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Ændringsforslag  1 

Chris Davies 

for ALDE-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL  

Resultatet af klimakonferencen i København (COP 15) 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 2 a (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

 2a. anerkender, at de forventede 

omkostninger ved, at EU opnår en 

emissionsbegrænsning på 30 % i forhold 

til 1990 inden 2020, nu er lavere end de 

forventede omkostninger ved opnåelse af 

en reduktion på 20 %, da dette blev aftalt, 

og opfordrer derfor Kommissionen til at 

forelægge et forslag om, at EU højner sit 

ambitionsniveau ensidigt og fastsætter et 

reduktionsmål for 2020, der er højere end 

20 %; 

Or. en 
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Ændringsforslag  2 

Chris Davies 

for ALDE-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL  

Resultatet af klimakonferencen i København (COP 15) 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 7 a (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

 7a. mener, at EU straks bør indgå i 

forhandlinger med vores amerikanske 

partnere med henblik på at sikre, at det 

fremvoksende CO2-marked i USA er 

foreneligt med vores eget, og dermed 

skabe et transatlantisk CO2-marked som 

en forløber for et globalt CO2-marked; 

Or. en 
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Ændringsforslag  3 

Chris Davies 

Afor ALDE-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL  

Resultatet af klimakonferencen i København (COP 15) 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 16 a (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

 16a. understreger, at det er bydende 

nødvendigt, at IPCC undersøger alle sine 

konklusioner for at bekræfte, at har været 

underkastet et peer review i 

overensstemmelse med bedste praksis 

inden for videnskaben; foreslår, at der bør 

udarbejdes en foreløbig rapport, som kan 

ajourføre konklusionerne, og mener, at 

der i fremtidige rapporter bør være 

specifikke referencer til påstande fra 

personer, der stiller spørgsmålstegn ved 

flertallets synspunkter, og at disse også 

skal underkastes peer review; 

Or. en 

 

 


