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Muudatusettepanek 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
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Resolutsiooni ettepanek B9-0174/2019
ENVI, PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL
Hispaanias Madridis toimuv 2019. aasta ÜRO kliimamuutuste konverents (COP 25)

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 1

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

1. tuletab meelde, et kliimamuutused 
on üks olulisim inimkonna ees seisev 
lahendamist vajav ülesanne ning et kõik 
riigid ja osalised üle kogu maailma peavad 
tegema kõik endast oleneva, et nende vastu 
võidelda; rõhutab, et õigeaegne 
rahvusvaheline koostöö, solidaarsus ning 
järjepidev ja jätkuv pühendumine ühisele 
tegevusele on ainus lahendus, kuidas täita 
meie ühist kohustust kaitsta kogu planeeti;

1. tuletab meelde, et kliimamuutused 
on kõige olulisem inimkonna ees seisev 
lahendamist vajav ülesanne ning et kõik 
riigid ja osalised üle kogu maailma peavad 
tegema kõik endast oleneva, et nende vastu 
võidelda; rõhutab, et õigeaegne 
rahvusvaheline koostöö, solidaarsus ning 
järjepidev ja jätkuv pühendumine ühisele 
tegevusele on ainus lahendus, kuidas täita 
meie ühist kohustust kaitsta kogu planeeti;
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Muudatusettepanek 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
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Resolutsiooni ettepanek B9-0174/2019
ENVI, PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL
Hispaanias Madridis toimuv 2019. aasta ÜRO kliimamuutuste konverents (COP 25)

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 3 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

 3 a. tunnistab, et kliimamuutustest 
tulenev koormus on juba praegu ja ka 
edaspidi kõige rängem peamiselt maailma 
lõunapoolsetele riikidele, et maailma 
lõunapoolsed riigid on kliimamuutuste 
negatiivse mõju suhtes haavatavamad kui 
maailma põhjaosa, et neil on juba 
kahjusid ja kahjustusi ja väiksem 
kohanemisvõime ning et maailma 
lõunapoolsete riikide panus kliimakriisi 
vastu võitlemisse on olnud 
märkimisväärselt väiksem kui maailma 
põhjaosal;
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Muudatusettepanek 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
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Resolutsiooni ettepanek B9-0174/2019
ENVI, PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL
Hispaanias Madridis toimuv 2019. aasta ÜRO kliimamuutuste konverents (COP 25)

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 23

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

23. toetab ELi riiklikult 
kindlaksmääratud panuse ajakohastamist, 
seades kogu majandust hõlmavaks 
eesmärgiks vähendada liidusisest 
kasvuhoonegaaside heidet 2030. aastaks 
55 % võrreldes 1990. aasta tasemega; 
kutsub seetõttu ELi juhte üles toetama liidu 
riiklikult kindlaksmääratud panuse 
suurendamist; on veendunud, et sellega 
käsikäes tuleb ELi õiguses ette näha 
eesmärk saavutada võimalikult ruttu ja 
hiljemalt 2050. aastaks kliimaneutraalsus; 
kutsub teisi maailma majandusjõude üles 
ajakohastama oma riiklikult 
kindlaksmääratud panuseid, et saavutada 
üleilmne mõju; 

23. toetab ELi riiklikult 
kindlaksmääratud panuse ajakohastamist, 
seades kogu majandust hõlmavaks 
eesmärgiks vähendada liidusisest 
kasvuhoonegaaside heidet 2030. aastaks 
70 % võrreldes 1990. aasta tasemega; 
kutsub seetõttu ELi juhte üles toetama liidu 
riiklikult kindlaksmääratud panuse 
suurendamist; on veendunud, et sellega 
käsikäes tuleb ELi õiguses ette näha 
eesmärk saavutada võimalikult ruttu, 
ideaalis 2040. aastaks ja hiljemalt 
2050. aastaks kliimaneutraalsus; kutsub 
teisi maailma majandusjõude üles 
ajakohastama oma riiklikult 
kindlaksmääratud panuseid, et saavutada 
üleilmne mõju;
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Nikolaj Villumsen, Marc Botenga, Pernando Barrena Arza, Leila Chaibi, 
Stelios Kouloglou, Konstantinos Arvanitis, Manon Aubry, Manuel Bompard
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Resolutsiooni ettepanek B9-0174/2019
ENVI, PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL
Hispaanias Madridis toimuv 2019. aasta ÜRO kliimamuutuste konverents (COP 25)

