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Ændringsforslag 51
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Anja Hazekamp, 
Martin Buschmann, Marisa Matias, Nikolaj Villumsen, Pernando Barrena Arza, 
Leila Chaibi, Stelios Kouloglou, Konstantinos Arvanitis, Manon Aubry, 
Manuel Bompard
for GUE/NGL-Gruppen

Forslag til beslutning B9-0174/2019
ENVI, PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL
FN's konference om klimaændringer 2019 i Madrid, Spanien (COP 25)

Forslag til beslutning
Punkt 1

Forslag til beslutning Ændringsforslag

1. minder om, at klimaændringerne er 
en af de største udfordringer for 
menneskeheden, og at alle stater og aktører 
i hele verden er nødt til at gøre deres 
yderste for at bekæmpe dem; understreger, 
at rettidigt internationalt samarbejde, 
solidaritet samt et konsekvent og 
vedvarende engagement i fælles indsats er 
den eneste løsning til at kunne opfylde 
vores kollektive ansvar for at sikre hele 
planeten;

1. minder om, at klimaændringerne er 
den største udfordring for menneskeheden, 
og at alle stater og aktører i hele verden er 
nødt til at gøre deres yderste for at 
bekæmpe dem; understreger, at rettidigt 
internationalt samarbejde, solidaritet samt 
et konsekvent og vedvarende engagement i 
en fælles indsats er den eneste løsning til at 
kunne opfylde vores kollektive ansvar for 
at sikre hele planeten;

Or. en
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Ændringsforslag 52
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Anja Hazekamp, 
Martin Buschmann, Marisa Matias, Nikolaj Villumsen, Pernando Barrena Arza, 
Leila Chaibi, Stelios Kouloglou, Konstantinos Arvanitis, Manon Aubry, 
Manuel Bompard
for GUE/NGL-Gruppen

Forslag til beslutning B9-0174/2019
ENVI, PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL
FN's konference om klimaændringer 2019 i Madrid, Spanien (COP 25)

Forslag til beslutning
Punkt 3 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

 3a. anerkender, at byrden af 
klimaændringerne i overvældende grad 
allerede ligger på – og også fremover vil 
fortsætte med at ligge på – det globale syd, 
at landene i det globale syd er mere 
sårbare over for de negative konsekvenser 
af klimaændringerne end det globale 
nord, at de allerede lider tab og skader og 
også har sværere ved at tilpasse sig, og at 
landene i det globale syd har bidraget 
betydeligt mindre til klimakrisen end det 
globale nord;

Or. en
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Ændringsforslag 53
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Anja Hazekamp, Marisa Matias, 
Nikolaj Villumsen, Marc Botenga, Pernando Barrena Arza, Leila Chaibi, 
Stelios Kouloglou, Konstantinos Arvanitis, Manon Aubry, Manuel Bompard
for GUE/NGL-Gruppen

Forslag til beslutning B9-0174/2019
ENVI, PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL
FN's konference om klimaændringer 2019 i Madrid, Spanien (COP 25)

Forslag til beslutning
Punkt 23

Forslag til beslutning Ændringsforslag

23. støtter en ajourføring af EU's NDC 
med et mål for hele økonomien, hvorved 
der sigtes mod en reduktion af de nationale 
drivhusgasemissioner med 55 % inden 
2030 i forhold til 1990-niveauet; opfordrer 
derfor EU's medlemsstater til at støtte op 
om et højere ambitionsniveau for EU's 
NDC; mener, at dette skal gøres i 
kombination med en forankring i EU-retten 
af målet om at opnå kulstofneutralitet så 
hurtigt som muligt og senest i 2050; 
opfordrer andre globale økonomier til at 
ajourføre deres NDC'er for at opnå globale 
virkninger; 

23. støtter en ajourføring af EU's NDC 
med et mål for hele økonomien, hvorved 
der sigtes mod en reduktion af de nationale 
drivhusgasemissioner med 70 % inden 
2030 i forhold til 1990-niveauet; opfordrer 
derfor EU's medlemsstater til at støtte op 
om et højere ambitionsniveau for EU's 
NDC; mener, at dette skal gøres i 
kombination med en forankring i EU-retten 
af målet om at opnå kulstofneutralitet så 
hurtigt som muligt, ideelt set inden 2040, 
og senest i 2050; opfordrer andre globale 
økonomier til at ajourføre deres NDC'er for 
at opnå globale virkninger;

Or. en
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Ændringsforslag 54
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Anja Hazekamp, Marisa Matias, 
Nikolaj Villumsen, Marc Botenga, Pernando Barrena Arza, Leila Chaibi, 
Stelios Kouloglou, Konstantinos Arvanitis, Manon Aubry, Manuel Bompard
for GUE/NGL-Gruppen

Forslag til beslutning B9-0174/2019
ENVI, PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL
FN's konference om klimaændringer 2019 i Madrid, Spanien (COP 25)

