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Amendement  34 

Oreste Rossi 

namens de EFD-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 meer transparantie en meer 

inspraak van het maatschappelijk 

middenveld tijdens de COP 16 in Mexico; 

20. vraagt om meer transparantie en 

objectiviteit van de wetenschappelijke 

bronnen waarmee rekening wordt 

gehouden op de COP 16 in Mexico; 

Or. en 
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Amendement  35 

Oreste Rossi 

namens de EFD-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 bevestigt dat de werkmethoden 

binnen de Verenigde Naties dringend 

opnieuw moeten worden bezien; 

19. betuigt opnieuw zijn steun aan het 

hervormingsproces bij de Verenigde Naties 

en constateert dat het resultaat van de 

klimaatconferentie van Kopenhagen en de 

diverse zwakke punten in het Vierde IPCC 

beoordelingsverslag ook voorbeelden zijn 

die de dringende noodzaak bevestigen dat 

de werkmethoden binnen de Verenigde 

Naties dringend opnieuw moeten worden 

bezien; 

Or. en 
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Amendement  36 

Oreste Rossi 

namens de EFD-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 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

17. acht het essentieel voor het 

concurrentievermogen van de EU-industrie 

dat de andere industrielanden buiten de EU 

daar vergelijkbare inspanningen 

tegenoverstellen en dat de 

ontwikkelingslanden en de opkomende 

economieën een redelijke reductie 

toezeggen; herinnert eraan dat de 

reductiedoelstellingen meetbaar, 

rapporteerbaar en verifieerbaar moeten zijn 

en is in dit verband verheugd dat een aantal 

ontwikkelingslanden zich ertoe heeft 

verbonden nationale verslagen over hun 

emissiereductie-inspanningen in te dienen; 

17. roept de EU en haar lidstaten op geen 

eenzijdige toezeggingen te accepterendie  

ten koste gaan van het 

concurrentievermogen van de EU-

economie; acht het essentieel voor het 

concurrentievermogen van de EU-industrie 

dat de andere industrielanden buiten de EU 

daar vergelijkbare inspanningen 

tegenoverstellen en dat de 

ontwikkelingslanden en de opkomende 

economieën een redelijke reductie 

toezeggen; herinnert eraan dat de 

reductiedoelstellingen meetbaar, 

rapporteerbaar en verifieerbaar moeten zijn 

en is in dit verband verheugd dat een aantal 

ontwikkelingslanden zich ertoe heeft 

verbonden nationale verslagen over hun 

emissiereductie-inspanningen in te dienen; 

Or. en 
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Amendement  37 

Oreste Rossi 

namens de EFD-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 15 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

15. betreurt dat de Verenigde Staten en 

China om redenen van binnenlandse 

politiek niet bereid waren een ambitieuzer 

akkoord te aanvaarden; gelooft dat voor de 

EU, de Verenigde Staten en China een 

sleutelrol is weggelegd bij de 

totstandkoming van een bindende 

internationale overeenkomst; vraagt de 

Verenigde Staten en China alsmede andere 

internationale partners daarom verdere 

toezeggingen te doen om te komen tot een 

internationaal 

klimaatbeschermingssysteem, een 

hervatting van de discussies en een 

ambitieuze en juridisch bindende 

internationale overeenkomst die aansluit 

bij de meest recente wetenschappelijke 

inzichten en de 2 ºC-doelstelling; 

15. betreurt dat de Verenigde Staten en 

China om redenen van binnenlandse 

politiek niet bereid waren een ambitieuzer 

akkoord te aanvaarden; gelooft dat voor de 

EU, de Verenigde Staten en China een 

sleutelrol is weggelegd bij de 

totstandkoming van een bindende 

internationale overeenkomst; vraagt de 

Verenigde Staten en China alsmede andere 

internationale partners daarom verdere 

toezeggingen te doen om te komen tot een 

internationaal 

klimaatbeschermingssysteem, een 

hervatting van de discussies en een 

ambitieuze en juridisch bindende 

internationale overeenkomst die aansluit 

bij de 2 ºC-doelstelling; 

Or. en 
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Amendement  38 

Oreste Rossi 

namens de EFD-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 9 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

