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22.11.2019 B9-0174/60

Amendement 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
namens de GUE/NGL-Fractie

Ontwerpresolutie B9-0174/2019
ENVI, PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
VN-klimaatconferentie van 2019 in Madrid, Spanje (COP25)

Ontwerpresolutie
Paragraaf 40

Ontwerpresolutie Amendement

40. is ingenomen met de publicatie van 
het verslag van de Commissie over de 
uitvoering van de EU-strategie voor 
aanpassing aan de klimaatverandering, 
waaruit blijkt dat bij elk van de acht acties 
die in deze strategie zijn opgenomen, enige 
vooruitgang is geboekt; merkt evenwel op 
dat de gevolgen van de klimaatverandering 
zich ondanks de wereldwijde inspanningen 
ter beperking van de emissies 
onvermijdelijk zullen doen gevoelen en dat 
verdere actie van essentieel belang zijn; 
verzoekt de Commissie daarom de strategie 
te herzien op basis van de conclusies in het 
verslag dat de EU kwetsbaar blijft voor de 
gevolgen van de klimaatverandering, zowel 
binnen als buiten haar grenzen; benadrukt 
het feit dat de verzekeringssector moet 
investeren in adaptatie en dat openbare en 
particuliere investeringen nodig zijn in 
onderzoek en innovatie; is van oordeel dat 
het beschermen van de menselijke 
gezondheid en veiligheid, het tot staan 
brengen van de achteruitgang van de 
biodiversiteit en het bevorderen van 
stedelijke aanpassing prioriteiten zijn;

40. is ingenomen met de publicatie van 
het verslag van de Commissie over de 
uitvoering van de EU-strategie voor 
aanpassing aan de klimaatverandering, 
waaruit blijkt dat bij elk van de acht acties 
die in deze strategie zijn opgenomen, enige 
vooruitgang is geboekt; merkt evenwel op 
dat de gevolgen van de klimaatverandering 
zich ondanks de wereldwijde inspanningen 
ter beperking van de emissies 
onvermijdelijk zullen doen gevoelen en dat 
verdere actie van essentieel belang zijn; 
verzoekt de Commissie daarom de strategie 
te herzien op basis van de conclusies in het 
verslag dat de EU kwetsbaar blijft voor de 
gevolgen van de klimaatverandering, zowel 
binnen als buiten haar grenzen; benadrukt 
het feit dat de verzekeringssector moet 
investeren in adaptatie en dat openbare en 
particuliere investeringen nodig zijn in 
onderzoek en innovatie; is van oordeel dat 
het beschermen van de menselijke 
gezondheid en veiligheid, het tot staan 
brengen van de achteruitgang van de 
biodiversiteit en de aantasting van de 
bodem en het bevorderen van stedelijke 
aanpassing prioriteiten zijn;

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/61

Amendement 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
namens de GUE/NGL-Fractie

Ontwerpresolutie B9-0174/2019
ENVI, PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
VN-klimaatconferentie van 2019 in Madrid, Spanje (COP25)

Ontwerpresolutie
Paragraaf 42

Ontwerpresolutie Amendement

42. wijst er nogmaals op dat de 
negatieve gevolgen van de 
klimaatverandering alleen tot een 
minimum kunnen worden beperkt en dat er 
alleen ten volle gebruik kan worden 
gemaakt van de mogelijkheden die er zijn 
voor klimaatbestendige groei en duurzame 
ontwikkeling, als alle landen 
aanpassingsmaatregelen nemen; benadrukt 
dat er uniforme systemen en instrumenten 
moeten worden ontwikkeld om de 
voortgang en de doeltreffendheid van 
nationale aanpassingsplannen en -
maatregelen te volgen; betreurt het feit dat 
de ontwerpen van de nationale energie- en 
klimaatplannen (NECP’s) van de lidstaten 
te weinig ambitieus waren voor wat de 
streefdoelen voor energie-efficiëntie en 
hernieuwbare energie betreft; herinnert 
eraan dat hernieuwbare energiebronnen, 
met inbegrip van hernieuwbare mariene 
energie, als onderdeel van de 
kringloopeconomie, een deel vormen van 
de oplossing voor de beperking van en 
aanpassing aan de gevolgen van de 
klimaatverandering; dringt er bij de 
lidstaten op aan hun nationale energie- en 
klimaatplannen te versterken om de 
Overeenkomst van Parijs volledig uit te 
voeren;

