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22.11.2019 B9-0174/51

Amendement 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
namens de GUE/NGL-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 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. herinnert eraan dat de 
klimaatverandering een van de grootste 
uitdagingen is waarmee de mensheid 
geconfronteerd wordt en dat alle staten en 
alle actoren in de hele wereld hun uiterste 
best moeten doen om de 
klimaatverandering aan te pakken; 
benadrukt dat wij alleen aan onze 
collectieve verantwoordelijkheid om de 
instandhouding van onze planeet te 
waarborgen kunnen voldoen, als wij per 
direct gaan samenwerken, solidariteit aan 
de dag leggen en een consistente en 
vastberaden inzet tonen om gezamenlijk 
actie te ondernemen;

1. herinnert eraan dat de 
klimaatverandering de grootste uitdaging 
is waarmee de mensheid geconfronteerd 
wordt en dat alle staten en alle actoren in 
de hele wereld hun uiterste best moeten 
doen om de klimaatverandering aan te 
pakken; benadrukt dat wij alleen aan onze 
collectieve verantwoordelijkheid om de 
instandhouding van onze planeet te 
waarborgen kunnen voldoen, als wij per 
direct gaan samenwerken, solidariteit aan 
de dag leggen en een consistente en 
vastberaden inzet tonen om gezamenlijk 
actie te ondernemen;

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/52

Amendement 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
namens de GUE/NGL-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 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

 3 bis. beseft dat de lasten van de 
klimaatverandering nu al voor het 
overgrote merendeel voor rekening zijn 
van het Globale Zuiden en dat dit ook in 
de toekomst het geval zal zijn, dat het 
Globale Zuiden kwetsbaarder is voor de 
negatieve gevolgen van de 
klimaatverandering dan het Globale 
Noorden, reeds te kampen heeft met 
verliezen en schade en tevens minder 
middelen ter beschikking heeft voor 
aanpassing aan de klimaatverandering, 
en dat het Globale Zuiden aanzienlijk 
minder aan de klimaatcrisis heeft 
bijgedragen dan het Globale Noorden;

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/53

Amendement 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
namens de GUE/NGL-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 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. is voorstander van een actualisering 
van de NDC van de Unie, met voor de 
gehele economie de doelstelling om de 
interne broeikasgasemissies tegen 2030 
met 55 % te verminderen ten opzichte van 
het niveau van 1990; verzoekt de lidstaten 
van de EU daarom om een stijging van het 
ambitieniveau wat de NDC van de Unie 
betreft te steunen; meent dat deze 
maatregel gecombineerd moet worden met 
de verankering in het EU-recht van de 
doelstelling om zo spoedig mogelijk en 
uiterlijk in 2050 koolstofneutraliteit te 
realiseren; verzoekt andere mondiale 
economieën om hun NDC’s bij te werken, 
om mondiale effecten te bewerkstelligen; 

23. is voorstander van een actualisering 
van de NDC van de Unie, met voor de 
gehele economie de doelstelling om de 
interne broeikasgasemissies tegen 2030 
met 70 % te verminderen ten opzichte van 
het niveau van 1990; verzoekt de lidstaten 
van de EU daarom om een stijging van het 
ambitieniveau wat de NDC van de Unie 
betreft te steunen; meent dat deze 
maatregel gecombineerd moet worden met 
de verankering in het EU-recht van de 
doelstelling om zo spoedig mogelijk, 
idealiter in 2040, en uiterlijk in 2050 
koolstofneutraliteit te realiseren; verzoekt 
andere mondiale economieën om hun 
NDC’s bij te werken, om mondiale 
effecten te bewerkstelligen;

