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Amendement  22 

Richard Seeber, Romana Jordan Cizelj 

namens de PPE-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 

Overweging F bis (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

  F bis. overwegende dat slechts 28 landen 

buiten de EU voor afloop van de termijn 

op 31 januari 2010 doelstellingen voor 

hun broeikasgasemissies vanaf 2020 aan 

de VN hebben meegedeeld en dat 

sommige alleen efficiëntiestreefcijfers 

hebben doorgegeven die tot geen enkele 

uitstootvermindering zullen leiden; 

Or. en 
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Amendement  23 

Richard Seeber, Romana Jordan Cizelj 

namens de PPE-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 uit te 

stellen ter verwezenlijking van de reeds 

juridisch bindende toezegging van de EU 

om haar emissies tegen 2020 met 20% te 

verminderen; herhaalt dat het ons 

voornemen is 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; 

Or. en 
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Amendement  24 

Richard Seeber, Romana Jordan Cizelj 

namens de PPE-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. beseft 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; 

Or. en 
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Amendement  25 

Richard Seeber, Romana Jordan Cizelj 

namens de PPE-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 5 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

5. onderstreept dat er een nieuwe 

"klimaatdiplomatie" tot stand moet worden 

gebracht; roept de hoge vertegenwoordiger 

van de Unie en de commissaris voor 

Klimaatactie op leiding te geven aan deze 

strategie, in het bijzonder met de meer 

progressieve ontwikkelingslanden; dringt 

er bij de EU op aan een "routekaart voor 

Mexico" overeen te komen opdat het 

klimaatbeleid aan de orde komt in alle 

overeenkomsten inzake strategisch 

partnerschap of inzake bilaterale of 

multilaterale samenwerking, zodat een 

coherentere externe 

klimaatbeschermingsstrategie wordt 

opgezet; verzoekt de EU en de lidstaten 

een "bondgenootschap van 

verantwoordelijkheid" in te stellen, dat 

openstaat voor alle landen die de 

klimaatverandering als een ernstige 

bedreiging voor de mensheid zien en 

bereid zijn maatregelen te nemen om de 

5. onderstreept dat er een nieuwe 

"klimaatdiplomatie" tot stand moet worden 

gebracht; roept de hoge vertegenwoordiger 

van de Unie en de commissaris voor 

Klimaatactie op leiding te geven aan deze 

strategie, in het bijzonder met de meer 

progressieve ontwikkelingslanden en 

opkomende landen; dringt er bij de EU op 

aan een "routekaart voor Mexico" overeen 

te komen opdat het klimaatbeleid aan de 

orde komt in alle overeenkomsten inzake 

strategisch partnerschap of inzake 

bilaterale of multilaterale samenwerking, 

zodat een coherentere externe 

klimaatbeschermingsstrategie wordt 

opgezet; verzoekt de EU en de lidstaten 

een "bondgenootschap van 

verantwoordelijkheid" in te stellen, dat 

openstaat voor alle landen die de 

klimaatverandering als een ernstige 

bedreiging voor de mensheid zien en 

bereid zijn maatregelen te nemen om de 
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opwarming van de aarde een halt toe te 

roepen; 

opwarming van de aarde een halt toe te 

roepen; 

Or. en 
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Amendement  26 

Richard Seeber, Romana Jordan Cizelj 

namens de PPE-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 6 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

6. is van mening dat fora zoals de G20 of 

het Forum van grote economieën, die de 

landen met de grootste koolstofuitstoot 

vertegenwoordigen, tijdens de formele 

onderhandelingen een consensus tot stand 

kunnen helpen brengen, maar dat zij 

alleen een aanvullende rol kunnen spelen 

omdat zij zich niet voor bindende 

resultaten lenen; 

6. doet een beroep op fora zoals de G20 of 

het Forum van grote economieën, die de 

landen met de grootste koolstofuitstoot 

vertegenwoordigen, om meer 

verantwoordelijkheid op zich te nemen om 

tijdens de formele onderhandelingen een 

consensus tot stand te helpen brengen;  

Or. en 
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Amendement  27 

Richard Seeber, Romana Jordan Cizelj 

namens de PPE-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 10 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

10. merkt op dat in het akkoord 

overeenstemming is bereikt over de 

meting, rapportage en verificatie van de 

reductiemaatregelen van de 

ontwikkelingslanden door middel van 

nationale verslagen, die het voorwerp 

zullen uitmaken van internationale 

raadplegingen en analyses volgens 

duidelijke, nog vast te stellen richtsnoeren, 

waarbij ervoor moet worden gezorgd dat 

hun soevereiniteit wordt geëerbiedigd; 