42. wijst er nogmaals op dat de 
negatieve gevolgen van de 
klimaatverandering alleen tot een 
minimum kunnen worden beperkt en dat er 
alleen ten volle gebruik kan worden 
gemaakt van de mogelijkheden die er zijn 
voor klimaatbestendige groei en duurzame 
ontwikkeling, als alle landen 
aanpassingsmaatregelen nemen; benadrukt 
dat er uniforme systemen en instrumenten 
moeten worden ontwikkeld om de 
voortgang en de doeltreffendheid van 
nationale aanpassingsplannen en -
maatregelen te volgen; betreurt dat de 
ontwerpen van de nationale energie- en 
klimaatplannen (NECP’s) van de lidstaten 
te weinig ambitieus waren wat betreft de 
streefdoelen voor energie-efficiëntie en 
hernieuwbare energie, en geen informatie 
bevatten over het waarborgen van 
gendergelijkheid, ondanks het verzoek 
aan de lidstaten om dergelijke informatie 
op te nemen; herinnert eraan dat 
hernieuwbare energiebronnen, met 
inbegrip van hernieuwbare mariene 
energie, als onderdeel van de 
kringloopeconomie, een deel vormen van 
de oplossing voor de beperking van en 
aanpassing aan de gevolgen van de 
klimaatverandering; pleit voor inclusieve 
ontwikkeling en inclusieve 
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uitvoeringsprocessen, waaraan wordt 
deelgenomen door leden van alle 
gemarginaliseerde gemeenschappen, 
vrouwen, gemeenschappen van 
transgenders en inheemse volkeren, 
omdat het daardoor gemakkelijker wordt 
om de behoeften van deze 
gemeenschappen in kaart te brengen en 
het tevens gemakkelijker wordt om beste 
praktijken uit te wisselen, met een 
rechtvaardige energietransitie als gevolg; 
dringt er daarom bij de lidstaten op aan 
hun nationale energie- en klimaatplannen 
te versterken om de Overeenkomst van 
Parijs volledig uit te voeren;

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/62

Amendement 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
namens de GUE/NGL-Fractie

Ontwerpresolutie B9-0174/2019
ENVI, PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
VN-klimaatconferentie van 2019 in Madrid, Spanje (COP25)

Ontwerpresolutie
Paragraaf 46

Ontwerpresolutie Amendement

46. neemt er kennis van dat de EU en 
haar lidstaten de grootste verstrekkers van 
publieke klimaatfinanciering zijn; is 
ingenomen met het tijdens de COP24 
genomen besluit om voor de periode na 
2025 een ambitieuzere doelstelling vast te 
stellen die verder gaat dan de huidige 
toezegging om vanaf 2020 jaarlijks 100 
miljard USD beschikbaar te stellen, maar 
maakt zich zorgen over het feit dat de 
concrete toezeggingen van de ontwikkelde 
landen nog steeds ver achterblijven bij het 
gezamenlijke streefbedrag van 100 miljard 
USD per jaar; verwacht van de opkomende 
economieën dat zij vanaf 2025 een bijdrage 
leveren aan het hogere bedrag van de 
internationale klimaatfinanciering in de 
toekomst;

46. neemt er kennis van dat de EU en 
haar lidstaten de grootste verstrekkers van 
publieke klimaatfinanciering zijn; is 
ingenomen met het tijdens de COP24 
genomen besluit om voor de periode na 
2025 een ambitieuzere doelstelling vast te 
stellen die verder gaat dan de huidige 
toezegging om vanaf 2020 jaarlijks 100 
miljard USD beschikbaar te stellen, maar 
maakt zich zorgen over het feit dat er met 
de voorziene klimaatfinanciering niet 
gezorgd wordt voor een evenwicht tussen 
adaptatie en mitigatie, ondanks dat in 
artikel 9 van de Overeenkomst van Parijs 
wordt bepaald dat de landen daarnaar 
dienen te streven, en maakt zich tevens 
zorgen over het feit dat de concrete 
toezeggingen van de ontwikkelde landen 
nog steeds ver achterblijven bij het 
gezamenlijke streefbedrag van 100 miljard 
USD per jaar; betreurt dat het bedrag dat 
wordt uitgetrokken voor 
adaptatiemaatregelen nog steeds erg laag 
is vergeleken met het bedrag dat wordt 
uitgetrokken voor mitigatiemaatregelen, 
en dat er geen klimaatfinanciering is 
voorzien voor de aanpak van verlies of 
schade; verwacht van de opkomende 
economieën dat zij vanaf 2025 een bijdrage 
leveren aan het hogere bedrag van de 
internationale klimaatfinanciering in de 
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toekomst;

