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22.11.2019 B9-0174/26

Amendement 26
Marian-Jean Marinescu
namens de PPE-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 
internationaal, regionaal en nationaal 

65. wijst erop dat het voor duurzame 
ontwikkeling op lange termijn nodig is dat 
de emissies van alle sectoren afnemen; 
herinnert eraan dat de vervoerssector zijn 
huidige ambitieuze emissiereductietraject 
moet blijven volgen; merkt op 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 
niet-EU-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 
internationaal, regionaal en nationaal 
niveau om de emissies van deze sectoren 
terug te dringen;
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niveau om de emissies van deze sectoren 
terug te dringen;

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/27

Amendement 27
Marian-Jean Marinescu
namens de PPE-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 66

Ontwerpresolutie Amendement

66. herinnert eraan dat de wereldwijde 
emissies in de internationale luchtvaart in 
2020 naar verwachting 70 % hoger zullen 
liggen dan in 2005 en dat zij in 2050 zelfs 
gestegen kunnen zijn met nog eens 300 tot 
700 %; maakt zich zorgen over het 
ambitieniveau van de 
koolstofcompensatie- en -
verminderingsregeling voor de 
internationale luchtvaart (CORSIA) van de 
ICAO, gezien de lopende werkzaamheden 
met betrekking tot de normen en 
aanbevolen praktijken die moeten worden 
gevolgd bij de tenuitvoerlegging van de 
regeling vanaf 2019; benadrukt dat de 
huidige normen onaanvaardbaar zijn en 
dat een verdere uitholling van de 
CORSIA-regeling niet kan worden 
geaccepteerd; verzoekt de Commissie en 
de lidstaten alles in het werk te stellen om 
de bepalingen van de CORSIA-regeling 
aan te scherpen en de vaststelling te 
ondersteunen van een 
langetermijndoelstelling om de emissies 
binnen de luchtvaartsector aanzienlijk te 
verlagen, en hierbij de 
wetgevingsautonomie van de EU met 
betrekking tot de tenuitvoerlegging van de 
ETS-richtlijn te waarborgen; wijst er ook 
op dat in de Europese of internationale 
regelingen aandacht moet worden besteed 
aan andere door de luchtvaart uitgestote 
broeikasgassen dan CO2;

66. herinnert eraan dat de wereldwijde 
emissies in de internationale luchtvaart 
tegen 2050 exponentieel kunnen 
toenemen als de huidige normen en 
patronen blijven bestaan, die 
hoofdzakelijk het gevolg zijn van een 
stijgende vraag in opkomende markten, 
met name Azië, het Midden-Oosten en 
India; erkent de moeilijke 
omstandigheden waarin de 
koolstofcompensatie- en -
verminderingsregeling voor de 
internationale luchtvaart (CORSIA) van de 
ICAO functioneert en spoort de 
Commissie er daarom toe aan alles in het 
werkt te stellen om de bepalingen van de 
CORSIA-regeling aan te scherpen en de 
vaststelling te ondersteunen van een 
langetermijndoelstelling om de emissies 
binnen de luchtvaartsector te verlagen; 
verzoekt de Commissie en de lidstaten 
alles in het werk te stellen om de 
bepalingen van de CORSIA-regeling aan te 
scherpen en de vaststelling te ondersteunen 
van een langetermijndoelstelling om de 
emissies binnen de luchtvaartsector 
aanzienlijk te verlagen, en hierbij de 
wetgevingsautonomie van de EU met 
betrekking tot de tenuitvoerlegging van de 
ETS-richtlijn te waarborgen; wijst er ook 
op dat in de Europese of internationale 
regelingen aandacht moet worden besteed 
aan andere door de luchtvaart uitgestote 
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broeikasgassen dan CO2;

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/28

Amendement 28
Marian-Jean Marinescu
namens de PPE-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 66 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

