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22.11.2019 B9-0174/60

Ændringsforslag 60
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, Manuel Bompard, Manon Aubry
for GUE/NGL-Gruppen

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

Forslag til beslutning
Punkt 40

Forslag til beslutning Ændringsforslag

40. glæder sig over offentliggørelsen af 
Kommissionens rapport om 
gennemførelsen af EU-strategien for 
tilpasning til klimaændringer, som viser, at 
der er gjort visse fremskridt med hver af 
strategiens otte foranstaltninger; bemærker 
imidlertid, at konsekvenserne af 
klimaændringerne, på trods af den globale 
indsats for at reducere emissionerne, er 
uundgåelige, og at yderligere handling er 
afgørende; opfordrer derfor Kommissionen 
til at revidere strategien, da rapporten har 
vist, at EU fortsat er sårbar over for 
klimapåvirkningen inden for og uden for 
EU's grænser; understreger behovet for, at 
forsikringsbranchen investerer i tilpasning, 
og for offentlige og private investeringer i 
forskning og innovation; mener, at det 
udgør prioriteter at beskytte menneskelig 
sundhed og sikkerhed, bremse forringelser 
af biodiversiteten og fremme bymæssig 
tilpasning;

40. glæder sig over offentliggørelsen af 
Kommissionens rapport om 
gennemførelsen af EU-strategien for 
tilpasning til klimaændringer, som viser, at 
der er gjort visse fremskridt med hver af 
strategiens otte foranstaltninger; bemærker 
imidlertid, at konsekvenserne af 
klimaændringerne, på trods af den globale 
indsats for at reducere emissionerne, er 
uundgåelige, og at yderligere handling er 
afgørende; opfordrer derfor Kommissionen 
til at revidere strategien, da rapporten har 
vist, at EU fortsat er sårbar over for 
klimapåvirkningen inden for og uden for 
EU's grænser; understreger behovet for, at 
forsikringsbranchen investerer i tilpasning, 
og for offentlige og private investeringer i 
forskning og innovation; mener, at det 
udgør prioriteter at beskytte menneskelig 
sundhed og sikkerhed, bremse forringelser 
af biodiversiteten og jordforringelse og 
fremme bymæssig tilpasning;

Or. en
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Ændringsforslag 61
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, Manuel Bompard, Manon Aubry
for GUE/NGL-Gruppen

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

Forslag til beslutning
Punkt 42

Forslag til beslutning Ændringsforslag

42. gentager, at tilpasningstiltag er et 
uomgængeligt skridt for alle lande, hvis de 
skal kunne mindske de negative 
konsekvenser af klimaændringerne mest 
muligt og fuldt ud udnytte mulighederne 
for klimarobust vækst og bæredygtig 
udvikling; understreger, at der er behov for 
at udvikle ensartede systemer og værktøjer 
til overvågning af fremskridtene i og 
effektiviteten af nationale tilpasningsplaner 
og -aktioner; beklager, at medlemsstaternes 
udkast til nationale energi- og klimaplaner 
ikke var ambitiøse nok med hensyn til mål 
for energieffektivitet og vedvarende energi; 
minder om, at vedvarende energi, herunder 
vedvarende havenergi, som et element i en 
cirkulær økonomi er en del af løsningen på 
at afbøde og tilpasse sig virkningerne af 
klimaændringerne; opfordrer 
medlemsstaterne til at styrke deres 
nationale energi- og klimaplaner med 
henblik på at gennemføre Parisaftalen fuldt 
ud;

42. gentager, at tilpasningstiltag er et 
uomgængeligt skridt for alle lande, hvis de 
skal kunne mindske de negative 
konsekvenser af klimaændringerne mest 
muligt og fuldt ud udnytte mulighederne 
for klimarobust vækst og bæredygtig 
udvikling; understreger, at der er behov for 
at udvikle ensartede systemer og værktøjer 
til overvågning af fremskridtene i og 
effektiviteten af nationale tilpasningsplaner 
og -aktioner; beklager, at medlemsstaternes 
udkast til nationale energi- og klimaplaner 
ikke var ambitiøse nok med hensyn til mål 
for energieffektivitet og vedvarende energi 
og ikke omfattede oplysninger om sikring 
af ligestilling mellem kønnene på trods af 
opfordringerne til at medtage sådanne 
oplysninger; minder om, at vedvarende 
energi, herunder vedvarende havenergi, 
som et element i en cirkulær økonomi er en 
del af løsningen på at afbøde og tilpasse sig 
virkningerne af klimaændringerne; 
understreger også, at inklusive 
udviklings- og gennemførelsesprocesser, 
der inddrager medlemmer af alle 
marginaliserede samfundsgrupper, 
kvinder, transpersoner og oprindelige 
folk, vil bidrage til at identificere 
samfundets behov og gøre det muligt at 
dele bedste praksis med henblik på at 
muliggøre en retfærdig energiomstilling; 
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opfordrer derfor medlemsstaterne til at 
styrke deres nationale energi- og 
klimaplaner med henblik på at gennemføre 
Parisaftalen fuldt ud;

