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Amendement van Satu Hassi

Amendement 1
Citaat 3a (nieuw)

- met betrekking tot de laatste wetenschappelijke bevindingen, waaronder recente 
rapporten over het smelten van de ijskap in Groenland, het eeuwig zeeijs in het 
Noordpoolgebied, de permafrost in Siberië en nieuwe bevindingen over de mate van 
de zeespiegelstijging veroorzaakt door klimaatverandering,

Or. en

Amendement van Karl-Heinz Florenz, Avril Doyle en Chris Davies

Amendement 2
Citaat 3b (nieuw)

- met betrekking tot de gepubliceerde prioriteit van het Finse voorzitterschap inzake 
bossen: “Raadsconclusies worden ook getrokken op basis van de voorbereidingen 
van de EU voor de komende zitting van het VN-forum voor bossen (UNFF), dat 
hopelijk een mondiaal instrument ter bescherming van de bossen zal goedkeuren,”

Or. en
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Amendement van Karl-Heinz Florenz, Avril Doyle en Chris Davies

Amendement 3
Overweging B

B. overwegende dat op de elfde conferentie van de partijen bij het UNFCCC (COP 11) en 
de eerste conferentie van de partijen dienende als bijeenkomst van de partijen bij het 
Kyoto-protocol (COP/MOP 1), die plaatsvonden in december 2005 in Montréal, is 
besloten een proces van bezinning op gang te brengen over verdere verbintenissen van 
de partijen van bijlage I voor de periode na 2012, en een dialoog te beginnen met het 
doel ervaringen uit te wisselen en de strategieën voor samenwerking op lange termijn 
op het gebied van klimaatverandering aan een analyse te onderwerpen, en een 
UNFCCC-workshop is opgericht over de beperking van de emissies van ontbossing 
in ontwikkelingslanden, 

Or. en

Amendement van Satu Hassi

Amendement 4
Overweging C

C. overwegende dat spoedig nieuwe streefdoelen moeten worden vastgesteld om te 
voorkomen dat klimaatverandering onbeheersbaar wordt en om voldoende 
aansporingen te bieden voor snelle investeringen in de verdere ontwikkeling en 
installatie van hernieuwbare energie en energie-efficiëntietechnologieën, en om te 
vermijden dat geïnvesteerd wordt in energie-infrastructuur die niet compatibel is 
met de streefdoelen van het klimaatbeleid,

Or. en

Amendement van Eija-Riitta Korhola

Amendement 5
Overweging C

C. overwegende dat spoedig nieuwe mondiale streefdoelen moeten worden vastgesteld
om investeringszekerheid te verschaffen voor koolstofarme energiebronnen, voor 
technologieën met een geringe uitstoot van broeikasgassen en voor hernieuwbare 
energie, en om te vermijden dat geïnvesteerd wordt in niet-compatibele energie-
infrastructuur,

Or. en
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Amendement van Chris Davies

Amendement 6
Overweging C a (nieuw)

Ca. overwegende dat nieuwe technologieën essentieel zullen zijn om klimaatverandering 
op kosteneffectieve wijze aan te pakken met een nieuwe focus op grotere energie-
efficiëntie,  

Or. en

Amendement van Eija-Riitta Korhola

Amendement 7
Overweging D

D. overwegende dat de emissies van broeikasgassen in vele lidstaten nog steeds 
toenemen, een duidelijk teken dat krachtige actie, hergedefinieerde maatregelen en 
nieuwe initiatieven van de Europese Unie nodig zijn, wil zij aan haar Kyoto-
verplichtingen kunnen voldoen, 

Or. en

Amendement van Chris Davies

Amendement 8
Overweging D a (nieuw)

Da. overwegende dat de bijdrage van de luchtvaart aan de klimaatverandering 
substantieel is en snel toeneemt en internationale luchtvaart niet wordt 
onderworpen aan enige verbintenis die voortvloeit uit het Raamverdrag van de 
Verenigde Naties inzake Klimaatverandering (UNFCCC) en het bijbehorende 
Kyoto-protocol,

Or. en

Amendement van Anders Wijkman

Amendement 9
Overweging E

E. overwegende dat de Europese Unie zich ertoe verplicht heeft de klimaatverandering 
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aan te pakken en als algemene doelstelling heeft voorgesteld de mondiale 
temperatuurstijging te beperken tot +2°C in vergelijking met de pre-industriële 
niveaus, en overwegende dat het bereiken van dit doel geen garantie biedt dat een 
gevaarlijke klimaatverandering wordt voorkomen,

Or. en

Amendement van Satu Hassi

Amendement 10
Overweging E a (nieuw)

Ea. overwegende dat het laatste wetenschappelijke bewijs suggereert dat de beperking 
van de verwarming tot +2°C onvoldoende kan blijken te zijn om het UNFCCC-doel 
tot het voorkomen van een gevaarlijke klimaatverandering zeker te stellen, 