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/63

Amendement 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
namens de GUE/NGL-Fractie

Ontwerpresolutie B9-0174/2019
ENVI, PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
VN-klimaatconferentie van 2019 in Madrid, Spanje (COP25)

Ontwerpresolutie
Paragraaf 52

Ontwerpresolutie Amendement

52. benadrukt dat de begroting van de 
Unie moet stroken met haar internationale 
verbintenissen op het vlak van duurzame 
ontwikkeling en met haar klimaat- en 
energiedoelstellingen op middellange en 
lange termijn, en dus niet contraproductief 
mag zijn en de verwezenlijking ervan niet 
mag bemoeilijken; dringt er daarom bij de 
Commissie op aan ervoor te zorgen dat 
EU-investeringen voldoen aan de eisen op 
het gebied van klimaat en biodiversiteit en 
eventueel voorstellen in te dienen voor 
geharmoniseerde en bindende regels; 
verzoekt de Commissie ervoor te zorgen 
dat het volgende meerjarig financieel kader 
(MFK) volledig in overeenstemming is met 
de Overeenkomst van Parijs en dat geen 
uitgaven hiertegen ingaan; wijst erop dat 
het belangrijk is het Groen Klimaatfonds 
(Green Climate Fund, GCF) weer te vullen 
en moedigt de lidstaten ertoe aan hun 
tijdens de eerste inzameling van middelen 
toegezegde bijdragen ten minste te 
verdubbelen; vraagt de Europese 
Investeringsbank snel een eind te maken 
aan leningen voor projecten met fossiele 
brandstoffen, behalve wanneer gebruik 
wordt gemaakt van gas, in combinatie met 
hernieuwbare energiebronnen, als 
overbruggingstechnologie ter vervanging 
van steenkool, wanneer geen 

52. benadrukt dat de begroting van de 
Unie moet stroken met haar internationale 
verbintenissen op het vlak van duurzame 
ontwikkeling, met haar klimaat- en 
energiedoelstellingen op middellange en 
lange termijn en met het internationaal 
mechanisme van Warschau voor verlies 
en schade door klimaatverandering, en 
dus niet contraproductief mag zijn en de 
verwezenlijking ervan niet mag 
bemoeilijken; dringt er daarom bij de 
Commissie op aan ervoor te zorgen dat 
EU-investeringen voldoen aan de eisen op 
het gebied van klimaat en biodiversiteit en 
eventueel voorstellen in te dienen voor 
geharmoniseerde en bindende regels; 
verzoekt de Commissie ervoor te zorgen 
dat het volgende meerjarig financieel kader 
(MFK) volledig in overeenstemming is met 
de Overeenkomst van Parijs en dat geen 
uitgaven hiertegen ingaan; wijst erop dat 
het belangrijk is het Groen Klimaatfonds 
(Green Climate Fund, GCF) weer te vullen 
en moedigt de lidstaten ertoe aan hun 
tijdens de eerste inzameling van middelen 
toegezegde bijdragen ten minste te 
verdubbelen; vraagt de Europese 
Investeringsbank snel een eind te maken 
aan leningen voor projecten met fossiele 
brandstoffen; verzoekt de lidstaten 
hetzelfde principe toe te passen bij het 
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alternatieven voorhanden zijn, wanneer 
waarborgen worden ingebouwd om lock-
ineffecten te voorkomen en wanneer 
maatregelen worden genomen om ervoor 
te zorgen dat het emissietraject in 
overeenstemming blijft met de 
doelstellingen van de Overeenkomst van 
Parijs; verzoekt de lidstaten hetzelfde 
principe toe te passen bij het verstrekken 
van exportkredietgaranties; pleit voor 
specifieke publieke garanties ten behoeve 
van groene investeringen, 
groenefinancieringslabels en fiscale 
voordelen voor groene investeringsfondsen 
en de uitgifte van groene obligaties; wijst 
op de noodzaak van een ambitieuzere 
financiering van onderzoek en industrieel 
toepasbare innovatie;

verstrekken van exportkredietgaranties; 
pleit voor specifieke publieke garanties ten 
behoeve van groene investeringen, 
groenefinancieringslabels en fiscale 
voordelen voor groene investeringsfondsen 
en de uitgifte van groene obligaties; wijst 
op de noodzaak van een ambitieuzere 
financiering van onderzoek en industrieel 
toepasbare innovatie;

