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Ändringsförslag från Eija-Riitta Anneli Korhola 

Ändringsförslag 1 
Skäl C 

C. Europaparlamentet och rådet antog den 13 oktober 2003 ett direktiv om ett system för 
handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen. Detta viktiga steg är 
en bekräftelse på EU:s och EU-medlemsstaternas politiska åtagande att rikta in sig på 
hållbara inhemska insatser och uppmuntrar andra parter att följa detta exempel. 

 Or. en 

 

Ändringsförslag från Satu Hassi, Peter Liese, Anders Wijkman, Johannes (Hans) Blokland, 
Jonas Sjöstedt och Chris Davies 

Ändringsförslag 2 
Punkt 2 

2. Europaparlamentet anser att tionde partskonferensen utgör ett bra tillfälle inte bara att 
vidareutveckla de beslut som fattats under tidigare partskonferenser om tillämpningen 
av Kyotoprotokollet, i synnerhet i Bonn, Marrakesh, New Delhi och Milano, utan även 
att inleda en omfattande diskussion om huvudfrågorna inför den andra 
åtagandeperioden i syfte att uppnå EU:s mål att den genomsnittliga globala 
uppvärmningen inte skall uppgå till mer än +2°C som mest i förhållande till 
nivåerna före industrialiseringen. Parlamentet upprepar sin hållning att man på 
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längre sikt måste tillämpa principen om lika rättigheter per världsmedborgare. 

 Or. en 

 

Ändringsförslag från Eija-Riitta Anneli Korhola 

Ändringsförslag 3 
Punkt 3 

3. Europaparlamentet uppmanar EU och alla andra parter till Förenta nationernas 
ramkonvention om klimatförändringar att fortsätta den diskussion som inleddes i 
Milano för att inbegripa utsläpp från internationell flyg- och fartygstrafik bland 
utsläppsminskningsmålen för den andra åtagandeperioden, från 2012. Vidare 
uppmanar parlamentet EU och alla andra parter till Förenta nationernas 
ramkonvention om klimatförändringar att också särskilt övervaka utsläpp från 
transporter samt att eventuellt utveckla egna protokoll för utsläpp från transporter. 

 Or. en 

 

Ändringsförslag från Eija-Riitta Anneli Korhola 

Ändringsförslag 4 
Punkt 4a (ny) 

4a. Europaparlamentet uppmanar parterna till Förenta nationernas ramkonvention om 
klimatförändringar att inleda förhandlingar om att ändra strukturen på bilagorna 
så att de bättre anpassas till länder där mängden utsläpp ökar, till exempel Kina och 
Indien. 

 Or. en 

 

Ändringsförslag från Peter Liese, Chris Davies, Anders Wijkman, Satu Hassi, Dorette 
Corbey, Johannes (Hans) Blokland och Dimitrios Papadimoulis 

Ändringsförslag 5 
Punkt 4a (ny) 

4a. Europaparlamentet uppmanar Europeiska kommissionen och medlemsstaterna att 
poängtera behovet av klimatskydd i dialoger med internationella partners, särskilt 
Förenta staterna och Ryssland, samt att betona att förhållandet mellan EU och 
tredje länder inte kan förbli goda så länge det inte intas någon konstruktiv hållning 
i denna fråga. 
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 Or. en 

 

Ändringsförslag från Eija-Riitta Anneli Korhola 

Ändringsförslag 6 
Punkt 6 

6. Europaparlamentet noterar Europeiska miljöbyråns senaste rapport, i vilken det bland 
annat står att Europa på grund av klimatförändringar värms upp snabbare än 
genomsnittet i världen, samt klimatförändringarna och uppvärmningen i de arktiska 
områdena. 

 Or. en 

 

Ändringsförslag från Eija-Riitta Anneli Korhola 

Ändringsförslag 7 
Punkt 7 

7. Europaparlamentet anser att EU bör fördubbla sina ansträngningar för att uppnå 
Kyotoprotokollets mål och föregå med gott exempel för konventionens övriga parter. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att föreslå ekonomiskt mer hållbara verktyg 
för direktivet om handel med utsläppsrätter, i syfte att minska utsläppen. 

 Or. en 

 

Ändringsförslag från Dorette Corbey, Anders Wijkman, Dimitrios Papadimoulis, Johannes 
(Hans) Blokland, Satu Hassi och Peter Liese 

Ändringsförslag 8 
Punkt 7a (ny) 

7a. Europaparlamentet uppmanar EU och medlemsstaterna att investera i åtgärder för 
att anpassa sig till klimatförändringarna och att tillgängliggöra rimliga medel för 
att utvecklingsländerna skall kunna finansiera sina anpassningsåtgärder. 

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

Ändringsförslag 9 
Punkt 7b (ny) 

7b. Europaparlamentet betonar den viktiga roll som både åtgärder för att öka 
energieffektiviteten (det finns stor potential för detta i EU) och förnybara 
energikällor spelar i detta sammanhang och ställer sig bakom Europeiska 
kommissionens meddelande om denna fråga1. Parlamentet poängterar särskilt den 
potential som biomassa har som koldioxidneutral energiform och uppmanar 
kommissionen att bedöma lagstiftningsåtgärder för att stödja energiproduktionen 
från biomassa. 

1 KOM(2004)0366, 26.5.2004. 

 Or. en 

 

Ändringsförslag från Eija-Riitta Anneli Korhola 

Ändringsförslag 10 
Punkt 8 

8. Europaparlamentet uppmanar alla medlemsstater att ta sitt ansvar för att se till att de 
uppnår sina mål för fördelning av bördorna. Parlamentet begär att en andra 
förhandlingsrunda inleds i syfte att skärpa målen för fördelning av bördorna för de 
25 medlemsstater som fått för låga mål för bördesfördelningen. 

 Or. en 

 

Ändringsförslag från Peter Liese, Chris Davies, Anders Wijkman, Satu Hassi, Dorette 
Corbey, Johannes (Hans) Blokland och Dimitrios Papadimoulis 

Ändringsförslag 11 
Punkt 9 

9. Europaparlamentet uppmanar de medlemsstater som ännu inte utarbetat någon 
nationell fördelningsplan i enlighet med direktivet om handel med utsläppsrätter att 
göra det snarast möjligt samt att grunda dem på ambitiösa mål. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att omedelbart vidta rättsliga åtgärder gentemot de 
medlemsstater som inte uppfyller direktivets krav. Dessutom uppmanar parlamentet 
kommissionen att underkänna nationella fördelningsplaner som tillåter omotiverat 
höga koldioxidutsläpp. 
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 Or. en 

 

Ändringsförslag från Chris Davies och Anders Wijkman 

Ändringsförslag 12 
Punkt 9a (ny) 

9a. Europaparlamentet insisterar på att inga ändringar bör tillåtas i godkända 
nationella fördelningsplaner efter tillämpningsdatumet den 1 januari 2005. 

 Or. en 

 

Ändringsförslag från Eija-Riitta Anneli Korhola 

Ändringsförslag 13 
Punkt 12a (ny) 

9a. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att snarast föreslå ändringar till 
direktivet om handel med utsläppsrätter när det gäller konstaterade funktionsbrister 
och missförhållanden. 

 Or. en 
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