10. is verheugd over de ambitieuze 

verplichting die sommige 

ontwikkelingslanden voor, tijdens en na 

de onderhandelingen in Kopenhagen zijn 

aangegaan; merkt op dat in het akkoord 

overeenstemming is bereikt over de 

meting, rapportage en verificatie van de 

reductiemaatregelen van de 

ontwikkelingslanden door middel van 

nationale verslagen, die het voorwerp 

zullen uitmaken van internationale 

raadplegingen en analyses volgens 

duidelijke, nog vast te stellen richtsnoeren, 

waarbij ervoor moet worden gezorgd dat 

hun soevereiniteit wordt geëerbiedigd en 

de middelen behoorlijk worden besteed; 

Or. en 
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Amendement  28 

Richard Seeber, Romana Jordan Cizelj 

namens de PPE-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

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

(COP 15) 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 15 bis (nieuw)  

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

  15 bis. betreurt het dat bepaalde landen, 

met name Soedan en de ALBA-landen, in 

de internationale onderhandelingen een 

blokkadehouding hebben aangenomen 

om strenge, bindende verplichtingen te 

vermijden, hoewel de politieke druk in 

Kopenhagen groot was;  

Or. en 
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Amendement  29 

Richard Seeber, Romana Jordan Cizelj 

namens de PPE-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 16  

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

16. wijst erop dat het publiek zich beter 

bewust wordt van de gevolgen van de 

klimaatverandering voor de 

ontwikkelingslanden, maar ook voor snel 

opkomende economieën als China; 

verzoekt om een versterkte dialoog, in het 

bijzonder met de minst ontwikkelde 

landen, de alliantie van kleine eilandstaten 

(AOISS) en Afrika, met het oog op een 

bindende internationale overeenkomst 

inzake klimaatverandering die de impact en 

de voorspelbare gevolgen van de 

klimaatverandering voor de demografie, de 

volksgezondheid, de migratie en de 

economieën van deze gebieden moet 

beperken; 

16. wijst erop dat het publiek zich beter 

bewust wordt van de gevolgen van de 

klimaatverandering voor 

ontwikkelingslanden, maar ook voor snel 

opkomende economieën als Brazilië, 

Mexico en Zuid-Afrika; verzoekt om een 

versterkte dialoog, in het bijzonder met de 

minst ontwikkelde landen, de alliantie van 

kleine eilandstaten (AOISS) en Afrika, met 

het oog op een bindende internationale 

overeenkomst inzake klimaatverandering 

die de impact en de voorspelbare gevolgen 

van de klimaatverandering voor de 

demografie, de volksgezondheid, de 

migratie en de economieën van deze 

gebieden moet beperken; 

Or. en 
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Amendement  30 

Richard Seeber, Romana Jordan Cizelj 

namens de PPE-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 17 bis (nieuw)  

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

  17 bis. merkt op dat het concept van een 

sectoriële aanpak van onderaf in landen 

als Japan zeer doeltreffend is gebleken en 

momenteel wordt ontwikkeld door het 

Asia-Pacific Partnership; stelt voor om 

een dergelijke sectoriële aanpak van 

onderaf voor energie-intensieve 

bedrijfstakken, met technologieoverdracht 

als stimulans, op de klimaattop in Mexico 

City te evalueren met het oog op 

toepassing in het kader van het 

gezamenlijke internationale optreden 

gericht op een daadwerkelijke 

vermindering van de mondiale CO2-

uitstoot; 

Or. en 
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Amendement  31 

Richard Seeber, Romana Jordan Cizelj 

namens de PPE-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 17 ter (nieuw)  

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

  17 ter. verzoekt de Raad en de Commissie 

na te gaan of, aansluitend bij de 

beginselen van een gemeenschappelijke, 

maar gedifferentieerde 

verantwoordelijkheid, een sectoriële 

aanpak van onderaf voor specifieke 

bedrijfstakken kan worden opgenomen als 

aanvulling op de nationale doelstellingen; 

Or. en 
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Amendement  32 

Richard Seeber, Romana Jordan Cizelj 

namens de PPE-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 17 quater (nieuw)  

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

  17 quater. is van mening dat de bilaterale 

bijeenkomsten tussen het Europees 

Parlement en de nationale parlementen in 

aanzienlijke mate aan het debat kunnen 

bijdragen en voor meer begrip tussen de 

partijen kunnen zorgen; is daarom van 

plan deze bijeenkomsten vóór het begin 

van de officiële onderhandelingen te 

houden om op een relevantere manier bij 

te dragen tot een zo goed mogelijk 

resultaat van de onderhandelingen; 

 

Or. en 
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Amendement  33 

Richard Seeber, Romana Jordan Cizelj 

namens de PPE-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 20  

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

20. vraagt om op meer transparantie en 

meer inspraak van het maatschappelijk 

middenveld tijdens de COP 16 in Mexico; 

20. vraagt om meer transparantie zodat het 

maatschappelijk middenveld en de 

belanghebbenden beter kunnen worden 

betrokken bij de COP 16 in Mexico;  

Or. en 

 

 


