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Amendement ingediend door Eija-Riitta Anneli Korhola 

Amendement 1 
Overweging C 

C. overwegende dat het Europees Parlement en de Raad op 13 oktober 2003 een richtlijn 
hebben aangenomen tot vaststelling van een regeling voor de handel in 
broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap, en overwegende dat deze 
belangrijke stap een herbevestiging vormt van het politieke engagement van de EU en 
haar lidstaten om zich vooral te richten op duurzame binnenlandse maatregelen en 
voor andere partijen een aansporing vormt om datzelfde te doen, 

 Or. en 

Amendement ingediend door Satu Hassi, Peter Liese, Anders Wijkman, Johannes (Hans) 
Blokland, Jonas Sjöstedt, Chris Davies 

Amendement 2 
Paragraaf 2 

2. is van mening dat COP-10 niet alleen een goede gelegenheid biedt om voort te 
bouwen op de besluiten die zijn genomen op de vorige Conferenties van Partijen, met 
name in Bonn, Marrakech, New Delhi en Milaan, inzake de tenuitvoerlegging van het 
Protocol van Kyoto, maar ook om een breed debat te beginnen over de belangrijkste 
vraagstukken voor de tweede verbintenisperiode ter verwezenlijking van de EU-
doelstelling om de gemiddelde stijging van de wereldtemperatuur maximaal + 2°C te 
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laten bedragen ten opzichte van het pre-industriële niveau; herhaalt zijn standpunt 
dat op de lange termijn het beginsel van gelijke rechten per wereldburger moet 
worden toegepast;  

 Or. en 

Amendement ingediend door Eija-Riitta Anneli Korhola 

Amendement 3 
Paragraaf 3 

3. dringt er bij de EU en alle andere partijen bij de UNFCCC met klem op aan om verder 
te gaan met de discussies die in Milaan zijn begonnen met het oog op de opname van 
emissies van internationale vluchten en scheepvaart in de streefcijfers voor de 
terugdringing van emissies van de tweede verbintenisperiode vanaf 2012; dringt er bij 
de EU en alle andere partijen bij de UNFCCC op aan specifiek ook toezicht te 
houden op de vervoeremissies en eventueel hun eigen protocol voor de 
vervoeremissies uit te werken;  

 Or. en 

Amendement ingediend door Eija-Riitta Anneli Korhola 

Amendement 4 
Paragraaf 4 bis (nieuw) 

4 bis. dringt er bij de partijen bij de UNFCCC op aan onderhandelingen te beginnen met 
het oog op een wijziging van de structuur van de bijlagen ten einde deze meer af te 
stemmen op landen met een aanzienlijke toeneming van de emissies, zoals China en 
India; 

 Or. en 

Amendement ingediend door Peter Liese, Chris Davies, Anders Wijkman, Satu Hassi, Dorette 
Corbey, Johannes (Hans) Blokland, Dimitrios Papadimoulis 

Amendement 5 
Paragraaf 4 ter (nieuw) 

4 ter. dringt er bij de Europese Commissie en de lidstaten op aan de noodzaak van 
klimaatbescherming te beklemtonen bij het voeren van dialogen met internationale 
partners, met name de Verenigde Staten en Rusland, en te benadrukken dat de 
verhouding tussen de EU en derde landen niet ongeschonden kan blijven, wanneer 
er wat dat betreft geen sprake is van een constructieve houding; 

 Or. en 
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Amendement ingediend door Eija-Riitta Anneli Korhola 

Amendement 6 
Paragraaf 6 

6. neemt nota van het meest recente verslag van het Europees Milieuagentschap waarin 
onder andere wordt aangegeven dat Europa als gevolg van klimaatverandering sneller 
opwarmt dan het mondiale gemiddelde; neemt nota van de ontwikkelingen met 
betrekking tot klimaatverandering en opwarming in de Noordpoolgebieden; 

 Or. en 

Amendement ingediend door Eija-Riitta Anneli Korhola 

Amendement 7 
Paragraaf 7 

7. is van mening dat de EU haar inspanningen om te voldoen aan de streefcijfers van het 
Protocol van Kyoto moet verdubbelen, en een voorbeeld moet stellen voor de andere 
partijen bij het Verdrag; verzoekt de Commissie economisch duurzamere 
instrumenten voor de richtlijn betreffende de handel in broeikasgasemissierechten 
voor te stellen ten einde de emissies terug te dringen; 

