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Ændringsforslag  34 

Oreste Rossi 

for EFD-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 og 

objektivitet i de videnskabelige kilder, der 

tages i betragtning ved COP 16 i Mexico; 

Or. en 
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Ændringsforslag  35 

Oreste Rossi 

for EFD-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 og de 

mange fejl i IPCC's fjerde 

evalueringsrapport er yderligere 

eksempler, der bekræfter den bydende 

nødvendighed af at genoverveje 

arbejdsmetoderne inden for FN; 

Or. en 
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Ændringsforslag  36 

Oreste Rossi 

for EFD-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 

17. anser det for afgørende for 

konkurrenceevenen i EU’s industri, at de 

øvrige industrialiserede lande uden for EU 

accepterer en tilsvarende indsats, samt at 

udviklings- og vækstøkonomier afgiver 

rimelige reduktionstilsagn; erindrer om, at 

reduktionsmålene skal kunne måles, 

rapporteres og kontrolleres og glæder sig i 

denne forbindelse over det engagement, 

som visse udviklingslande viser med 

hensyn til at forelægge nationale rapporter 

om deres bestræbelser på at reducere 

emissioner; 

17. opfordrer EU og medlemsstaterne til 

ikke at acceptere ensidige tilsagn, der 

skader EU’s økonomiske konkurrenceevne; 

anser det for afgørende for 

konkurrenceevenen i EU’s industri, at de 

øvrige industrialiserede lande uden for EU 

accepterer en tilsvarende indsats, samt at 

udviklings- og vækstøkonomier afgiver 

rimelige reduktionstilsagn; erindrer om, at 

reduktionsmålene skal kunne måles, 

rapporteres og kontrolleres og glæder sig i 

denne forbindelse over det engagement, som 

visse udviklingslande viser med hensyn til at 

forelægge nationale rapporter om deres 

bestræbelser på at reducere emissioner; 

Or. en 
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Ændringsforslag  37 

Oreste Rossi 

for EFD-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

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

Resultatet af klimakonferencen i København (COP 15) 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 15 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

15. beklager, at USA og Kina af interne 

politiske årsager ikke var indstillet på at 

acceptere en mere ambitiøs aftale; mener, 

at EU, USA og Kina spiller en afgørende 

rolle for at sikre en bindende international 

aftale; opfordrer indtrængende USA og 

Kina samt andre internationale partnere til 

at vise yderligere engagement i en 

international klimabeskyttelsesordning 

med henblik på at genoptage drøftelserne 

og nå frem til en ambitiøs og juridisk 

bindende international aftale i 

overensstemmelse med den seneste 

forskningsmæssige udvikling og i 

overensstemmelse med 2ºC-målsætningen;  

15. beklager, at USA og Kina af interne 

politiske årsager ikke var indstillet på at 

acceptere en mere ambitiøs aftale; mener, 

at EU, USA og Kina spiller en afgørende 

rolle for at sikre en bindende international 

aftale; opfordrer indtrængende USA og 

Kina samt andre internationale partnere til 

at vise yderligere engagement i en 

international klimabeskyttelsesordning 

med henblik på at genoptage drøftelserne 

og nå frem til en ambitiøs og juridisk 

bindende international aftale i 

overensstemmelse med 2 °C-

målsætningen;  

Or. en 
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Ændringsforslag  38 

Oreste Rossi 

for EFD-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

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

Resultatet af klimakonferencen i København (COP 15) 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 9 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

9. understreger, at den forestående revision 

af EU's budget skal fokusere på at 

tilvejebringe tilstrækkelige midler til 

foranstaltninger til beskyttelse imod og 

tilpasning til klimaændringerne, både inden 

for EU og i udviklingslandene; noterer sig 

ligeledes, at revisionen bør overveje 

muligheden for indførelse af nye og 

innovative finansieringsmekanismer til 

støtte for den internationale klimaindsats; 

