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Amendement  4 

Jo Leinen 

namens de S&D-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

over de resultaten van de conferentie van Kopenhagen over de klimaatverandering (COP 15) 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

7. neemt nota van de toezegging van een 

jaarlijks fonds van 100 miljard USD van de 

ontwikkelde landen tegen 2020 en het 

bedrag van 30 miljard USD ten behoeve 

van de ontwikkelingslanden over de 

komende drie jaar (2010-2012) om de 

klimaatverandering te helpen bestrijden en 

een groen klimaatfonds in te stellen ter 

ondersteuning van projecten in 

ontwikkelingslanden om ontbossing en 

aantasting van bossen tegen te gaan; 

7. neemt nota van de toezegging van een 

jaarlijks fonds van 100 miljard USD van de 

ontwikkelde landen tegen 2020 en het 

bedrag van 30 miljard USD ten behoeve 

van de ontwikkelingslanden over de 

komende drie jaar (2010-2012) om de 

klimaatverandering te helpen bestrijden en 

een groen klimaatfonds in te stellen ter 

ondersteuning van projecten in 

ontwikkelingslanden om ontbossing en 

aantasting van bossen tegen te gaan; 

betreurt evenwel dat de toezegging 

achterblijft bij de raming van de 

Commissie dat tegen 2020 100 miljard 

EUR bijeen zou worden gebracht;  

Or. en 
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Amendement  5 

Jo Leinen 

namens de S&D-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

over de resultaten van de conferentie van Kopenhagen over de klimaatverandering (COP 15) 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 9 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

9. benadrukt dat bij de komende herziening 

van de EU-begroting de aandacht vooral 

moet uitgaan naar het beschikbaar stellen 

van voldoende middelen voor maatregelen 

ter bescherming tegen en aanpassing aan 

de klimaatverandering, zowel in de EU als 

in de ontwikkelingslanden; merkt op dat bij 

de herziening ook moet worden overwogen 

om nieuwe en innovatieve 

financieringsmechanismen in te voeren ter 

ondersteuning van de internationale 

klimaatmaatregelen; 

9. benadrukt dat bij de komende herziening 

van de EU-begroting de aandacht vooral 

moet uitgaan naar het beschikbaar stellen 

van voldoende middelen voor maatregelen 

ter bescherming tegen en aanpassing aan 

de klimaatverandering, zowel in de EU als 

in de ontwikkelingslanden; merkt op dat bij 

de herziening ook moet worden overwogen 

om nieuwe en innovatieve 

financieringsmechanismen in te voeren ter 

ondersteuning van de internationale 

klimaatmaatregelen, zoals een belasting op 

financiële transactions; 

Or. en 
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Amendement  6 

Jo Leinen 

namens de S&D-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

over de resultaten van de conferentie van Kopenhagen over de klimaatverandering (COP 15) 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

2. is van mening dat het uitblijven van een 

internationale overeenkomst geen reden is 

om verdere EU-beleidsmaatregelen voor 

emissiereducties die vanuit 

wetenschappelijk oogpunt noodzakelijk 

zijn, uit te stellen; herhaalt de toezegging 

van de EU om haar emissies tegen 2020 

met 20% te verminderen, die reeds 

juridisch bindend is, alsook haar 

voornemen om de vermindering op 30% te 

brengen; merkt eveneens op dat de in de 

EU genomen initiatieven om de groene 

economie, de zekerheid van de 

energievoorziening en de beperking van de 

energieafhankelijkheid te bevorderen en 

aan te moedigen het steeds eenvoudiger 

zullen maken om een verbintenis tot een 

vermindering met 30% na te komen; 

2. is van mening dat het uitblijven van een 

internationale overeenkomst geen reden is 

om verdere EU-beleidsmaatregelen voor 

emissiereducties die vanuit 

wetenschappelijk oogpunt noodzakelijk 

zijn, uit te stellen; herhaalt de toezegging 

van de EU om haar emissies tegen 2020 

met 20% te verminderen, die reeds 

juridisch bindend is, alsook haar 

voornemen om de vermindering op 30% te 

brengen, hetgeen de EU op 27 januari 

2010 overeenkomstig het akkoord van 

Kopenhagen opnieuw tegenover de VN 

heeft bevestigd; verzoekt de EU aan haar 

ambities op het gebied van 

klimaatbescherming vast te houden en te 

overwegen eenzijdige 

reductieverplichtingen hoog in de 

bandbreedte 25-40% tegen 2020 aan te 

gaan; merkt eveneens op dat de in de EU 

genomen initiatieven om de groene 

economie, de zekerheid van de 

energievoorziening en de beperking van de 
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energieafhankelijkheid te bevorderen en 

aan te moedigen het steeds eenvoudiger 

zullen maken om een verbintenis tot een 

vermindering met 30% na te komen; 

Or. en 
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Amendement  7 

Jo Leinen 

namens de S&D-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

over de resultaten van de conferentie van Kopenhagen over de klimaatverandering (COP 15) 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 bis (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

 5 bis. verzoekt de EU en de lidstaten om 

bekrachtiging van het beginsel van 

“klimaatrechtvaardigheid” in de 

vooruitzichten op lange termijn tot 2050 

en daarna; pleit daarom voor een 

billijkheidsclausule in toekomstige 

internationale klimaatonderhandelingen; 

Or. en 
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Amendement  8 

Jo Leinen 

namens de S&D-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

over de resultaten van de conferentie van Kopenhagen over de klimaatverandering (COP 15) 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 9 bis (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

 9 bis. wenst dat de EU de invoering van 

een belasting met een tarief van 0,01% op 

financiële transacties voorstelt, hetgeen 

een bedrag van 20 miljard euro per jaar 

zou opleveren om de ontwikkelingslanden 

te helpen de klimaatverandering te 

bestrijden en zich eraan aan te passen; is 

van mening dat dit geld moet worden 

uitgetrokken voor maatregelen waarmee 

de ontwikkelingslanden in staat worden 

gesteld stimulansen te scheppen ter 

bestrijding van ontbossing, aantasting van 

het land en woestijnvorming; 

Or. en 

 

 


