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Ontwerpresolutie

Amendement ingediend door Anders Wijkman

Amendement 1
Visum, streepje 3 bis (nieuw)

- gezien de verklaringen die op de G8-Top in Gleneagles werden overgebracht door 
24 internationale bedrijfsleiders die het Economisch Wereldforum 
vertegenwoordigen, bijvoorbeeld over de behoefte om klimaatstabilisatiestreefdoelen 
voor de lange termijn aan te nemen,

Or. en

Amendement ingediend door Anders Wijkman

Amendement 2
Overweging B

B. overwegende dat er aanwijzingen voor klimaatverandering zijn, zoals de toenemende 
frequentie en intensiteit van extreme weersomstandigheden, alsook smeltende 
gletsjers en permafrost, en overwegende dat de economische schade veroorzaakt door 
met het weer verband houdende natuurrampen in de afgelopen tien jaar met een factor 
zes is toegenomen ten opzichte van de jaren zestig,
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Or. en

Amendement ingediend door Andres Tarand

Amendement 3
Overweging B

B. overwegende dat er aanwijzingen voor klimaatverandering zijn, bijv. het smelten van 
poolijs en permafrost en heel waarschijnlijk een toenemende frequentie en intensiteit 
van extreme weersomstandigheden, en overwegende dat de economische schade 
veroorzaakt door met het weer verband houdende natuurrampen in de afgelopen tien 
jaar met een factor zes is toegenomen ten opzichte van de jaren zestig,

Or. en

Amendement ingediend door Kartika Tamara Liotard en Roberto Musacchio

Amendement 4
Overweging C

C. overwegende dat de industrielanden een grote verantwoordelijkheid voor de aangroei 
van broeikasgasemissies dragen, zowel wat betreft vroeger tijden als heden, 
overwegende dat de ontwikkelingslanden waarschijnlijk het zwaarst door een 
onstabieler klimaat zouden worden getroffen en dat de industrielanden de 
hoofdverantwoordelijkheid op zich moeten nemen om de armste landen te helpen zich 
aan de klimaatverandering aan te passen en hen bij te staan in deze ontwikkeling, 
zowel op technologisch als op financieel vlak,

Or. nl

Amendement ingediend door Kartika Tamara Liotard en Roberto Musacchio

Amendement 5
Overweging D

D. overwegende dat (schrapping) reeds nu, in 2005, het initiatief moet worden genomen 
tot het beoordelen van de verplichtingen inzake de reductie van de emissies voor de 
periode na 2012, en dat de COP-11 in Montreal bijgevolg de hoogste prioriteit aan 
deze zaak dient te verlenen,

Or. nl
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Amendement ingediend door Caroline Lucas en Rebecca Harms

Amendement 6
Overweging D

D. overwegende dat het Protocol van Kyoto bepaalt dat in 2005 de onderhandelingen 
zullen starten voor het initiatief tot het beoordelen van de verplichtingen inzake de 
reductie van de emissies voor de periode na 2012 en dat de COP-11 en COP/MOP 1
in Montreal bijgevolg de hoogste prioriteit aan deze taak dienen te verlenen,

Or. en

Amendement ingediend door Caroline Lucas en Rebecca Harms

Amendement 7
Overweging D bis (nieuw)

D bis. overwegende dat spoedig andere streefdoelen moeten worden bepaald om
investeringszekerheid te verschaffen voor koolstofarme energiebronnen, 
technologieën die weinig broeikasgas afgeven en hernieuwbare energie, en om 
investeringen in incompatibele energie-infrastructuur te vermijden,

Or. en

Amendement ingediend door Anne Ferreira

Amendement 8
Overweging E

E. overwegende dat, om aan de voornaamste doelstelling van het UNFCCC te kunnen 
voldoen – het vermijden van gevaarlijke klimaatverandering –, het volgens recente 
wetenschappelijke berichten vereist zou kunnen zijn de concentratie van 
broeikasgassen op een peil beneden 400 ppm CO2-equivalent (schrapping) te 
stabiliseren en dat bijgevolg in de nabije toekomst een ingrijpende vermindering van 
de emissies noodzakelijk is,

Or. fr
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Amendement ingediend door Anne Ferreira

Amendement 9
Overweging E bis (nieuw)

E bis. overwegende dat een belangrijke toename van de investeringen in nieuwe 
productiecapaciteiten die gebruikmaken van meer milieuvriendelijke technologieën 
en energiebronnen, zal helpen een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen
teweeg te brengen, in overeenstemming met de internationale verbintenissen van de 
Europese Unie, en onze energieafhankelijkheid zou kunnen verhogen,

Or. fr

Amendement ingediend door Åsa Westlund

Amendement 10
Overweging F bis (nieuw)

F bis. overwegende dat het klimaateffect aanzienlijk kan worden verminderd door middel 
van een betere communautaire planning,,

Or. sv

Amendement ingediend door Anne Ferreira

Amendement 11
Overweging F ter (nieuw)

F ter. overwegende dat het voorstel voor een richtlijn betreffende energie-efficiëntie bij het 
eindgebruik van energie en de energiediensten doelstellingen bevat die geenszins 
bindend zijn en geen bevredigende vooruitzichten biedt op een vermindering van de 
verontreinigende emissies noch op doeltreffende maatregelen om de 
klimaatverandering te bestrijden; overwegende dat het Parlement het in zijn 
resolutie van 14 maart 2001 naar voren gebrachte standpunt over een actieplan van 
de Europese Commissie om de energie-efficiëntie in de Europese Gemeenschap te 
verbeteren1, heeft herhaald, namelijk dat een jaarlijkse vermindering met 2,5 % van 
de uiteindelijke energie-intensiteit een redelijke minimumdoelstelling vormt,

Or. fr

  
1 PB C 343, 5.12.2001, blz. 190.
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Amendement ingediend door Kartika Tamara Liotard en Roberto Musacchio

Amendement 12
Overweging G

G. overwegende dat in het kader van de inspanningen om de emissies in te tomen en 
duurzamere levensstijlen te ontwikkelen, een veel sterkere participatie op het niveau 
van de burger ten zeerste geboden is; overwegende dat een vrijemarkteconomie, 
zonder beperkingen van overmatige consumptie en productie, zal leiden tot het 
stimuleren van de uitstoot van broeikasgassen,

Or. nl

Amendement ingediend door Anne Ferreira

Amendement 13
Overweging H bis (nieuw)

H bis. overwegende dat de kosten van de maatregelen om de uitstoot van broeikasgassen te 
verminderen, zullen worden gecompenseerd door de winsten die zullen voortvloeien 
uit het beperken van de stijging van de temperatuur van de aarde tot maximaal
2°C(*), aangezien de schade en de verliezen die de klimaatverandering anders 
wereldwijd zou hebben veroorzaakt, voorkomen zullen zijn,

(*) vergeleken met niveaus tijdens het pre-industrieel tijdperk

Or. fr

Amendement ingediend door Kartika Tamara Liotard en Roberto Musacchio

Amendement 14
Overweging I

I. overwegende dat (schrapping) we niet langer afhankelijk zouden moeten zijn van de 
op fossiele brandstoffen gebaseerde economie; overwegende dat (schrapping) 
ontwikkelingslanden die rijk zijn aan hernieuwbare energiebronnen, maar thans niet 
over de nodige technologie beschikken om van deze bronnen gebruik te maken, 
ondersteund dienen te worden,