Or. en
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Ændringsforslag 62
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, GUE/NGL
FN's konference om klimaændringer 2019 i Madrid, Spanien (COP 25)

Forslag til beslutning
Punkt 46

Forslag til beslutning Ændringsforslag

46. anerkender, at EU og dets 
medlemsstater er de største bidragydere af 
offentlig klimafinansiering; glæder sig over 
beslutningen på COP24 om at træffe 
beslutning om et nyt mere ambitiøst mål 
fra 2025 og frem, ud over den nuværende 
forpligtelse til at mobilisere 100 mia. USD 
om året fra 2020, men udtrykker 
bekymring over, at de udviklede landes 
faktiske tilsagn stadig ligger langt fra deres 
samlede mål på 100 mia. USD om året; 
forventer, at de fremvoksende økonomier 
fra og med 2025 yder et bidrag til den 
øgede internationale klimafinansiering i 
fremtiden;

46. anerkender, at EU og dets 
medlemsstater er de største bidragydere af 
offentlig klimafinansiering; glæder sig over 
beslutningen på COP24 om at træffe 
beslutning om et nyt mere ambitiøst mål 
fra 2025 og frem, ud over den nuværende 
forpligtelse til at mobilisere 100 mia. USD 
om året fra 2020, men udtrykker 
bekymring over, at der i den fastsatte 
klimafinansiering ikke er balance mellem 
tilpasning og afbødning, selv om  landene 
i henhold til Parisaftalens artikel 9 bør 
tilstræbe dette, og er også bekymret over, 
at de udviklede landes faktiske tilsagn 
stadig ligger langt fra deres samlede mål på 
100 mia. USD om året og primært er lån 
og ikke tilskud; beklager, at 
klimafinansieringen til tilpasning stadig 
er meget lav sammenlignet med 
klimafinansieringen til modvirkning, og 
at der ikke er nogen klimafinansiering til 
at gøre noget ved tab og skader; forventer, 
at de fremvoksende økonomier fra og med 
2025 yder et bidrag til den øgede 
internationale klimafinansiering i 
fremtiden;

Or. en
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Ændringsforslag 63
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, Manuel Bompard, Manon Aubry
for GUE/NGL-Gruppen

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

Forslag til beslutning
Punkt 52

Forslag til beslutning Ændringsforslag

52. understreger, at EU's budget bør 
være i overensstemmelse med dets 
internationale forpligtelser om bæredygtig 
udvikling og med dets mellem- og 
langsigtede klima- og energimål, og at det 
ikke bør være kontraproduktivt i forhold til 
at opnå disse mål eller hindre deres 
gennemførelse; opfordrer derfor 
Kommissionen til at sikre klima- og 
biodiversitetssikring af EU's investeringer 
og, hvor det er relevant, at foreslå 
harmoniserede og bindende regler; 
opfordrer Kommissionen til at sikre, at den 
næste flerårige finansielle ramme (FFR)  er 
i fuld overensstemmelse med Parisaftalen, 
og at ingen udgifter bør være i modstrid 
med den; understreger betydningen af 
genopfylde Den Grønne Klimafond og 
opfordrer medlemsstaterne til som 
minimum at fordoble deres bidrag til den 
indledende mobilisering af ressourcer; 
opfordrer Den Europæiske 
Investeringsbank til at straks at indstille lån 
til projekter vedrørende fossile 
brændstoffer, bortset fra når gas anvendes 
kombineret med vedvarende energi som 
en overgangsteknologi til erstatning af 
kul, hvor der ikke findes andre 
alternativer, når der indføres 
beskyttelsesforanstaltninger for at undgå 
fastlåsningsvirkninger, og når der tages 