Or. en



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

NL In verscheidenheid verenigd NL

22.11.2019 B9-0174/64

Amendement 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
namens de GUE/NGL-Fractie

Ontwerpresolutie B9-0174/2019
ENVI, PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
VN-klimaatconferentie van 2019 in Madrid, Spanje (COP25)

Ontwerpresolutie
Paragraaf 52 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

52 bis. betreurt dat in het kader van de 
recente herziening door de EIB van haar 
beleid inzake energieleningen weliswaar 
is besloten om de financiering van 
projecten die verband houden met fossiele 
brandstoffen met ingang van 2021 af te 
bouwen, maar dat er tot en met eind 2021 
nog steeds toestemming verleend kan 
worden voor gasinfrastructuurprojecten 
op de vierde lijst van projecten van 
gemeenschappelijk belang die uit de 
begroting van de EU worden 
medegefinancierd; wijst erop dat besluiten 
inzake infrastructuur leiden tot 
padafhankelijkheid en vindt daarom dat 
gestopt moet worden met de ontwikkeling 
van nieuwe infrastructuur voor fossiele 
brandstoffen, waaronder infrastructuur 
voor vloeibaar aardgas;

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/65

Amendement 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
namens de GUE/NGL-Fractie

Ontwerpresolutie B9-0174/2019
ENVI, PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
VN-klimaatconferentie van 2019 in Madrid, Spanje (COP25)

Ontwerpresolutie
Paragraaf 53

Ontwerpresolutie Amendement

53. wijst erop dat een rechtvaardige 
transitie naar een klimaatneutrale economie 
belangrijk is en dat een proactieve en 
participerende aanpak moet worden 
gevolgd om ervoor te zorgen dat de burgers 
baat hebben bij de transitie en om de meest 
kwetsbare regio’s en gemeenschappen te 
ondersteunen; beschouwt de oprichting van 
een fonds voor rechtvaardige transitie als 
een van de instrumenten die op EU-niveau 
kunnen worden gebruikt om een inclusieve 
en doordachte transitie te garanderen voor 
de burgers en de regio’s in de EU die het 
zwaarst getroffen worden door het 
koolstofarm maken van de economie, zoals 
mijngebieden in de overgang; erkent dat 
compensatiefondsen op zich geen 
rechtvaardige transitie garanderen en dat 
een alomvattende EU-strategie voor de 
ontwikkeling en modernisering van deze 
EU-regio’s en steun voor degenen die 
voorop lopen bij de transitie, centraal 
moeten staan in elk transitiebeleid; is van 
mening dat de klimaattransitie in de EU 
duurzaam moet zijn, zowel in ecologisch 
en economisch als in sociaal opzicht; 
dringt er bij de EU en de lidstaten op aan 
om op dit punt te zorgen voor passende 
maatregelen en financiering, die 
afhankelijk moet worden gesteld van 

53. wijst erop dat een rechtvaardige 
transitie naar een klimaatneutrale economie 
belangrijk is en dat een proactieve en 
participerende aanpak moet worden 
gevolgd om ervoor te zorgen dat de burgers 
baat hebben bij de transitie en om de meest 
kwetsbare regio’s en gemeenschappen te 
ondersteunen; beschouwt de oprichting van 
een fonds voor rechtvaardige transitie als 
een van de instrumenten die op EU-niveau 
kunnen worden gebruikt om een inclusieve 
en doordachte transitie te garanderen voor 
de burgers en de regio’s in de EU die het 
zwaarst getroffen worden door het 
koolstofarm maken van de economie, zoals 
mijngebieden in de overgang; erkent dat 
compensatiefondsen op zich geen 
rechtvaardige transitie garanderen en dat 
een alomvattende EU-strategie voor de 
ontwikkeling en modernisering van deze 
EU-regio’s en steun voor degenen die 
voorop lopen bij de transitie, centraal 
moeten staan in elk transitiebeleid; is van 
mening dat de klimaattransitie in de EU 
duurzaam moet zijn, zowel in ecologisch 
en economisch als in sociaal opzicht; 
dringt er bij de EU en de lidstaten op aan 
om op dit punt te zorgen voor passende 
maatregelen en financiering, die 
afhankelijk moet worden gesteld van 
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duidelijke, geloofwaardige en afdwingbare 
korte- en langetermijntoezeggingen door 
de betrokken lidstaten inzake 
decarbonisatie van de hele economie, 
onder meer door in hun definitieve NECP’s 
concrete beleidsmaatregelen op te nemen 
voor de uitfasering van steenkool binnen 
een tijdsbestek dat strookt met de 
toezegging van de EU om de opwarming 
van de aarde in overeenstemming te 
houden met de langetermijndoelstellingen 
van de Overeenkomst van Parijs en met de 
doelstelling van klimaatneutraliteit in 
2050;