Forslag til beslutning
Punkt 24

Forslag til beslutning Ændringsforslag

24. forventer, at den europæiske grønne 
aftale vil fastlægge en omfattende og 
ambitiøs strategi for opnåelse af et 
kulstofneutralt Europa senest i 2050, 
herunder målet om en indenlandsk 
emissionsreduktion i drivhusgasser på 55 
% inden 2030; opfordrer Kommissionen til 
at tilpasse alle sine relevante politikker i 
overensstemmelse hermed, navnlig klima-, 
landbrugs- og samhørighedspolitikken;

24. forventer, at den europæiske grønne 
aftale vil fastlægge en omfattende og 
ambitiøs strategi for opnåelse af et 
kulstofneutralt Europa senest i 2050, 
herunder målet om en reduktion af de 
nationale drivhusgasemissioner med 70 % 
inden 2030; opfordrer Kommissionen til at 
tilpasse alle sine relevante politikker i 
overensstemmelse hermed, navnlig klima-, 
landbrugs- og samhørighedspolitikken;

Or. en
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Ændringsforslag 55
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Anja Hazekamp, 
Martin Buschmann, Marisa Matias, João Ferreira, Sandra Pereira, Nikolaj Villumsen, 
Matt Carthy, Martina Anderson, Pernando Barrena Arza, Leila Chaibi, 
Stelios Kouloglou, Konstantinos Arvanitis, Manon Aubry, Manuel Bompard
for GUE/NGL-Gruppen

Forslag til beslutning B9-0174/2019
ENVI, PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL
FN's konference om klimaændringer 2019 i Madrid, Spanien (COP 25)

Forslag til beslutning
Punkt 32

Forslag til beslutning Ændringsforslag

32. glæder sig over, at Chile er et af de 
nye vækstlande, der har størst succes med 
omstillingen til ren energi, og navnlig at 
landet kan fremvise den største stigning i 
solenergiproduktion i verden; er af den 
opfattelse, at Chiles tilsagn om at tackle 
klimakrisen bør inspirere mange lande i 
Sydamerika og rundt om i verden;

32. noterer sig situationen i Chile med 
stor bekymring og understreger behovet 
for transformative sociale ændringer for 
at rette op på strukturelle ubalancer og 
sikre en retfærdig energiomstilling, der 
skaber muligheder for alle, navnlig for 
marginaliserede grupper ;

Or. en
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Ændringsforslag 56
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Anja Hazekamp, Marisa Matias, 
Nikolaj Villumsen, Matt Carthy, Martina Anderson, Pernando Barrena Arza, 
Leila Chaibi, Stelios Kouloglou, Konstantinos Arvanitis, Manon Aubry, 
Manuel Bompard
for GUE/NGL-Gruppen

Forslag til beslutning B9-0174/2019
ENVI, PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL
FN's konference om klimaændringer 2019 i Madrid, Spanien (COP 25)

Forslag til beslutning
Punkt 34

Forslag til beslutning Ændringsforslag

34. anerkender den rolle, som 
samarbejdsbaserede tilgange spiller med 
hensyn til at levere højere ambitioner hvad 
angår modvirknings- og 
tilpasningsresultater og fremme bæredygtig 
udvikling og miljømæssig integritet; 
understreger nødvendigheden af, at disse 
tiltag fører til en samlet 
emissionsreduktion, og af at undgå en 
stigning i emissionerne i eller mellem 
NDC-perioderne; udtrykker bekymring 
over de begrænsede fremskridt, der blev 
gjort under det 50. intersessionelle 
UNFCCC-møde i Bonn om 
markedsbaserede og ikkemarkedsbaserede 
mekanismer;

34. anerkender den rolle, som 
samarbejdsbaserede tilgange spiller med 
hensyn til at levere højere ambitioner hvad 
angår modvirknings- og 
tilpasningsresultater og fremme bæredygtig 
udvikling og miljømæssig integritet; 
understreger nødvendigheden af, at disse 
tiltag fører til en samlet 
emissionsreduktion, og af at undgå en 
stigning i både de samlede og nationale 
emissioner i eller mellem NDC-
perioderne; udtrykker bekymring over de 
begrænsede fremskridt, der blev gjort 
under det 50. intersessionelle UNFCCC-
møde i Bonn om markedsbaserede og 
ikkemarkedsbaserede mekanismer;

Or. en
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Ændringsforslag 57
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Anja Hazekamp, Marisa Matias, 
Nikolaj Villumsen, Matt Carthy, Martina Anderson, Pernando Barrena Arza, 
Leila Chaibi, Stelios Kouloglou, Konstantinos Arvanitis, Manon Aubry, 
Manuel Bompard
for GUE/NGL-Gruppen

Forslag til beslutning B9-0174/2019
ENVI, PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL
FN's konference om klimaændringer 2019 i Madrid, Spanien (COP 25)

