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20.11.2019 B9-0174/1

Amendement 1
Pär Holmgren
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie B9-0174/2019
ENVI, PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL
VN-klimaatconferentie van 2019 in Madrid, Spanje (COP25)

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. is voorstander van een actualisering 
van de NDC van de Unie, met voor de 
gehele economie de doelstelling om de 
interne broeikasgasemissies tegen 2030 
met 55 % te verminderen ten opzichte van 
het niveau van 1990; verzoekt de lidstaten 
van de EU daarom om een stijging van het 
ambitieniveau wat de NDC van de Unie 
betreft te steunen; meent dat deze 
maatregel gecombineerd moet worden met 
de verankering in het EU-recht van de 
doelstelling om zo spoedig mogelijk en 
uiterlijk in 2050 koolstofneutraliteit te 
realiseren; verzoekt andere mondiale 
economieën om hun NDC’s bij te werken, 
om mondiale effecten te bewerkstelligen;

23. is voorstander van een actualisering 
van de NDC van de Unie, met voor de 
gehele economie de doelstelling om de 
interne broeikasgasemissies tegen 2030 
met ten minste 65 % te verminderen ten 
opzichte van het niveau van 1990; verzoekt 
de lidstaten van de EU daarom om een 
dergelijkestijging van het ambitieniveau 
wat de NDC van de Unie betreft te 
steunen; meent dat deze maatregel 
gecombineerd moet worden met de 
verankering in het EU-recht van de 
doelstelling om zo spoedig mogelijk en 
uiterlijk in 2050 koolstofneutraliteit te 
realiseren; verzoekt andere mondiale 
economieën om hun NDC’s bij te werken, 
om mondiale effecten te bewerkstelligen;

Or. en
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20.11.2019 B9-0174/2

Amendement 2
Pär Holmgren
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie B9-0174/2019
ENVI, PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL
VN-klimaatconferentie van 2019 in Madrid, Spanje (COP25)

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. verwacht dat in het kader van de 
Europese Green Deal een omvattende en 
ambitieuze strategie wordt vastgesteld om 
uiterlijk in 2050 een op klimaatgebied 
neutraal Europa te realiseren, met inbegrip 
van de doelstelling om de interne 
broeikasgasemissies te verminderen met 
55 % tegen 2030; verzoekt de Commissie 
al haar beleidsmaatregelen die er in 
verband hiermee toe doen, met name op 
het gebied van klimaat, landbouw en 
cohesie, dienovereenkomstig aan te passen;

24. verwacht dat in het kader van de 
Europese Green Deal een omvattende en 
ambitieuze strategie wordt vastgesteld om 
uiterlijk in 2050 een op klimaatgebied 
neutraal Europa te realiseren, met inbegrip 
van de doelstelling om de interne 
broeikasgasemissies te verminderen met 
ten minste 65 % tegen 2030; verzoekt de 
Commissie al haar beleidsmaatregelen die 
er in verband hiermee toe doen, met name 
op het gebied van klimaat, landbouw en 
cohesie, dienovereenkomstig aan te passen;

Or. en
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20.11.2019 B9-0174/3

Amendement 3
Pär Holmgren
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie B9-0174/2019
ENVI, PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL
VN-klimaatconferentie van 2019 in Madrid, Spanje (COP25)

