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Amendement  44 

Kartika Tamara Liotard, Marisa Matias, Sabine Wils 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

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

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 17 bis (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

 17 bis. onderstreept dat bij een 

internationale verschuiving in de richting 

van een koolstofarme en 

milieuvriendelijke economie kernenergie 

op de middellange en lange termijn niet 

als onderdeel van de energiemix mag 

worden beschouwd; wijst er daarom op 

dat het gezien de zorgen en problemen 

rond de veiligheid van de nucleaire 

brandstofcyclus, met name ten aanzien 

van kernafval, uitgesloten is dat 

kernenergie deel kan uitmaken van een 

koolstofarme en milieuvriendelijke 

energiemix; benadrukt verder dat 

kernenergie niet CO2-neutraal is, vooral 

als men de toeleveringsketen voor 

uranium en de negatieve effecten op 

lokaal niveau in aanmerking neemt; 

 

Or. en 
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Amendement  45 

Kartika Tamara Liotard, Marisa Matias, Sabine Wils 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

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

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Overweging A 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

A. overwegende dat de onderhandelingen 

over een allesomvattende internationale 

overeenkomst over de klimaatverandering 

voor de periode na 2012 in december 2009 

zijn geëindigd met een teleurstellend 

akkoord, waarvan de conferentie van de 

partijen bij het UNFCCC enkel nota heeft 

genomen, 

A. overwegende dat de onderhandelingen 

over een allesomvattende internationale 

overeenkomst over de klimaatverandering 

voor de periode na 2012 in december 2009 

zijn geëindigd met een teleurstellend 

akkoord, waarvan de conferentie van de 

partijen bij het UNFCCC enkel nota heeft 

genomen; overwegende dat de volledige 

mislukking is toe te schrijven aan het feit 

dat de ontwikkelde landen hun 

economische belangen laten prevaleren, 

Or. en 
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Amendement  46 

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

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

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

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Overweging G bis (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

 G bis. overwegende dat de conferentie in 

Kopenhagen massaal werd bijgewoond 

door ngo's en vertegenwoordigers van 

inheemse bevolkingen van over de hele 

wereld, om hun rechten te doen gelden en 

respect op te eisen voor hun leven en dat 

van toekomstige generaties, 

Or. en 
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Amendement  47 

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

Sabine Wils 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

over de 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 voor 

emissiereducties die vanuit 

wetenschappelijk oogpunt noodzakelijk 

zijn, uit te stellen, en dat er verdere 

stappen moeten worden ondernomen om 

de CO2-uitstoot in het kader van een 

juridisch bindende overeenkomst tegen 

2020 met ten minste 40% terug te dringen; 

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% 
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onmiddellijk na te komen; 

Or. en 



 

AM\804353NL.doc  PE432.913v01-00 }  

 PE432.916v01-00 }  

 PE432.922v01-00 }  

 PE432.930v01-00 }  

 PE432.936v01-00 }  

 PE432.938v01-00 } RC1 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

8.2.2010  B7-0064/2010 }  

 B7-0066/2010 }  

 B7-0070/2010 }  

 B7-0077/2010 }  

 B7-0083/2010 }  

 B7-0085/2010 } RC1/Am. 48 

Amendement  48 

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

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

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

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 4 bis (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

 4 bis. dringt er bij de Europese Unie en de 

lidstaten op aan de bestaande 

klimaatpartnerschappen met 

ontwikkelingslanden te versterken, en 

nieuwe partnerschappen aan te gaan 

waar deze nog niet aanwezig zijn, en 

daarbij aanzienlijk meer middelen 

beschikbaar te stellen voor ontwikkeling 

en overdracht van technologie, zonder dat 

onevenredige lasten in verband met 

intellectuele-eigendomsrechten een 

belemmering vormen; onderstreept dat bij 

alle financiering van 

klimaatinspanningen in 

ontwikkelingslanden de soevereiniteit van 

de ontvangende landen moet worden 

geëerbiedigd;  

Or. en 
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Amendement  49 

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

Joe Higgins 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

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

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 10 bis (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

 10 bis. benadrukt dat de soevereiniteit van 

ontwikkelingslanden moet worden 

gerespecteerd bij de opstelling en 

uitvoering van aanpassingsstrategieën, 

door rekening te houden met hun 

prioriteiten en de noodzaak om de lokale 

kennis in deze strategieën te verwerken, 

en door hun reactievermogen te 

bevorderen; verwerpt de invoering van 

nieuwe vormen van neokolonialisme die 

de afhankelijkheid van deze landen nog 

accentueren, en benadrukt dat er behoefte 

is aan echte samenwerking en solidariteit; 

Or. en 
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Amendement  50 

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

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

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

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 18 bis (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

 18 bis. dringt erop aan dat de Europese 

Unie, ondanks het gebrek aan een 

bindende overeenkomst, de overstap 

maakt naar een sociaal duurzame, groene 

economie, die het potentieel in zich bergt 

om meer investeringen aan te trekken, de 

werkgelegenheid en economische groei te 

bevorderen en de levenskwaliteit te 

verbeteren; 

Or. en 
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Amendement  51 

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

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

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

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 18 ter (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

 18 ter. benadrukt het belang van een 

nieuw sociaal en economisch model als 

alternatief voor het kapitalisme; 

Or. en 
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Amendement  52 

João Ferreira, Joe Higgins, Sabine Wils 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

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

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 11 bis (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

 11 bis. betreurt het dat de averechtse 

uitwerking van marktinstrumenten als de 

emissierechtenhandel en van 

mechanismen als het Clean Development 

Mechanism in Kopenhagen niet naar 

behoren zijn besproken noch in 

overweging zijn genomen; betreurt de 

aanhoudende nadruk op 

marktinstrumenten om de 

klimaatverandering aan te pakken; 

Or. en 
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Amendement  53 

João Ferreira, Joe Higgins, Sabine Wils 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

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

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 14 bis (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

 14 bis. is van mening dat een duurzame, 

degelijke, samenhangende oplossing voor 

de klimaatverandering en voor andere 

milieuproblemen niet te vinden is binnen 

de logica van het systeem dat deze 

problemen heeft gecreëerd; benadrukt 

daarom dat er behoefte is aan een nieuw 

sociaal en economisch model als 

alternatief voor het kapitalisme; 

Or. en 

 

 


