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4.10.2016 B8-1043/8

Amendement 8
Giovanni La Via, Peter Liese
namens de PPE-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 en de VN-conferentie van 2016 over 
klimaatverandering in Marrakesh, Marokko (COP 22)

Ontwerpresolutie
Visum 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

 – gezien de encycliek "Laudato si'",

Or. en
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4.10.2016 B8-1043/9

Amendement 9
Giovanni La Via, Peter Liese
namens de PPE-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 en de VN-conferentie van 2016 over 
klimaatverandering in Marrakesh, Marokko (COP 22)

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. beklemtoont dat, zelfs al is er geen 
wetenschappelijk bewijs over wat een 
beperking van de opwarming van de aarde 
tot 1,5°C betekent voor elke sector en elke 
regio, de inspanningen die landen 
momenteel leveren duidelijk niet volstaan 
om deze veilige grenswaarden te bereiken 
voor de meest kwetsbare landen; dringt er 
bij alle landen, met name de ontwikkelde 
landen, op aan dat zij hun gezamenlijke 
inspanningen opvoeren en hun nationaal 
vastgestelde bijdragen (NDC's) naar boven 
bijstellen in de context van de faciliterende 
dialoog in 2018; vraagt de EU dat zij zich 
in deze context verbindt tot verdere 
emissiereducties in haar NDC voor 2030;

9. beklemtoont dat, zelfs al is er geen 
wetenschappelijk bewijs over wat een 
beperking van de opwarming van de aarde 
tot 1,5°C betekent voor elke sector en elke 
regio, de inspanningen die landen 
momenteel leveren duidelijk niet volstaan 
om deze veilige grenswaarden te bereiken 
voor de meest kwetsbare landen; dringt er 
bij alle landen, met name de ontwikkelde 
landen, op aan dat zij hun gezamenlijke 
inspanningen opvoeren en hun nationaal 
vastgestelde bijdragen (NDC's) naar boven 
bijstellen in de context van de faciliterende 
dialoog in 2018; vraagt de EU dat zij zich 
in deze context verbindt tot verdere 
emissiereducties in haar NDC voor 2030; 
wijst erop dat maatregelen in de Europese 
Unie alleen niet zullen volstaan, en 
verzoekt de Commissie en de Raad 
derhalve hun activiteiten te intensiveren 
om andere partners ertoe aan te sporen 
hetzelfde te doen;

Or. en
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4.10.2016 B8-1043/10

Amendement 10
Giovanni La Via, Peter Liese
namens de PPE-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 en de VN-conferentie van 2016 over 
klimaatverandering in Marrakesh, Marokko (COP 22)

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. benadrukt dat volgens de bevindingen 
van de IPCC de emissies uit landgebruik 
(landbouw, veeteelt, bosbouw en andere 
vormen van landgebruik) een aanzienlijk 
kosteneffectief potentieel hebben als het 
gaat om mitigatie en het vergroten van de 
veerkracht, en dat er meer EU-maatregelen 
en internationale samenwerking nodig zijn 
om het potentieel inzake het afvangen van 
koolstof van emissies uit landgebruik beter 
in te schatten en te optimaliseren en te 
zorgen voor veilige en duurzame 
koolstofvastlegging; wijst op de bijzondere 
kansen die dit voor de boslandbouw biedt; 
herinnert aan het belangrijk akkoord dat 
aan het begin van de zittingsperiode werd 
bereikt op het vlak van indirecte 
veranderingen in landgebruik (ILUC) en 
hoopt dat de bijdrage van het Parlement 
tijdens de onderhandelingen de basis kan 
vormen voor een ambitieuze oplossing in 
het kader van de volgende herziening van 
de regelgeving;

23. benadrukt, rekening houdend met de 
belangrijke verschillende doeleinden, dat 
volgens de bevindingen van de IPCC de 
emissies uit landgebruik (landbouw, 
veeteelt, bosbouw en andere vormen van 
landgebruik) een aanzienlijk 
kosteneffectief potentieel hebben als het 
gaat om mitigatie en het vergroten van de 
veerkracht, en dat er meer EU-maatregelen 
en internationale samenwerking nodig zijn 
om het potentieel inzake het afvangen van 
koolstof van emissies uit landgebruik beter 
in te schatten en te optimaliseren en te 
zorgen voor veilige en duurzame 
koolstofvastlegging; wijst op de bijzondere 
kansen die dit voor de boslandbouw biedt; 
herinnert aan het belangrijk akkoord dat 
aan het begin van de zittingsperiode werd 
bereikt op het vlak van indirecte 
veranderingen in landgebruik (ILUC) en 
hoopt dat de bijdrage van het Parlement 
tijdens de onderhandelingen de basis kan 
vormen voor een ambitieuze oplossing in 
het kader van de volgende herziening van 
de regelgeving;

