
 

AM\1135832NL.docx  PE611.454v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

2.10.2017 B8-0534/2 

Amendement  2 

Adina-Ioana Vălean, Peter Liese 

namens de PPE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0534/2017 

ENVI, PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

VN-klimaatconferentie van 2017 in Bonn, Duitsland (COP23) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 58 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 58 bis. herinnert eraan dat de 

Overeenkomst van Parijs van 4 november 

2016 luidens zijn artikel 2 onder meer tot 

doel heeft het vermogen te vergroten om 

zich aan de negatieve gevolgen van 

klimaatverandering aan te passen en 

klimaatbestendigheid en ontwikkeling met 

geringe broeikasgasemissies te bevorderen 

op een wijze die de voedselproductie niet 

in gevaar brengt, en verzoekt de 

Commissie en de lidstaten de geldstromen 

te doen sporen met dat doel; 

Or. en 
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2.10.2017 B8-0534/3 

Amendement  3 

Adina-Ioana Vălean, Peter Liese 

namens de PPE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0534/2017 

ENVI, PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

VN-klimaatconferentie van 2017 in Bonn, Duitsland (COP23) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 60 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

60. erkent dat het bijzonder moeilijk is 

een universeel aanvaarde definitie van het 

begrip "klimaatvluchteling" vast te 

stellen, maar vraagt dat klimaatgedreven 

ontheemding en migratie ten gevolge van 

rampen veroorzaakt door de opwarming 

van de aarde ernstig worden genomen; 
merkt met bezorgdheid op dat tussen 2008 

en 2013 zo'n 166 miljoen mensen hun huis 

hebben moeten verlaten als gevolg van 

natuurrampen, de stijging van de 

zeespiegel, extreme meteorologische 

verschijnselen, woestijnvorming, 

watertekort en de verspreiding van 

tropische aandoeningen en vectorziekten; 

wijst er met name op dat 

klimaatgerelateerde ontwikkelingen in 

delen van Afrika en het Midden-Oosten 

politieke instabiliteit, economische 

tegenspoed en een escalatie van de 

vluchtelingencrisis in het Middellandse 

Zeegebied in de hand kunnen werken; 

60. merkt met bezorgdheid op dat 

tussen 2008 en 2013 zo'n 166 miljoen 

mensen hun huis hebben moeten verlaten 

als gevolg van natuurrampen, de stijging 

van de zeespiegel, extreme 

meteorologische verschijnselen, 

woestijnvorming, watertekort en de 

verspreiding van tropische aandoeningen 

en vectorziekten; wijst er met name op dat 

klimaatgerelateerde ontwikkelingen in 

delen van Afrika en het Midden-Oosten 

politieke instabiliteit, economische 

tegenspoed en een escalatie van de 

vluchtelingencrisis in het Middellandse 

Zeegebied in de hand kunnen werken; 

benadrukt dat mensen die hun leefruimte 

verliezen als gevolg van 

klimaatverandering zoveel mogelijk 

ondersteund moeten worden, in hun eigen 

land of in de nabijheid daarvan; 

Or. en 

 

 