66 bis. benadrukt dat noch de ETS-
regeling van de EU, noch CORSIA 
betrekking heeft op niet-CO2-emissies; 
merkt op dat emissiereducties via 
nationale beleidsinstrumenten en 
bilaterale of multilaterale 
luchtvaartovereenkomsten de kans zouden 
kunnen vergroten dat CORSIA en de 
ETS-regeling van de EU worden 
gehandhaafd, door het risico te verkleinen 
dat de prijs van koolstofemissierechten 
stijgt, wat op zich al schadelijk kan zijn 
voor zowel de sector als de consument; 
benadrukt dat doeltreffende nationale 
beleidsinstrumenten en bilaterale of 
multilaterale luchtvaartovereenkomsten 
(evenals andere internationale 
regelingen) ook de kans zouden kunnen 
vergroten dat er een mondiale 
overeenkomst wordt gesloten waarmee 
een hoger verminderingspercentage voor 
broeikasgassen wordt vastgesteld, via 
CORSIA na 2027 of de ETS-regeling na 
2030, of via een combinatie van beide, wat 
kan leiden tot minder luchtverkeer en 
bijgevolg een vermindering van de CO2- 
en niet-CO2-uitstoot;

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/29

Amendement 29
Marian-Jean Marinescu
namens de PPE-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 66 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

 66 ter. merkt met spijt op dat de 
toegenomen emissies toeschrijven aan de 
groei van de luchtvaart ervoor kan zorgen 
dat de vliegschaamte toeneemt, met 
duidelijke risico’s voor onze economie, 
welvaart, werkgelegenheid en het 
toerisme, wat duurzame ontwikkeling voor 
de toekomstige generaties dan weer kan 
belemmeren;

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/30

Amendement 30
Marian-Jean Marinescu
namens de PPE-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 66 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

 66 quater. is bezorgd over het feit dat 
er geen volledig internationale 
technologische aanpak bestaat om de 
toename van de emissies tegen te gaan, 
naar het voorbeeld van de initiatieven 
inzake het gemeenschappelijk Europees 
luchtruim en het open luchtruim, die 
allebei kunnen worden opengetrokken en 
ten minste de belangrijkste spelers in de 
luchtvaartsector kunnen omvatten, zoals 
de EU, de VS, Canada, Mercosur, landen 
uit het Midden-Oosten, China, Japan en 
de ASEAN; benadrukt dat het bestaan 
van verschillende streefcijfers voor 
verschillende referentiescenario’s 
relevante strategieën voor de beperking 
van en de aanpassing aan de 
klimaatverandering in de weg staat, zoals 
innovatieve oplossingen voor de gevaren 
van de klimaatverandering;

Or. en



AM\1193313NL.docx PE643.342v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

22.11.2019 B9-0174/31

Amendement 31
Marian-Jean Marinescu
namens de PPE-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 67

Ontwerpresolutie Amendement

67. herinnert aan de wettelijke 
verplichting van de Commissie om binnen 
12 maanden na de goedkeuring door de 
ICAO van de relevante instrumenten en 
voordat CORSIA operationeel wordt, een 
verslag in te dienen bij het Europees 
Parlement en de Raad, waarin zij – onder 
meer – het ambitieniveau en de algehele 
milieu-integriteit van CORSIA beoordeelt, 
alsmede de bijdrage die door deze regeling 
wordt geleverd aan de verwezenlijking van 
de doelstelling van de Overeenkomst van 
Parijs; benadrukt dat alleen het Europees 
Parlement en de Raad, als medewetgevers, 
een besluit mogen nemen over eventuele 
toekomstige wijzigingen van de ETS-
richtlijn; wijst erop dat alleen wijzigingen 
in de ETS-richtlijn mogen worden 
aangebracht als deze in overeenstemming 
zijn met de verbintenis van de EU om de 
broeikasgassen in alle economische 
sectoren te verminderen, waarin niet is 
voorzien in het gebruik van 
compensatiecredits na 2020;

Schrappen

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/32

Amendement 32
Marian-Jean Marinescu
namens de PPE-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 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 

68. 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 belangrijk 
en urgent is; is van oordeel dat 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 
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 
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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; 

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 doelstellingen voor 
emissiereductie in te voeren; verzoekt de 
Commissie om in het kader van haar 
decarbonisatiestrategie voor 2050 de 
introductie voor te stellen 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;

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/33

Amendement 33
Marian-Jean Marinescu
namens de PPE-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 68 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