52. understreger, at EU's budget bør 
være i overensstemmelse med dets 
internationale forpligtelser om bæredygtig 
udvikling, med dets mellem- og 
langsigtede klima- og energimål og med 
den internationale Warszawamekanisme 
til håndtering af tab og skader, og at det 
ikke bør være kontraproduktivt i forhold til 
at opnå disse mål eller hindre deres 
gennemførelse; opfordrer derfor 
Kommissionen til at sikre klima- og 
biodiversitetssikring af EU's investeringer 
og, hvor det er relevant, at foreslå 
harmoniserede og bindende regler; 
opfordrer Kommissionen til at sikre, at den 
næste flerårige finansielle ramme (FFR) er 
i fuld overensstemmelse med Parisaftalen, 
og at ingen udgifter bør være i modstrid 
med den; understreger betydningen af 
genopfylde Den Grønne Klimafond og 
opfordrer medlemsstaterne til som 
minimum at fordoble deres bidrag til den 
indledende mobilisering af ressourcer; 
opfordrer Den Europæiske 
Investeringsbank til at straks at indstille lån 
til projekter vedrørende fossile 
brændstoffer; anmoder medlemsstaterne 
om at anvende samme princip, når det 
drejer sig om eksportkreditgarantier; 
opfordrer til særlige offentlige garantier til 
fordel for grønne investeringer, grønne 
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skridt til at sikre, at emissionsforløbet 
peger i den retning, som er fastsat i 
Parisaftalen; anmoder medlemsstaterne 
om at anvende samme princip, når det 
drejer sig om eksportkreditgarantier; 
opfordrer til særlige offentlige garantier til 
fordel for grønne investeringer, grønne 
finansieringsmærker og skattefordele for 
grønne investeringsfonde samt for 
udstedelse af grønne obligationer; 
understreger behovet for en mere ambitiøs 
finansiering af forskning og industrielt 
anvendelig innovation;

finansieringsmærker og skattefordele for 
grønne investeringsfonde samt for 
udstedelse af grønne obligationer; 
understreger behovet for en mere ambitiøs 
finansiering af forskning og industrielt 
anvendelig innovation;

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/64

Ændringsforslag 64
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, GUE/NGL
FN's konference om klimaændringer 2019 i Madrid, Spanien (COP 25)

Forslag til beslutning
Punkt 52 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

52a. beklager, at den nylige revision af 
Den Europæiske Investeringsbanks 
energiudlånspolitik på trods af 
udfasningen af finansieringen af 
projekter vedrørende fossile brændstoffer 
fra 2021 ikke desto mindre giver mulighed 
for at godkende alle 
gasinfrastrukturprojekter på den 4. liste 
over projekter af fælles interesse med et 
medfinansieret EU-budget indtil 
udgangen af 2021; understreger, at 
beslutninger om infrastruktur  skaber 
afhængighed af kursen, og opfordrer 
derfor til, at der sættes en stopper for al 
udvikling af ny infrastruktur til fossile 
brændstoffer, herunder infrastruktur til 
flydende naturgas;

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/65

Ændringsforslag 65
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Anja Hazekamp, Marisa Matias, 
Nikolaj Villumsen, Matt Carthy, Martina Anderson, Marc Botenga, Pernando Barrena 
Arza, Leila Chaibi, Stelios Kouloglou, Konstantinos Arvanitis, Manuel Bompard, 
Manon Aubry
for GUE/NGL-Gruppen

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

Forslag til beslutning
Punkt 53

Forslag til beslutning Ændringsforslag

53. understreger betydningen af en 
retfærdig omstilling til en klimaneutral 
økonomi og behovet for en foregribende og 
deltagerorienteret tilgang for at sikre, at 
borgerne drager fordel af omstillingen og 
for at støtte de mest sårbare regioner og 
samfund; ser oprettelsen af en retfærdig 
omstillingsfond som et af de redskaber, der 
kan anvendes på EU-plan til at sikre en 
inklusiv og informeret omstilling for de 
mennesker og regioner i EU, der er mest 
berørt af dekarbonisering, såsom 
kulmineregioner der befinder sig i en 
overgangsfase; erkender, at 
kompensationsfonde alene ikke er en 
garanti for en retfærdig omstilling, og at en 
omfattende europæisk strategi for 
udvikling og modernisering af de 
pågældende EU-regioner og for støtte til 
dem, der er mest berørt af omstillingen, bør 
stå centralt for enhver omstillingspolitik; 
mener, at EU's klimapolitiske omstilling 
skal være økologisk, økonomisk og socialt 
bæredygtig; opfordrer EU og 
medlemsstaterne til i denne henseende at 
indføre passende politikker og finansiering, 
som er afhængige af klare, troværdige 
dekarboniseringsforpligtelser, der er 
retskraftige på både kort og længere sigt og 
dækker hele de berørte medlemsstaters 

