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Ændringsforslag  19 

Miroslav Ouzký 

for ECR-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

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

Resultatet af klimakonferencen i København (COP 15) 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 4 a (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

 4a. understreger – i betragtning af de 

udviklede og industrialiserede landes 

manglende evne til at forpligte sig til 

bindende emissionsreduktionsmål og 

-foranstaltninger ved COP15 – at EU skal 

fokusere på tilpasning og skræddersy 

nuværende lovgivnings- og 

budgetværktøjer til dette formål; 

Or. en 
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Ændringsforslag  20 

Miroslav Ouzký 

for ECR-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

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

Resultatet af klimakonferencen i København (COP 15) 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 5 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

5. understreger, at der er behov for at 

skabe et nyt ”klimadiplomati”; opfordrer 

derfor indtrængende EU’s højtstående 

repræsentant og kommissæren for 

klimaindsats til at gå i spidsen for denne 

strategi især over for mere progressive 

udviklingslande; opfordrer indtrængende 

EU til at enes om en “køreplan for 

Mexico”, der vil inddrage drøftelse af 

klimapolitikker i samtlige strategiske 

partnerskaber og bi- og multilaterale 

samarbejdsaftaler med henblik på at 

udforme en mere sammenhængende 

klimabeskyttelsesstrategi udadtil; 

opfordrer EU og dets medlemsstater til at 

opbygge en ”ansvarsalliance”, som er 

åben for alle stater, der anser 

klimaændring som en betydelig trussel 

mod menneskeheden og er parate til at 

gøre en indsats for at standse den globale 

opvarmning; 

udgår 

Or. en 
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