Or. nl



PE 362.686v02-00 6/32 AM\583011NL.doc

NL

Amendement ingediend door Caroline Lucas end Rebecca Harms

Amendement 15
Paragraaf 1

1. onderstreept dat de EU-strategie ter beperking van de klimaatverandering op een door zes 
pijlers geschraagde aanpak zou moeten worden gebaseerd:

- voortborduren op sleutelelementen van Kyoto - bindende streefdoelen inzake uitstoot 
van broeikasgassen, een mondiaal systeem van uitstootbeperking en emissiehandel, en 
flexibele mechanismen,
- de emissies intern sterk reduceren, te beginnen met minstens 30 % interne reducties 

tegen 2020, 
- een proactieve houding innemen ten opzichte van de voornaamste actoren, met name de 

VS,
- een strategisch partnerschap met landen als China, Zuid-Afrika,Brazilië en India 
ontwikkelen, teneinde hen te helpen bij de ontwikkeling van strategieën inzake duurzame 
energie en teneinde hun deelname garanderen aan de inspanningen ter beperking van de 
klimaatverandering,

- onderzoek en innovatie ten behoeve van nieuwe technologieën op het gebied van 
duurzame energiebronnen krachtig bevorderen, en averechtse prikkels, zoals subsidies 
voor fossiele brandstoffen en het internaliseren van externe kosten, waaronder die van 
klimaatverandering, in de prijs van de energieproductie, afvoeren,

- aanmoedigen tot een grotere rechtstreekse betrokkenheid van het publiek bij de 
inspanningen ter beperking van de klimaatverandering op het niveau van de Europese 
burger, waarvoor het noodzakelijk is om gedetailleerde informatie over het CO2-gehalte 
van producten en diensten te verstrekken, evenals over de toekomstige optie van een 
systeem voor de handel in persoonlijke CO2-quota; 

Or. en

Amendement ingediend door Kartika Tamara Liotard en Roberto Musacchio

Amendement 16
Paragraaf 1, streepje 1

- voortborduren op Kyoto, met absolute en verplichte plafonds voor de 
industrielanden,

Or. nl
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Amendement ingediend door Åsa Westlund

Amendement 17
Paragraaf 1, streepje 5 bis (nieuw)

- gebruikmaken van de Europese en nationale wetgeving om een grotere energie-
efficiëntie te stimuleren en de prijs verlagen van technologie die het klimaateffect 
vermindert,

Or. sv

Amendement ingediend door Kartika Tamara Liotard en Roberto Musacchio

Amendement 18
Paragraaf 1, streepje 6

- aanmoedigen tot een grotere rechtstreekse betrokkenheid van het publiek bij de 
inspanningen ter beperking van de klimaatverandering op het niveau van de Europese 
burger, waarvoor het noodzakelijk is om gedetailleerde informatie over het CO2-
gehalte van producten en diensten te verstrekken, (schrapping)

Or. nl

Amendement ingediend door Åsa Westlund

Amendement 19
Paragraaf 1, streepje 6 bis (nieuw)

- van het politieke systeem verlangen dat het de verantwoordelijkheid op zich neemt 
om maatregelen te bevorderen die de burgers in staat stellen hun eigen invloed op 
het klimaat te beperken,

Or. sv

Amendement ingediend door Anders Wijkman

Amendement 20
Paragraaf 2

2. roept de Commissie en de lidstaten op om op de COP/MOP1 te beginnen met de 
overweging van voorstellen voor een toekomstig klimaatbeleid voor de periode na 
2012, dat gebaseerd is op de overkoepelende doelstelling de opwarming van de aarde 
te beperken tot een maximum van 2°C boven het temperatuurpeil van de 
industrialisering; beklemtoont dat deze voorstellen gebaseerd moeten zijn op de 
beginselen van gelijkheid, duurzaamheid, verantwoordelijkheid en het vermogen of 
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de bevoegdheid om te handelen;

Or. en

Amendement ingediend door Kartika Tamara Liotard en Roberto Musacchio

Amendement 21
Paragraaf 2

2. roept de EU-autoriteiten op om op de COP-11 voorstellen in te dienen voor een 
toekomstig klimaatbeleid dat gebaseerd is op de overkoepelende doelstelling de 
opwarming van de aarde te beperken tot een maximum van 2°C boven het temperatuurpeil 
van voor de industrialisering; roept de EU-afvaardiging op om de andere partijen te 
overtuigen van haar vastberadenheid om verder te gaan met het Protocol van Kyoto, 
met absolute en bindende uitstootcurves voor de geïndustrialiseerde landen, en om 
tegelijkertijd een passende verbintenis te zoeken van de ontwikkelingslanden;

Or. nl

Amendement ingediend door Caroline Lucas en Rebecca Harms

Amendement 22
Paragraaf 2

2. roept de EU-autoriteiten op om op de COP-11 en COP/MOP1 voorstellen in te 
dienen voor een toekomstig klimaatbeleid dat gebaseerd is op de overkoepelende 
doelstelling de opwarming van de aarde te beperken tot een maximum van 2°C boven 
het temperatuurpeil van voor de industrialisering; benadrukt dat deze voorstellen 
moeten gebaseerd zijn op de beginselen van gelijkheid, duurzaamheid, 
verantwoordelijkheid en het vermogen of de bevoegdheid te handelen; benadrukt 
dat er op de COP-11 en COP/MOP1 een duidelijk, tijdgebonden proces voor het 
onderhandelen over een internationaal klimaatverdrag voor na 2012 moet worden 
overeengekomen, en beveelt aan om voort te gaan met dit proces onder het Protocol 
van Kyoto en niet alleen onder de kaderovereenkomst van de Verenigde Naties over 
klimaatverandering;

Or. en

Amendement ingediend door Caroline Lucas en Rebecca Harms

Amendement 23
Paragraaf 3

3. is van oordeel dat een toekomstig klimaatbeleid op gemeenschappelijke, maar 
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gedifferentieerde, op contractie en convergentie gerichte verantwoordelijkheden moet 
zijn gebaseerd, op een continue en steeds sterkere beperking van de emissies en op het 
betrekken van een toenemend aantal landen bij de inspanningen daarvoor; 
beklemtoont dat alle streefdoelen voor emissiebeperkingen zouden moeten 
gebaseerd zijn op recent wetenschappelijk onderzoek en tot doel hebben dat een 
globaal gemiddelde temperatuurstijging van 2°C met redelijke zekerheid wordt 
bereikt; beklemtoont bovendien dat alle desbetreffende maatregelen kosteneffectief 
dienen te zijn en dat er derhalve op lange termijn naar moet worden gestreefd een 
mondiale, op uitstootbeperking en emissiehandel gebaseerde CO2-markt te 
ontwikkelen;

Or. en

Amendement ingediend door Anders Wijkman

Amendement 24
Paragraaf 3

3. is van oordeel dat een toekomstig klimaatbeleid op gemeenschappelijke, maar 
gedifferentieerde verantwoordelijkheden moet zijn gebaseerd, op een continue en 
steeds sterkere beperking van de emissies en op het betrekken van een toenemend 
aantal landen bij de inspanningen daarvoor; beklemtoont dat alle desbetreffende 
maatregelen kosteneffectief dienen te zijn en dat er derhalve op lange termijn naar 
moet worden gestreefd een mondiale, op uitstootbeperking en emissiehandel 
gebaseerde CO2-markt te ontwikkelen; merkt bovendien op dat bij het berekenen 
van de kosteneffectiviteit rekening moet worden gehouden met de kosten van 
inactiviteit en met de verwachte economische voordelen van tijdige actie en 
innovatie, alsook van geavanceerde leersystemen, die de kosten van het beperken 
van de klimaatverandering zullen drukken;