duidelijke, geloofwaardige en afdwingbare 
korte- en langetermijntoezeggingen door 
de betrokken lidstaten inzake 
decarbonisatie van de hele economie, 
onder meer door in hun definitieve NECP’s 
concrete beleidsmaatregelen op te nemen 
voor de uitfasering van steenkool, andere 
fossiele brandstoffen en subsidies voor 
fossiele brandstoffen binnen een 
tijdsbestek dat strookt met de toezegging 
van de EU om de opwarming van de aarde 
in overeenstemming te houden met de 
langetermijndoelstellingen van de 
Overeenkomst van Parijs en met de 
doelstelling van klimaatneutraliteit in 
2050;

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/66

Amendement 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
namens de GUE/NGL-Fractie

Ontwerpresolutie B9-0174/2019
ENVI, PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
VN-klimaatconferentie van 2019 in Madrid, Spanje (COP25)

Ontwerpresolutie
Paragraaf 62

Ontwerpresolutie Amendement

62. benadrukt dat 80 % van de mensen 
die door klimaatverandering ontheemd 
zijn, vrouwen en kinderen zijn, die over het 
algemeen meer onder de 
klimaatverandering te lijden hebben en een 
zwaardere last als gevolg van de 
klimaatverandering dragen dan mannen, 
maar niettemin minder betrokken zijn bij 
de essentiële besluitvorming over 
klimaatactie; benadrukt daarom dat 
empowerment van alle gemarginaliseerde 
genders en hun volledige en gelijkwaardige 
deelname en leiderschap in het kader van 
internationale fora zoals het UNFCCC en 
hun betrokkenheid bij nationale, regionale 
en lokale klimaatactie, van vitaal belang 
zijn voor het welslagen en de 
doeltreffendheid van deze actie; is van 
mening dat de EU en de lidstaten hun 
volledige steun moeten verlenen aan de 
uitvoering van het genderactieplan van het 
UNFCCC, in het bijzonder door het 
genderperspectief in het klimaat- en 
ontwikkelingsbeleid van de EU te 
integreren, en dat zij de participatie van 
inheemse vrouwen en verdedigers van 
vrouwenrechten in het UNFCCC-proces 
moeten bevorderen;

62. benadrukt dat 80 % van de mensen 
die door klimaatverandering ontheemd 
zijn, vrouwen en kinderen zijn, die over het 
algemeen meer onder de 
klimaatverandering te lijden hebben en een 
zwaardere last als gevolg van de 
klimaatverandering dragen dan mannen, 
maar niettemin minder betrokken zijn bij 
de essentiële besluitvorming over 
klimaatactie; benadrukt daarom dat 
empowerment van alle gemarginaliseerde 
genders (waaronder vrouwen, meisjes en 
de transgendergemeenschap) en hun 
volledige en gelijkwaardige deelname en 
leiderschap in het kader van internationale 
fora zoals het UNFCCC en hun 
betrokkenheid bij nationale, regionale en 
lokale klimaatactie, van vitaal belang zijn 
voor het welslagen en de doeltreffendheid 
van deze actie; is van mening dat de EU en 
de lidstaten hun volledige steun moeten 
verlenen aan de uitvoering van het 
genderactieplan van het UNFCCC, in het 
bijzonder door het genderperspectief in het 
klimaat- en ontwikkelingsbeleid van de EU 
te integreren, en dat zij de participatie van 
inheemse vrouwen en verdedigers van 
vrouwenrechten in het UNFCCC-proces 
moeten bevorderen;
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Or. en
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22.11.2019 B9-0174/67