9. benadrukt dat bij de komende herziening 

van de EU-begroting de aandacht vooral 

moet uitgaan naar het beschikbaar stellen 

van voldoende middelen voor maatregelen 

ter bescherming tegen en aanpassing aan 

de klimaatverandering, zowel in de EU als 

in de ontwikkelingslanden; merkt op dat bij 

de herziening ook moet worden overwogen 

om nieuwe en innovatieve 

financieringsmechanismen in te voeren ter 

ondersteuning van de internationale 

klimaatmaatregelen; 

9. benadrukt dat bij de komende herziening 

van de EU-begroting de aandacht vooral 

moet uitgaan naar het beschikbaar stellen 

van voldoende middelen voor maatregelen 

ter bescherming tegen en aanpassing aan 

de klimaatverandering, zowel in de EU als 

in de ontwikkelingslanden; merkt op dat bij 

de herziening ook moet worden overwogen 

om nieuwe en innovatieve 

financieringsmechanismen in te voeren ter 

ondersteuning van de internationale 

klimaatmaatregelen, waarbij er goed op 

gelet moet worden dat risico's van verdere 

financiële speculatie, zoals die welke de 

huidige grote crisis veroorzaakten, 

worden vermeden; 

Or. en 
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Amendement  39 

Oreste Rossi 

namens de EFD-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 3 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

3. uit zijn teleurstelling over het gebrek aan 

eensgezindheid van de lidstaten en over de 

wijze waarop het voorzitterschap van 

COP 15 de eindonderhandelingen heeft 

geleid; dringt er daarom op aan dat de EU 

in internatonale klimaatonderhandelingen 

met één stem spreekt om een leidende rol 

te blijven spelen tijdens de COP 16-

onderhandelingen over een bindende, 

allesomvattende overeenkomst voor de 

periode na 2012, die aansluit bij de meest 

recente wetenschappelijke inzichten en de 

2 ºC-doelstelling; 

3. uit zijn teleurstelling over het gebrek aan 

eenheid van de lidstaten en het verloop van 

de eindonderhandelingen onder het 

voorzitterschap van COP 15; dringt er 

daarom op aan dat de EU in internatonale 

klimaatonderhandelingen met één stem 

spreekt om een leidende rol te blijven 

spelen tijdens de COP 16-

onderhandelingen over een bindende, 

allesomvattende overeenkomst voor de 

periode na 2012, die aansluit bij de 2 ºC-

doelstelling; 

Or. en 
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Amendement  40 

Oreste Rossi 

namens de EFD-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 ontbreken van een 

juridisch bindende internationale 

overeenkomst een rechtvaardiging zal zijn 

om verdere EU-beleidsmaatregelen voor 

emissiereducties 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; 

 

Or. en 
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Amendement  41 

Oreste Rossi 

namens de EFD-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 een 

rechtvaardiging zal zijn om verdere EU-

beleidsmaatregelen voor emissiereducties 

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; 

Or. en 
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Amendement  42 

Oreste Rossi 

namens de EFD-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 E 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

overwegende dat in het vierde verslag van 

het IPPC en in steeds meer 

wetenschappelijk bewijsmateriaal wordt 

erkend dat er een drastische vermindering 

van de wereldwijde emissies nodig is om 

de wereldwijde temperatuurstijging te 

beperken tot 2 °C, 

schrappen 

Or. en 
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Amendement  43 

Oreste Rossi 

namens de EFD-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 E 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

overwegende dat in het vierde verslag van 

het IPPC en in steeds meer 

wetenschappelijk bewijsmateriaal wordt 

erkend dat er een drastische vermindering 

van de wereldwijde emissies nodig is om 

de wereldwijde temperatuurstijging te 

beperken tot 2 °C, 

overwegende dat de laatste schandalen 

waarbij de wetenschappelijke 

gemeenschap is betrokken (gelekte emails 

van de klimaatonderzoekafdeling van de 

East Anglia University; diverse zwakke 

punten in het vierde verslag van het IPPC 

voor de politieke instellingen aanleiding 

zouden moeten zijn voorzichtiger te zijn 

bij de selectie van gegevens waarop zij 

hun beleid inzake de klimaatverandering 

baseren; 

Or. en 

 

 


