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NL In verscheidenheid verenigd NL

4.10.2016 B8-1043/6

Amendement 6
Bas Eickhout
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie B8-1043/2016
Giovanni La Via, Peter Liese, Jo Leinen, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, 
Estefanía Torres Martínez, Bas Eickhout, Marco Affronte
namens de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
Uitvoering van de Overeenkomst van Parijs

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat het 
emissiereductietraject dat is vastgelegd in 
de voorstellen van de Commissie voor het 
beleidskader voor klimaat 2030 niet in 
overeenstemming is met de in de 
Overeenkomst van Parijs opgenomen 
doelstellingen; overwegende dat, als een 
eerste stap, de doelstellingen moeten 
worden bijgesteld naar de hoogste 
waarden van de huidige 2050-marge, 
d.w.z. 95 % tegen 2050;

Or. en
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Amendement 7
Bas Eickhout
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie B8-1043/2016
Giovanni La Via, Peter Liese, Jo Leinen, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, 
Estefanía Torres Martínez, Bas Eickhout, Marco Affronte
namens de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
Uitvoering van de Overeenkomst van Parijs

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. betreurt evenwel dat de som van alle 
INDC's de wereld niet eens in de buurt 
brengt van de tweegradendoelstelling; wijst 
erop dat er meer ambitie nodig is en dringt 
aan op een gezamenlijke inspanning van de 
EU en andere grote uitstoters om hun 
INDC's dichter bij de 
tweegradendoelstelling te brengen; 
benadrukt dat het dringend nodig en van 
cruciaal belang is dat alle partijen, met 
inbegrip van de EU, hun engagementen 
inzake emissiereducties in hun NDC's om 
de vijf jaar naar boven bijstellen 
overeenkomstig het ambitiemechanisme in 
de Overeenkomst van Parijs; is van mening 
dat de NDC's belangrijke instrumenten zijn 
voor nationale ontwikkelingsplanning in 
synergie met de doelstellingen inzake 
duurzame ontwikkeling;

12. betreurt evenwel dat de som van alle 
INDC's de wereld niet eens in de buurt 
brengt van de tweegradendoelstelling; wijst 
erop dat er meer ambitie nodig is en dringt 
aan op een gezamenlijke inspanning van de 
EU en andere grote uitstoters om hun 
INDC's in overeenstemming met de in de 
Overeenkomst van Parijs opgenomen 
verbintenissen te brengen; benadrukt dat 
het dringend nodig en van cruciaal belang 
is dat alle partijen, met inbegrip van de EU, 
hun engagementen inzake emissiereducties 
in hun NDC's om de vijf jaar naar boven 
bijstellen overeenkomstig het 
ambitiemechanisme in de Overeenkomst 
van Parijs; is van mening dat de NDC's 
belangrijke instrumenten zijn voor 
nationale ontwikkelingsplanning in 
synergie met de doelstellingen inzake 
duurzame ontwikkeling;

Or. en


