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Amendement  9 

Rebecca Harms, Satu Hassi, Bas Eickhout, Yannick Jadot 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

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 reeds door 

de EU aangegane bindende verplichting 

om onze uitstoot voor 2020 met 20% te 

verminderen en roept op tot maatregelen 

om tot een vermindering met 30% te 

komen, zelfs indien er geen internationale 

overeenkomst wordt gesloten; 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; 

Or. en 
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Amendement  10 

Rebecca Harms, Satu Hassi, Bas Eickhout, Yannick Jadot 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

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

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 bis (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

 2 bis. dringt er, om rekening te houden 

met de wetenschappelijke inzichten en om 

de klimaatverandering tot +2°C te 

handhaven, bij de EU op aan te 

onderzoeken wat de voorwaarden zouden 

zijn voor een reductiedoelstelling van 40% 

voor 2020; 

Or. en 
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Amendement  11 

Rebecca Harms, Satu Hassi, Bas Eickhout, Yannick Jadot 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

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

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 ter (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

 2 ter. dringt er bij de EU op aan de 

doelstellingen in de diverse lidstaten te 

bereiken door middel van 

energiebesparing en het gebruik van 

hernieuwbare energiebronnen en wenst 

dat er zo spoedig mogelijk 

overeenstemming wordt bereikt over een 

ambitieuze en bindende 

energiebesparingsdoelstelling; 

Or. en 
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Amendement  12 

Rebecca Harms, Satu Hassi, Bas Eickhout, Yannick Jadot 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

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

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 quater (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

 2 quater. doet verder een beroep op de EU 

de toepassing van onjuiste oplossingen 

zoals kernenergie en zogenoemde “schone 

steenkool” te weigeren; 

Or. en 
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Amendement  13 

Rebecca Harms, Satu Hassi, Bas Eickhout, Yannick Jadot 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

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

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 4 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

4. betreurt dat de EU niet in staat is 

geweest om, door eerdere specifieke 

toezeggingen voor internationale 

overheidsfinanciering van 

klimaatinspanningen in 

ontwikkelingslanden, vertrouwen te 

wekken tijdens de onderhandelingen 

teneinde verdere vooruitgang te boeken in 

de ad-hocwerkgroepen; 

4. betreurt dat de EU niet in staat is 

geweest om, door eerdere specifieke 

toezeggingen voor internationale 

overheidsfinanciering van 

klimaatinspanningen in 

ontwikkelingslanden, vertrouwen te 

wekken tijdens de onderhandelingen 

teneinde verdere vooruitgang te boeken in 

de ad-hocwerkgroepen; verzoekt de EU 

verder om een verduidelijking van haar 

positie tegenover een tweede 

verbintenisperiode in het kader van het 

Kyoto-protocol mits de VS vergelijkbare 

verplichtingen op zich neemtin het kader 

van een ander wetsinstrument en dat 

extra AAUs en LULUCF-regels zijn 

milieu-integriteit niet ondermijnen; 

 

Or. en 
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Amendement  14 

Rebecca Harms, Satu Hassi, Bas Eickhout, Yannick Jadot 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

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

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 bis (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

 
7 bis. benadrukt de historische 

verantwoordelijkheid van de ontwikkelde 

landen voor de onomkeerbare 

klimaatverandering en hun 

verantwoordelijkheid om de 

ontwikkelingslanden voldoende, 

duurzame en voorspelbare financiële en 

technische steun te verlenen om hen te 

stimuleren zich te verplichten tot de 

beperking van hun broeikasgasemissies, 

zich aan te passen aan de gevolgen van de 

klimaatverandering en de door ontbossing 

en aantasting van de bossen veroorzaakte 

emissies te verminderen en ook de 

capaciteitsopbouw te versterken om te 

voldoen aan verplichtingen op grond van 

de toekomstige internationale 

overeenkomst; 

 

Or. en 
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Amendement  15 

Rebecca Harms, Satu Hassi, Bas Eickhout, Yannick Jadot 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

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

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 ter (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

 
7 ter. onderstreept dat verplichtingen om 

te voorzien in de vereiste voorspelbare 

financiële ondersteuning voor het 

opvangen van de klimaatverandering en 

aanpassing in UNFCC-kader nieuw 

moeten zijn en een aanvulling moeten 

vormen op de officiële ontwikkelingshulp 

en bovendien onafhankelijk moeten zijn 

van de jaarlijkse begrotingsprocedures in 

de lidstaten; herinnert aan de bestaande 

verplichtingen tot verlening van officiële 

ontwikkelingshulp, die erop gericht zijn 

tot 2015 0,7 % van het BBP te bereiken; 

Or. en 
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Amendement  16 

Rebecca Harms, Satu Hassi, Bas Eickhout, Yannick Jadot 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

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

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 quater (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

 
7 quater.  is van oordeel dat voor 

klimaatmaatregelen in de 

ontwikkelingslanden een jaarlijks bedrag 

van ongeveer 120 miljard euro aan 

internationale overheidsfinanciering 

noodzakelijk zal zijn; benadrukt dat, om 

dubbele tellingen te vermijden, de handel 

in emissierechten niet beschouwd mag 

worden als een manier om dergelijke 

steun te verlenen; is van oordeel dat 

instrumenten als een belasting op 

financiële transacties, of mechanismen 

voor het aanpakken van de emissies van 

de internationale lucht- en scheepvaart, 

aanzienlijke opbrengsten zouden kunnen 

genereren voor klimaatacties in 

ontwikkelingslanden; 

 

Or. en 
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Amendement  17 

Rebecca Harms, Satu Hassi, Bas Eickhout, Yannick Jadot 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

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

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 8 bis (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

 
8 bis. herinnert eraan dat de collectieve 

bijdrage van de EU voor de reductie-

inspanningen en aanpassingsbehoeften 

van de ontwikkelingslanden voor 2020 

niet onder een bedrag van 30 000 miljoen 

euro per jaar zou moeten liggen, een 

bedrag dat zou kunnen stijgen naarmate 

er nieuwe kennis over de ernst van de 

klimaatverandering en de omvang van de 

kosten daarvan beschikbaar komt; 

 

Or. en 
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Amendement  18 

Rebecca Harms, Satu Hassi, Bas Eickhout, Yannick Jadot 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

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

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 19 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

19. betuigt opnieuw zijn steun aan het 

hervormingsproces bij de Verenigde Naties 

en constateert dat het resultaat van de 

klimaatconferentie van Kopenhagen eens 

te meer de dringende noodzaak bevestigt 

de werkmethoden binnen de Verenigde 

Naties opnieuw te bezien;   

19.  betuigt opnieuw zijn steun aan het 

hervormingsproces bij de Verenigde Naties 

en constateert dat het resultaat van de 

klimaatconferentie van Kopenhagen eens 

te meer de dringende noodzaak bevestigt 

de werkmethoden binnen de Verenigde 

Naties opnieuw te bezien;  blijft bovendien 

pleitbezorger van de 

klimaatonderhandelingen in het kader 

van de Verenigde Naties als de enige 

legitieme organisatie die zich bezig dient 

te houden met vraagstukken van een zo 

fundamenteel belang voor de gehele 

wereldbevolking; is echter van mening dat 

er met spoed ernstig moet worden 

nagedacht over de vraag hoe het proces 

efficiënter kan worden gemaakt; 

 

Or. en 

 

 