53. understreger betydningen af en 
retfærdig omstilling til en klimaneutral 
økonomi og behovet for en foregribende og 
deltagerorienteret tilgang for at sikre, at 
borgerne drager fordel af omstillingen og 
for at støtte de mest sårbare regioner og 
samfund; ser oprettelsen af en retfærdig 
omstillingsfond som et af de redskaber, der 
kan anvendes på EU-plan til at sikre en 
inklusiv og informeret omstilling for de 
mennesker og regioner i EU, der er mest 
berørt af dekarbonisering, såsom 
kulmineregioner der befinder sig i en 
overgangsfase; erkender, at 
kompensationsfonde alene ikke er en 
garanti for en retfærdig omstilling, og at en 
omfattende europæisk strategi for 
udvikling og modernisering af de 
pågældende EU-regioner og for støtte til 
dem, der er mest berørt af omstillingen, bør 
stå centralt for enhver omstillingspolitik; 
mener, at EU's klimapolitiske omstilling 
skal være økologisk, økonomisk og socialt 
bæredygtig; opfordrer EU og 
medlemsstaterne til i denne henseende at 
indføre passende politikker og finansiering, 
som er afhængige af klare, troværdige 
dekarboniseringsforpligtelser, der er 
retskraftige på både kort og længere sigt og 
dækker hele de berørte medlemsstaters 



AM\1193330DA.docx PE643.342v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

økonomi, herunder integration i deres 
endelige nationale energi- og klimaplaner 
for konkrete politikker til udfasning af kul 
inden for en tidsramme, der er i 
overensstemmelse med EU's tilsagn om at 
holde den globale opvarmning på linje med 
de langsigtede mål i Parisaftalen og målet 
om klimaneutralitet pr. 2050;

økonomi, herunder integration i deres 
endelige nationale energi- og klimaplaner 
for konkrete politikker til udfasning af kul, 
andre fossile brændstoffer og  subsidier til 
fossile brændstoffer inden for en 
tidsramme, der er i overensstemmelse med 
EU's tilsagn om at holde den globale 
opvarmning på linje med de langsigtede 
mål i Parisaftalen og målet om 
klimaneutralitet pr. 2050;

Or. en
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Ændringsforslag 66
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, GUE/NGL
FN's konference om klimaændringer 2019 i Madrid, Spanien (COP 25)

Forslag til beslutning
Punkt 62

Forslag til beslutning Ændringsforslag

62. understreger, at 80 % af de 
mennesker, der er fordrevet på grund af 
klimaændringer, er kvinder og børn, som 
generelt er mere berørt og bebyrdet af 
klimaændringer end mænd, men ikke er 
lige så involveret i den centrale 
beslutningsproces vedrørende 
klimaindsatsen; understreger derfor, at en 
styrkelse af stillingen for alle 
marginaliserede kønsgrupper såvel som 
disses fulde og ligeberettigede deltagelse 
og lederskab i internationale fora såsom 
UNFCCC og deres inddragelse i nationale, 
regionale og lokale klimatiltag er af 
afgørende betydning for en vellykket og 
effektiv indsats; er af den opfattelse, at EU 
og medlemsstaterne bør bakke helt og fuldt 
op om implementeringen af UNFCCC's 
kønshandlingsplan, navnlig ved at 
inkorporere kønsaspektet i EU's klima- og 
udviklingspolitik, og bør fremme 
deltagelsen af kvinder og 
kvinderettighedsforkæmpere fra 
oprindelige folk i UNFCCC-processen;

62. understreger, at 80 % af de 
mennesker, der er fordrevet på grund af 
klimaændringer, er kvinder og børn, som 
generelt er mere berørt og bebyrdet af 
klimaændringer end mænd, men ikke er 
lige så involveret i den centrale 
beslutningsproces vedrørende 
klimaindsatsen; understreger derfor, at en 
styrkelse af stillingen for alle 
marginaliserede kønsgrupper (herunder 
kvinder, piger og transpersoner) såvel 
som disses fulde og ligeberettigede 
deltagelse og lederskab i internationale fora 
såsom UNFCCC og deres inddragelse i 
nationale, regionale og lokale klimatiltag er 
af afgørende betydning for en vellykket og 
effektiv indsats; er af den opfattelse, at EU 
og medlemsstaterne bør bakke helt og fuldt 
op om implementeringen af UNFCCC's 
kønshandlingsplan, navnlig ved at 
inkorporere kønsaspektet i EU's klima- og 
udviklingspolitik, og bør fremme 
deltagelsen af kvinder og 
kvinderettighedsforkæmpere fra 
oprindelige folk i UNFCCC-processen;