Or. en

Amendement van Karl-Heinz Florenz, Avril Doyle en Anders Wijkman

Amendement 11
Overweging F a (nieuw)

Fa. overwegende dat 24% van de emissies van broeikasgassen in 2005 te wijten was aan 
het afbranden van bossen en het laatste wetenschappelijke bewijs van de Amazone 
het effect van de beperking van bosbedekking en de verzwakking van de “bospomp” 
op het klimaat aantoont; dit leidt tot een toename van de intensiteit van de orkanen 
die afkomstig zijn uit het zuiden van de Noord-Atlantische Oceaan en een 
vermindering van de regenval in Zuid-Brazilië, Uruguay en Argentinië,

Or. en

Amendement van Chris Davies

Amendement 12
Overweging F b (nieuw)

Fb. overwegende dat 24% van de emissies van broeikasgassen in 2005 te wijten was aan 
het afbranden van bossen en het laatste wetenschappelijke bewijs van de Amazone 
het effect aantoont van de beperking van bosbedekking en de verzwakking van de 
“bospomp” op het klimaat,

Or. en
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Amendement van Anders Wijkman

Amendement 13
Overweging F c (nieuw)

Fc. overwegende dat de waarborging van energie en de waarborging van het klimaat 
hand in hand moeten gaan en overwegende dat de waarborging van Europa's 
energie en klimaat in grote mate afhankelijk is van de keuzes die gemaakt worden 
door grote economieën zoals China en India; overwegende dat de verlichting van de 
klimaatverandering alleen effectief kan zijn als ontwikkelingslanden – in het 
bijzonder grote en snel groeiende economieën zoals China en India – actief 
betrokken worden bij pogingen om de uitstoot van broeikasgassen in te tomen,

Or. en

Amendement van Satu Hassi

Amendement 14
Punt 2

2. Dringt erop aan dat de Europese Unie bij die gelegenheid een ambitieuze agenda 
voorlegt, voor (geschrapt) de besprekingen over verdere verbintenissen van de 
partijen van bijlage I bij het Kyoto-protocol, voor de nieuwe besprekingen met 
betrekking tot de herziening van dat protocol, en voor de dialoog van het UNFCCC 
over samenwerking op lange termijn;

Or. en

Amendement van Satu Hassi

Amendement 15
Punt 3, streepje 2

- de emissies tussen nu en 2020 met 30% reduceren, met het oog op het bereiken van 
een reductie in de orde van grootte van 80% in 2050, door gebruik te maken van een 
combinatie van marktstimulansen en van regelgeving die investeringen in energie-
efficiëntie en/of in CO2-vrije en CO2-arme technologieën bevordert,  

Or. en

Amendement van Eija-Riitta Korhola

Amendement 16
Punt 3, streepje 2

- de emissies tussen nu en 2020 met 30% reduceren, door gebruik te maken van een 
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combinatie van marktstimulansen en van regelgeving die investeringen in energie-
efficiëntie en (geschrapt) CO2-vrije en CO2-arme energiebronnen op mondiaal 
niveau bevordert, Or. en

Amendement van Anders Wijkman

Amendement 17
Punt 3, streepje 2

- de emissies tussen nu en 2020 met 30% reduceren, door gebruik te maken van een 
combinatie van marktstimulansen en van regelgeving die investeringen in efficiëntie 
en (geschrapt) CO2-vrije en CO2-arme technologieën bevordert,

Or. en

Amendement van Eija-Riitta Korhola

Amendement 18
Punt 3, streepje 4

- 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 door gebruik te maken van CO2-vrije en CO2-arme 
energiebronnen en hun deelname te garanderen aan de inspanningen ter beperking 
van de klimaatverandering,

Or. en

Amendement van Chris Davies

Amendement 19
Punt 3, streepje 5

- onderzoek en innovatie ten behoeve van nieuwe technologieën op het gebied van 
duurzame energiebronnen krachtig bevorderen, door de uitwisseling van de beste 
praktijken tussen de lidstaten en de universiteiten, onderzoekscentra en de industrie 
te bevorderen, en averechtse prikkels, zoals subsidies voor fossiele brandstoffen, 
afschaffen, en externe kosten, waaronder die welke veroorzaakt worden door de 
klimaatverandering, in de prijs van de energieproductie internaliseren, 

Or. en
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Amendement van Chris Davies

Amendement 20
Punt 3, streepje 7

- aanmoedigen tot een grotere rechtstreekse betrokkenheid van de Europese burger bij 
de inspanningen ter beperking van de klimaatverandering, door middel van 
bewustmakingscampagnes, waarvoor het noodzakelijk is gedetailleerde informatie te 
verstrekken over de hoeveelheid koolstof die gebruikt wordt bij de vervaardiging van 
producten zoals auto's, vliegtuigen, huizen en de verlening van diensten, en waarbij 
een systeem van persoonlijke verhandelbare quota een optie voor de toekomst is;

