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22.11.2019 B9-0174/39

Amendement 39
Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Anna Zalewska
namens de ECR-Fractie

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

Ontwerpresolutie
Visum 18

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de verklaring van Silezië 
over solidariteit en een rechtvaardige 
transitie, zoals ondertekend in de marge 
van de klimaatconferentie COP24,

– gezien de verklaring van Silezië 
over solidariteit en een rechtvaardige 
transitie, de ministeriële verklaring van 
Silezië getiteld “Forests for Climate” en 
het partnerschap voor elektromobiliteit en 
emissievrij vervoer “Driving Change 
Together”, zoals ondertekend in de marge 
van de klimaatconferentie COP24,

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/40

Amendement 40
Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Anna Zalewska
namens de ECR-Fractie

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

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat de EU en haar 
lidstaten op 6 maart 2015 hun 
voorgenomen nationaal vastgestelde 
bijdrage (Intended Nationally Determined 
Contribution, INDC) bij het secretariaat 
van het UNFCCC hebben ingediend, met 
daarin de toezegging om de binnenlandse 
uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 
minstens 40 % te verminderen ten opzichte 
van 1990;

B. overwegende dat de EU en haar 
lidstaten op 6 maart 2015 hun 
voorgenomen nationaal vastgestelde 
bijdrage (Intended Nationally Determined 
Contribution, INDC) bij het secretariaat 
van het UNFCCC hebben ingediend, met 
daarin de toezegging om de binnenlandse 
uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 
minstens 40 % te verminderen ten opzichte 
van 1990; overwegende dat dit de 
vergaandste INDC is van de grote 
wereldeconomieën;

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/41

Amendement 41
Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Anna Zalewska
namens de ECR-Fractie

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

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat de verbintenissen 
die de lidstaten van de Overeenkomst van 
Parijs tot nu toe zijn aangegaan, niet 
voldoende zullen zijn om de gezamenlijke 
doelstelling te halen; overwegende dat de 
huidige nationaal bepaalde bijdragen 
(nationally determined contribution, NDC) 
die de EU en haar lidstaten hebben 
ingediend, niet stroken met de 
doelstellingen van de Overeenkomst van 
Parijs en moeten worden herzien;

C. overwegende dat de verbintenissen 
die de lidstaten van de Overeenkomst van 
Parijs tot nu toe zijn aangegaan, niet 
voldoende zullen zijn om de gezamenlijke 
doelstelling te halen; overwegende dat de 
huidige nationaal bepaalde bijdragen 
(nationally determined contribution, NDC) 
die de EU en haar lidstaten hebben 
ingediend, moeten worden herzien in 
overeenstemming met paragraaf 24 van 
besluit 1/CP.21;

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/42

Amendement 42
Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Anna Zalewska
namens de ECR-Fractie

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

Ontwerpresolutie
Overweging L

Ontwerpresolutie Amendement

L. overwegende dat de 
ontwikkelingslanden onevenredig zwaar 
worden getroffen door de 
klimaatverandering, ondanks het feit dat 
zij veel minder CO2 uitstoten dan de 
ontwikkelde landen;

L. overwegende dat de 
ontwikkelingslanden onevenredig zwaar 
worden getroffen door de 
klimaatverandering en zij meer CO2 
uitstoten dan de ontwikkelde landen; 
overwegende dat de binaire differentiatie 
tussen “ontwikkelde landen” en 
“ontwikkelingslanden” (in bijlage I/niet 
in bijlage I opgenomen landen) op het 
gebied van multilaterale klimaatactie niet 
langer gerechtvaardigd is;

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/43

Amendement 43
Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Anna Zalewska
namens de ECR-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 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. wijst erop dat de EU, als zij een 
geloofwaardige en betrouwbare speler op 
het wereldtoneel wil zijn en haar rol als 
voortrekker op klimaatgebied wil 
behouden, ervoor moet zorgen dat zij een 
ambitieus en inclusief klimaatbeleid heeft; 
onderstreept daarom het feit dat de EU 
investeringen moet doen in en behoorlijke 
vooruitgang moet boeken bij onderzoek en 
industrieel toepasbare innovaties;