Or. en
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Ændringsforslag 67
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Anja Hazekamp, Martin Buschmann, Marisa 
Matias, Sandra Pereira, Nikolaj Villumsen, Marc Botenga, Pernando Barrena Arza, 
Leila Chaibi, Manon Aubry, Manuel Bompard
for GUE/NGL-Gruppen

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

Forslag til beslutning
Punkt 64 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

 64a. mener, at EU's 
emissionshandelssystem er slået fejl og 
ikke har kunnet nå 
emissionsreduktionsmålene; 
understreger, at skabelsen af flere CO2-
markeder svækker og undergraver andre 
former for regulering på miljøområdet; 
understreger behovet for at vedtage 
alternativer til handelen med CO2-kvoter 
og erstatte en markedstilgang med en 
mere retfærdig og effektiv 
lovgivningsmæssig tilgang;

Or. en
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Ændringsforslag 68
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, GUE/NGL
FN's konference om klimaændringer 2019 i Madrid, Spanien (COP 25)

Forslag til beslutning
Punkt 70

Forslag til beslutning Ændringsforslag

70. minder om, at 23 % af de globale 
drivhusgasemissioner stammer fra 
landbruget; understreger, at vi for at sikre 
verdens stigende befolkning tilstrækkelig 
ernæring er nødt til at investere i 
intelligente landbrugsteknikker og 
produktionsmetoder såsom opsamling af 
metan fra husdyrgødning, mere effektiv 
anvendelse af gødningsstoffer, cyklisk 
anvendelse af biomasse og større 
effektivitet i produktionen af kød- og 
mejeriprodukter;

70. minder om, at 23 % af de globale 
drivhusgasemissioner stammer fra 
landbruget, og at 80 % af skovrydningen 
på verdensplan er forbundet med 
landbrug; understreger, at vi for at sikre 
verdens stigende befolkning tilstrækkelig 
ernæring er nødt til at investere i 
agroøkologisk landbrug og bæredygtige 
produktions- og forbrugsmønstre; 
understreger, at effektivitet alene ikke 
udgør en tilstrækkelig 
dekarboniseringsstrategi for 
landbrugssektoren; opfordrer alle parter 
til aktivt at fremme sunde og bæredygtige 
kostvaner;

Or. en
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Ændringsforslag 69
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, GUE/NGL
FN's konference om klimaændringer 2019 i Madrid, Spanien (COP 25)

Forslag til beslutning
Punkt 71

Forslag til beslutning Ændringsforslag

71. minder om, at landbruget tegner sig 
for omkring 10 % af EU's 
drivhusgasemissioner, men rummer 
potentialet til at hjælpe Unionen med at 
nedbringe sine emissioner gennem god 
jordbundsforvaltning, skovlandbrug, 
beskyttelse af biodiversiteten og andre 
arealforvaltningsteknikker; anerkender, at 
landbruget har potentialet til at opnå årlige 
emissionsbesparelser på ca. 3,9 gigaton 
CO2-ækvivalenter frem til 2050, hvilket 
udgør omkring 8 % af de nuværende 
globale drivhusgasemissioner;

71. minder om, at landbruget tegner sig 
for omkring 10 % af EU's 
drivhusgasemissioner, men rummer 
potentialet til at hjælpe Unionen med at 
nedbringe sine emissioner gennem 
begrænsning af dens proteinafhængighed 
af tredjelande, begrænsning af brugen af 
pesticider og gødning, god 
jordbundsforvaltning, skovlandbrug, 
beskyttelse af biodiversiteten og andre 
arealforvaltningsteknikker; anerkender, at 
landbruget har potentialet til at opnå årlige 
emissionsbesparelser på ca. 3,9 gigaton 
CO2-ækvivalenter frem til 2050, hvilket 
udgør omkring 8 % af de nuværende 
globale drivhusgasemissioner;

