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Ændringsforslag  4 

Jo Leinen 

for S&D-Gruppen 
 
Fælles beslutningsforslag 

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

Resultatet af klimakonferencen i København (COP 15)  

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 7 

 
Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

7. noterer sig tilsagnet om oprettelse af en 
årlig fond med 100 mia US$ fra de 
udviklede lande inden 2020 og ydelse af et 
beløb på 30 mia US$ til udviklingslandene 
over de næste tre år (2010-2012) til 
bekæmpelse af klimaændringer, og om 
etablering af en grøn klimafond, der skal 
støtte projekter i udviklingslande i 
forbindelse med skovrydning og 
skovforringelse; 

7. noterer sig tilsagnet om oprettelse af en 
årlig fond med 100 mia US$ fra de 
udviklede lande inden 2020 og ydelse af et 
beløb på 30 mia US$ til udviklingslandene 
over de næste tre år (2010-2012) til 
bekæmpelse af klimaændringer, og om 
etablering af en grøn klimafond, der skal 
støtte projekter i udviklingslande i 
forbindelse med skovrydning og 
skovforringelse; beklager dog, at tilsagnet 
ikke svarer til Kommissionens skøn, ifølge 

hvilket der ville være fremskaffet 100 mia. 

EUR pr. 2020;  

Or. en 
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Fælles beslutningsforslag 

Punkt 9 

 
Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

9. understreger, at den forestående revision 
af EU's budget skal fokusere på at 
tilvejebringe tilstrækkelige midler til 
foranstaltninger til beskyttelse imod og 
tilpasning til klimaændringerne, både inden 
for EU og i udviklingslandene; noterer sig 
ligeledes, at revisionen bør overveje 
muligheden for indførelse af nye og 
innovative finansieringsmekanismer til 
støtte for den internationale klimaindsats; 

9. understreger, at den forestående revision 
af EU's budget skal fokusere på at 
tilvejebringe tilstrækkelige midler til 
foranstaltninger til beskyttelse imod og 
tilpasning til klimaændringerne, både inden 
for EU og i udviklingslandene; noterer sig 
ligeledes, at revisionen bør overveje 
muligheden for indførelse af nye og 
innovative finansieringsmekanismer til 
støtte for den internationale klimaindsats, 
såsom en skat på finansielle 

transaktioner; 

Or. en 
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Punkt 2 

 
Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

2. mener, at forsinkelsen med hensyn til at 
nå til enighed på internationalt plan ikke er 
nogen begrundelse for at udsætte andre 
EU-politikker, der har til formål at opnå 
emissionsreduktioner, som videnskabelige 
undersøgelser har vist er nødvendige; 
fastholder vores forpligtelse til at reducere 
vores udslip med 20 % inden 2020, hvilket 
allerede er retligt bindende, og vores ønske 
om at gå videre til en reduktion på 30 %; 
bemærker også, at de initiativer, der er 
taget inden for EU med henblik på at 
fremme og tilskynde til grøn økonomi, 
energisikkerhed og formindsket 
energiafhængighed, vil gøre det stadig 
lettere at opfylde reduktionsmålene på 
30 %; 

2. mener, at forsinkelsen med hensyn til at 
nå til enighed på internationalt plan ikke er 
nogen begrundelse for at udsætte andre 
EU-politikker, der har til formål at opnå 
emissionsreduktioner, som videnskabelige 
undersøgelser har vist er nødvendige; 
fastholder vores forpligtelse til at reducere 
vores udslip med 20 % inden 2020, hvilket 
allerede er retligt bindende, og vores ønske 
om at gå videre til en reduktion på 30 %, 

hvilket EU bekræftede over for FN i 

overensstemmelse med 

Københavnsaftalen, den 27. januar 2010; 
opfordrer EU til at fastholde sine 

ambitioner om klimabeskyttelse og 

overveje ensidige reduktionstilsagn på 

helt op til 25-40 % pr. 2020; bemærker 
også, at de initiativer, der er taget inden for 
EU med henblik på at fremme og tilskynde 
til grøn økonomi, energisikkerhed og 
formindsket energiafhængighed, vil gøre 
det stadig lettere at opfylde 
reduktionsmålene på 30 %; 
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Punkt 5 a (nyt) 

 
Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

 5a. opfordrer EU og dets medlemsstater til 

at håndhæve princippet om 

“klimaretfærdighed” i det langsigtede 

perspektiv mod 2050 og videre frem; slår 

derfor til lyd for en billighedsklausul i 

fremtidige internationale 

klimaforhandlinger; 

Or. en 
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Fælles beslutningsforslag 

Punkt 9 a (nyt) 

 
Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

 9a. opfordrer EU til at foreslå, at der 

indføres en afgiftssats på 0,01 % på 

finansielle transaktioner, hvilket vil 

indbringe 20 000 mio. EUR om året, for 

at hjælpe udviklingslandene med at 

bekæmpe og tilpasse sig til 

klimaforandringerne; mener, at de beløb, 

der fremkommer herved, bør øremærkes 

til foranstaltninger, der sætter 

udviklingslandene i stand til at skabe 

incitamenter til bekæmpelse af 

skovrydning og jordforringelse samt 

ørkendannelse; 

Or. en 

 
 


