spanien (COP 25)

Forslag til beslutning
Punkt 66 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

66a. understreger, at hverken EU's 
emissionshandelssystem eller CORSIA 
omfatter ikke-CO2‑emissioner; bemærker, 
at emissionsreduktioner gennem 
nationale politiske instrumenter og bi- 
eller multilaterale luftfartsaftaler kan 
forbedre de langsigtede udsigter for 
CORSIA og EU's emissionshandelssystem 
ved at mindske risikoen for stigende CO2-
kvotepriser, hvilket i sig selv kan skade 
både industrien og forbrugerne; 
understreger, at effektive nationale 
politiske instrumenter og bi- eller 
multilaterale luftaftaleværktøjer (samt 
andre internationale ordninger) også kan 
øge chancerne for en global aftale, der 
indebærer en højere 
drivhusgasreduktionssats gennem 
CORSIA efter 2027 eller EU ETS efter 
2030 eller gennem en kombination af de 
to og føre til et fald i lufttrafikken og en 
deraf følgende reduktion af både CO2- og 
ikke-CO2-emissioner;

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/29

Ændringsforslag 29
Marian-Jean Marinescu
for PPE-Gruppen

Forslag til beslutning B9-0174/2019
ENVI, PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL
FN's konference om klimaændringer 2019 i Madrid, Spanien (COP 25)

Forslag til beslutning
Punkt 66 b (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

 66b. understreger med beklagelse, at 
hvis man lægger skylden for de stigende 
emissioner på luftfarten, kan det styrke 
tendensen til flyskam med åbenlyse risici 
for vor økonomi, velstand, beskæftigelse 
og turisme, hvilket igen kan lægge 
hindringer i vejen for en bæredygtig 
udvikling for de kommende generationer;

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/30

Ændringsforslag 30
Marian-Jean Marinescu
for PPE-Gruppen

Forslag til beslutning B9-0174/2019
ENVI, PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL
FN's konference om klimaændringer 2019 i Madrid, Spanien (COP 25)

Forslag til beslutning
Punkt 66 c (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

 66c. udtrykker bekymring over, at der 
ikke findes fuldt internationale 
teknologiske løsninger til at modvirke 
væksten i emissionerne, som det er 
tilfældet med som initiativerne vedrørende 
det fælles europæiske luftrum og Open 
Skies, som begge har et potentiale til at 
kunne blive udvidet og i det mindste til 
også at dække de vigtigste aktører i 
luftfartssektoren, såsom EU, USA, 
Canada, Mercosur, landene i 
Mellemøsten, Kina, Japan og ASEAN-
partnerskabet; understreger, at 
eksistensen af forskellige mål, der er sat i 
forhold til forskellige referencetyper, 
lægger hindringer i vejen for relevante 
afbødnings- og tilpasningsstrategier, 
herunder innovative løsninger på farerne 
ved klimaændringer;

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/31

Ændringsforslag 31
Marian-Jean Marinescu
for PPE-Gruppen

Forslag til beslutning B9-0174/2019
ENVI, PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL
FN's konference om klimaændringer 2019 i Madrid, Spanien (COP 25)

Forslag til beslutning
Punkt 67

Forslag til beslutning Ændringsforslag

67. minder om, at Kommissionen har 
en retlig forpligtelse til senest 12 måneder 
efter ICAO's vedtagelse af de relevante 
instrumenter, og inden CORSIA tages i 
anvendelse, at forelægge Europa-
Parlamentet og Rådet en rapport, hvori 
den bl.a. undersøger ambitionen for og 
den samlede miljømæssige integritet af 
CORSIA, herunder ordningens generelle 
ambition for så vidt angår Parisaftalens 
mål; understreger, at Europa-Parlamentet 
og Rådet som medlovgivere er de eneste 
institutioner, der kan træffe afgørelse om 
eventuelle fremtidige ændringer af ETS-
direktivet; understreger, at enhver 
ændring af ETS-direktivet kun bør ske, 
hvis det er i overensstemmelse med 
Unionens forpligtelse til at reducere 
drivhusgasemissionerne for hele 
økonomien, idet denne ikke tager højde 
for brugen af kompensationskreditter 
efter 2020;

udgår

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/32

Ændringsforslag 32
Marian-Jean Marinescu
for PPE-Gruppen

Forslag til beslutning B9-0174/2019
ENVI, PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL
FN's konference om klimaændringer 2019 i Madrid, Spanien (COP 25)