Ontwerpresolutie
Paragraaf 52

Ontwerpresolutie Amendement

52. benadrukt dat de begroting van de 
Unie moet stroken met haar internationale 
verbintenissen op het vlak van duurzame 
ontwikkeling en met haar klimaat- en 
energiedoelstellingen op middellange en 
lange termijn, en dus niet contraproductief 
mag zijn en de verwezenlijking ervan niet 
mag bemoeilijken; dringt er daarom bij de 
Commissie op aan ervoor te zorgen dat 
EU-investeringen voldoen aan de eisen op 
het gebied van klimaat en biodiversiteit en 
eventueel voorstellen in te dienen voor 
geharmoniseerde en bindende regels; 
verzoekt de Commissie ervoor te zorgen 
dat het volgende meerjarig financieel kader 
(MFK) volledig in overeenstemming is met 
de Overeenkomst van Parijs en dat geen 
uitgaven hiertegen ingaan; wijst erop dat 
het belangrijk is het Groen Klimaatfonds 
(Green Climate Fund, GCF) weer te vullen 
en moedigt de lidstaten ertoe aan hun 
tijdens de eerste inzameling van middelen 
toegezegde bijdragen ten minste te 
verdubbelen; vraagt de Europese 
Investeringsbank snel een eind te maken 
aan leningen voor projecten met fossiele 
brandstoffen, behalve wanneer gebruik 
wordt gemaakt van gas, in combinatie met 
hernieuwbare energiebronnen, als 
overbruggingstechnologie ter vervanging 
van steenkool, wanneer geen 
alternatieven voorhanden zijn, wanneer 
waarborgen worden ingebouwd om lock-

52. benadrukt dat de begroting van de 
Unie moet stroken met haar internationale 
verbintenissen op het vlak van duurzame 
ontwikkeling en met haar klimaat- en 
energiedoelstellingen op middellange en 
lange termijn, en dus niet contraproductief 
mag zijn en de verwezenlijking ervan niet 
mag bemoeilijken; dringt er daarom bij de 
Commissie op aan ervoor te zorgen dat 
EU-investeringen voldoen aan de eisen op 
het gebied van klimaat en biodiversiteit en 
eventueel voorstellen in te dienen voor 
geharmoniseerde en bindende regels; 
verzoekt de Commissie ervoor te zorgen 
dat het volgende meerjarig financieel kader 
(MFK) volledig in overeenstemming is met 
de Overeenkomst van Parijs en dat geen 
uitgaven hiertegen ingaan; wijst erop dat 
het belangrijk is het Groen Klimaatfonds 
(Green Climate Fund, GCF) weer te vullen 
en moedigt de lidstaten ertoe aan hun 
tijdens de eerste inzameling van middelen 
toegezegde bijdragen ten minste te 
verdubbelen; is ingenomen met het besluit 
van de Raad van Bewind van de EIB om 
vanaf eind 2021 de financiering van de 
meeste energieprojecten met fossiele 
brandstoffen te beëindigen en het 
percentage middelen voor klimaatactie en 
ecologische duurzaamheid vanaf 2025 
geleidelijk te verhogen tot 50 % van zijn 
activiteiten; beschouwt dit als een eerste 
ambitieuze stap om de EIB te 
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ineffecten te voorkomen en wanneer 
maatregelen worden genomen om ervoor 
te zorgen dat het emissietraject in 
overeenstemming blijft met de 
doelstellingen van de Overeenkomst van 
Parijs; verzoekt de lidstaten hetzelfde 
principe toe te passen bij het verstrekken 
van exportkredietgaranties; pleit voor 
specifieke publieke garanties ten behoeve 
van groene investeringen, 
groenefinancieringslabels en fiscale 
voordelen voor groene investeringsfondsen 
en de uitgifte van groene obligaties; wijst 
op de noodzaak van een ambitieuzere 
financiering van onderzoek en industrieel 
toepasbare innovatie;

transformeren tot een Europese 
Klimaatbank; betreurt het evenwel dat in 
het herziene beleid inzake 
kredietverstrekking voor energie nog 
altijd ruimte is voor investeringen in 
infrastructuur voor zogeheten 
'koolstofarme gassen', waarbij geen 
duidelijke en concrete milieuwaarborgen 
worden gegeven; verzoekt de lidstaten 
hetzelfde principe toe te passen bij het 
verstrekken van exportkredietgaranties; 
pleit voor specifieke publieke garanties ten 
behoeve van groene investeringen, 
groenefinancieringslabels en fiscale 
voordelen voor groene investeringsfondsen 
en de uitgifte van groene obligaties; wijst 
op de noodzaak van een ambitieuzere 
financiering van onderzoek en industrieel 
toepasbare innovatie;