Forslag til beslutning
Punkt 35

Forslag til beslutning Ændringsforslag

35. opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at slå til lyd for strenge 
og solide internationale regler vedrørende 
artikel 6 i Parisaftalen; erkender de mange 
problemer, som et stort antal projekter 
under mekanismen for bæredygtig 
udvikling (CDM) og fælles gennemførelse 
(JI) under Kyoto-protokollen har skabt for 
miljømæssig integritet og bæredygtighed; 
opfordrer til forebyggelse af smuthuller i 
forbindelse med beregninger eller 
dobbelttælling og med hensyn til yderligere 
emissionsreduktioner; udtrykker 
bekymring over den potentielle anvendelse 
af enheder udstedt under Kyotoprotokollen 
til indfrielse af NDC-målene, da dette i 
alvorlig grad vil undergrave den 
miljømæssige integritet af de fremtidige 
mekanismer, der er indført i henhold til 
artikel 6; understreger, at de 
emissionsrettigheder, som der handles med 
under de nye markedsmekanismer, skal 
være et supplement og øge 
afbødningsbestræbelserne ved eksisterende 
og fremtidige NDC'er; tilslutter sig, at en 
del af indtægterne fra artikel 6-
mekanismerne går til at støtte den 
underfinansierede tilpasningsfond;

35. opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at slå til lyd for strenge 
og solide internationale regler vedrørende 
artikel 6 i Parisaftalen; erkender de mange 
problemer, som et stort antal projekter 
under mekanismen for bæredygtig 
udvikling (CDM) og fælles gennemførelse 
(JI) under Kyoto-protokollen har skabt for 
miljømæssig integritet og bæredygtighed; 
opfordrer til forebyggelse af smuthuller i 
forbindelse med beregninger eller 
dobbelttælling og med hensyn til yderligere 
emissionsreduktioner; udtrykker 
bekymring over den potentielle anvendelse 
af enheder udstedt under Kyotoprotokollen 
til indfrielse af NDC-målene, da dette i 
alvorlig grad vil undergrave den 
miljømæssige integritet af de fremtidige 
mekanismer, der er indført i henhold til 
artikel 6; understreger, at de 
emissionsrettigheder, som der handles med 
under de nye markedsmekanismer, skal 
være et supplement og øge 
afbødningsbestræbelserne ved eksisterende 
og fremtidige NDC'er; tilslutter sig, at en 
del af indtægterne fra artikel 6-
mekanismerne går til at støtte den 
underfinansierede tilpasningsfond; støtter 
medtagelsen af garantier vedrørende 
menneskerettigheder og ligestilling 
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mellem kønnene i alle artikel 6-
mekanismer samt indførelsen af en 
klagemekanisme for samfund, der er 
berørt af gennemførelsen af disse 
mekanismer;

Or. en
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Ændringsforslag 58
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Anja Hazekamp, Marisa Matias, 
Nikolaj Villumsen, Matt Carthy, Martina Anderson, Pernando Barrena Arza, 
Leila Chaibi, Stelios Kouloglou, Konstantinos Arvanitis, Manon Aubry, 
Manuel Bompard
for GUE/NGL-Gruppen

Forslag til beslutning B9-0174/2019
ENVI, PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL
FN's konference om klimaændringer 2019 i Madrid, Spanien (COP 25)

Forslag til beslutning
Punkt 35 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

 35a. opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at bidrage til et 
effektivt resultat af revisionen af den 
internationale Warszawamekanisme til 
håndtering af tab og skader (WIM), som 
fører til en fuldstændig gennemførelse af 
alle søjler i WIM, herunder tredje søjle 
om støtte og klimafinansiering i 
forbindelse med tab og skader, og sikrer, 
at alle EU's politikker tilpasses til at 
undgå, minimere og imødegå 
klimavirkninger og ikke utilsigtet 
undergraver disse mål; 

Or. en
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Ændringsforslag 59
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Anja Hazekamp, 
Martin Buschmann, Marisa Matias, Nikolaj Villumsen, Matt Carthy, 
Martina Anderson, Marc Botenga, Pernando Barrena Arza, Leila Chaibi, 
Stelios Kouloglou, Konstantinos Arvanitis, Manon Aubry, Manuel Bompard
for GUE/NGL-Gruppen

Forslag til beslutning B9-0174/2019
ENVI, PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL
FN's konference om klimaændringer 2019 i Madrid, Spanien (COP 25)

Forslag til beslutning
Punkt 35 b (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

 35b. opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at deltage konstruktivt 
i forhandlingerne og workshopperne om 
kønshandlingsplanen på COP25 med 
henblik på at sikre ligestilling mellem 
kønnene (herunder alle marginaliserede 
grupper, kvinder, piger og transpersoner) 
i udformningen og gennemførelsen af 
politikker og styrke kvinders indflydelse 
og status i gennemførelsen af politikker;

Or. en