Or. en

Amendement ingediend door Kartika Tamara Liotard en Roberto Musacchio

Amendement 25
Paragraaf 3

3. is van oordeel dat een toekomstig klimaatbeleid op gemeenschappelijke, maar 
gedifferentieerde verantwoordelijkheden moet zijn gebaseerd, op een continue en 
steeds sterkere beperking van de emissies en op het betrekken van een toenemend 
aantal landen bij de inspanningen daarvoor; beklemtoont dat alle desbetreffende 
maatregelen kosteneffectief dienen te zijn en dat er derhalve op lange termijn naar 
moet worden gestreefd een mondiale, op uitstootbeperking (schrapping) gebaseerde 
CO2- markt te ontwikkelen;

Or. nl
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Amendement ingediend door Cristina Gutiérrez-Cortines

Amendement 26
Paragraaf 4

4. verwelkomt de conclusies van de Europese Raad van Brussel van 23 maart 2005, met 
name het besluit dat tegen 2020 naar de uitstootbeperking voor ontwikkelde landen in 
de orde van grootte van 15 tot 30 % moet worden gestreefd; (schrapping)

Or. es

Amendement ingediend door Kartika Tamara Liotard en Roberto Musacchio

Amendement 27
Paragraaf 4

4. verwelkomt de conclusies van de Europese Raad van 23 maart 2005, met name het 
besluit dat tegen 2020 naar de uitstootbeperking voor ontwikkelde landen in de orde 
van grootte van 15 tot 30% moet worden gestreefd; beklemtoont echter dat ook 
streefdoelen voor de langere termijn nodig zijn en suggereert een streefdoel van 60 tot 
80% voor 2050; beklemtoont dat alle streefdoelen voor emissiebeperkingen zouden 
moeten gebaseerd zijn op recent wetenschappelijk onderzoek en tot doel hebben dat 
een globaal gemiddelde temperatuurstijging van 2°C met redelijke zekerheid wordt 
bereikt;

Or. nl

Amendement ingediend door Caroline Lucas en Rebecca Harms

Amendement 28
Paragraaf 4

4. verwelkomt de conclusies van de Europese Raad van 23 maart 2005, met name het 
besluit dat tegen 2020 naar de uitstootbeperking voor ontwikkelde landen in de orde 
van grootte van 15 tot 30% moet worden gestreefd; beklemtoont echter dat ook 
streefdoelen voor de langere termijn nodig zijn en suggereert een streefdoel van 60 tot 
80% voor 2050; herhaalt dat overeenkomstig het additionaliteitsbeginsel minstens 
de helft van de beperkingsinspanningen intern moet worden geleverd;

Or. en
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Amendement ingediend door Anders Wijkman

Amendement 29
Paragraaf 5

5. onderstreept dat een doeltreffende beperking van de klimaatverandering een 
ingrijpende transformatie van het vervoers- en energiesysteem vergt en dat deze 
transformatie een drijvende kracht binnen het kader van de Lissabon-strategie dient te 
worden, teneinde de economische groei en het concurrentievermogen alsmede de 
groei van de uitvoer te stimuleren; roept de EU op een strategie te ontwikkelen om 
van Europa de meest energie-efficiënte economie ter wereld te maken, door het 
vastleggen van streefdoelen voor jaarlijkse beperkingen van de energie-intensiteit 
van 2,5-3%;

Or. en

Amendement ingediend door Anne Ferreira

Amendement 30
Paragraaf 5

5. onderstreept dat een doeltreffende beperking van de klimaatverandering een 
ingrijpende transformatie van het vervoers- en energiesysteem en van het thermisch 
ontwerp van gebouwen vergt en dat deze transformatie een drijvende kracht binnen 
het kader van de Lissabon-strategie dient te worden, teneinde de economische groei en 
het concurrentievermogen alsmede de groei van de uitvoer te stimuleren; 
(schrapping);

Or. fr

Amendement ingediend door Kartika Tamara Liotard en Roberto Musacchio

Amendement 31

Paragraaf 5

5. onderstreept dat een doeltreffende beperking van de klimaatverandering een 
ingrijpende transformatie van het vervoers- en energiesysteem vergt; roept de 
Europese Commissie op een strategie te ontwikkelen om van Europa de meest 
energie-efficiënte economie ter wereld te maken, door het vastleggen van 
streefdoelen voor een jaarlijkse efficiëntietoename van 3 tot 5%;

Or. nl



PE 362.686v02-00 12/32 AM\583011NL.doc

NL

Amendement ingediend door Caroline Lucas en Rebecca Harms

Amendement 32
Paragraaf 5

5. onderstreept dat een doeltreffende beperking van de klimaatverandering een 
ingrijpende transformatie van het vervoers- en energiesysteem vergt en dat deze 
transformatie een drijvende kracht binnen het kader van de Lissabon-strategie dient te 
worden, teneinde de economische groei en het concurrentievermogen alsmede de 
groei van de uitvoer te stimuleren; roept de EU op een strategie te ontwikkelen om 
van Europa de meest energie-efficiënte economie ter wereld te maken door het 
vaststellen van streefdoelen voor jaarlijkse efficiëntiestijgingen van 3%;

Or. en

Amendement ingediend door Caroline Lucas en Rebecca Harms

Amendement 33
Paragraaf 5 bis (nieuw)

5 bis. erkent dat een vertraagd optreden het risico van nadelige milieueffecten en hogere 
kosten zal vergroten; beweert bovendien dat het beperken van de emissies
wereldwijd niet mag leiden tot andere gevaren, bijv. gezondheidsrisico’s, radioactief 
afval, proliferatie van terrorisme, en dat bijgevolg de CDM/JI of soortgelijke 
kredieten nucleaire activiteiten moeten blijven uitsluiten;

Or. en

Amendement ingediend door Caroline Lucas en Rebecca Harms

Amendement 34
Paragraaf 5 ter (nieuw)

5 ter. merkt op dat het IPCC reeds in 1996 tot het besluit kwam dat nucleaire energie geen 
oplossing is voor de klimaatverandering. Gewoon om de bijdrage ervan in de 
mondiale elektriciteitsbehoeften tot 47 % te vergroten, zouden immers tot in 2100
ongeveer 70 reactoren per jaar moeten worden gebouwd;

Or. en
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Amendement ingediend door Åsa Westlund

Amendement 35
Paragraaf 5 quater (nieuw)

5 quater. stelt dat de EU en haar lidstaten hun communautaire planninginstrumenten 
moeten herzien om het klimaateffect te verminderen, vooral wat betreft de planning 
van een nieuwe investering in vervoerssystemen en nieuwe woon- en industriezones;