 68 bis. 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 temperatuurdoelstelling van de 
Overeenkomst van Parijs; roept de EU en 
de lidstaten ertoe op de gevolgen en de 
tenuitvoerlegging van de IMO-strategie 
nauwlettend te volgen; vraagt om te 
overwegen milieuvriendelijkere 
brandstoffen snel in te voeren en te 
gebruiken, met name wanneer dicht bij de 
kust wordt gevaren; betreurt dat er tot nu 
toe geen vooruitgang is geboekt wat 
betreft de vaststelling van korte- en 
middellangetermijnmaatregelen ter 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
de strategie; wijst erop dat de 
tenuitvoerlegging van korte- en 
middellangetermijnmaatregelen vóór 
2023 belangrijk en urgent is; is van 
oordeel dat er meer maatregelen moeten 
worden genomen en stappen moeten 
worden gezet om de emissies van de 
scheepvaartsector terug te dringen, en 
verzoekt de EU en de lidstaten derhalve 
om de gevolgen en de tenuitvoerlegging 
van de IMO-overeenkomst nauwlettend te 
volgen; spoort de Commissie aan om 
extra EU-maatregelen te overwegen als 
onderdeel van haar 
decarbonisatiestrategie voor 2050, 
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teneinde de emissies van de scheepvaart 
terug te dringen in overeenstemming met 
de temperatuurdoelstelling van de 
Overeenkomst van Parijs en om 
investeringen in emissievrije schepen en 
de nodige infrastructuur te bevorderen; 
roept op tot de ontwikkeling en uitrol van 
een koolstofcompensatie- en -
verminderingsregeling voor de 
internationale scheepvaart, naar het 
voorbeeld van CORSIA voor de 
internationale luchtvaart;

Or. en



AM\1193313NL.docx PE643.342v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

22.11.2019 B9-0174/34

Amendement 34
Marian-Jean Marinescu
namens de PPE-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 69

Ontwerpresolutie Amendement

69. wijst erop dat er reeds eenvoudige 
oplossingen voor emissiereductie bestaan, 
zoals een verlaging van de 
maximumsnelheid of de instelling van 
emissiebeheersgebieden, waarin is 
voorzien in het kader van het internationale 
MARPOL-Verdrag; is van mening dat de 
decarbonisatiestrategie en de Europese 
Green Deal moeten zorgen voor het 
stimuleren van investeringen, ambitieus 
onderzoek in de ontwikkeling van 
emissievrije schepen en groene schepen 
met ecocomponenten, een beter afval- en 
waterbeheer en de vereiste 
infrastructurverbeteringen om vóór 2030 
een begin te kunnen maken met een 
uitbreiding van de markt, bijvoorbeeld 
elektrificatie van havens;

69. wijst erop dat er reeds eenvoudige 
oplossingen voor emissiereductie bestaan, 
zoals een verlaging van de 
maximumsnelheid of de instelling van 
emissiebeheersgebieden, waarin is 
voorzien in het kader van het internationale 
MARPOL-Verdrag; is van mening dat de 
decarbonisatiestrategie en de Europese 
Green Deal moeten zorgen voor het 
stimuleren van investeringen, ambitieus 
onderzoek in de ontwikkeling van 
nuluitstoot, een beter afval- en 
waterbeheer en de vereiste 
infrastructurverbeteringen om vóór 2030 
een begin te kunnen maken met een 
uitbreiding van de markt, bijvoorbeeld 
elektrificatie van havens;

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/35

Amendement 35
Marian-Jean Marinescu
namens de PPE-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 69 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

 69 bis. roept ertoe op de financiering voor 
onderzoek naar en de marktintroductie 
van alternatieve brandstoffen te 
vergroten; merkt op dat het stimuleren 
van de markttoegang en het gebruik van 
alternatieve brandstoffen altijd voorrang 
moet genieten boven meer 
brandstofbelastingen;

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/36

Amendement 36
Peter Liese
namens de PPE-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 de eerste helft van haar mandaat de 
nodige wetgevingsvoorstellen in te dienen 
bij het Parlement en de Raad;

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/37

Amendement 37
Peter Liese
namens de PPE-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 45

Ontwerpresolutie Amendement

45. herhaalt dat in het kader van het 
GLB niet langer subsidies mogen worden 
verleend voor activiteiten die schadelijk 
zijn voor het milieu en het klimaat, zoals 
het droogleggen van veengebieden of 
overmatige wateronttrekking voor irrigatie, 
en dat er geen sancties mee mogen worden 
opgelegd voor de aanwezigheid van bomen 
in landbouwgebieden;

45. herhaalt dat het GLB niet langer 
praktijken mag aanmoedigen die 
schadelijk zijn voor het milieu en het 
klimaat, zoals het droogleggen van 
veengebieden of overmatige 
wateronttrekking voor irrigatie, en dat er 
geen sancties mee mogen worden opgelegd 
voor de aanwezigheid van bomen in 
landbouwgebieden;

Or. en


