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NL In verscheidenheid verenigd NL

12.3.2019 B8-0184/2

Amendement 2
Bas Eickhout
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie B8-0184/2019
Christian Ehler, Paul Rübig, Kathleen Van Brempt, Zdzisław Krasnodębski, 
Fredrick Federley, Benedek Jávor, Dario Tamburrano, Barbara Kappel
namens de Commissie industrie, onderzoek en energie
Een Europese strategische langetermijnvisie voor een bloeiende, moderne, concurrerende en 
klimaatneutrale economie 

Ontwerpresolutie
Paragraaf -1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

 -1 bis. constateert dat de ernstige risico's 
die de klimaatverandering met zich 
meebrengt tot de belangrijkste zorgen van 
onze burgers behoren; steunt de 
demonstraties, met name in de vorm van 
klimaatmarsen en schoolstakingen, 
waarmee deze klimaatrisico's meer onder 
de aandacht worden gebracht; erkent dat 
mensen in heel Europa, in het bijzonder 
de jongere generatie, scholieren en 
studenten, zich grote zorgen maken over 
de geringe inzet van regeringen in Europa 
om een duurzame toekomst te 
waarborgen; is ingenomen met de 
oproepen van deze activisten om meer 
klimaatambitie te tonen en wenst dat 
nationale, regionale en lokale regeringen, 
alsook de EU, snel tot concrete actie 
overgaan om de opwarming van de aarde 
tot 1,5 °C te beperken;

Or. en
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Amendement 3
Bas Eickhout
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie B8-0184/2019
Christian Ehler, Paul Rübig, Kathleen Van Brempt, Zdzisław Krasnodębski, 
Fredrick Federley, Benedek Jávor, Dario Tamburrano, Barbara Kappel
namens de Commissie industrie, onderzoek en energie
Een Europese strategische langetermijnvisie voor een bloeiende, moderne, concurrerende en 
klimaatneutrale economie 

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. is van mening dat Europa, door te 
investeren in innovatieve technologische 
oplossingen, burgers meer zeggenschap te 
geven, maatregelen op essentiële gebieden 
zoals energie, industrieel beleid en 
onderzoek op elkaar af te stemmen, en 
tegelijkertijd een sociaal rechtvaardige en 
eerlijke overgang te waarborgen, een 
toonaangevende rol kan spelen bij het 
streven naar klimaatneutraliteit;

2. is van mening dat Europa, door te 
investeren in innovatieve technologische 
oplossingen, burgers meer zeggenschap te 
geven, maatregelen op essentiële gebieden 
zoals energie, industrieel beleid, vervoer, 
landbouw en onderzoek op elkaar af te 
stemmen, en tegelijkertijd te zorgen voor 
werkgelegenheid en een sociaal 
rechtvaardige en eerlijke overgang, een 
toonaangevende rol kan spelen bij het 
streven naar broeikasgasneutraliteit;

Or. en