Or. en
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4.10.2016 B8-1043/11

Amendement 11
Giovanni La Via, Peter Liese
namens de PPE-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 en de VN-conferentie van 2016 over 
klimaatverandering in Marrakesh, Marokko (COP 22)

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. merkt op dat ontbossing en 
bosdegradatie verantwoordelijk zijn voor 
20 % van de mondiale 
broeikasgasemissies, en benadrukt het 
belang van bossen voor de mitigatie van 
klimaatverandering en de noodzaak om het 
aanpassingsvermogen en de veerkracht van 
bossen ten aanzien van klimaatverandering 
te verbeteren; benadrukt dat mitigatie-
inspanningen moeten worden geleverd 
gericht op de tropische bosbouwsector 
(REDD+); onderstreept dat het 
verwezenlijken van de doelstelling om de 
opwarming van de aarde onder de 2°C te 
houden zonder deze inspanningen wellicht 
onmogelijk zal blijken; vraagt de EU 
voorts om de internationale financiering 
voor het tegengaan van ontbossing in 
ontwikkelingslanden te verhogen;

24. merkt op dat ontbossing en 
bosdegradatie verantwoordelijk zijn voor 
20 % van de mondiale 
broeikasgasemissies, en benadrukt het 
belang van bossen en actief duurzaam 
bosbeheer voor de mitigatie van 
klimaatverandering en de noodzaak om het 
aanpassingsvermogen en de veerkracht van 
bossen ten aanzien van klimaatverandering 
te verbeteren; benadrukt dat mitigatie-
inspanningen moeten worden geleverd 
gericht op de tropische bosbouwsector 
(REDD+); onderstreept dat het 
verwezenlijken van de doelstelling om de 
opwarming van de aarde onder de 2°C te 
houden zonder deze inspanningen wellicht 
onmogelijk zal blijken; vraagt de EU 
voorts om de internationale financiering 
voor het tegengaan van ontbossing in 
ontwikkelingslanden te verhogen;

Or. en
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4.10.2016 B8-1043/12

Amendement 12
Giovanni La Via, Peter Liese
namens de PPE-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 en de VN-conferentie van 2016 over 
klimaatverandering in Marrakesh, Marokko (COP 22)

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. pleit ervoor dat de ICAO later dit jaar 
een billijke en krachtige mondiale 
marktgebaseerde maatregel instelt, die 
vanaf 2020 op internationaal niveau moet 
worden ingevoerd; uit zijn diepe 
teleurstelling over het voorstel dat 
momenteel bij de ICAO wordt besproken 
en herinnert eraan dat elke wijziging van 
de bestaande wetgeving waardoor de 
luchtvaart in de EU-ETS wordt opgenomen 
slechts in overweging kan worden 
genomen als de mondiale marktgebaseerde 
maatregel ambitieus is, en dat intra-
Europese vluchten in ieder geval binnen 
het toepassingsgebied van de EU-ETS 
zullen blijven;

28. pleit ervoor dat op de 39e bijeenkomst 
van de Algemene Vergadering van de 
ICAO die momenteel bezig is een billijke 
en krachtige mondiale marktgebaseerde 
maatregel wordt ingesteld, die vanaf 2020 
op internationaal niveau moet worden 
ingevoerd; uit zijn diepe teleurstelling over 
het voorstel dat momenteel bij de ICAO 
wordt besproken en herinnert eraan dat 
elke wijziging van de bestaande wetgeving 
waardoor de luchtvaart in de EU-ETS 
wordt opgenomen slechts in overweging 
kan worden genomen als de mondiale 
marktgebaseerde maatregel ambitieus is, en 
dat intra-Europese vluchten in ieder geval 
binnen het toepassingsgebied van de EU-
ETS zullen blijven;

Or. en
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4.10.2016 B8-1043/13

Amendement 13
Giovanni La Via, Peter Liese
namens de PPE-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 en de VN-conferentie van 2016 over 
klimaatverandering in Marrakesh, Marokko (COP 22)

Ontwerpresolutie
Paragraaf 46

Ontwerpresolutie Amendement

46. wijst op de acties die worden 
ondernomen door een steeds grotere 
verscheidenheid aan niet-overheidsactoren 
om koolstofvrij te worden en beter bestand 
te zijn tegen klimaatverandering; benadrukt 
daarom het belang van een structurele en 
constructieve dialoog tussen overheden, het 
bedrijfsleven, steden, regio's, internationale 
organisaties, het maatschappelijk 
middenveld en academische instellingen, 
en van hun betrokkenheid bij de planning 
en uitvoering van klimaatacties, teneinde 
krachtige, wereldwijde maatregelen te 
nemen om samenlevingen koolstofarm en 
veerkrachtig te maken; is ingenomen met 
de oprichting van de "Global Climate 
Action Agenda" (agenda voor mondiale 
klimaatactie), die voortbouwt op de 
actieagenda Lima-Parijs en waarbij 
70 initiatieven van multistakeholders in 
verschillende sectoren betrokken zijn;