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/54

Amendement 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
namens de GUE/NGL-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 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. verwacht dat in het kader van de 
Europese Green Deal een omvattende en 
ambitieuze strategie wordt vastgesteld om 
uiterlijk in 2050 een op klimaatgebied 
neutraal Europa te realiseren, met inbegrip 
van de doelstelling om de interne 
broeikasgasemissies te verminderen met 55 
% tegen 2030; verzoekt de Commissie al 
haar beleidsmaatregelen die er in verband 
hiermee toe doen, met name op het gebied 
van klimaat, landbouw en cohesie, 
dienovereenkomstig aan te passen;

24. verwacht dat in het kader van de 
Europese Green Deal een omvattende en 
ambitieuze strategie wordt vastgesteld om 
uiterlijk in 2050 een op klimaatgebied 
neutraal Europa te realiseren, met inbegrip 
van de doelstelling om de interne 
broeikasgasemissies te verminderen met 70 
% tegen 2030; verzoekt de Commissie al 
haar beleidsmaatregelen die er in verband 
hiermee toe doen, met name op het gebied 
van klimaat, landbouw en cohesie, 
dienovereenkomstig aan te passen;

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/55

Amendement 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
namens de GUE/NGL-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 32

Ontwerpresolutie Amendement

32. is verheugd dat Chili een van de 
meest succesvolle opkomende landen is op 
het gebied van de overgang naar schone 
energie en in het bijzonder over het feit 
dat het land wereldwijd de sterkste groei 
vertoont op het gebied van de productie 
van zonne-energie; is van mening dat de 
inzet van Chili om het dringende 
probleem van de klimaatverandering aan 
te pakken als voorbeeld moet dienen voor 
tal van landen in Zuid-Amerika en de rest 
van de wereld;

32. neemt met bezorgdheid kennis van 
de situatie in Chili en benadrukt dat er 
ingrijpende sociale veranderingen nodig 
zijn om de structurele ongelijkheid aan te 
pakken en een rechtvaardige 
energietransitie te waarborgen die 
iedereen, en met name gemarginaliseerde 
groepen, kansen biedt;

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/56

Amendement 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
namens de GUE/NGL-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 34

Ontwerpresolutie Amendement

34. is van oordeel dat een coöperatieve 
aanpak belangrijk is om te komen 
ambitieuzere mitigatie- en 
adaptatieresultaten en om een duurzame 
ontwikkeling en milieu-integriteit te 
bevorderen; benadrukt dat het belangrijk is 
dat deze inspanningen leiden tot een 
vermindering van het algehele 
emissieniveau en niet tot een situatie 
waarin de emissies binnen of tussen NDC-
periodes stijgen; uit zijn bezorgdheid over 
het feit dat er tijdens de 50e tussentijdse 
klimaatconferentie van de hulporganen van 
het UNFCCC in Bonn slechts weinig 
vooruitgang is geboekt op het gebied van 
markt- en niet-marktmechanismen;

34. is van oordeel dat een coöperatieve 
aanpak belangrijk is om te komen tot 
ambitieuzere mitigatie- en 
adaptatieresultaten en om een duurzame 
ontwikkeling en milieu-integriteit te 
bevorderen; benadrukt dat het belangrijk is 
dat deze inspanningen leiden tot een 
vermindering van het algehele 
emissieniveau en niet tot een situatie 
waarin zowel de algehele als de interne 
emissies binnen of tussen NDC-periodes 
stijgen; uit zijn bezorgdheid over het feit 
dat er tijdens de 50e tussentijdse 
klimaatconferentie van de hulporganen van 
het UNFCCC in Bonn slechts weinig 
vooruitgang is geboekt op het gebied van 
markt- en niet-marktmechanismen;

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/57

Amendement 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
namens de GUE/NGL-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 35

