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Ændringsforslag  22 

Richard Seeber, Romana Jordan Cizelj 

for PPE-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

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

Resultatet af klimakonferencen i København (COP 15) 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt F a (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  Fa. bemærker, at blot 28 stater uden for 

EU har givet meddelelse til FN om deres 

mål for drivhusgasemissioner efter 2020 

inden fristen den 31.1.2010, og at nogle 

blot har givet meddelelse om 

effektivitetsmål, der overhovedet ikke vil 

føre til nogen form for reduktion, 

Or. en 
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Ændringsforslag  23 

Richard Seeber, Romana Jordan Cizelj 

for PPE-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 

den allerede retligt bindende forpligtelse 

til at reducere vores udslip med 20 % inden 

2020; gentager 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 %; 

Or. en 
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Ændringsforslag  24 

Richard Seeber, Romana Jordan Cizelj 

for PPE-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. erkender 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; 

Or. en 
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Ændringsforslag  25 

Richard Seeber, Romana Jordan Cizelj 

for PPE-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; 

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 og vækstøkonomier; 

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; 
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Ændringsforslag  26 

Richard Seeber, Romana Jordan Cizelj 

for PPE-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

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

om resultatet af klimakonferencen i København (COP 15) 

(COP 15) 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 6 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

6. mener, at fora såsom G20 eller De 

Større Økonomiers Forum, der 

repræsenterer de største kulproducenter, 

kan hjælpe med at skabe konsensus i de 

formelle forhandlinger, men at de kun bør 

spille en birolle, eftersom de ikke er 

indstillet på at acceptere bindende 

resultater; 

6. opfordrer fora såsom G20 eller De 

Større Økonomiers Forum, der 

repræsenterer de største kulproducenter, til 

at påtage sig et større ansvar i forhold til 

at hjælpe med at skabe konsensus i de 

formelle forhandlinger;  

Or. en 
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Ændringsforslag  27 

Richard Seeber, Romana Jordan Cizelj 

for PPE-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

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

Resultatet af klimakonferencen i København 

 (COP 15) 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 10 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

10. noterer sig, at man i Københavnsaftalen 

nåede til enighed om måling, indberetning 

og kontrol af afbødningsforanstaltninger i 

udviklingslandene gennem nationale 

redegørelser, som vil blive gjort til 

genstand for internationale konsultationer 

og analyser efter klart definerede, endnu 

ikke fastlagte, retningslinjer, som skal 

sikre, at den nationale suverænitet 

respekteres, 

10. glæder sig over de ambitiøse tilsagn, 

som nogle udviklingslande gav inden, 

under og efter forhandlingerne i 

København; noterer sig, at man i 

Københavnsaftalen nåede til enighed om 

måling, indberetning og kontrol af 

afbødningsforanstaltninger i 

udviklingslandene gennem nationale 

redegørelser, som vil blive gjort til 

genstand for internationale konsultationer 

og analyser efter klart definerede, endnu 

ikke fastlagte, retningslinjer, som skal 

sikre, at den nationale suverænitet og den 

korrekte anvendelse af midler respekteres, 

Or. en 
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Ændringsforslag  28 

Richard Seeber, Romana Jordan Cizelj 

for PPE-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

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

Resultatet af klimakonferencen i København 

(COP 15) 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 15 a (nyt)  

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  15a. beklager, at visse lande, nemlig 

Sudan og de såkaldte Alba-lande (Antigua 

og Barbuda, Bolivia, Cuba, Dominica, 

Ecuador, Nicaragua, Saint Vincent og 

Grenadinerne og Venezuela), udviste en 

blokerende adfærd under de 

internationale forhandlinger for at undgå 

strenge og bindende tilsagn på trods af 

den høje grad af politisk fremdrift i 

København;  

Or. en 



 

AM\804346DA.doc  PE432.913v01-00 }  

 PE432.916v01-00 }  

 PE432.922v01-00 }  

 PE432.930v01-00 }  

 PE432.936v01-00 }  

 PE432.938v01-00 } RC1 

DA United in diversity DA 

 