Or. sv

Amendement ingediend door Anders Wijkman

Amendement 36
Paragraaf 6

6. benadrukt dat vele van de voor de reductie van broeikasgasemissies vereiste 
technologieën reeds beschikbaar zijn, dat hun intrede op de markt echter door een 
groot aantal obstakels wordt belemmerd, niet in de laatste plaats door averechtse 
prikkels, zoals subsidies voor fossiele brandstoffen; verzoekt de Commissie derhalve 
om een wetgeving voor te stellen om dergelijke subsidies integraal af te schaffen en 
om in de plaats daarvan een systeem van positieve prikkels in te voeren ter 
bevordering van het gebruik van energie-efficiënte, CO2-arme en CO2-vrije 
technologieën en roept ertoe op om door middel van het proactieve gebruik van 
openbare overheidsopdrachten binnen de EU de kosten van dergelijke technologieën 
te helpen drukken; verzoekt er daarenboven om, naar het voorbeeld van het Apollo-
programma van de jaren zestig in de VS een spoedprogramma in te voeren ter 
bevordering van onderzoek en innovatie op het gebied van duurzame energiebronnen; 

Or. en
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Amendement ingediend door Caroline Lucas en Rebecca Harms

Amendement 37
Paragraaf 6

6. benadrukt dat vele van de voor de reductie van broeikasgasemissies vereiste 
technologieën reeds beschikbaar zijn, dat deze echter door een groot aantal obstakels 
worden belemmerd, niet in de laatste plaats door averechtse prikkels, zoals subsidies 
voor fossiele brandstoffen; dringt er derhalve bij de EU-autoriteiten op aan om een 
systeem van positieve prikkels in te voeren ter bevordering van het gebruik van 
energie-efficiënte, CO2-arme en CO2-vrije technologieën en roept ertoe op om door 
middel van overheidsopdrachten binnen de EU de kosten van dergelijke technologieën 
te helpen drukken; verzoekt er daarenboven om het Zevende Kaderprogramma te 
concentreren op onderzoek en innovatie op terreinen die verband houden met de 
beperking van de klimaatverandering; 

Or. en

Amendement ingediend door Anders Wijkman

Amendement 38
Paragraaf 6 bis (nieuw)

6 bis. verzoekt de Commissie, in aanmerking genomen dat veel of zelfs alle energie-
infrastructuur van de EU in de komende decennia aan vervanging toe is, om 
voorstellen in te dienen die moeten verzekeren dat alle investeringen in energie-
infrastructuur binnen de EU de beste beschikbare technologieën voor weinig of 
geen emissies door fossiele brandstof toepassen;

Or. en

Amendement ingediend door Gyula Hegyi

Amendement 39
Paragraaf 6 ter (nieuw)

6 ter. merkt op dat de technieken voor het opvangen en opslaan van koolstof ons niet 
kunnen beletten niet-hernieuwbare energiebronnen te gebruiken en zodoende 
slechts tijdelijke oplossingen zijn om de CO2-uitstoot in de atmosfeer uit te bannen. 
Zodoende mag het opvangen en opslaan van koolstof niet worden beschouwd als 
een duurzame milieutechniek en zouden de middelen moeten worden besteed aan de 
echte oplossingen, zoals de verschillende hernieuwbare energiemiddelen en 
energiezuinige technologieën.

Het is ook belangrijk duidelijk te maken dat het gebruik van aardgas als brandstof 
in hoge mate bijdraagt aan de uitstoot van broeikasgassen en dat het qua 
milieueffect alleen beter is dan andere fossiele brandstoffen;

Or. en



AM\583011NL.doc 15/32 PE 362.686v02-00

NL

Amendement ingediend door Lena Ek

Amendement 40
Paragraaf 6 quater (nieuw)

6 quater. roept de Commissie en de lidstaten op om een duidelijke en concrete inbreng
te doen in een eventuele hervorming van het CDM en zijn instellingen, met het doel 
de tenuitvoerlegging ervan te verbeteren en een grotere betrokkenheid van de 
spelers uit de particuliere sector te bevorderen, om op die manier de stootkracht te 
creëren die nodig is voor het voortbestaan ervan na 2012;

Or. en

Amendement ingediend door Cristina Gutiérrez-Cortines

Amendement 41
Paragraaf 6 quinquies (nieuw)

6 quinquies. wijst erop dat nieuwe technologieën moeten worden aangemoedigd voor in 
de ruimte gebaseerde systemen om natuurrampen vanuit de ruimte te analyseren en 
zo hun vernietigende gevolgen te voorspellen en te beperken;

Or. es

Amendement ingediend door Dorette Corbey

Amendement 42
Paragraaf 6 sexies (nieuw)

6 sexies. ziet met zorg het toenemende vrachttransport, verzoekt de Commissie een 
inschatting te maken van de CO2-uitstoot veroorzaakt door vrachttransport, en 
verzoekt de Commissie met klem innovatieve manieren te ontwikkelen om de CO2-
belasting van transport zichtbaar te maken;

Or. nl
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Amendement ingediend door Cristina Gutiérrez-Cortines

Amendement 43
Paragraaf 6 septies (nieuw)

6 septies. is van oordeel dat de complexiteit van het onderzoek en de technologische 
ontwikkeling die door de klimaatverandering en voor rampenpreventie nodig zijn, 
alsook hun grensoverschrijdende dimensie, het noodzakelijk maken om Europese 
formules te zoeken die het beginsel van de regionale en nationale subsidiariteit te 
boven gaan;

Or. es

Amendement ingediend door Lena Ek

Amendement 44
Paragraaf 6 octies (nieuw)

6 octies. roept de autoriteiten van de EU-landen op om, als ze dat nog niet hebben 
gedaan, middelen bij te dragen aan het aanvullend fonds, om op die manier te 
verzekeren dat de CDM EB de opdracht kan vervullen om een goed functionerend 
en effectief mechanisme te creëren;

Or. en

Amendement ingediend door Gyula Hegyi

Amendement 45
Paragraaf 7

7. onderstreept dat de ontwikkeling in de vervoerssector zeer ongunstig is, aangezien die 
bijdraagt tot ruwweg 30 % van de CO2-emissie in de Europese Gemeenschap, 
waarvan ongeveer 85 % toe te schrijven is aan het wegvervoer, terwijl het 
spoorvervoer 5 keer energie-efficiënter is. Roept derhalve op om het spoorvervoer en 
het openbaar vervoer in het algemeen, met inbegrip van het stedelijk openbaar 
vervoer, te stimuleren. Betreurt ook het feit dat de vrijwillige overeenkomst met de 
auto-industrie naar alle waarschijnlijkheid niet tot het gewenste resultaat zal leiden; 
roept er derhalve toe op om op korte termijn een beleid te ontwikkelen dat sterke 
maatregelen omvat ter beperking van de uitstoot door het vervoer, met inbegrip van 
bindende doelstellingen voor de door verbranding van fossiele brandstoffen 
veroorzaakte CO2-emissies van nieuwe voertuigen – met mogelijk een gemiddelde 
van maximaal 120 g CO2/km per verkocht voertuig voor 2012 –, evenals een 
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innovatiever ruimtelijk ordeningsbeleid;

Or. en

Amendement ingediend door Dorette Corbey

Amendement 46
Paragraaf 7

7. onderstreept dat de ontwikkeling in de vervoerssector zeer ongunstig is en betreurt het 
feit dat de vrijwillige overeenkomst met de auto-industrie naar alle waarschijnlijkheid 
niet tot het gewenste resultaat zal leiden; roept er derhalve toe op om op korte termijn 
een beleid te ontwikkelen dat sterke maatregelen omvat ter beperking van de uitstoot 
door het vervoer, met inbegrip van bindende doelstellingen voor de door verbranding 
van fossiele brandstoffen veroorzaakte CO2-emissies van nieuwe voertuigen; wenst 
duidelijke concrete maatregelen; betreurt dat de auto-industrie de norm van 140 
g/km niet tijdig kan halen; dringt aan op een wettelijke norm van 80-100 op langere 
termijn; dringt tevens aan op een systeem van verhandelbare emissierechten voor de 
autobranche zodat deze de emissies kan blijven reduceren tegen de laagste kosten; 
vraagt de Commissie om innovatieve maatregelen die de industrie stimuleren om de 
uitstoot van broeikasgassen door auto’s sneller terug te brengen;

