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NL In verscheidenheid verenigd NL

22.11.2019 B9-0174/19

Amendement 19
Peter Liese
namens de PPE-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, in 
overeenstemming met de politieke 
richtsnoeren van de verkozen 
Commissievoorzitter Ursula von der 
Leyen, met voor de hele economie de 
doelstelling om de interne 
broeikasgasemissies tegen 2030 met ten 
minste 50 % te verminderen ten opzichte 
van het niveau van 1990, zodat in het 
kader van internationale 
onderhandelingen een omvattend plan 
kan worden voorgelegd om de EU-
doelstelling voor 2030 op verantwoorde 
wijze tot 55 % te verhogen, onder meer 
door op grotere schaal gebruik te maken 
van koolstofputten; verzoekt de lidstaten 
van de EU daarom om een stijging van het 
ambitieniveau wat de NDC van de Unie 
betreft te steunen; verzoekt andere 
mondiale economieën om hun NDC’s bij te 
werken, om mondiale effecten te 
bewerkstelligen; is van mening dat de 
Commissie voorafgaand aan de 
bijwerking van de NDC van de EU een 
omvattende effectbeoordeling dient uit te 
voeren waarin zij de gevolgen van een 
ambitieuzere klimaatdoelstelling voor de 
economische en sociale situatie in de 
afzonderlijke lidstaten grondig evalueert;

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/20

Amendement 20
Peter Liese
namens de PPE-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, op wetenschap en technologie 
gebaseerde strategie wordt vastgesteld om 
uiterlijk in 2050 een op klimaatgebied 
neutraal Europa te realiseren, met inbegrip 
van de doelstelling om de interne 
broeikasgasemissies tegen 2030  met ten 
minste 50 % te verminderen ten opzichte 
van het niveau van 1990, zodat in het 
kader van internationale 
onderhandelingen een omvattend plan 
kan worden voorgelegd om de EU-
doelstelling voor 2030 op verantwoorde 
wijze tot 55 % te verhogen, onder meer 
door op grotere schaal gebruik te maken 
van koolstofputten, en nadat een 
omvattende effectbeoordeling is 
uitgevoerd waarin de gevolgen van een 
ambitieuzere klimaatdoelstelling voor de 
economische en sociale situatie in de 
afzonderlijke lidstaten grondig worden 
geëvalueerd;

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/21

Amendement 21
Peter Liese
namens de PPE-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 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. benadrukt dat om de doelstellingen 
van de Overeenkomst van Parijs te 
realiseren, op nationaal en EU-niveau 
concrete uitvoerings- en 
handhavingsmaatregelen nodig zijn;

25. benadrukt dat om de doelstellingen 
van de Overeenkomst van Parijs te 
realiseren, op nationaal en EU-niveau 
concrete uitvoerings- en 
handhavingsmaatregelen nodig zijn, zoals 
een effectieve uitvoering van de doelen 
voor 2030 op het gebied van duurzame 
energie en energie-efficiëntie;

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/22

Amendement 22
Peter Liese
namens de PPE-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 39 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

 39 bis. is van mening dat de Commissie, 
gezien de fundamentele rol die bossen 
spelen bij de strijd tegen 
klimaatverandering en de problemen die 
bepaalde boseigenaren in Europa 
ondervinden door de extreme droogte en 
door plagen, stimulansen in overweging 
moet nemen voor het geval duurzaam 
bosbeheer economisch niet meer 
interessant is;

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/23

Amendement 23
Peter Liese
namens de PPE-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 53 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

 53 bis. verzoekt de Commissie bij de 
uitwerking van het industriebeleid van de 
EU synergieën te creëren tussen alle 
huidige en nieuwe financiële regelingen 
van de EU, zoals het Innovatiefonds, 
Horizon Europa en het nieuwe Fonds 
voor een rechtvaardige transitie, en de 
regels voor staatssteun flexibel toe te 
passen om de nodige innovaties 
gemakkelijker te maken en de 
bureaucratie terug te dringen die 
industriële innovatie met name voor 
kmo’s in de weg staat, en daarbij de “one 
in, one out”-strategie toe te passen; 

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/24

Amendement 24
Peter Liese
namens de PPE-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 64 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

 64 bis. brengt in herinnering dat alle 
sectoren moeten bijdragen aan de 
totstandbrenging van een klimaatneutrale 
economie, en dat het koolstofvrij maken 
van de EU-economie er niet toe mag 
leiden dat CO2-uitstoot naar derde landen 
wordt verlegd als gevolg van 
koolstoflekkage, maar dankzij adequate 
investeringen, geschikte instrumenten en 
mogelijkheden tot ontwikkeling van de 
nodige baanbrekende innovaties en 
technologieën een succes moet worden 
voor onze economie en industrie; gelooft 
in het succes van op de markt gebaseerde 
benaderingen; is van mening dat 
maatregelen voor een 
koolstofgrenscorrectie gebaseerd moeten 
zijn op een haalbaarheidsstudie en WTO-
conform moeten zijn;

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/25

Amendement 25
Peter Liese
namens de PPE-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 64 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

 64 ter. neemt kennis van de aankondiging 
van de verkozen voorzitter van de 
Commissie, Ursula von der Leyen, dat de 
regeling voor emissiehandel zal worden 
uitgebreid tot sectoren die nog niet onder 
het EU-handelssysteem vallen;  wijst een 
rechtstreekse opneming in de EU-regeling 
voor emissiehandel af; verzoekt de 
Commissie het Parlement en de Raad een 
verslag voor te leggen met een 
effectbeoordeling van een aparte regeling 
voor emissiehandel voor deze sectoren; 
onderstreept nadrukkelijk dat een CO2-
prijsstellingsregeling bestaande 
maatregelen, zoals CO2-normen voor 
personenauto’s en vrachtwagens of de 
verordening klimaatmaatregelen, niet 
mag afzwakken of ondergraven, maar de 
actuele wetgeving moet aanvullen om de 
klimaatambities van de EU als onderdeel 
van een combinatie van 
beleidsmaatregelen te versterken, zoals de 
verkozen vicevoorzitter van de Commissie, 
Frans Timmermans, ter sprake bracht 
tijdens zijn hoorzitting in het Parlement;

Or. en