21. wijst erop dat de EU, als zij een 
geloofwaardige en betrouwbare speler op 
het wereldtoneel wil zijn en haar rol als 
voortrekker op klimaatgebied wil 
behouden, ervoor moet zorgen dat zij een 
ambitieus en inclusief klimaatbeleid heeft; 
onderstreept daarom het feit dat de EU 
investeringen moet doen in en behoorlijke 
vooruitgang moet boeken bij onderzoek en 
industrieel toepasbare innovaties; merkt 
evenwel op dat de EU verantwoordelijk is 
voor minder dan 10 % van de wereldwijde 
emissies en dus niet in staat is unilateraal 
voor een aanzienlijke vermindering van 
de mondiale uitstoot van broeikasgassen 
te zorgen;

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/44

Amendement 44
Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Anna Zalewska
namens de ECR-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 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. dringt er nogmaals bij de EU-
leiders op aan om tijdens de Europese Raad 
van 12-13 december 2019 hun steun uit te 
spreken voor de langetermijndoelstelling 
van de Unie om de interne netto-uitstoot 
van broeikasgassen zo snel mogelijk, maar 
uiterlijk in 2050, tot nul terug te brengen; 
dringt er bij het land dat het 
voorzitterschap van de Raad bekleedt en 
bij de Commissie op aan om deze 
doelstelling zo spoedig mogelijk daarna 
mee te delen aan het secretariaat van het 
UNFCCC; benadrukt dat, om de interne 
broeikasgasneutraliteit tegen 2050 te 
realiseren op de meest kostenefficiënte 
wijze en geen beroep te hoeven doen op 
technologieën voor koolstofverwijdering, 
die grote risico’s met zich mee zouden 
brengen voor de ecosystemen, 
biodiversiteit en voedselzekerheid, het 
ambitieniveau voor 2030 moet worden 
verhoogd; onderstreept dat 
natuurgebaseerde oplossingen een 
essentieel instrument zijn om de EU in 
staat te stellen haar doelstellingen inzake 
vermindering van de broeikasgasemissies 
te realiseren; betreurt dat de VN-
klimaattop van september 2019 voor de 
Unie een gemiste kans was om het 
ambitieniveau te verhogen en het 
voortouw te nemen bij het naleven van de 
Overeenkomst van Parijs; acht het van het 
grootste belang dat de Unie op de COP25 

22. dringt er nogmaals bij de EU-
leiders op aan om tijdens de Europese Raad 
van 12-13 december 2019 hun steun uit te 
spreken voor de langetermijndoelstelling 
van de Unie om de interne netto-uitstoot 
van broeikasgassen zo snel mogelijk tot nul 
terug te brengen, in overeenstemming met 
de Overeenkomst van Parijs; is van 
mening dat overeenstemming over een 
dergelijke doelstelling gebaseerd moet zijn 
op een alomvattende effectbeoordeling en 
duidelijke financiële toezeggingen voor 
een rechtvaardige transitie, waarbij 
rekening wordt gehouden met de enorme 
behoeften van de zwaarst getroffen 
regio’s; is bovendien van mening dat een 
dergelijke doelstelling, gezien de 
langetermijngevolgen ervan voor de 
economie en de samenleving, door alle 
lidstaten unaniem moet worden 
overeengekomen; onderstreept dat 
natuurgebaseerde oplossingen een 
essentieel instrument zijn om de EU in 
staat te stellen haar doelstellingen inzake 
vermindering van de broeikasgasemissies 
te realiseren; acht het van het grootste 
belang dat de Unie op de COP25 duidelijk 
aangeeft bereid te zijn om als onderdeel 
van gemeenschappelijke mondiale 
inspanningen een grotere bijdrage te 
leveren aan de Overeenkomst van Parijs;
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duidelijk aangeeft bereid te zijn om een 
grotere bijdrage te leveren aan de 
Overeenkomst van Parijs;

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/45

Amendement 45
Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Anna Zalewska
namens de ECR-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; verzoekt de 
lidstaten van de EU daarom om een 
stijging van het ambitieniveau wat de NDC 
van de Unie betreft te steunen; verzoekt 
ook andere mondiale economieën om hun 
NDC’s bij te werken, om mondiale 
effecten te bewerkstelligen;

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/46

Amendement 46
Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Anna Zalewska
namens de ECR-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 36