Or. nl

Amendement ingediend door Anders Wijkman

Amendement 47
Paragraaf 7

7. onderstreept dat de ontwikkeling in de vervoerssector zeer ongunstig is en betreurt het 
feit dat de vrijwillige overeenkomst met de auto-industrie naar alle waarschijnlijkheid 
niet tot het gewenste resultaat zal leiden; roept er derhalve toe op om op korte termijn 
een beleid te ontwikkelen dat sterke maatregelen omvat ter beperking van de uitstoot 
door het vervoer, met inbegrip van bindende doelstellingen voor de door verbranding 
van fossiele brandstoffen veroorzaakte CO2-emissies van nieuwe voertuigen- met 
mogelijk een gemiddelde van maximaal 120 g CO2/km per verkocht voertuig voor 
2010 -, alsook gerichte steun voor openbaar vervoer en een meer innovatief 
ruimtelijke planningbeleid met inbegrip van een modale verschuiving van de weg 
naar spoor- en vaarroutes; de initiatieven om een efficiënter spoorsysteem te 
ontwikkelen, moeten zowel het passagiers- als het vrachtvervoer omvatten;

Or. en
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Amendement ingediend door Marie-Noëlle Lienemann

Amendement 48
Paragraaf 7

7. onderstreept dat de ontwikkeling in de vervoerssector zeer ongunstig is en betreurt het 
feit dat de vrijwillige overeenkomst met de auto-industrie naar alle waarschijnlijkheid 
niet tot het gewenste resultaat zal leiden; roept er derhalve toe op om op korte termijn 
een beleid te ontwikkelen dat sterke maatregelen omvat ter beperking van de uitstoot 
door het vervoer, met inbegrip van bindende doelstellingen voor de door verbranding 
van fossiele brandstoffen veroorzaakte CO2-emissies van nieuwe voertuigen- met 
mogelijk een gemiddelde van maximaal 120 g CO2/km per verkocht voertuig en de 
ontwikkeling van de productie van hybride voertuigen –, evenals een innovatiever 
ruimtelijk ordeningsbeleid; bovendien zal de Commissie een lijst opstellen van grote 
werkprojecten waarbij weg- en spoorvervoer en hogesnelheidstreinen worden 
gecombineerd om het wegvervoer te beteugelen, en zal ze, om de tenuitvoerlegging 
van deze grote programma’s te versnellen, de oprichting van een specifiek Europees
leninginstrument aankondigen;

Or. fr

Amendement ingediend door Caroline Lucas en Rebecca Harms

Amendement 49
Paragraaf 7

7. onderstreept dat de ontwikkeling in de vervoerssector zeer ongunstig is en betreurt het 
feit dat de vrijwillige overeenkomst met de auto-industrie naar alle waarschijnlijkheid 
niet tot het gewenste resultaat zal leiden; roept er derhalve toe op om op korte termijn 
een beleid te ontwikkelen dat sterke maatregelen omvat ter beperking van de uitstoot 
door het vervoer, met inbegrip van bindende doelstellingen voor de door verbranding 
van fossiele brandstoffen veroorzaakte CO2-emissies van nieuwe voertuigen; beveelt
een gemiddelde van maximaal 120 g CO2/km per verkocht voertuig voor 2010 aan, 
om het totaal gemiddelde van de emissies door voertuigen tot 60g CO2/km te 
verminderen tegen 2020 (onder andere door snelheidsbeperkingen in de hele EU, 
minimale brandstofefficiëntienormen), evenals een innovatiever ruimtelijk 
ordeningsbeleid;

Or. en

Amendement ingediend door Anders Wijkman

Amendement 50
Paragraaf 7 bis (nieuw)

7 bis. is van mening, voorzover het over het wegvervoer gaat en met in het achterhoofd het 
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in artikel 174, lid 2 van het Verdrag vastgelegde principe “de vervuiler betaalt”, dat 
bestuurders die ervoor kiezen om met voertuigen te rijden die meer dan 120 g 
CO2/km uitstoten, voor dat voorrecht moeten betalen, en verzoekt de Commissie te 
dien einde voorstellen in te dienen; roept de Commissie op na te gaan welke 
voordelen voor het beperken van de klimaatverandering het zou kunnen opleveren 
om de lidstaten toe te staan vrachtwagens te gebruiken met de Zweedse/Finse 
lengte; en de bevindingen spoedig te rapporteren;

Or. en

Amendement ingediend door Anders Wijkman

Amendement 51
Paragraaf 7 ter (nieuw)

7 ter. is van mening, voorzover het over het spoorvervoer gaat, dat de versplintering en de
vele overblijvende bottlenecks in het EU-netwerk voor vrachtvervoer per spoor nu 
een aanzienlijke indirecte invloed hebben op de emissies van de vervoerssector, 
vooral rekening houdend met de hoeveelheid vracht die in de EU per spoor wordt 
vervoerd in vergelijking met de VS. Roept de Commissie daarom op om als 
onderdeel van haar herziening van het European Climate Change Programme 
(ECCP) voorstellen in te dienen voor de oprichting van een “Trans-European Fast 
Rail Freight Network”, dat de versplintering in het vrachtnetwerk oplost en de 
overblijvende infrastructuurbottlenecks wegwerkt;

Or. en

Amendement ingediend door Anne Ferreira

Amendement 52
Paragraaf 7 quater (nieuw)

7 quater. bekrachtigt het voorstel van de Commissie om een groot deel van het 
wegvrachtverkeer naar meer milieuvriendelijke vervoersmethodes over te brengen; 
roept de Commissie op voorstellen in te dienen om de verkeersvolumes in de 
Europese Unie tussen nu en 2010 te stabiliseren of te verminderen;

Or. fr
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Amendement ingediend door Caroline Lucas en Rebecca Harms

Amendement 53
Paragraaf 7 quinquies (nieuw)

7 quinquies. herhaalt zijn vraag om emissies van internationale vluchten en scheepvaart 
op te nemen in de streefdoelen voor emissiebeperking vanaf 2012; 

Or. en

Amendement ingediend door Anne Ferreira

Amendement 54
Paragraaf 7 sexies (nieuw)

7 sexies. roept de lidstaten op subsidies voor fossiele brandstoffen over te brengen 
naar schone of meer milieuvriendelijke energiebronnen; merkt op dat er momenteel
een liberalisering is van de energiemarkt en een privatisering van die sector, met als 
gevolg dat de energieprijzen lager zijn dan ze zouden moeten zijn; betreurt het feit 
dat, ondanks de betrekkelijk recente oliecrises, de lidstaten noch de Europese 
Commissie maatregelen hebben genomen om ten minste energiebesparing aan te 
moedigen;

Or. fr

Amendement ingediend door Anne Ferreira

Amendement 55
Paragraaf 7 septies (nieuw)