Or. en

Amendement van Anders Wijkman

Amendement 21
Punt 3 a (nieuw)

3a. beklemtoont dat economische ontwikkeling een recht is voor alle 
ontwikkelingslanden; benadrukt echter dat ontwikkelingslanden de vervuilende 
praktijken van de geïndustrialiseerde landen niet hoeven te herhalen, en roept 
daarom op meer aandacht te besteden aan technologische samenwerking en 
capaciteitsvorming op het gebied van duurzame energie; 

Or. en

Amendement van Anders Wijkman

Amendement 22
Punt 3 b (nieuw)

3b. roept de Commissie en de Raad op om de toegang tot efficiënte en koolstofarme 
technologieën prioriteit te geven binnen de ontwikkelingssamenwerking van de EU; 

Or. en

Amendement van Anders Wijkman

Amendement 23
Punt 3 c (nieuw)

3c. roept de Commissie en de Raad op een strategisch partnerschap met landen als 
China, India, Zuid-Afrika, Brazilië en Mexico te ontwikkelen, teneinde hen 
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financieel te helpen bij de ontwikkeling van strategieën inzake duurzame energie en 
daarbij hun deelname te garanderen aan de inspanningen ter beperking van de 
klimaatverandering;

Or. en

Amendement van Chris Davies

Amendement 24
Punt 5 a (nieuw)

5a. roept de partijen van de COP12-COP/MOP2 op de effecten van de 
klimaatverandering van de internationale luchtvaart aan te pakken en dringt aan op 
een dialoog over een globale belasting op vluchten bij de komende 
onderhandelingen op de COP12-COP/MOP2 Conferentie van Nairobi;

Or. en

Amendement van Anders Wijkman

Amendement 25
Punt 6 a (nieuw)

6a. benadrukt dat beter inzicht moet worden verkregen in het effect van 
klimaatverandering op de maatschappij; roept daarom de Commissie op te
onderzoeken hoe het beste workshops georganiseerd kunnen worden - in Europa en 
elders met de betreffende betrokkenen zoals burgergroepen, industrie, 
boerengemeenschappen, veiligheidsexperts en economen - om beter inzicht te 
verkrijgen in de meer gedetailleerde gevolgen van klimaatverandering; 

Or. en

Amendement van Karl-Heinz Florenz, Avril Doyle, Anders Wijkman en Chris Davies

Amendement 26
Punt 7 a (nieuw)

7a. verwelkomt het werk van de UNFCCC Workshop over het beperken van de emissies 
van ontbossing in ontwikkelinglanden, meest recentelijk op de bijeenkomst ervan in 
Rome tussen 30 augustus – 1 september 2006 en wijst op de brede overeenstemming 
die is bereikt over de noodzaak van betalingen voor eco-systeemdiensten en dringt 
aan op de snelle opname van vermeden ontbossing, als bijdrage om de Millennium 
Doelstellingen te behalen, in de tweede verbintenisperiode van het Kyoto-protocol; 
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Or. en

Amendement van Avril Doyle en Anders Wijkman

Amendement 27
Punt 7 b (nieuw)

7b. wijst op het verzoek van prof. Wangari Maathai, oprichter van de Green Belt 
Movement in Kenia, dat Afrika en andere ontwikkelingsregio's in staat zouden 
moeten zijn bij te dragen aan de reductie van mondiale emissies van broeikasgassen 
via de opname van bosbouwprojecten in de EU ETS en de uitbreiding van projecten 
in de CDM;

Or. en

Amendement van Karl-Heinz Florenz en Avril Doyle

Amendement 28
Punt 7 c (nieuw)

7c. merkt op dat Afrika en andere ontwikkelingsregio's in staat zouden moeten zijn bij 
te dragen aan de reductie van mondiale emissies van broeikasgassen via de opname 
van bosbouwprojecten in de EU ETS en de uitbreiding van projecten in de CDM;

Or. en

Amendement van Eija-Riitta Korhola

Amendement 29
Punt 7 d (nieuw)

7d. is van opvatting dat, teneinde klimaatverandering effectief te kunnen aanpakken, 
het mondiale klimaatbeleid gelijke concurrentievoorwaarden moet scheppen voor de 
industrie, en dus innovaties en energie-efficiëntie aanmoedigt en het koolstoflek 
voorkomt; stelt daarom voor dat er mondiale prestatienormen en streefdoelen 
worden gesteld voor verschillende activiteiten, waaronder consumentenproducten en 
transport op mondiaal niveau;

Or. en
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Amendement van Satu Hassi

Amendement 30
Punt 8 a (nieuw)

8a. wijst erop dat kernenergie geen oplossing is voor klimaatverandering en daarom 
uitgesloten dient te blijven van CDM/JI of andere mechanismen die gericht zijn op 
het aanpakken van de emissiereductie in ontwikkelingslanden;

Or. en