Ontwerpresolutie Amendement

36. is van oordeel dat tijdens de COP25 
een hoger ambitieniveau moet worden 
vastgesteld, enerzijds wat de 
tenuitvoerlegging van de Overeenkomst 
van Parijs betreft, anderzijds wat de 
volgende reeks NDC’s betreft, waarin 
verdergaande verplichtingen moeten 
worden opgenomen met betrekking tot 
klimaatmaatregelen in alle sectoren, zowel 
op het land als in de oceanen;

36. is van oordeel dat tijdens de COP25 
een hoger ambitieniveau moet worden 
aangemoedigd, enerzijds wat de 
tenuitvoerlegging van de Overeenkomst 
van Parijs betreft, anderzijds wat de 
volgende reeks NDC’s betreft, waarin 
verdergaande verplichtingen moeten 
worden opgenomen met betrekking tot 
klimaatmaatregelen in alle sectoren, zowel 
op het land als in de oceanen;

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/47

Amendement 47
Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Anna Zalewska
namens de ECR-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. merkt op dat de lidstaten en de 
sectoren die bijzonder worden 
geconfronteerd met de kosten van de 
energietransitie, met name de 
mijngebieden en energie-intensieve 
sectoren, aanzienlijke financiële 
behoeften zullen hebben; benadrukt 
derhalve dat de toekomstige EU-
begrotingen in voldoende financiële 
middelen moeten voorzien om aan de 
behoeften van die regio’s en sectoren te 
voldoen en te waarborgen dat niemand 
aan zijn lot wordt overgelaten;

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/48

Amendement 48
Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Anna Zalewska
namens de ECR-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 61

Ontwerpresolutie Amendement

61. benadrukt dat een beperking van de 
stijging van de gemiddelde wereldwijde 
temperatuur tot 1,5 °C alleen maar kan 
worden gerealiseerd als alle partijen daar 
op doeltreffende wijze een bijdrage aan 
leveren, maar dat daarvoor nodig is dat 
eventuele problemen in verband met 
gevestigde of strijdige belangen worden 
aangepakt; herhaalt in dit verband 
voorstander te zijn van invoering van een 
specifiek beleid tegen belangenconflicten 
in het kader van het UNFCCC; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten om in dit proces 
het voortouw te nemen, zonder de doelen 
en doelstellingen van het UNFCCC en de 
Overeenkomst van Parijs in gevaar te 
brengen;

61. benadrukt dat een beperking van de 
stijging van de gemiddelde wereldwijde 
temperatuur tot hetgeen in de 
doelstellingen van de Overeenkomst van 
Parijs is gespecificeerd, alleen maar kan 
worden gerealiseerd als alle partijen daar 
op doeltreffende wijze een bijdrage aan 
leveren, maar dat daarvoor nodig is dat 
eventuele problemen in verband met 
gevestigde of strijdige belangen worden 
aangepakt; herhaalt in dit verband 
voorstander te zijn van invoering van een 
specifiek beleid tegen belangenconflicten 
in het kader van het UNFCCC; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten om in dit proces 
het voortouw te nemen, zonder de doelen 
en doelstellingen van het UNFCCC en de 
Overeenkomst van Parijs in gevaar te 
brengen;

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/49

Amendement 49
Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Anna Zalewska
namens de ECR-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 65

Ontwerpresolutie Amendement

65. wijst erop dat de vervoerssector de 
enige sector is waar de emissies sinds 1990 
zijn toegenomen; benadrukt dat dit niet 
verenigbaar is met de 
langetermijndoelstelling van 
klimaatneutraliteit, waarvoor de emissies 
van alle maatschappelijke sectoren, 
inclusief de luchtvaart- en de maritieme 
sector, meer en sneller moeten afnemen; 
herinnert eraan dat de vervoerssector 
uiterlijk in 2050 volledig koolstofvrij moet 
zijn; merkt op dat uit de analyse van de 
Commissie blijkt dat de huidige mondiale 
streefcijfers en maatregelen die de 
Internationale Maritieme Organisatie 
(IMO) en de Internationale 
Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO) 
voorstellen, er niet voor zullen zorgen dat 
de nodige emissiereducties worden 
gerealiseerd, zelfs niet als zij volledig ten 
uitvoer worden gelegd, en dat significante 
verdere actie in overeenstemming met de 
doelstelling van CO2-neutraliteit voor de 
hele economie nodig is; is van mening dat, 
om ervoor te zorgen dat de NDC’s in 
overeenstemming zijn met de inspanningen 
die op grond van de Overeenkomst van 
Parijs in de hele economie moeten worden 
geleverd, de partijen ertoe moeten worden 
aangemoedigd om de emissies van de 
internationale scheepvaart en luchtvaart 
daarin op te nemen en in te stemmen met 
en uitvoering te geven aan maatregelen op 

