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Ændringsforslag af Eija-Riitta Anneli Korhola 

Ændringsforslag 1 
Punkt C 

C. der henviser til, at Europa-Parlamentet og Rådet den 13. oktober 2003 vedtog et direktiv 
om en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet, og at 
dette vigtige skridt på ny bekræfter EU's og EU-medlemsstaternes politiske forpligtelse 
til at fokusere på bæredygtige aktioner på hjemmefronten og tilskynder andre til at følge 
trop, 

 Or. en 

 

Ændringsforslag af Satu Hassi, Peter Liese, Anders Wijkman, Johannes (Hans) Blokland, 
Jonas Sjöstedt og Chris Davies 

Ændringsforslag 2 
Punkt 2 

2. mener, at COP-10 ikke blot frembyder en god lejlighed til at bygge videre på 
beslutningerne fra tidligere partskonferencer - navnlig i Bonn, Marrakech, New Delhi 
og Milano - om gennemførelsen af Kyoto-protokollen, men også til at indlede en bred 
debat om mulige retningslinjer for anden forpligtelsesperiode med henblik på at nå 
EU's målsætning om en gennemsnitlig global temperaturstigning på mindre end 2°C 
i forhold til niveauet før industrialiseringen; gentager, at dets synspunkt er, at 
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princippet om lige rettigheder for hver enkelt verdensborger må finde anvendelse på 
lang sigt; 

 Or. en 

 

Ændringsforslag af Eija-Riitta Anneli Korhola 

Ændringsforslag 3 
Punkt 3 

3. opfordrer indtrængende EU og alle de øvrige parter i UNFCCC til at fortsætte de 
drøftelser, der blev indledt i Milano, med henblik på at inkorporere emissioner fra 
international luft- og skibsfart i målene for emissionsbegrænsning i anden 
forpligtelsesperiode fra 2012; opfordrer indtrængende EU og alle de øvrige parter i 
UNFCCC til også specifikt at overvåge emissioner fra trafik og transport og eventuelt 
udforme deres egen protokol for emissioner fra transport; 

 Or. en 

 

Ændringsforslag af Eija-Riitta Anneli Korhola 

Ændringsforslag 4 
Punkt 4 a (nyt) 

4a. opfordrer parterne i UNFCCC til at indlede forhandlinger med henblik på at ændre 
bilagenes struktur, så de passer bedre til lande med en betydelig stigning i 
emissionerne, såsom Kina og Indien; 

 Or. en 

 

Ændringsforslag af Peter Liese, Chris Davies, Anders Wijkman, Satu Hassi, Dorette Corbey, 
Johannes (Hans) Blokland og Dimitrios Papadimoulis 

Ændringsforslag 5 
Punkt 4 b (nyt) 

4b. opfordrer indtrængende Europa-Kommissionen og medlemsstaterne til at understrege 
nødvendigheden af klimabeskyttelse i dialoger med internationale partnere, især USA 
og Rusland, og til at understrege, at det ikke kan undgå at skade forholdet mellem EU 
og tredjelande, hvis der ikke indtages en konstruktiv holdning på dette område; 
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 Or. en 

 

Ændringsforslag af Eija-Riitta Anneli Korhola 

Ændringsforslag 6 
Punkt 6 

6. noterer sig den seneste rapport fra Det Europæiske Miljøagentur, hvori det bl.a. anføres, 
at opvarmningen i Europa foregår hurtigere end verdensgennemsnittet som følge af 
klimaændringer; noterer sig klimaændringerne og opvarmningen i de arktiske 
områder; 

 Or. en 

 

Ændringsforslag af Eija-Riitta Anneli Korhola 

Ændringsforslag 7 
Punkt 7 

7. mener, at EU bør gøre en forstærket indsats for at nå målene i Kyoto-protokollen og 
statuere et eksempel for de øvrige parter i konventionen; opfordrer Kommissionen til at 
fremsætte forslag om mere økonomisk bæredygtige redskaber til direktivet om handel 
med kvoter for drivhusgasemissioner med henblik på at reducere emissionerne; 

 Or. en 

 

Ændringsforslag af Dorette Corbey, Anders Wijkman, Dimitrios Papadimoulis, Johannes 
(Hans) Blokland, Satu Hassi og Peter Liese 

Ændringsforslag 8 
Punkt 7 a (nyt) 

7a. opfordrer EU og medlemsstaterne til at investere i foranstaltninger til tilpasning til 
klimaændringer og til at stille passende midler til rådighed for udviklingslandene, 
således at de kan finansiere deres tilpasningsforanstaltninger; 

 Or. en 
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Ændringsforslag af Peter Liese, Chris Davies, Anders Wijkman, Satu Hassi, Dorette Corbey, 
Johannes (Hans) Blokland og Dimitrios Papadimoulis 

Ændringsforslag 9 
Punkt 7 b (nyt) 

7b. understreger den vigtige rolle, som både foranstaltninger til øget energieffektivitet 
(potentialet er stort i EU) og vedvarende energikilder spiller i denne forbindelse, og 
bifalder Europa-Kommissionens meddelelse om dette emne1; fremhæver især 
biomasses potentiale som en CO2-neutral energiform og opfordrer Kommissionen til 
at vurdere mulighederne for lovgivningsforanstaltninger med henblik på at støtte 
energiproduktion fra biomasse; 

 1 KOM(2004)0366 af 26.5.2004. 

 Or. en 

 

Ændringsforslag af Eija-Riitta Anneli Korhola 

Ændringsforslag 10 
Punkt 8 

8. opfordrer alle medlemsstaterne til at leve op til deres ansvar for at sikre, at de når deres 
byrdefordelingsmål; anmoder om, at der indledes endnu en forhandlingsrunde med 
henblik på at stramme byrdefordelingsmålene for de 25 medlemsstater, som har vist 
sig at have fået opstillet for lave byrdefordelingsmål; 

 Or. en 

 

Ændringsforslag af Peter Liese, Chris Davies, Anders Wijkman, Satu Hassi, Dorette Corbey, 
Johannes (Hans) Blokland og Dimitrios Papadimoulis 

Ændringsforslag 11 
Punkt 9 

9. opfordrer de medlemsstater, der endnu ikke har udarbejdet deres nationale 
tildelingsplaner i overensstemmelse med direktivet om handel med kvoter for 
drivhusgasemissioner, til at gøre det så hurtigt som muligt og i den forbindelse at gå ud 
fra ambitiøse målsætninger; opfordrer indtrængende Kommissionen til straks at tage 
retlige skridt over for de medlemsstater, der ikke opfylder direktivets krav; opfordrer 
Kommissionen til at forkaste nationale tildelingsplaner, der tillader uberettiget høje 
CO2-emissioner; 

 Or. en 
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Ændringsforslag af Chris Davies og Anders Wijkman 

Ændringsforslag 12 
Punkt 9 a (nyt) 

9a. insisterer på, at der ikke bør tillades ændringer af godkendte nationale 
tildelingsplaner efter anvendelsesdatoen 1. januar 2005; 

 Or. en 

 

Ændringsforslag af Eija-Riitta Anneli Korhola 

Ændringsforslag 13 
Punkt 9 b (nyt) 

9b. opfordrer Kommissionen til straks at foreslå ændringer af direktivet om handel med 
kvoter for drivhusgasemissioner med udgangspunkt i allerede konstaterede fejl og 
mangler; 

 Or. en 
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