Or. en



AM\1193330EN.docx PE643.342v01-00

DA United in diversity DA

22.11.2019 B9-0174/70

Ændringsforslag 70
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Anja Hazekamp, Martin 
Buschmann, Marisa Matias, Nikolaj Villumsen, Matt Carthy, Martina Anderson, 
Pernando Barrena Arza, Leila Chaibi, Stelios Kouloglou, Konstantinos Arvanitis, 
Manuel Bompard, Manon Aubry
for GUE/NGL-Gruppen

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

Forslag til beslutning
Punkt 73

Forslag til beslutning Ændringsforslag

73. anerkender den positive og 
betydelige rolle, som landbrugssektoren 
kan spille i bekæmpelsen af 
klimaændringer, og understreger 
betydningen af den fælles landbrugspolitik 
i at støtte landbrugere i at udvikle 
klimasmarte landbrugsmetoder såsom 
kulstofbinding og genanvendelse af 
kulstofudledninger;

73. anerkender den positive og 
betydelige rolle, som landbrugssektoren 
kan spille i bekæmpelsen af 
klimaændringer, og understreger 
betydningen af at reformere den fælles 
landbrugspolitik for at støtte landbrugere i 
at udvikle og indføre klimasmarte 
landbrugsmetoder såsom kulstofbinding og 
genanvendelse af kulstofudledninger;

Or. en
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Ændringsforslag 71
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, GUE/NGL
FN's konference om klimaændringer 2019 i Madrid, Spanien (COP 25)

Forslag til beslutning
Punkt 113

Forslag til beslutning Ændringsforslag

113. understreger behovet for at 
integrere klimaambitionsaspektet i alle 
EU's politikker, herunder handelspolitik; 
opfordrer Kommissionen til at sikre, at alle 
nye handels- og investeringsaftaler, der 
undertegnes af EU, er fuldt forenelige med 
Parisaftalen og SDG-målene, og at miljø- 
og klimabestemmelserne er juridisk 
bindende og kan håndhæves; anmoder 
Kommissionen om at gennemføre og 
offentliggøre en omfattende vurdering af 
sammenhængen mellem de eksisterende og 
kommende aftaler med Parisaftalen; 
opfordrer Kommissionen til at sikre, at alle 
handelsaftaler indeholder bindende 
klausuler om overholdelse af Parisaftalen, 
herunder bestemmelser vedrørende 
forvaltning og bæredygtig bevarelse af 
skove; opfordrer Kommissionen til at være 
særligt opmærksom på handelsvarers 
livscyklus fra produktion til forbrug, til at 
beskytte naturressourcerne og til at tage 
hensyn til de kumulative virkninger, 
inklusive transport;

113. understreger behovet for at 
integrere klimaambitionsaspektet i alle 
EU's politikker, herunder handelspolitik; 
opfordrer Kommissionen til at sikre, at alle 
nye handels- og investeringsaftaler, der 
undertegnes af EU, er fuldt forenelige med 
Parisaftalen og SDG-målene, og at miljø- 
og klimabestemmelserne er juridisk 
bindende og kan håndhæves; anmoder 
Kommissionen om at gennemføre og 
offentliggøre en omfattende vurdering af 
sammenhængen mellem de eksisterende og 
kommende aftaler med Parisaftalen; 
opfordrer Kommissionen til at sikre, at alle 
handelsaftaler indeholder bindende 
klausuler om overholdelse af målet om 1,5 
°C i Parisaftalen, herunder bestemmelser 
vedrørende forvaltning og bæredygtig 
bevarelse af skove; opfordrer 
Kommissionen til at være særligt 
opmærksom på handelsvarers livscyklus 
fra produktion til forbrug, til at beskytte 
naturressourcerne og til at tage hensyn til 
de kumulative virkninger, inklusive 
transport;

Or. en
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Ændringsforslag 72
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Anja Hazekamp, Martin 
Buschmann, Marisa Matias, João Ferreira, Sandra Pereira, 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, GUE/NGL
FN's konference om klimaændringer 2019 i Madrid, Spanien (COP 25)

Forslag til beslutning
Punkt 114 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

 114a. mener, at liberaliseringen af 
verdenshandelen har en betydelig 
indvirkning på det stigende energiforbrug 
og drivhusgasemissionerne; opfordrer 
derfor til, at der sættes en stopper for nye 
frihandelsaftaler; afviser de neoliberale 
politikker, der begunstiger store 
virksomheder og vælter byrden ved 
klimakrisen over på befolkningen; 
fordømmer de neoliberale politikker og 
programmer, der giver 
landbrugsvirksomheder frie tøjler til at 
tilegne sig suveræne landes naturlige 
rigdom;

Or. en