Amendement 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
namens de GUE/NGL-Fractie

Ontwerpresolutie B9-0174/2019
ENVI, PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
VN-klimaatconferentie van 2019 in Madrid, Spanje (COP25)

Ontwerpresolutie
Paragraaf 64 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

 64 bis. is van oordeel dat de EU-regeling 
voor emissiehandel heeft gefaald en niet 
in staat is gebleken om ervoor te zorgen 
dat de emissiereductiedoelstellingen 
worden bereikt; benadrukt dat door de 
totstandbrenging van meer 
koolstofmarkten andere vormen van 
milieuregelgeving worden verzwakt en 
worden ondermijnd; benadrukt dat er 
alternatieven moeten worden gevonden 
voor de handel in emissierechten en dat 
de marktgebaseerde aanpak moet worden 
vervangen door een eerlijker en 
effectievere regelgevingsaanpak;

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/68

Amendement 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
namens de GUE/NGL-Fractie

Ontwerpresolutie B9-0174/2019
ENVI, PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
VN-klimaatconferentie van 2019 in Madrid, Spanje (COP25)

Ontwerpresolutie
Paragraaf 70

Ontwerpresolutie Amendement

70. herinnert eraan dat 23 % van de 
wereldwijde broeikasgasemissies 
afkomstig is van de landbouw; benadrukt 
dat, om voldoende voedsel te garanderen 
voor de groeiende wereldbevolking, 
geïnvesteerd moet worden in slimme 
landbouwtechnieken en 
productiemethoden, zoals afvang van uit 
mest vrijkomende methaangassen, een 
efficiënter gebruik van meststoffen, 
cyclusgebonden gebruik van biomassa en 
verhoging van de efficiëntie van de 
methoden voor vlees- en zuivelproductie;

70. herinnert eraan dat 23 % van de 
wereldwijde broeikasgasemissies 
afkomstig is van de landbouw en dat 80 % 
van de ontbossing in de wereld verband 
houdt met de landbouw; benadrukt dat, om 
voldoende voedsel te garanderen voor de 
groeiende wereldbevolking, geïnvesteerd 
moet worden in agro-ecologische 
landbouw en duurzame productie en 
consumptiepatronen; benadrukt dat een 
adequate decarbonisatiestrategie voor de 
landbouwsector meer moet omvatten dat 
uitsluitend het streven naar verbetering 
van de efficiëntie; dringt er bij alle 
partijen op aan om gezonde en duurzame 
voedingspatronen te bevorderen;

Or. en



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

NL In verscheidenheid verenigd NL

22.11.2019 B9-0174/69

Amendement 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
namens de GUE/NGL-Fractie

Ontwerpresolutie B9-0174/2019
ENVI, PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
VN-klimaatconferentie van 2019 in Madrid, Spanje (COP25)

Ontwerpresolutie
Paragraaf 71

Ontwerpresolutie Amendement

71. brengt in herinnering dat de 
landbouw weliswaar verantwoordelijk is 
voor ongeveer 10 % van de 
broeikasgasemissies in de EU, maar dat zij 
het potentieel heeft om de EU te helpen 
haar emissies te verminderen, door middel 
van goed bodembeheer, boslandbouw, 
bescherming van de biodiversiteit en 
andere technieken voor bodembeheer; 
erkent dat de landbouw het potentieel heeft 
om tegen 2050 voor een 
emissievermindering te zorgen van 
ongeveer 3,9 gigaton CO2-equivalent, circa 
8 % van de huidige wereldwijde 
broeikasgasemissies;

71. brengt in herinnering dat de 
landbouw weliswaar verantwoordelijk is 
voor ongeveer 10 % van de 
broeikasgasemissies in de EU, maar dat zij 
het potentieel heeft om een bijdrage te 
leveren aan de vermindering van de 
emissies in de EU door haar 
afhankelijkheid van de invoer van 
eiwitten uit derde landen te verminderen 
en door het gebruik van pesticiden en 
kunstmest terug te dringen, en door 
middel van goed bodembeheer, 
boslandbouw, bescherming van de 
biodiversiteit en andere technieken voor 
bodembeheer; erkent dat de landbouw het 
potentieel heeft om tegen 2050 voor een 
emissievermindering te zorgen van 
ongeveer 3,9 gigaton CO2-equivalent, circa 
8 % van de huidige wereldwijde 
broeikasgasemissies;