7 septies. steunt de invoering van ecotaksen in de Gemeenschap; beklemtoont dat deze 
ecotaksen, net als andere marktinstrumenten, van wezenlijk belang zijn voor een 
doeltreffend beleid om de milieuvervuiling te verminderen; roept de Commissie op 
om voorstellen in te dienen en de lidstaten om de eerste Europese ecotaks tegen 
uiterlijk 2009 aan te nemen;

Or. fr

Amendement ingediend door Anne Ferreira

Amendement 56
Paragraaf 7 octies (nieuw)

7 octies. steunt het voorstel van de Commissie voor een thematische strategie voor de 
stedelijke omgeving, die tot doel heeft de kwaliteit van stedelijke gebieden te 
verbeteren, meer bepaald wat betreft de luchtkwaliteit; neemt in verband met de 
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klimaatverandering het standpunt in dat er aan twee beleidsterreinen voorrang moet 
worden gegeven: de ontwikkeling van openbare vervoersdiensten die gebruikmaken 
van schone of minder verontreinigende technologieën, en de bevordering van 
duurzame bouwmethodes met een hoge milieukwaliteit (HEQ);

Or. fr

Amendement ingediend door Anders Wijkman

Amendement 57
Paragraaf 8

8. roept de Commissie op, teneinde vóór de onderhandelingen van 2012 een duidelijk 
EU-leiderschap aan te tonen, specifieke wetgevingsvoorstellen in te dienen om het 
toepassingsgebied van richtlijn betreffende de energieprestatie van gebouwen uit te 
breiden, en roept hen op om de nieuwste biologische flexi-brandstoffen op te nemen in 
de richtlijn ter bevordering van de biobrandstoffen (zoals MTHF, ethyllevulinaat, 
enz.), om in de hele EU verplichte gemeenschappelijke normen voor deze nieuwe 
brandstoffen in te voeren en om minimum mee- en bijstookpercentages in te voeren 
als onderdeel van haar herziening van het ECCP;

Or. en

Amendement ingediend door Anne Ferreira

Amendement 58
Paragraaf 8

8. roept EU-autoriteiten op specifieke wetgevingsvoorstellen in te dienen om het 
toepassingsgebied van richtlijn betreffende de energieprestatie van gebouwen uit te 
breiden, in die zin dat ze stimulansen geeft om het energievolume dat nodig is om 
oude (-30%) en nieuwe (- 80%) gebouwen te verwarmen, te verminderen door 
middel van verbeteringen aan het thermische ontwerp en de isolatie en het gebruik 
van technologieën met een lage energiewaarde, en roept hen op om de richtlijn ter 
bevordering van de biobrandstoffen te herzien om de nieuwste biologische flexi-
brandstoffen op te nemen en om minimum mee- en bijstookpercentages in te voeren;

Or. fr
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Amendement ingediend door Lena Ek

Amendement 59
Paragraaf 8

8. roept EU-autoriteiten op specifieke wetgevingsvoorstellen in te dienen om het 
toepassingsgebied van richtlijn betreffende de energieprestatie van gebouwen uit te 
breiden, en om de richtlijn ter bevordering van de biobrandstoffen te herzien, om
de minimale verplichte streefdoelen en de nieuwste biologische flexibrandstoffen op 
te nemen. Bovendien moeten de normen voor benzine en diesel zodanig worden 
gewijzigd dat minstens 10 % biobrandstoffen in de brandstoffen mogen worden 
vermengd;

Or. en

Amendement ingediend door Caroline Lucas en Rebecca Harms

Amendement 60
Paragraaf 8

8. roept EU-autoriteiten op specifieke wetgevingsvoorstellen in te dienen om het 
toepassingsgebied van richtlijn betreffende de energieprestatie van gebouwen uit te 
breiden, en roept hen op om de nieuwste biologische flexi-brandstoffen op te nemen in 
de richtlijn ter bevordering van de biobrandstoffen, en om stimulansen te creëren 
voor captive fleets die met biobrandstoffen rijden;

Or. en

Amendement ingediend door Marie-Noëlle Lienemann

Amendement 61
Paragraaf 8

8. roept EU-autoriteiten op specifieke wetgevingsvoorstellen in te dienen om het 
toepassingsgebied van richtlijn betreffende de energieprestatie van gebouwen uit te 
breiden, te stipuleren dat in nieuwe gebouwen een bepaald percentage hout moet 
worden gebruikt, en, de richtlijn ter bevordering van de biobrandstoffen te herzien om 
de nieuwste biologische flexi-brandstoffen op te nemen en om minimum mee- en 
bijstookpercentages in te voeren;

Or. fr
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Amendement ingediend door Marie-Noëlle Lienemann

Amendement 62
Paragraaf 8 bis (nieuw)

8 bis. roept de Europese Unie op ervoor te zorgen dat de Structurele Fondsen worden 
behandeld als prioritair voor duurzame ontwikkeling en voor het verschaffen van 
sociale huisvesting;

Or. fr

Amendement ingediend door Anders Wijkman

Amendement 63
Paragraaf 9

9. dringt er bij de Commissie op aan onverwijld maatregelen te treffen teneinde de 
gevolgen van het luchtverkeer voor het klimaat te verminderen, door het luchtverkeer 
op te nemen in het Emissions Trading Scheme (ETS), dat alle vluchten dekt naar en 
van om het even welke EU-luchthaven; (schrapping) vraagt de Commissie 
beleidsopties te verkennen (schrapping) om het volledige klimaateffect van het 
luchtverkeer aan te pakken; roept op tot vergelijkbare inspanningen om de emissies 
van het maritiem vervoer aan te pakken;

Or. en

Amendement ingediend door Kartika Tamara Liotard en Roberto Musacchio

Amendement 64
Paragraaf 9

9. dringt er bij de Commissie op aan onverwijld maatregelen te treffen teneinde de 
gevolgen van het luchtverkeer voor het klimaat te verminderen (schrapping); 
beklemtoont dat de CO2-uitstoot in dezen slechts een eerste stap betekent en verzoekt 
de Commissie de opties voor een toekomstig beleid te onderzoeken dat het gehele 
effect van de luchtvaart op het klimaat in aanmerking neemt;

Or. nl
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Amendement ingediend door Caroline Lucas en Rebecca Harms

Amendement 65
Paragraaf 9

9. dringt er bij de Commissie op aan onverwijld maatregelen te treffen teneinde de 
gevolgen van het luchtverkeer voor het klimaat te verminderen, door voor de periode 
2008-2012 een systeem van emissieverhandeling voor luchtvaartemissies in te 
voeren, dat alle vluchten naar en van om het even welke luchthaven dekt, en om 
parallel instrumenten in te voeren om het gehele effect van de luchtvaart op het 
klimaat aan te pakken;

Or. en

Amendement ingediend door Dorette Corbey

Amendement 66
Paragraaf 9

9. merkt op dat de luchtvaart verantwoordelijk is voor tussen 4 % en 9 % van alle 
uitstoten van broeikasgassen overal ter wereld en dat uitstoten van de luchtvaart 
jaarlijks toenemen met 3 %; benadrukt het belang van ernstige 
beperkingsstreefdoelen voor de luchtvaartsector; dringt er bij de Commissie op aan 
onverwijld maatregelen te treffen teneinde de gevolgen van het luchtverkeer voor het 
klimaat te verminderen (schrapping); beklemtoont dat de CO2-uitstoot in dezen 
slechts een eerste stap betekent en verzoekt de Commissie de opties voor een 
toekomstig beleid te onderzoeken dat het gehele effect van de luchtvaart op het 
klimaat in aanmerking neemt;