Ontwerpresolutie Amendement

35. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten te pleiten voor strenge en robuuste 
internationale regels met betrekking tot 
artikel 6 van de Overeenkomst van Parijs; 
erkent dat een groot aantal Clean 
Development Mechanism (CDM)- en Joint 
Implementation (JI)-projecten in het kader 
van het Protocol van Kyoto vele problemen 
met zich mee hebben gebracht voor de 
integriteit en de duurzaamheid van het 
milieu; dringt aan op het voorkomen van 
mazen in de berekening en van 
dubbeltelling, en met betrekking tot het 
additionele karakter van emissiereducties; 
is bezorgd dat overeenkomstig het Protocol 
van Kyoto verleende eenheden kunnen 
worden gebruikt om de NDC-
doelstellingen te verwezenlijken, omdat dit 
de milieu-integriteit van de toekomstige 
mechanismen overeenkomstig artikel 6 
ernstig zou aantasten; onderstreept dat 
emissierechten die in het kader van de 
nieuwe marktmechanismen worden 
verhandeld, een aanvulling moeten vormen 
op de inspanningen ter beperking van de 
klimaatverandering van de bestaande en 
komende NDC’s en deze moeten 
versterken; spreekt zich ervoor uit om een 
deel van de opbrengsten van de artikel 6-
mechanismen te gebruiken voor het 

35. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten te pleiten voor strenge en robuuste 
internationale regels met betrekking tot 
artikel 6 van de Overeenkomst van Parijs; 
erkent dat een groot aantal Clean 
Development Mechanism (CDM)- en Joint 
Implementation (JI)-projecten in het kader 
van het Protocol van Kyoto vele problemen 
met zich mee hebben gebracht voor de 
integriteit en de duurzaamheid van het 
milieu; dringt aan op het voorkomen van 
mazen in de berekening en van 
dubbeltelling, en met betrekking tot het 
additionele karakter van emissiereducties; 
is bezorgd dat overeenkomstig het Protocol 
van Kyoto verleende eenheden kunnen 
worden gebruikt om de NDC-
doelstellingen te verwezenlijken, omdat dit 
de milieu-integriteit van de toekomstige 
mechanismen overeenkomstig artikel 6 
ernstig zou aantasten; onderstreept dat 
emissierechten die in het kader van de 
nieuwe marktmechanismen worden 
verhandeld, een aanvulling moeten vormen 
op de inspanningen ter beperking van de 
klimaatverandering van de bestaande en 
komende NDC’s en deze moeten 
versterken; spreekt zich ervoor uit om een 
deel van de opbrengsten van de artikel 6-
mechanismen te gebruiken voor het 
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ondergefinancierde Aanpassingsfonds; ondergefinancierde Aanpassingsfonds; 
spreekt zich ervoor uit om in alle artikel 
6-mechanismen waarborgen voor 
mensenrechten en gendergelijkheid op te 
nemen en een klachtenmechanisme in te 
voeren voor gemeenschappen die nadelen 
ondervinden van de uitvoering van die 
mechanismen;

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/58

Amendement 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
namens de GUE/NGL-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 35 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

 35 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten bij te dragen aan een 
doeltreffend resultaat van de herziening 
van het internationale mechanisme van 
Warschau voor verlies en schade, dat tot 
gevolg heeft dat alle pijlers van het 
internationale mechanisme van 
Warschau, waaronder pijler drie inzake 
ondersteuning en klimaatfinanciering 
voor verlies en schade, volledig in werking 
treden, en dat alle EU-beleidsmaatregelen 
aansluiten bij de doelstelling de gevolgen 
van de klimaatverandering af te wenden, 
te minimaliseren en aan te pakken, en 
deze doelstelling niet onbedoeld 
ondermijnen; 

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/59

Amendement 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
namens de GUE/NGL-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 35 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

 35 ter. roept de Commissie en de lidstaten 
op constructief deel te nemen aan de 
onderhandelingen en workshops over het 
genderactieplan in het kader van de 
COP25, teneinde gendergelijkheid bij de 
ontwikkeling en de tenuitvoerlegging van 
beleid te waarborgen (onder andere voor 
alle gemarginaliseerde groepen, vrouwen, 
meisjes en de transgendergemeenschap), 
en de empowerment van vrouwen bij de 
tenuitvoerlegging van beleid te 
versterken;

Or. en