 Or. en 

Amendement ingediend door Dorette Corbey, Anders Wijkman, Dimitrios Papadimoulis, 
Johannes (Hans) Blokland, Satu Hassi, Peter Liese 

Amendement 8 
Paragraaf 7 bis (nieuw) 

7 bis. verzoekt de EU en de lidstaten te investeren in maatregelen met het oog op 
aanpassing aan de klimaatverandering, en voor ontwikkelingslanden adequate 
middelen beschikbaar te stellen om hun aanpassing te financieren;  

 Or. en 

Amendement ingediend door Peter Liese, Chris Davies, Anders Wijkman, Satu Hassi, Dorette 
Corbey,  Johannes (Hans) Blokland, Dimitrios Papadimoulis 

Amendement 9 
Paragraaf 7 ter (nieuw) 

7 ter. wijst met nadruk op de belangrijke rol die in dit verband wordt gespeeld door zowel 
maatregelen om energie-efficiëntie te bevorderen (het potentieel is in de EU groot) 
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als door hernieuwbare energiebronnen, en steunt de mededeling van de Europese 
Commissie over dit onderwerp (1); wijst met name met nadruk op het potentieel van 
biomassa als CO2-neutrale vorm van energievoorziening, en dringt er bij de 
Commissie op aan zich te buigen over wetgevingsmaatregelen ter ondersteuning van 
de productie van energie uit biomassa; 

(1) COM(2004) 366 van 26.5.2004 

 Or. en 

Amendement ingediend door Eija-Riitta Anneli Korhola 

Amendement 10 
Paragraaf 8 

8. spoort alle lidstaten aan om hun verantwoordelijkheid te nemen teneinde ervoor te 
zorgen dat zij voldoen aan hun doelstellingen met betrekking tot lastenverdeling; 
dringt erop aan een tweede ronde van onderhandelingen te beginnen teneinde de 
doelstellingen met betrekking tot lastenverdeling te verscherpen voor de 25 lidstaten 
die aanwijsbaar te lage doelstellingen voor de lastenverdeling hebben gekregen; 

 Or. en 

Amendement ingediend door Peter Liese, Chris Davies, Anders Wijkman, Satu Hassi, Dorette 
Corbey,  Johannes (Hans) Blokland, Dimitrios Papadimoulis 

Amendement 11 
Paragraaf 9 

9. dringt er bij de lidstaten die hun nationale toewijzingsplannen overeenkomstig de 
bepalingen van de Richtlijn inzake de handel in emissierechten nog niet hebben 
uitgewerkt, dit zo spoedig mogelijk te doen, teneinde het mogelijk te maken dat het 
programma met ingang van 1 januari 2005 operationeel wordt, en daarbij uit te gaan 
van ambitieuze doelstellingen; dringt er bij de Commissie op aan onmiddellijk 
juridische stappen te ondernemen met betrekking tot de lidstaten die niet voldoen 
aan de vereisten van de richtlijn; dringt er bij de Commissie op aan nationale 
toewijzingsplannen te verwerpen in het kader waarvan ongerechtvaardigd hoge 
CO2-emissies zijn toegestaan; 

 Or. en 

Amendement ingediend door Chris Davies, Anders Wijkman 

Amendement 12 
Paragraaf 9 bis (nieuw) 

9 bis. dringt erop aan dat na de uitvoeringsdatum 1 januari 2005 geen wijzigingen van de 
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goedgekeurde nationale toewijzingsplannen worden toegestaan; 

 Or. en 

Amendement ingediend door Eija-Riitta Anneli Korhola 

Amendement 13 
Paragraaf 9 ter (nieuw) 

9 ter. verzoekt de Commissie onmiddellijk wijzigingen van de richtlijn inzake de handel in  
broeikasgasemissierechten voor te stellen met betrekking tot punten ten aanzien 
waarvan reeds een slechte werking en tekortkomingen zijn vastgesteld; 

 Or. en 
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