Or. nl

Amendement ingediend door Marie-Noëlle Lienemann

Amendement 67
Paragraaf 9 bis (nieuw)

9 bis. roept de Commissie op om een globale taks op vervoer in te voeren ter ontrading van
milieuverontreinigende vervoerswijzen, waarvan de werkelijke kosten worden 
onderschat omdat de kosten die verbonden zijn met de door hen veroorzaakte 
verontreiniging niet in aanmerking worden genomen, een verzuim dat ook de 
concurrentie met niet-verontreinigende vervoerswijzen vervormt;

Or. fr
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Amendement ingediend door Dorette Corbey

Amendement 68
Paragraaf 9 ter (nieuw)

9 ter. roept de Commissie op om duidelijk de weg te banen naar de CO2-arme economie 
door een scenario te ontwerpen dat onder andere meer inzicht geeft in wat mag 
worden verwacht van hernieuwbare en waterstofenergie; roept de Commissie 
tegelijkertijd op om alle bottlenecks in de ontwikkeling en toepassing van nieuwe en 
propere technologieën te identificeren;

Or. nl

Amendement ingediend door Anne Ferreira

Amendement 69
Paragraaf 10

10. is van oordeel dat de spoedige ontwikkeling van het gebruik van de energieopwekking 
uit biomassa en agrarische energiebronnen een prioriteit moet worden (schrapping);

Or. fr

Amendement ingediend door Caroline Lucas en Rebecca Harms

Amendement 70
Paragraaf 10

10. is van oordeel dat de spoedige ontwikkeling van de energieopwekking uit biomassa en 
agrarische energiebronnen een hoge prioriteit dient te krijgen in het communautair 
landbouwbeleid, samen met een evenwichtige benadering van de voedselproductie;

Or. en

Amendement ingediend door Anders Wijkman

Amendement 71
Paragraaf 10

10. is van oordeel dat de spoedige ontwikkeling van de energieopwekking uit biomassa en 
agrarische energiebronnen op korte termijn een hoge prioriteit dient te krijgen; roept 
de EU derhalve op haar ondersteuningsmechanismen voor de landbouw van de 
voedselproductie naar de stimulering van hernieuwbare energiebronnen te verleggen; 
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benadrukt dat de energieproductie uit biomassa georganiseerd moet worden op een 
manier die doeltreffend is op het stuk van energieomzetting en die bovendien 
ecologisch duurzaam is;

Or. en

Amendement ingediend door Marie-Noëlle Lienemann

Amendement 72
Paragraaf 10

10. is van oordeel dat de spoedige ontwikkeling van de energieopwekking uit biomassa en 
agrarische energiebronnen op korte termijn een hoge prioriteit dient te krijgen; roept 
de EU derhalve op de klemtoon van haar ondersteuningsmechanismen voor de 
landbouw van de voedselproductie naar de stimulering van hernieuwbare 
energiebronnen te verschuiven;

Or. fr

Amendement ingediend door Cristina Gutiérrez-Cortines

Amendement 73
Paragraaf 10 bis (nieuw)

10 bis. wijst op de behoefte om de onderzoekslijnen en voorzorgsmaatregelen te 
diversifiëren, teneinde effecten op de menselijke gezondheid en veiligheid, 
overstromingen, droogte, branden, - vooral in beboste en beschermde gebieden-, een 
afname van de biodiversiteit, en economische verliezen te vermijden; roept de 
lidstaten en de Commissie op rekening te houden met het belang van bossen en 
landbouw voor de absorptie van CO2, het afremmen van erosie, het verschaffen van 
middelen en ten slotte het regelen van het klimaat;

Or. es

Amendement ingediend door Kartika Tamara Liotard en Roberto Musacchio

Amendement 74
Paragraaf 11

Schrappen

Or. nl
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Amendement ingediend door Caroline Lucas en Rebecca Harms

Amendement 75
Paragraaf 11

11. roept de Commissie en de lidstaten op, teneinde een speelveld op internationaal 
niveau te verzekeren, te overwegen om sectorale streefdoelen voor 
energieverslindende exportindustrieën in landen zonder bindende 
uitstootbeperkingen als aanvulling op de bindende emissiestreefdoelen voor de 
geïndustrialiseerde landen voor te stellen; verzoekt de Commissie voorts de 
mogelijkheid te onderzoeken het emissiehandelssysteem met derde landen te 
verweven;

Or. en

Amendement ingediend door Dorette Corbey

Amendement 76
Paragraaf 11

11. verzoekt de Commissie nogmaals een sectorale benadering op te nemen in de 
discussies over het toekomstige internationale beleid inzake klimaatverandering en 
verzoekt de Commissie voorts de mogelijkheid te onderzoeken het 
emissiehandelssysteem met derdelanden te verweven; vraagt de Commissie om actief 
in elke sector of bedrijfstak de dialoog aan te gaan met ondernemingen om te bezien 
welke veranderingen in productie, consumptie en transport gestimuleerd kunnen en 
moeten worden om de uitstoot van broeikasgassen in de Unie te verminderen;

Or. nl

Amendement ingediend door Caroline Lucas en Rebecca Harms

Amendement 77
Paragraaf 12

12. roept de Commissie op ernstig rekening te houden met het “free-rider”-probleem op 
het gebied van de beperking van klimaatverandering; roept de Commissie en de 
lidstaten op de mogelijkheid te onderzoeken om grensaanpassingsmaatregelen op 
handel in te voeren, teneinde elk mogelijk concurrentievoordeel op korte termijn 
voor producenten in geïndustrialiseerde landen zonder CO2-beperkingen te 
neutraliseren;

Or. en
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Amendement ingediend door Anders Wijkman

Amendement 78
Paragraaf 12

12. roept de Commissie op ernstig rekening te houden met het “free-rider”-probleem op 
het gebied van de beperking van klimaatverandering; stelt initiatieven in de WHO 
voor om oneerlijke concurrentie doeltreffend aan te pakken;

Or. en

Amendement ingediend door Kartika Tamara Liotard en Roberto Musacchio

Amendement 79
Paragraaf 13

Schrappen

Or. nl

Amendement ingediend door Marie-Noëlle Lienemann

Amendement 80
Paragraaf 13

Schrappen

Or. fr

Amendement ingediend door Anders Wijkman

Amendement 81
Paragraaf 14

14. benadrukt dat alle ontwikkelingslanden recht hebben op economische ontwikkeling; 
meent echter dat de ontwikkelingslanden de vervuilende praktijken van de 
industrielanden niet noodgedwongen moeten herhalen; meent dat de regels van het 
Clean Development Mechanism moeten worden herzien, zodat ze voor duurzame 
ontwikkeling zorgen; stelt voor om de leningsprioriteiten van internationale 
financiële instellingen, evenals de EU-bijstand, te verschuiven naar steun voor
hernieuwbare energie en energie-efficiëntie; stelt derhalve voor een multilateraal 
initiatief voor duurzame energie in het leven te roepen - met deelneming van de EU, 
landen als China, India, Brazilië, Zuid-Afrika, enz., evenals een aantal vooraanstaande 
ondernemingen op het gebied van energie-, dat ten doel heeft technologische 
samenwerking op grote schaal te bevorderen, vooral in de energie- en vervoerssector;
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steunend op het voorbeeld van het onlangs overeengekomen EU-China Climate 
Change Partnership; 