9. understreger, at den forestående revision 

af EU's budget skal fokusere på at 

tilvejebringe tilstrækkelige midler til 

foranstaltninger til beskyttelse imod og 

tilpasning til klimaændringerne, såvel 

inden for EU som i udviklingslandene; 

noterer sig ligeledes, at revisionen bør 

overveje muligheden for indførelse af nye 

og innovative finansieringsmekanismer til 

støtte for den internationale klimaindsats, 

samtidig med at der tages behørigt højde 

for at undgå enhver risiko for yderligere 

økonomisk spekulation, som den der 

forårsagede den nuværende dybe krise; 

Or. en 
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Ændringsforslag  39 

Oreste Rossi 

for EFD-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

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

Resultatet af klimakonferencen i København (COP 15) 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 3 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

3. giver udtryk for sin skuffelse over 

medlemsstaternes manglende sammenhold 

og over COP 15-formandskabets ledelse af 

de endelige forhandlinger;  opfordrer 

derfor EU til at tale med én stemme under 

internationale klimaforhandlinger for at 

beholde sin ledende rolle i forhandlingerne 

om en bindende, omfattende aftale for 

tiden efter 2012 i overensstemmelse med 

den seneste videnskabelige udvikling og i 

tråd med 2º C-målsætningen på COP 16;   

3. giver udtryk for sin skuffelse over 

medlemsstaterne manglende sammenhold 

og over COP 15-formandskabets ledelse af 

de endelige forhandlinger;  opfordrer 

derfor EU til at tale med én stemme under 

internationale klimaforhandlinger for at 

beholde sin ledende rolle i forhandlingerne 

om en bindende, omfattende aftale for 

tiden efter 2012 i overensstemmelse med 2º 

C-målsætningen på COP 16;   

Or. en 
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Ændringsforslag  40 

Oreste Rossi 

for EFD-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 fraværet af en retligt 

bindende international aftale kan fungere 

som begrundelse for at udsætte andre EU-

politikker, der har til formål at opnå 

emissionsreduktioner; 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 %; 

Or. en 
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Ændringsforslag  41 

Oreste Rossi 

for EFD-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 kan 

fungere som begrundelse for at udsætte 

andre EU-politikker; 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 %; 

Or. en 



 

AM\804345DA.doc  PE432.913v01-00 }  

 PE432.916v01-00 }  

 PE432.922v01-00 }  

 PE432.930v01-00 }  

 PE432.936v01-00 }  

 PE432.938v01-00 } RC1 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

8.2.2010  B7-0064/2010 }  

 B7-0066/2010 }  

 B7-0070/2010 }  

 B7-0077/2010 }  

 B7-0083/2010 }  

 B7-0085/2010 } RC1/Am. 42 

Ændringsforslag  42 

Oreste Rossi 

for EFD-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

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

Resultatet af klimakonferencen i København (COP 15) 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt E 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

E. der henviser til, at det i IPCC's fjerde 

evalueringsrapport erkendes, og at det 

yderligere fremgår af en stadig mere 

omfangsrig videnskabelig dokumentation, 

at det er nødvendigt med store 

nedskæringer i de globale emissioner for 

at holde den globale temperaturstigning 

på under 2° C,  

udgår 

Or. en 
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Ændringsforslag  43 

Oreste Rossi 

for EFD-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

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

Resultatet af klimakonferencen i København (COP 15) 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt E 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

E. der henviser til, at det i IPCC's fjerde 

evalueringsrapport erkendes, og at det 

yderligere fremgår af en stadig mere 

omfangsrig videnskabelig dokumentation, 

at det er nødvendigt med store 

nedskæringer i de globale emissioner for 

at holde den globale temperaturstigning 

på under 2° C,  

E. der henviser til, at de seneste skandaler 

omkring det videnskabelige samfund 

(lækkede e-mails fra 

klimaforskningsenheden (CRU) ved 

University of East Anglia, flere fejl i 

IPCC's fjerde evalueringsrapport) burde 

advare de politiske institutioner om at 

være mere påpasselige under udvælgelsen 

af de data, som deres politikker om 

klimaændringerne skal baseres på, 

Or. en 

 

 