Forslag til beslutning
Punkt 68

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 
nedbringelse af emissioner; opfordrer 

68. 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 
nedbringelse af emissioner; opfordrer 
indtrængende Kommissionen til som en del 
af sin dekarboniseringsstrategi for 2050 at 
foreslå indførelse af en 
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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; 

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;

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/33

Ændringsforslag 33
Marian-Jean Marinescu
for PPE-Gruppen

Forslag til beslutning B9-0174/2019
ENVI, PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL
FN's konference om klimaændringer 2019 i Madrid, Spanien (COP 25)

Forslag til beslutning
Punkt 68 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

 68a. glæder sig over aftalen om den 
første IMO-strategi for reduktion af 
drivhusgasemissioner fra skibe som 
sektorens første skridt hen imod at 
bidrage til virkeliggørelsen af 
Parisaftalens temperaturmål; opfordrer 
EU og medlemsstaterne til nøje at 
overvåge virkningerne og gennemførelsen 
af den oprindelige IMO-strategi; 
opfordrer til, at der tages hensyn til hurtig 
ibrugtagning og anvendelse af mere 
miljøvenlige brændstoffer, navnlig når 
der sejles tæt på kysten; beklager, at IMO 
hidtil ikke har gjort fremskridt med 
hensyn til vedtagelsen af foranstaltninger 
på kort og mellemlang sigt for at nå 
strategiens mål; understreger, at det er 
vigtigt og presserende at gennemføre 
foranstaltninger på kort og mellemlang 
sigt inden 2023; understreger, at der er 
behov for yderligere foranstaltninger til at 
håndtere maritime emissioner og 
opfordrer derfor EU og medlemsstaterne 
til nøje at overvåge konsekvenserne og 
gennemførelsen af IMO-aftalen; 
opfordrer indtrængende Kommissionen til 
som led i dens dekarboniseringsstrategi 
for 2050 at overveje yderligere EU-tiltag 
til at reducere de maritime emissioner i 
overensstemmelse med det temperaturmål, 
der er fastsat i Parisaftalen, og til at 
fremme investeringer i nulemissionsskibe 
og den nødvendige infrastruktur; 
opfordrer til udvikling og anvendelse af 
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en CO2-kompensations- og -
reduktionsordning for international 
skibsfart, som det er tilfældet med 
CORSIA for international luftfart;

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/34

Ændringsforslag 34
Marian-Jean Marinescu
for PPE-Gruppen

Forslag til beslutning B9-0174/2019
ENVI, PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL
FN's konference om klimaændringer 2019 i Madrid, Spanien (COP 25)

Forslag til beslutning
Punkt 69

Forslag til beslutning Ændringsforslag

69. understreger, at der allerede findes 
enkle løsninger til reduktion af 
eksisterende emissioner såsom 
hastighedsbegrænsninger og etablering af 
emissionskontrolområder i henhold til den 
internationale MARPOL-konvention; 
mener, at dekarboniseringsstrategien og 
den europæiske grønne aftale bør fremme 
investeringer, ambitiøs forskning i 
nulemissionsskibe og grønne skibe med 
økokomponenter, bedre affaldshåndtering 
og vandforvaltning samt de nødvendige 
infrastrukturforbedringer for at muliggøre 
en markedsudvidelse inden 2030, som 
f.eks. elektrificering af havne;

