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Ændringsforslag  44 

Kartika Tamara Liotard, Marisa Matias, Sabine Wils 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE-ED, 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. understreger, at en international 

overgang til en kulstoffattig økonomi ikke 

bør anse kerneenergi som et element i 

energimixet på mellemlang og lang sigt; 

påpeger derfor, at bekymringer og 

spørgsmål angående sikkerheden 

vedrørende den nukleare 

brændselscyklus, navnlig vedrørende 

nukleart affald, gør, at kerneenergi 

udelukkes fra at være en del af en 

kulstoffattigt og miljøvenligt energimix;  

understreger endvidere, at kerneenergi 

ikke er CO2-neutral, navnlig hvis der ses 

på urans forsyningskæde og dennes 

negative virkning på lokalt plan; 

 

Or. en 
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Ændringsforslag  45 

Kartika Tamara Liotard, Marisa Matias, Sabine Wils 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

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

Resultatet af klimakonferencen i København (COP 15) 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt A 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

A. der henviser til, at forhandlingerne om 

en omfattende international klimaaftale for 

perioden efter 2012, som skulle være 

afsluttet i København i december 2009, 

endte med en skuffende aftale, som 

UNFCCC’s partskonference blot tog til 

efterretning, 

A. der henviser til, at forhandlingerne om 

en omfattende international klimaaftale for 

perioden efter 2012, som skulle være 

afsluttet i København i december 2009, 

endte med en skuffende aftale, som 

UNFCCC’s partskonference blot tog til 

efterretning; der henviser til, at denne 

totale fiasko skyldes de industrialiserede 

landes økonomisk motiverede interesser, 

Or. en 
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Ændringsforslag  46 

Kartika Tamara Liotard, Bairbre de Brún, Marisa Matias, Sabine Wils 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

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

Resultatet af klimakonferencen i København (COP 15) 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt G a (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

 Ga. der henviser til, at der på 

klimatopmødet i København var en massiv 

repræsentation af ngo’er og oprindelige 

folkeslag, som kom fra hele verden for at 

gøre krav på deres rettigheder og på 

respekt for deres og kommende 

generationers liv, 

Or. en 
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Ændringsforslag  47 

Kartika Tamara Liotard, Bairbre de Brún, Søren Bo Søndergaard, Marisa Matias, 

Sabine Wils 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE-ED, 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 

emissionsreduktioner, som videnskabelige 

undersøgelser har vist er nødvendige, og at 

der skal tages yderligere skridt for at 

reducere CO2-udslippet med mindst 40 % 

inden 2020 gennem juridisk bindende 

aftaler; 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 straks at opfylde reduktionsmålene 

på 30 %; 

Or. en 
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Ændringsforslag  48 

Kartika Tamara Liotard, Bairbre de Brún, Marisa Matias, Sabine Wils 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE-ED, 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. opfordrer EU og dets medlemsstater til 

at styrke deres eksisterende 

klimapartnerskaber med udviklingslande 

og til at indgå nye partnerskaber, hvis de 

ikke allerede findes, og yde væsentlig øget 

finansiel støtte til udvikling og overførsel 

af teknologi uden hindringer i form af 

uforholdsmæssige byrder af 

immaterialretlig art; understreger, at alle 

former for finansiering af 

klimabestræbelser i udviklingslandene 

skal respektere de modtagende staters 

suverænitet;  

Or. en 
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Ændringsforslag  49 

Kartika Tamara Liotard, Bairbre de Brún, Marisa Matias, João Ferreira, Sabine Wils, 

Joe Higgins 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

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

Resultatet af klimakonferencen i København (COP 15) 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 10 a (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

 10a. understreger, at det er nødvendigt at 

respektere udviklingslandenes suverænitet 

under fastlæggelsen og gennemførelsen 

af tilpasningsstrategier og at respektere 

deres prioriteringer og behovet for at 

inddrage den lokale viden i disse 

strategier, således at deres 

reaktionskapacitet fremmes; afviser 

etablering af nye former for 

nykolonialisme, der øger disse landes 

afhængighed, og fremhæver behovet for 

et ægte samarbejde og ægte solidaritet; 

Or. en 
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Ændringsforslag  50 

Kartika Tamara Liotard, Bairbre de Brún, Marisa Matias, Sabine Wils 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

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

Resultatet af klimakonferencen i København (COP 15) 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 18 a (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

 18a. fastholder på trods af manglen på en 

bindende aftale, at EU bør bevæge sig hen 

imod en samfundsmæssig bæredygtig 

grøn økonomi, der har potentiale til at øge 

investeringerne, beskæftigelsen og den 

økonomiske velfærd samt forbedre 

livskvaliteten; 

Or. en 
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Ændringsforslag  51 

Kartika Tamara Liotard, Bairbre de Brún, Marisa Matias, Sabine Wils, João Ferreira 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

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

Resultatet af klimakonferencen i København (COP 15) 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 18 b (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

 18b. understreger betydningen af en ny 

samfundsmæssig og økonomiske model, 

der kan opstilles som alternativ til 

kapitalismen; 

Or. en 
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Ændringsforslag  52 

João Ferreira, Joe Higgins, Sabine Wils 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

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

Resultatet af klimakonferencen i København (COP 15) 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 11 a (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

 11a. beklager, at de uheldige 

konsekvenser af markedsinstrumenter 

såsom emissionshandel og af mekanismer 

som f.eks. mekanismen for bæredygtig 

udvikling (Clean Development 

Mechanism) hverken blev behørigt drøftet 

eller taget i betragtning i København; 

beklager, at der fortsat lægges vægt på 

markedsinstrumenter i bekæmpelsen af 

klimaændringerne;  

Or. en 
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Ændringsforslag  53 

João Ferreira, Joe Higgins, Sabine Wils 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

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

Resultatet af klimakonferencen i København (COP 15) 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 14 a (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

 14a. mener, at en bæredygtig, holdbar og 

sammenhængende løsning på 

klimaændringerne samt andre 

miljøproblemer ikke kan opnås ved at 

anvende logikken i det system, der skabte 

dem; understreger betydningen af en ny 

samfundsmæssig og økonomiske model, 

der kan opstilles som alternativ til 

kapitalismen; 

Or. en 

 

 