8.2.2010  B7-0064/2010 }  

 B7-0066/2010 }  

 B7-0070/2010 }  

 B7-0077/2010 }  

 B7-0083/2010 }  

 B7-0085/2010 } RC1/Am. 29 

Ændringsforslag  29 

Richard Seeber, Romana Jordan Cizelj 

for PPE-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

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

Resultatet af klimakonferencen i København 

(COP 15) 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 16  

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

16. peger på den voksende offentlige 

bevidsthed om konsekvenserne af 

klimaændringer ikke blot i 

udviklingslandene, men også i hurtigt 

voksende økonomier såsom Kina; 

opfordrer til øget dialog, især med de 

mindst udviklede lande, Alliancen af Små 

Østater (AOSIS) og Afrika, på vej mod en 

bindende international aftale om 

klimaændringer med henblik på at reducere 

klimaændringernes virkninger og 

konsekvenser i den nærmeste fremtid for 

disse regioners befolkning, folkesundhed, 

migration og økonomi; 

16. peger på den voksende offentlige 

bevidsthed om konsekvenserne af 

klimaændringer ikke blot i 

udviklingslandene, men også i hurtigt 

voksende økonomier såsom Brasilien, 

Mexico og Sydafrika; opfordrer til øget 

dialog, især med de mindst udviklede 

lande, Alliancen af Små Østater (AOSIS) 

og Afrika, på vej mod en bindende 

international aftale om klimaændringer 

med henblik på at reducere 

klimaændringernes virkninger og 

konsekvenser i den nærmeste fremtid for 

disse regioners befolkning, folkesundhed, 

migration og økonomi; 

Or. en 
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Ændringsforslag  30 

Richard Seeber, Romana Jordan Cizelj 

for PPE-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

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

Resultatet af klimakonferencen i København 

 (COP 15) 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 17 a (nyt)  

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  17a. bemærker, at en sektorspecifik 

bottom-up-tilgang har vist sig meget 

effektiv i lande som Japan og nu er 

begyndt at blive udviklet af Asian Pacific 

Partnership;  foreslår, at en sådan 

sektorspecifik bottom-up-tilgang for 

energiintensive virksomheder, herunder 

teknologioverførsler som 

stimuleringsværktøj, bør undersøges på 

klimaændringstopmødet i Mexico City 

med henblik på at finde anvendelse i 

forbindelse med fælles internationale 

aktioner rettet mod effektiv reduktion af 

de globale CO2-emissioner; 

Or. en 
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Ændringsforslag  31 

Richard Seeber, Romana Jordan Cizelj 

for PPE-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

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

Resultatet af klimakonferencen i København 

 (COP 15) 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 17 b (nyt)  

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  17b. opfordrer Rådet og Kommissionen til 

at undersøge inddragelsen af 

sektorspecifikke bottom-up-tilgange i 

specifikke industrigrene som supplement 

til de nationale mål og i overensstemmelse 

med principperne om fælles, men 

differentieret ansvar; 

Or. en 
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Ændringsforslag  32 

Richard Seeber, Romana Jordan Cizelj 

for PPE-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

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

Resultatet af klimakonferencen i København 

 (COP 15) 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 17 c (nyt)  

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  17c. mener, at de bilaterale møder mellem 

Europa-Parlamentet og de nationale 

parlamenter i væsentlig grad kan bidrage 

til debatten og fremme forståelsen mellem 

parterne; overvejer derfor at afholde disse 

møder før begyndelsen på de officielle 

forhandlinger med henblik på at bidrage 

på en mere meningsfuld måde til det bedst 

mulige forhandlingsresultat; 

 

Or. en 
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Ændringsforslag  33 

Richard Seeber, Romana Jordan Cizelj 

for PPE-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

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

Resultatet af klimakonferencen i København 

 (COP 15) 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 20  

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

20. opfordrer til større gennemsigtighed og 

inddragelse af civilsamfundet ved COP 16 

i Mexico; 

20. opfordrer til større gennemsigtighed, 

hvilket kan muliggøre bedre inddragelse af 

civilsamfundet og interesserede parter ved 

COP 16 i Mexico  

Or. en 

 

 