46. wijst op de acties die worden 
ondernomen door een steeds grotere 
verscheidenheid aan niet-overheidsactoren 
om koolstofvrij te worden en beter bestand 
te zijn tegen klimaatverandering; benadrukt 
daarom het belang van een structurele en 
constructieve dialoog tussen overheden, het 
bedrijfsleven, steden, regio's, internationale 
organisaties, het maatschappelijk 
middenveld, religieuze en academische 
instellingen, en van hun betrokkenheid bij 
de planning en uitvoering van 
klimaatacties, teneinde krachtige, 
wereldwijde maatregelen te nemen om 
samenlevingen koolstofarm en 
veerkrachtig te maken; is ingenomen met 
de oprichting van de "Global Climate 
Action Agenda" (agenda voor mondiale 
klimaatactie), die voortbouwt op de 
actieagenda Lima-Parijs en waarbij 
70 initiatieven van multistakeholders in 
verschillende sectoren betrokken zijn;

Or. en
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4.10.2016 B8-1043/14

Amendement 14
Giovanni La Via, Peter Liese
namens de PPE-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 en de VN-conferentie van 2016 over 
klimaatverandering in Marrakesh, Marokko (COP 22)

Ontwerpresolutie
Paragraaf 66

Ontwerpresolutie Amendement

66. pleit ervoor om een breedgedragen 
koolstofbeprijzing in te zetten als 
wereldwijd toepasbaar instrument voor het 
beheer van emissies en om inkomsten uit 
emissiehandel, alsook inkomsten uit de 
koolstofbeprijzing van voor het 
internationaal vervoer gebruikte 
brandstoffen, aan klimaatgerelateerde 
investeringen toe te wijzen; dringt er 
bovendien op aan dat landbouwsubsidies 
gedeeltelijk worden gebruikt om 
investeringen ten behoeve van de 
opwekking en het gebruik van duurzame 
energie op landbouwbedrijven te 
garanderen; benadrukt hoe belangrijk het 
is kapitaal uit de particuliere sector aan te 
trekken en de nodige investeringen in 
koolstofarme technologie vrij te maken; 
pleit voor een ambitieuze toezegging van 
regeringen en openbare en particuliere 
financiële instellingen, waaronder banken, 
pensioenfondsen en 
verzekeringsmaatschappijen, om hun 
leningen en investeringen op de "minder 
dan 2°C"-doelstelling af te stemmen en niet 
langer te investeren in fossiele 
brandstoffen, onder meer door 
exportkredieten voor investeringen in 
fossiele brandstoffen geleidelijk af te 

66. pleit ervoor om een breedgedragen 
koolstofbeprijzing in te zetten als 
wereldwijd toepasbaar instrument voor het 
beheer van emissies en om inkomsten uit 
emissiehandel, alsook inkomsten uit de 
koolstofbeprijzing van voor het 
internationaal vervoer gebruikte 
brandstoffen, aan klimaatgerelateerde 
investeringen toe te wijzen; dringt er 
bovendien op aan dat het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid wordt 
gebruikt om landbouwers in staat te 
stellen bij te dragen aan klimaatmitigatie; 
benadrukt hoe belangrijk het is kapitaal uit 
de particuliere sector aan te trekken en de 
nodige investeringen in koolstofarme 
technologie vrij te maken; pleit voor een 
ambitieuze toezegging van regeringen en 
openbare en particuliere financiële 
instellingen, waaronder banken, 
pensioenfondsen en 
verzekeringsmaatschappijen, om hun 
leningen en investeringen op de "minder 
dan 2°C"-doelstelling af te stemmen en niet 
langer te investeren in fossiele 
brandstoffen, onder meer door 
exportkredieten voor investeringen in 
fossiele brandstoffen geleidelijk af te 
schaffen; dringt aan op specifieke 
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schaffen; dringt aan op specifieke 
overheidsgaranties voor groene 
investeringen, op keurmerken en fiscale 
voordelen voor groene investeringsfondsen 
en op de uitgifte van groene obligaties;

overheidsgaranties voor groene 
investeringen, op keurmerken en fiscale 
voordelen voor groene investeringsfondsen 
en op de uitgifte van groene obligaties;

Or. en