69. understreger, at der allerede findes 
enkle løsninger til reduktion af 
eksisterende emissioner såsom 
hastighedsbegrænsninger og etablering af 
emissionskontrolområder i henhold til den 
internationale MARPOL-konvention; 
mener, at dekarboniseringsstrategien og 
den europæiske grønne aftale bør fremme 
investeringer, ambitiøs forskning i 
nulemissioner, bedre affaldshåndtering og 
vandforvaltning samt de nødvendige 
infrastrukturforbedringer for at muliggøre 
en markedsudvidelse inden 2030, som 
f.eks. elektrificering af havne;

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/35

Ændringsforslag 35
Marian-Jean Marinescu
for PPE-Gruppen

Forslag til beslutning B9-0174/2019
ENVI, PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL
FN's konference om klimaændringer 2019 i Madrid, Spanien (COP 25)

Forslag til beslutning
Punkt 69 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

 69a. opfordrer indtrængende til øget 
finansiering af forskning inden for og 
markedsudbredelse af alternative 
brændstoffer; bemærker, at 
incitamentsskabende markedsadgang og 
anvendelse af alternative brændstoffer 
altid bør have forrang frem for yderligere 
beskatning af brændstof;

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/36

Ændringsforslag 36
Peter Liese
for PPE-Gruppen

Forslag til beslutning B9-0174/2019
ENVI, PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL
FN's konference om klimaændringer 2019 i Madrid, Spanien (COP 25)

Forslag til beslutning
Punkt 72

Forslag til beslutning Ændringsforslag

72. bemærker, at ca. 60 % af den 
metan, der på nuværende tidspunkt udledes 
på verdensplan, stammer fra kilder som 
eksempelvis landbrug, deponeringsanlæg 
og spildevand samt produktion og 
rørledningstransport af fossile 
brændstoffer; minder om, at metan er en 
stærk drivhusgas med et 100-årigt 
opvarmningspotentiale, der er 28 gange 
kraftigere end CO2; minder Kommissionen 
om dens retlige forpligtelse til snarest 
muligt at undersøge de politiske 
muligheder for en hurtig nedbringelse af 
metanudledning som led i EU's strategiske 
plan for metan; opfordrer Kommissionen 
til inden for første halvdel af sin 
mandatperiode at forelægge lovforslag for 
Parlamentet og Rådet;

72. bemærker, at ca. 60 % af den 
metan, der på nuværende tidspunkt udledes 
på verdensplan, stammer fra kilder som 
eksempelvis landbrug, deponeringsanlæg 
og spildevand samt produktion og 
rørledningstransport af fossile 
brændstoffer; minder om, at metan er en 
stærk drivhusgas med et 100-årigt 
opvarmningspotentiale, der er 28 gange 
kraftigere end CO2; minder Kommissionen 
om dens retlige forpligtelse til snarest 
muligt at undersøge de politiske 
muligheder for en hurtig nedbringelse af 
metanudledning som led i EU's strategiske 
plan for metan; opfordrer med henblik på 
dette Kommissionen til inden for første 
halvdel af sin mandatperiode at forelægge 
de hensigtsmæssige lovforslag for 
Parlamentet og Rådet ;

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/37

Ændringsforslag 37
Peter Liese
for PPE-Gruppen

Forslag til beslutning B9-0174/2019
ENVI, PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL
FN's konference om klimaændringer 2019 i Madrid, Spanien (COP 25)

Forslag til beslutning
Punkt 45

Forslag til beslutning Ændringsforslag

45. gentager, at den fælles 
landbrugspolitik ikke længere bør yde 
støtte til aktiviteter, der er skadelige for 
miljøet og klimaet, herunder dræning af 
tørvemoser og overindvinding af vand til 
kunstvanding, og ej heller bør pålægge 
sanktioner for tilstedeværelsen af træer i 
landbrugsområder;

45. gentager, at den fælles 
landbrugspolitik ikke længere bør tilskynde 
til metoder, der er skadelige for miljøet og 
klimaet, herunder dræning af tørvemoser 
og overindvinding af vand til 
kunstvanding, og ej heller bør pålægge 
sanktioner for tilstedeværelsen af træer i 
landbrugsområder;

Or. en