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 24

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

24. ootab, et Euroopa rohelises 
kokkuleppes esitatakse terviklik ja 
ambitsioonikas strateegia Euroopas 
hiljemalt 2050. aastaks kliimaneutraalsuse 
saavutamiseks, sealhulgas eesmärk 
vähendada 2030. aastaks 
kasvuhoonegaaside liidusisest heidet 55 %; 
palub, et komisjon kohandaks vastavalt 
kõiki oma poliitikasuundi, eriti kliima-, 
põllumajandus- ja ühtekuuluvuspoliitikat;

24. ootab, et Euroopa rohelises 
kokkuleppes esitatakse terviklik ja 
ambitsioonikas strateegia Euroopas 
hiljemalt 2050. aastaks kliimaneutraalsuse 
saavutamiseks, sealhulgas eesmärk 
vähendada 2030. aastaks 
kasvuhoonegaaside liidusisest heidet 70 %; 
palub, et komisjon kohandaks vastavalt 
kõiki oma poliitikasuundi, eriti kliima-, 
põllumajandus- ja ühtekuuluvuspoliitikat;
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Resolutsiooni ettepanek B9-0174/2019
ENVI, PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL
Hispaanias Madridis toimuv 2019. aasta ÜRO kliimamuutuste konverents (COP 25)

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 32

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

32. väljendab heameelt asjaolu üle, et 
Tšiili on puhtale energeetikale ülemineku 
seisukohast üks edukamaid tärkava 
turumajandusega riike, ja eriti selle üle, et 
sealne päikeseenergia tootmine on 
maailmas kõige rohkem kasvanud; usub, 
et Tšiili poolt kliimakatastroofi 
vältimiseks võetud meetmed peaksid 
inspireerima paljusid teisi riike nii Lõuna-
Ameerikas kui ka mujal maailmas;

32. märgib sügava murega olukorda 
Tšiilis ja rõhutab vajadust 
ümberkujundavate sotsiaalsete muutuste 
järele, et tegeleda struktuurse 
tasakaalustamatusega ja tagada õiglane 
energiasüsteemi ümberkujundamine, mis 
loob võimalusi kõigile, eelkõige tõrjutud 
rühmadele;
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Muudatusettepanek 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
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Resolutsiooni ettepanek B9-0174/2019
ENVI, PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL
Hispaanias Madridis toimuv 2019. aasta ÜRO kliimamuutuste konverents (COP 25)

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 34

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

34. tunnistab, et koostööpõhised 
lähenemisviisid aitavad arvestatavalt kaasa 
kliimamuutuste tagajärgede 
leevendamisele ja nendega kohanemisele 
ning kestliku arengu ja keskkonnaalase 
terviklikkuse edendamisele; rõhutab, et 
need meetmed peavad tagama heite üldise 
vähenemise ning hoidma ära selle 
suurenemise riiklikult kindlaksmääratud 
panuse perioodidel või nende vahelisel 
ajal; väljendab muret selle pärast, et ÜRO 
kliimamuutuste raamkonventsiooni osaliste 
konverentsi 50. istungitevahelisel 
kohtumisel Bonnis tehti turu- ja 
mitteturupõhiste mehhanismide küsimuses 
vähe edusamme;

34. tunnistab, et koostööpõhised 
lähenemisviisid aitavad arvestatavalt kaasa 
kliimamuutuste tagajärgede 
leevendamisele ja nendega kohanemisele 
ning kestliku arengu ja keskkonnaalase 
terviklikkuse edendamisele; rõhutab, et 
need meetmed peavad tagama heite üldise 
vähenemise ning hoidma ära nii üldise kui 
ka riigisisese heite suurenemise riiklikult 
kindlaksmääratud panuse perioodidel või 
nende vahelisel ajal; väljendab muret selle 
pärast, et ÜRO kliimamuutuste 
raamkonventsiooni osaliste konverentsi 
50. istungitevahelisel kohtumisel Bonnis 
tehti turu- ja mitteturupõhiste 
mehhanismide küsimuses vähe edusamme;
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Muudatusettepanek 57
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Resolutsiooni ettepanek B9-0174/2019
ENVI, PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL
Hispaanias Madridis toimuv 2019. aasta ÜRO kliimamuutuste konverents (COP 25)