Or. en
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20.11.2019 B9-0174/4

Amendement 4
Pär Holmgren
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie B9-0174/2019
ENVI, PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL
VN-klimaatconferentie van 2019 in Madrid, Spanje (COP25)

Ontwerpresolutie
Paragraaf 52 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

52 bis. verzoekt de EIB om haar 
klimaatstrategie in 2020 te herzien en 
concrete en ambitieuze actieplannen vast 
te stellen, zodat zij de belofte kan 
nakomen om al haar 
financieringsactiviteiten in 
overeenstemming te brengen met de 
Overeenkomst van Parijs; verlangt tevens 
dat de EIB al haar beleid en richtsnoeren 
voor leningen aan sectoren zo spoedig 
mogelijk afstemt op de doelstellingen van 
de Overeenkomst van Parijs;

Or. en
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20.11.2019 B9-0174/5

Amendement 5
Pär Holmgren
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie B9-0174/2019
ENVI, PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL
VN-klimaatconferentie van 2019 in Madrid, Spanje (COP25)

Ontwerpresolutie
Paragraaf 66 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

66 bis. geeft uiting aan zijn diepe 
bezorgdheid over het feit dat op de 40e 
Algemene Vergadering van de ICAO 
resolutie A40-19 is aangenomen, alsook 
over de zogeheten exclusiviteitsclausule 
van Corsia; dringt erop aan dat de 
lidstaten een formeel voorbehoud 
indienen wat betreft dit gedeelte van de 
resolutie, zodat de Unie haar autonomie 
behoudt om maatregelen vast te stellen 
met het oog op het terugdringen van de 
broeikasgasemissies van de 
luchtvaartsector; 

Or. en
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20.11.2019 B9-0174/6

Amendement 6
Pär Holmgren
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie B9-0174/2019
ENVI, PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL
VN-klimaatconferentie van 2019 in Madrid, Spanje (COP25)

Ontwerpresolutie
Paragraaf 67 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

67 bis. is ingenomen met de groeiende 
steun voor een op EU-niveau 
gecoördineerde aanpak van de 
prijsstelling in de luchtvaart; roept de 
Commissie op om zo spoedig mogelijk een 
in dit opzicht ambitieuze herziening van 
de energiebelastingrichtlijn voor te 
leggen, waaronder opheffing van de 
belastingvrijstellingen die momenteel 
gelden voor kerosine en voor 
scheepsbrandstoffen;

Or. en
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20.11.2019 B9-0174/7

Amendement 7
Pär Holmgren
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie B9-0174/2019
ENVI, PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL
VN-klimaatconferentie van 2019 in Madrid, Spanje (COP25)

Ontwerpresolutie
Paragraaf 75

Ontwerpresolutie Amendement

75. neemt kennis van de rol die 
volgens het speciaal verslag van de IPCC 
over opwarming van de aarde met 1,5 °C 
en de mededeling van de Commissie over 
een schone planeet voor iedereen in de 
meeste 1,5 °C-scenario’s is weggelegd 
voor koolstofafvang en -opslag;

Schrappen

Or. en



AM\1193297NL.docx PE643.342v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

20.11.2019 B9-0174/8

Amendement 8
Pär Holmgren
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie B9-0174/2019
ENVI, PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL
VN-klimaatconferentie van 2019 in Madrid, Spanje (COP25)

Ontwerpresolutie
Paragraaf 76

Ontwerpresolutie Amendement

76. pleit voor krachtiger maatregelen 
ter verwezenlijking van het door de 
lidstaten in het kader van het strategisch 
plan voor energietechnologie vastgestelde 
doel om CCS op commerciële schaal toe te 
passen in de energie- en de industriële 
sector van de EU en uiterlijk in 2022 een 
solide regelgevingskader te ontwikkelen 
ter bevordering van de rechtstreekse 
verwijdering van CO2 uit de atmosfeer 
met het oog op veilige opslag;

Schrappen

Or. en


