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7.10.2015 A8-0275/7 

Amendement  7 

Yannick Jadot 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0275/2015 

Gilles Pargneaux 

Naar een nieuwe internationale klimaatovereenkomst in Parijs 

2015/2112(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

1. erkent de buitengewone omvang en ernst 

van de door de klimaatverandering 

veroorzaakte dreigingen, en is uiterst 

bezorgd over het feit dat de wereld 

helemaal niet op koers ligt om de 

opwarming van de aarde te beperken tot 

2°C boven het pre-industriële niveau; 

vraagt de regeringen onverwijld bindende 

en concrete maatregelen te treffen om de 

klimaatverandering tegen te gaan en 

daartoe in 2015 in Parijs een ambitieuze en 

juridisch bindende wereldwijde 

overeenkomst te sluiten; is bijgevolg 

verheugd over de encycliek "Laudato si", 

1. erkent de buitengewone omvang en ernst 

van de door de klimaatverandering 

veroorzaakte dreigingen, en is uiterst 

bezorgd over het feit dat de wereld 

helemaal niet op koers ligt om de 

opwarming van de aarde te beperken tot 

2°C boven het pre-industriële niveau; 

vraagt de regeringen onverwijld bindende 

en concrete maatregelen te treffen om de 

klimaatverandering tegen te gaan en 

daartoe in 2015 in Parijs een ambitieuze en 

juridisch bindende wereldwijde 

overeenkomst te sluiten;  

Or. en 
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7.10.2015 A8-0275/8 

Amendement  8 

Yannick Jadot 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0275/2015 

Gilles Pargneaux 

Naar een nieuwe internationale klimaatovereenkomst in Parijs 

2015/2112(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

6. onderkent het cruciale belang van een 

stabiel klimaatsysteem voor 

voedselveiligheid, energieproductie, water 

en sanitaire voorzieningen, infrastructuur, 

de instandhouding van biodiversiteit en 

terrestrische en mariene ecosystemen, en 

voor vrede en welvaart in de wereld; 

herinnert eraan dat de klimaatverandering 

het verlies aan biodiversiteit versnelt; 

6. onderkent het cruciale belang van een 

stabiel klimaatsysteem voor 

voedselveiligheid, energieproductie, water 

en sanitaire voorzieningen, infrastructuur, 

de instandhouding van biodiversiteit en 

terrestrische en mariene ecosystemen, en 

voor vrede en welvaart in de wereld; 

herinnert eraan dat de klimaatverandering 

het verlies aan biodiversiteit versnelt; is 

bijgevolg verheugd over de encycliek 

"Laudato si", 

Or. en 



 

AM\1075176NL.doc  PE568.526v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

7.10.2015 A8-0275/9 

Amendement  9 

Benedek Jávor, Yannick Jadot 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0275/2015 

Gilles Pargneaux 

Naar een nieuwe internationale klimaatovereenkomst in Parijs 

2015/2112(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 12 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  12 bis. uit zijn bezorgdheid over het feit 

dat uit de eerst analyse van de 

geaggregeerde impact van de tot nog toe 

ingediende INDC's blijkt dat de 

momenteel niet-herziene INDC's zouden 

leiden tot een stijging van de gemiddelde 

mondiale temperatuur van 2,7 ° tot 

3,5 °C; vraagt de partijen op de CoP in 

Parijs tot overeenstemming te komen om 

de huidige INDC's te herzien voor 2020 

om ze op lijn te brengen met de laatste 

wetenschappelijke evaluaties en een veilig 

wereldwijd koolstofbudget dat verenigbaar 

is met de doelstelling van minder dan 

2 °C;  

Or. en 
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7.10.2015 A8-0275/10 

Amendement  10 

Benedek Jávor, Yannick Jadot 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0275/2015 

Gilles Pargneaux 

Naar een nieuwe internationale klimaatovereenkomst in Parijs 

2015/2112(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 12 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  12 ter. wijst erop dat de door de partijen 

ingediende INDC's verschillende einddata 

hebben; vraagt de partijen bij de 

herziening van de INDC's voor 2020 de 

verschillende tijdslijnen van de INDC's te 

herzien naar 2025;  

Or. en 
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7.10.2015 A8-0275/11 

Amendement  11 

Benedek Jávor, Yannick Jadot 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0275/2015 

Gilles Pargneaux 

Naar een nieuwe internationale klimaatovereenkomst in Parijs 

2015/2112(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 13 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  13 bis. wijst erop dat een reductie van de 

broeikasgasemissies voor de EU tegen 

2030 met 40 % ten opzichte van het 

niveau van 1990 geen kosteneffectief pad 

is om de doelstelling van minder dan 2 °C 

te bereiken tenzij de doelstelling voor 

2020 wordt verhoogd naar 25 % voor de 

binnenlandse reducties; 

Or. en 
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7.10.2015 A8-0275/12 

Amendement  12 

Benedek Jávor, Yannick Jadot 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0275/2015 

Gilles Pargneaux 

Naar een nieuwe internationale klimaatovereenkomst in Parijs 

2015/2112(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 16 bis (nieuw)  

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 16 bis. vraagt de Commissie en de 

lidstaten met klem ervoor te zorgen dat in 

de overeenkomst van Parijs wordt erkend 

dat de eerbiediging, bescherming en 

bevordering van de mensenrechten, 

waaronder gendergelijkheid, gelijke en 

gelijkwaardige deelname van vrouwen, 

alsmede de actieve bevordering van een 

rechtvaardige transitie voor de arbeiders, 

met waardig werk en kwaliteitsvolle banen 

voor iedereen, voorwaarden zijn voor een 

doeltreffend mondiaal klimaatbeleid; 

Or. en 
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7.10.2015 A8-0275/13 

Amendement  13 

Benedek Jávor, Yannick Jadot 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0275/2015 

Gilles Pargneaux 

Naar een nieuwe internationale klimaatovereenkomst in Parijs 

2015/2112(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 24 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

24. merkt op dat de bio-economie 

aanzienlijk kan bijdragen tot de 

herindustrialisering en het creëren van 

nieuwe banen in de EU en de rest van de 

wereld; 

24. merkt op dat de bio-economie 

aanzienlijk kan bijdragen tot de 

herindustrialisering en het creëren van 

nieuwe banen in de EU en de rest van de 

wereld; erkent echter dat land en 

biomassa beperkte hulpbronnen zijn; 

Or. en 
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7.10.2015 A8-0275/14 

Amendement  14 

Benedek Jávor, Yannick Jadot, Bas Eickhout 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0275/2015 

Gilles Pargneaux 

Naar een nieuwe internationale klimaatovereenkomst in Parijs 

2015/2112(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 77 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  77 bis. vraagt de Commissie en de partijen 

ervoor te zorgen dat elke maatregel die 

door een partij bij de overeenkomst van 

Parijs wordt aangenomen in verband met 

de doelstelling om 

broeikasgasconcentraties in de atmosfeer 

te stabiliseren op een niveau waarbij 

gevaarlijke antropogene verstoring van 

het klimaatsysteem wordt voorkomen, of 

in verband met enig ander beginsel of 

verbintenis in artikelen 3 en 4 van het 

Raamverdrag van de Verenigde Naties 

inzake klimaatverandering, niet het 

onderwerp zal worden van een bestaand 

of toekomstig verdrag van een partij in de 

mate dat het beslechting van geschillen 

tussen investeerders en staten mogelijk 

maakt; 

Or. en 

 

 


