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Amendement 9
Pär Holmgren
namens de Verts/ALE-Fractie
Eleonora Evi

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 68

Ontwerpresolutie Amendement

68. wijst er nog eens op dat de CO2-
emissies van de scheepvaart tussen nu en 
2050 naar verwachting met 50‑250 % 
zullen toenemen; is ingenomen met het 
akkoord over de IMO-strategie inzake het 
terugdringen van broeikasgasemissies van 
schepen als een eerste stap van de sector 
om een bijdrage te leveren aan de 
verwezenlijking van de 
temperatuurdoelstellingen van de 
Overeenkomst van Parijs; dringt er bij de 
IMO op aan snel vooruitgang te boeken bij 
de vaststelling van korte- en 
middellangetermijnmaatregelen om de 
doelstellingen van de strategie te helpen 
realiseren; wijst erop dat de 
tenuitvoerlegging van korte- en 
middellangetermijnmaatregelen vóór 2023 
belangrijk en urgent is; is van oordeel dat 
onmiddellijk bijkomende maatregelen en 
acties, inclusief instrumenten voor 
koolstofbeprijzing, moeten worden 
onderzocht om de emissies van de 
scheepvaartsector aan te pakken, in 
overeenstemming met de strategie van de 
sector voor de overgang naar een 
scheepvaart met lage emissies; spreekt 
bijgevolg zijn overtuiging uit dat de EU en 
de lidstaten de gevolgen en de 
tenuitvoerlegging van de initiële IMO-
strategie nauwlettend moeten volgen; is 
ingenomen met het voorstel voor een EU-
verordening om op passende wijze 
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rekening te houden met het wereldwijde 
systeem voor de verzameling van gegevens 
inzake stookolieverbruik door schepen 
(MRV-verordening) en met het 
wereldwijde systeem van de IMO voor de 
verzameling van gegevens inzake 
stookolieverbruik door schepen; herinnert 
eraan dat de MRV-verordening een eerste 
stap vormt die de EU uiteindelijk in staat 
moet stellen bindende doelstellingen voor 
emissiereductie in te voeren; verzoekt de 
Commissie in het kader van haar 
decarbonisatiestrategie voor 2050 zo 
spoedig mogelijk bijkomende EU-
maatregelen voor te stellen, zoals opname 
van de zeescheepvaartsector in de ETS-
regeling en de introductie van een norm 
voor de efficiëntie van schepen en een 
scheepslabel, alsmede een strategie voor 
samenwerking met andere partijen die 
bereid zijn zo snel mogelijk te handelen, 
teneinde de uitstoot van de 
scheepvaartsector terug te dringen in 
overeenstemming met de 
temperatuurdoelstelling van de 
Overeenkomst van Parijs;
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