65. wijst erop dat de vervoerssector de 
enige sector is waar de emissies sinds 1990 
zijn toegenomen; benadrukt dat dit niet 
verenigbaar is met de 
langetermijndoelstelling van 
klimaatneutraliteit, waarvoor de emissies 
van alle maatschappelijke sectoren, 
inclusief de luchtvaart- en de maritieme 
sector, meer en sneller moeten afnemen; 
herinnert eraan dat de vervoerssector 
indien mogelijk tegen 2050 volledig 
koolstofvrij moet zijn; merkt op dat uit de 
analyse van de Commissie blijkt dat de 
huidige mondiale streefcijfers en 
maatregelen die de Internationale 
Maritieme Organisatie (IMO) en de 
Internationale Burgerluchtvaartorganisatie 
(ICAO) voorstellen, er niet voor zullen 
zorgen dat de nodige emissiereducties 
worden gerealiseerd, zelfs niet als zij 
volledig ten uitvoer worden gelegd, en dat 
significante verdere actie in 
overeenstemming met de doelstelling van 
CO2-neutraliteit voor de hele economie 
nodig is; is van mening dat, om ervoor te 
zorgen dat de NDC’s in overeenstemming 
zijn met de inspanningen die op grond van 
de Overeenkomst van Parijs in de hele 
economie moeten worden geleverd, de 
partijen ertoe moeten worden 
aangemoedigd om de emissies van de 
internationale scheepvaart en luchtvaart 
daarin op te nemen en in te stemmen met 
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internationaal, regionaal en nationaal 
niveau om de emissies van deze sectoren 
terug te dringen;

en uitvoering te geven aan maatregelen op 
internationaal, regionaal en nationaal 
niveau om de emissies van deze sectoren 
terug te dringen;

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/50

Amendement 50
Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Anna Zalewska
namens de ECR-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 72

Ontwerpresolutie Amendement

72. merkt op dat ongeveer 60 % van 
alle methaan ter wereld wordt uitgestoten 
door bronnen als de landbouw, 
stortplaatsen en afvalwaterinstallaties, 
alsmede de productie en het vervoer via 
pijpleidingen van fossiele brandstoffen; 
herinnert eraan dat methaan een krachtig 
broeikasgas is, dat, gemeten over 100 jaar, 
een broeikaswerking heeft die 28 maal 
groter is dan die van CO2; herinnert de 
Commissie aan haar wettelijke verplichting 
om zo spoedig mogelijk beleidsopties te 
verkennen om de uitstoot van methaan snel 
terug te dringen in het kader van een 
strategisch plan van de Unie inzake 
methaan; verzoekt de Commissie hiervoor 
in de eerste helft van haar mandaat 
wetgevingsvoorstellen in te dienen bij het 
Parlement en de Raad;

72. merkt op dat ongeveer 60 % van 
alle methaan ter wereld wordt uitgestoten 
door bronnen als de landbouw, 
stortplaatsen en afvalwaterinstallaties, 
alsmede de productie en het vervoer via 
pijpleidingen van fossiele brandstoffen; 
herinnert eraan dat methaan een krachtig 
broeikasgas is, dat, gemeten over 100 jaar, 
een broeikaswerking heeft die 28 maal 
groter is dan die van CO2; herinnert de 
Commissie aan haar wettelijke verplichting 
om zo spoedig mogelijk beleidsopties te 
verkennen om de uitstoot van methaan snel 
terug te dringen in het kader van een 
strategisch plan van de Unie inzake 
methaan; verzoekt de Commissie hiervoor 
in voorkomend geval in de eerste helft van 
haar mandaat wetgevingsvoorstellen in te 
dienen bij het Parlement en de Raad;

Or. en