Or. en

Amendement ingediend door Kartika Tamara Liotard en Roberto Musacchio

Amendement 82
Paragraaf 14

14. benadrukt dat alle ontwikkelingslanden recht hebben op economische ontwikkeling; 
meent echter dat de ontwikkelingslanden de vervuilende praktijken van de 
industrielanden niet noodgedwongen moeten herhalen; benadrukt dat de Europese 
Unie en andere industrielanden de ontwikkelingslanden moeten steunen in het 
ontwikkelen van duurzame technologieën; stelt derhalve voor een multilateraal 
initiatief voor duurzame energie in het leven te roepen - met deelneming van de EU, 
landen als China, India, Brazilië, Zuid-Afrika, enz., evenals een aantal vooraanstaande 
ondernemingen op het gebied van energie-, dat ten doel heeft technologische 
samenwerking op grote schaal te bevorderen, vooral in de energie- en vervoerssector;

Or. nl

Amendement ingediend door Marie-Noëlle Lienemann

Amendement 83
Paragraaf 14

14. benadrukt dat alle ontwikkelingslanden recht hebben op economische ontwikkeling; 
meent echter dat de ontwikkelingslanden de vervuilende praktijken van de 
industrielanden niet noodgedwongen moeten herhalen; stelt derhalve voor een 
multilateraal initiatief voor duurzame energie in het leven te roepen - met deelneming 
van de EU, landen als Rusland, China, India, Brazilië, Zuid-Afrika, enz., evenals een 
aantal vooraanstaande ondernemingen op het gebied van energie-, dat ten doel heeft 
technologische samenwerking op grote schaal te bevorderen, vooral in de energie- en 
vervoerssector; Or. fr

Amendement ingediend door Chris Davies

Amendement 84
Paragraaf 14 bis (nieuw)

14 bis. erkent dat veranderingen in de aanpak en fysieke aanpassingen nodig zullen zijn 
om de maatschappij in staat te stellen zich voor te bereiden op de gevolgen van 
klimaatverandering (bijvoorbeeld, betere planning van het landgebruik, herziene 
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bouwnormen, verbeterde overstromingsbescherming, geografische diversificatie van 
productiecentra, contingentieplanning, enz.);

Or. en

Amendement ingediend door Anders Wijkman

Amendement 85
Paragraaf 14 bis (nieuw)

14 bis. roept de Commissie op, als onderdeel van de technologische samenwerking met 
landen uit bijlage B en als onderdeel van haar herziening van de Overeenkomst van 
Cotonou, om hun regeringen te helpen bij het aannemen van nationale 
energiestrategieën teneinde hun afhankelijkheid van ingevoerde fossiele 
brandstoffen te beperken, om sprongsgewijze technologische vorderingen te 
bevorderen, vooral wat hernieuwbare energie betreft, meer bepaald biomassa, en om 
hen te helpen aan de millenniumontwikkelingsdoelstellingen van de VN te voldoen;

Or. en

Amendement ingediend door Anders Wijkman

Amendement 86
Paragraaf 14 ter (nieuw)

14 ter. erkent dat er stappen moeten worden genomen om onze maatschappij zodanig aan 
te passen dat ze meer veerkracht heeft tegenover het weer (betere planning van het 
landgebruik, bouwnormen, overstromingsbescherming, geografisch diverse 
productiecentra, contingentieplanning, enz.); 

Or. en

Amendement ingediend door Kartika Tamara Liotard en Roberto Musacchio

Amendement 87
Paragraaf 15

15. onderstreept de noodzaak van meer financiële steun voor de aanpassing aan het 
veranderende klimaat voor de minst ontwikkelde landen; benadrukt dat deze steun 
niet mag beschouwd worden als hulp of liefdadigheid, maar als erkenning van de 
historische verantwoordelijkheid voor het grootste deel van de klimaatcrisis; is in dit 
verband van oordeel dat het beheer van duurzame bosbouw, met name van tropische 
bossen, een belangrijk element vormt in het kader van klimaatverandering en de 
aanpassing daaraan;

Or. nl
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Amendement ingediend door Anders Wijkman

Amendement 88
Paragraaf 15

15. onderstreept de noodzaak van meer financiële steun voor de aanpassing aan het 
veranderende klimaat voor de minst ontwikkelde landen; is in dit verband van oordeel 
dat het beheer van duurzame bosbouw, met name van tropische bossen, een belangrijk 
element vormt in het kader van klimaatverandering en de aanpassing daaraan, en 
dringt er derhalve bij de Commissie op aan om daar voorrang aan te geven bij haar 
ontwikkelingssamenwerkingsactiviteiten;

Or. en

Amendement ingediend door Caroline Lucas en Rebecca Harms

Amendement 89
Paragraaf 15 bis (nieuw)

15 bis. roept de Commissie op de haalbaarheid en verdiensten te onderzoeken van het 
opzetten van een systeem van persoonlijke verhandelbare emissiequota’s, om de 
burger te betrekken en om de particuliere consumptiepatronen te beïnvloeden;

Or. en

Amendement ingediend door Anne Ferreira

Amendement 90
Paragraaf 16

16. roept de Europese instellingen op een goed voorbeeld te geven door de uitstoot van 
broeikasgassen bij hun diverse activiteiten te beperken, door middel van een 
verhoogde energie-efficiëntie in kantoorgebouwen en van alle gebruikte apparaten, het 
gebruik van CO2-arme reizen, enz.;

Or. fr

Amendement ingediend door Marie-Noëlle Lienemann

Amendement 91
Paragraaf 16

16. roept de Europese instellingen op een goed voorbeeld te geven door de uitstoot van 
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broeikasgassen bij hun diverse activiteiten te beperken, door middel van een 
verhoogde energie-efficiëntie in kantoorgebouwen en van alle gebruikte apparaten, 
CO2-arme reizen, enz.; is van mening dat bijzondere inspanningen nodig zijn met 
betrekking tot reizen van leden van het Parlement, (schrapping) CO2-arme voertuigen 
voor de vervoersdienst, enz. betekent;

Or. fr

Amendement ingediend door Kartika Tamara Liotard en Roberto Musacchio

Amendement 92
Paragraaf 16 bis (nieuw)

16 bis. roept de Commissie op om, vanuit EU-initiatief, een bewustmakingscampagne op te 
starten naar de burgers toe over de invloed van overmatige consumptie en -
productie op de klimaatverandering;

Or. nl

Amendement ingediend door Anders Wijkman

Amendement 93
Paragraaf 16 ter (nieuw)

16 ter. benadrukt dat de sectoroverschrijdende aard van klimaatverandering samenwerking 
vereist van de meeste commissies van het Europees Parlement; en stelt voor om een 
tijdelijke commissie in overweging te nemen om doeltreffend iets te doen aan de 
door de klimaatverandering gestelde uitdaging;

Or. en

Amendement ingediend door Anders Wijkman

Amendement 94
Paragraaf 16 quater (nieuw)

16 quater. erkent en steunt oplossingen die op informatie- en communicatietechnologie
(ICT) gebaseerd zijn en die economische groei loskoppelen van energie- en 
materiaalconsumptie, alsook vervoer en die bijdragen aan een meer duurzame 
maatschappij; roept de Commissie op beleidsmaatregelen voor te stellen om de aan 
ICT te danken efficiëntieverbeteringen vast te leggen in huisvesting, 
dematerialisering, vervoer, en een verschuiving van producten naar diensten;

Or. en


