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Ændringsforslag  9 

 

Rebecca Harms, Satu Hassi, Bas Eickhout, Yannick Jadot 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

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

Resultatet af klimakonferencen i København (COP 15) 

Fælles beslutningsforslag 

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 opfordrer 

til at der gås videre til en reduktion på 

30 %, selv om der ikke skulle foreligge en 

international aftale; 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 %; 

Or. en 
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Ændringsforslag  10 

Rebecca Harms, Satu Hassi, Bas Eickhout, Yannick Jadot 

for Verts/ALE-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. opfordrer til, at EU – for at være i 

overensstemmelse med videnskaben og 

bevare temperaturstigningen på +2 °C – 

præciserer betingelserne for at gå over til 

et reduktionsmål på 40 % for 2020; 

Or. en 
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Ændringsforslag  11 

Rebecca Harms, Satu Hassi, Bas Eickhout, Yannick Jadot 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

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

Resultatet af klimakonferencen i København (COP 15) 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 2 b (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

 2b. opfordrer EU til at nå hjemlige mål 

gennem energibesparelser og vedvarende 

energikilder og til, at der så snart som 

muligt indgås en aftale om et ambitiøst og 

bindende energibesparelsesmål; 

Or. en 
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Ændringsforslag  12 

 

Rebecca Harms, Satu Hassi, Bas Eickhout, Yannick Jadot 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

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

Resultatet af klimakonferencen i København (COP 15) 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 2 c (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

 2c. opfordrer endvidere EU til at afvise 

falske løsninger såsom kerneenergi og 

såkaldte rene kul; 

Or. en 
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Ændringsforslag  13 

 

Rebecca Harms, Satu Hassi, Bas Eickhout, Yannick Jadot 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

 

Fælles beslutningsforslag 

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

Resultatet af klimakonferencen i København (COP 15) 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 4 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

4. beklager desuden, at EU ikke ved hjælp 

af specifikke forpligtelser til international 

offentlig finansiering af klimabestræbelser 

i udviklingslandene på et tidligere stadium 

har været i stand til at opbygge tillid til 

forhandlingerne med henblik på at gøre 

yderligere fremskridt i ad hoc-

arbejdsgrupperne; 

4. beklager desuden, at EU ikke ved hjælp 

af specifikke forpligtelser til international 

offentlig finansiering af klimabestræbelser 

i udviklingslandene på et tidligere stadium 

har været i stand til at opbygge tillid til 

forhandlingerne med henblik på at gøre 

yderligere fremskridt i ad hoc-

arbejdsgrupperne; opfordrer endvidere EU 

til at præcisere sin holdning vedrørende 

endnu en forpligtelsesperiode under 

Kyotoprotokollen, under forudsætning af 

at USA indgår lignende forpligtelser 

under et andet retligt instrument, og at 

overskydende AAU- og LULUCF-regler 

ikke undergraver dets miljømæssige 

integritet; 

 

Or. en 
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Ændringsforslag  14 

 

Rebecca Harms, Satu Hassi, Bas Eickhout, Yannick Jadot 

for Verts/ALE-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. understreger, at de industrialiserede 

lande har et ansvar for at yde 

udviklingslandene tilstrækkelig, 

bæredygtig og forudsigelig finansiel og 

teknisk støtte for at gøre det muligt for 

dem at forpligte sig til at nedbringe deres 

drivhusgasemissioner, tilpasse sig til 

konsekvenserne af klimaændringer og  

nedbringe emissionerne fra skovrydning 

og -forringelse samt til at styrke 

kapacitetsopbygningen med henblik på at 

kunne overholde forpligtelserne forbundet 

med den fremtidige internationale 

klimaaftale; 

 

Or. en 
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Ændringsforslag  15 

 

Rebecca Harms, Satu Hassi, Bas Eickhout, Yannick Jadot 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

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

Resultatet af klimakonferencen i København (COP 15) 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 7 b (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

 
7b. insisterer på, at sådanne forpligtelser 

til at yde den nødvendige forudsigelige 

økonomiske støtte til afbødning af og 

tilpasning til klimaændringer under 

UNFCCC skal være nye og supplere den 

officielle udviklingsbistand samt 

uafhængig af de årlige budgetprocedurer 

i medlemsstaterne; minder om, at de 

allerede eksisterende tilsagn for den 

officielle udviklingsbistand har som mål 

at nå op på 0,7 % af BNP inden 2015; 

Or. en 
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Ændringsforslag  16 

Rebecca Harms, Satu Hassi, Bas Eickhout, Yannick Jadot 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

 

Fælles beslutningsforslag 

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

Resultatet af klimakonferencen i København (COP 15) 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 7 c (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

 
7c. anerkender, at der vil blive behov for 

et beløb på cirka 120 mia. EUR årligt i 

international offentlig finansiering til 

klimabestræbelser i udviklingslandene; 

understreger, at kulstofmarkedet – for at 

undgå dobbelt optælling - ikke kan 

betragtes som leverandør af en sådan 

støtte; mener, at instrumenter såsom en 

afgift på finansielle transaktioner eller 

mekanismer til håndtering af emissioner 

fra den internationale sø- og luftfart ville 

kunne skabe betydelige indtægter til 

international finansiering af 

klimaforanstaltninger i 

udviklingslandene; 

 

Or. en 
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Ændringsforslag  17 

Rebecca Harms, Satu Hassi, Bas Eickhout and Yannick Jadot 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

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

Resultatet af klimakonferencen i København (COP 15) 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 8 a (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

 
8a. minder om, at det kollektive bidrag fra 

EU til udviklingslandenes 

afbødningsindsats og tilpasningsbehov 

bør være på mindst 30 000 mio. EUR om 

året frem til 2020, et tal, som kan stige i 

takt med ny viden om alvoren af 

klimaændringerne og omfanget af de 

dermed forbundne omkostninger; 

 

Or. en 
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Ændringsforslag  18 

Rebecca Harms, Satu Hassi, Bas Eickhout and Yannick Jadot 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

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

Resultatet af klimakonferencen i København (COP 15) 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 19 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

19. gentager sin støtte til reformprocessen i 

FN og konstaterer, at resultatet af 

klimakonferencen i København er endnu et 

eksempel, der bekræfter den bydende 

nødvendighed af at genoverveje 

arbejdsmetoderne inden for FN; 

19.  gentager sin støtte til reformprocessen 

i FN og konstaterer, at resultatet af 

klimakonferencen i København er endnu et 

eksempel, der bekræfter den bydende 

nødvendighed af at genoverveje 

arbejdsmetoderne inden for FN; bekræfter 

endvidere sit engagement i 

klimaforhandlingerne inden for 

rammerne af FN, som er det eneste 

lovformelige organ, der kan behandle et 

problem af så grundlæggende betydning 

for hele det globale fællesskab; mener 

imidlertid, at der er presserende behov for 

grundige overvejelser om, hvordan 

processen kan gøres mere effektiv; 

 

Or. en 

 

 