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 35

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

35. kutsub komisjoni ja liikmesriike 
üles toetama Pariisi kokkuleppe artiklit 6 
puudutavaid rangeid ja kindlaid 
rahvusvahelisi eeskirju; tunnistab, et 
arvukad Kyoto protokolli kohased puhta 
arengu mehhanismi ja ühisrakenduse 
projektid on põhjustanud palju 
keskkonnaalase terviklikkuse ja 
jätkusuutlikkusega seotud probleeme; 
kutsub üles vältima lünki heitkoguste 
vähendamise arvestamisel ja täiendavuses 
ning topeltarvestust; väljendab muret 
Kyoto protokolli raames välja antud 
ühikute võimaliku kasutamise pärast 
riiklikult kindlaksmääratud panusega 
seotud eesmärkide saavutamiseks, kuna see 
kahjustaks oluliselt artikli 6 kohaselt 
loodavate tulevaste mehhanismide 
keskkonnaalast terviklikkust; rõhutab, et 
uute turumehhanismide kohaselt 
kaubeldavad heitkogused peavad olema 
täiendavad ning suurendama kehtivate ja 
tulevaste riiklikult kindlaksmääratud 
panuste mõju; toetab kava suunata osa 
artikli 6 kohastest mehhanismidest 
saadavast tulust alarahastatud 
kohanemisfondi;

35. kutsub komisjoni ja liikmesriike 
üles toetama Pariisi kokkuleppe artiklit 6 
puudutavaid rangeid ja kindlaid 
rahvusvahelisi eeskirju; tunnistab, et 
arvukad Kyoto protokolli kohased puhta 
arengu mehhanismi ja ühisrakenduse 
projektid on põhjustanud palju 
keskkonnaalase terviklikkuse ja 
jätkusuutlikkusega seotud probleeme; 
kutsub üles vältima lünki heitkoguste 
vähendamise arvestamisel ja täiendavuses 
ning topeltarvestust; väljendab muret 
Kyoto protokolli raames välja antud 
ühikute võimaliku kasutamise pärast 
riiklikult kindlaksmääratud panusega 
seotud eesmärkide saavutamiseks, kuna see 
kahjustaks oluliselt artikli 6 kohaselt 
loodavate tulevaste mehhanismide 
keskkonnaalast terviklikkust; rõhutab, et 
uute turumehhanismide kohaselt 
kaubeldavad heitkogused peavad olema 
täiendavad ning suurendama kehtivate ja 
tulevaste riiklikult kindlaksmääratud 
panuste mõju; toetab kava suunata osa 
artikli 6 kohastest mehhanismidest 
saadavast tulust alarahastatud 
kohanemisfondi; toetab inimõiguste ja 
soolise võrdõiguslikkuse kaitsemeetmete 
lisamist kõigisse artikli 6 
mehhanismidesse ning kaebuste esitamise 
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mehhanismi rakendamist kogukondade 
jaoks, keda nende mehhanismide 
rakendamine mõjutab;
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Resolutsiooni ettepanek B9-0174/2019
ENVI, PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL
Hispaanias Madridis toimuv 2019. aasta ÜRO kliimamuutuste konverents (COP 25)

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 35 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

 35 a. kutsub komisjoni ja liikmesriike 
üles aitama kaasa sellele, et kahju ja 
kahjustusi käsitleva Varssavi 
rahvusvahelise mehhanismi 
läbivaatamine annaks mõjusaid tulemusi, 
mille tulemusel võetakse täielikult 
kasutusele kõik selle mehhanismi sambad, 
sealhulgas kolmas sammas, mis käsitleb 
kahju ja kahjustuste korral antavat toetust 
ja kliimamuutustega seotud rahastamist, 
ning tagatakse, et kõik ELi 
poliitikavaldkonnad on kooskõlas 
kliimamõju ennetamise, vähendamise ja 
sellega tegelemisega ega kahjusta 
tahtmatult neid eesmärke; 
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Muudatusettepanek 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
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Resolutsiooni ettepanek B9-0174/2019
ENVI, PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL
Hispaanias Madridis toimuv 2019. aasta ÜRO kliimamuutuste konverents (COP 25)

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 35 b (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

 35 b. kutsub komisjoni ja liikmesriike 
üles osalema viljakalt COP25 soolise 
võrdõiguslikkuse tegevuskava käsitlevatel 
läbirääkimistel ja seminaridel, et tagada 
sooline võrdõiguslikkus poliitika 
väljatöötamisel ja rakendamisel 
(sealhulgas kõigi tõrjutud rühmade, 
naiste, tütarlaste ja transsooliste 
kogukondade suhtes) ning tugevdada 
naiste mõjuvõimu poliitika rakendamisel;
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