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/70

Amendement 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
namens de GUE/NGL-Fractie

Ontwerpresolutie B9-0174/2019
ENVI, PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
VN-klimaatconferentie van 2019 in Madrid, Spanje (COP25)

Ontwerpresolutie
Paragraaf 73

Ontwerpresolutie Amendement

73. erkent dat de landbouwsector een 
positieve en belangrijke rol kan spelen bij 
de bestrijding van de klimaatverandering 
en onderstreept dat het GLB een 
belangrijke rol speelt bij het helpen van 
landbouwers om klimaatvriendelijke 
landbouwpraktijken te ontwikkelen, zoals 
koolstofopslag en recycling van 
koolstofemissies;

73. erkent dat de landbouwsector een 
positieve en belangrijke rol kan spelen bij 
de bestrijding van de klimaatverandering 
en onderstreept dat hervorming van het 
GLB van belang is om landbouwers te 
helpen bij de ontwikkeling en 
tenuitvoerlegging van klimaatvriendelijke 
landbouwpraktijken, zoals koolstofopslag 
en recycling van koolstofemissies;

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/71

Amendement 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
namens de GUE/NGL-Fractie

Ontwerpresolutie B9-0174/2019
ENVI, PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
VN-klimaatconferentie van 2019 in Madrid, Spanje (COP25)

Ontwerpresolutie
Paragraaf 113

Ontwerpresolutie Amendement

113. benadrukt het feit dat ambitie op 
klimaatgebied moet worden opgenomen in 
alle EU-beleid, inclusief het handelsbeleid; 
verzoekt de Commissie te waarborgen dat 
alle nieuwe handels- en 
investeringsovereenkomsten die door de 
EU worden ondertekend, volledig in 
overeenstemming zijn met de 
Overeenkomst van Parijs en de SDG’s en 
dat milieu- en klimaatbepalingen juridisch 
bindend en afdwingbaar zijn; verzoekt de 
Commissie een omvattende beoordeling uit 
te voeren en te publiceren van de 
conformiteit van de bestaande en 
toekomstige handels- en 
investeringsovereenkomsten met de 
Overeenkomst van Parijs; verzoekt de 
Commissie ervoor te zorgen dat alle 
handelsovereenkomsten bindende clausules 
bevatten over de naleving van de 
Overeenkomst van Parijs inclusief 
bepalingen over bosbeheer en de duurzame 
bescherming van bossen; verzoekt de 
Commissie bijzondere aandacht te 
besteden aan de levenscyclus van 
verhandelde goederen, van ontwerp tot 
verbruik, teneinde natuurlijke hulpbronnen 
te beschermen en rekening te houden met 
de gecumuleerde effecten, inclusief wat 

113. benadrukt dat ambitie op 
klimaatgebied moet worden opgenomen in 
alle EU-beleid, inclusief het handelsbeleid; 
verzoekt de Commissie te waarborgen dat 
alle nieuwe handels- en 
investeringsovereenkomsten die door de 
EU worden ondertekend, volledig in 
overeenstemming zijn met de 
Overeenkomst van Parijs en de SDG’s en 
dat milieu- en klimaatbepalingen juridisch 
bindend en afdwingbaar zijn; verzoekt de 
Commissie een omvattende beoordeling uit 
te voeren en te publiceren van de 
conformiteit van de bestaande en 
toekomstige handels- en 
investeringsovereenkomsten met de 
Overeenkomst van Parijs; verzoekt de 
Commissie ervoor te zorgen dat alle 
handelsovereenkomsten bindende clausules 
bevatten over de naleving van de 
doelstelling van de Overeenkomst van 
Parijs om de temperatuurstijging tot 1,5 
°C boven de pre-industriële niveaus te 
beperken, alsmede bepalingen over 
bosbeheer en de duurzame bescherming 
van bossen; verzoekt de Commissie 
bijzondere aandacht te besteden aan de 
levenscyclus van verhandelde goederen, 
van ontwerp tot verbruik, teneinde 
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vervoer betreft; natuurlijke hulpbronnen te beschermen en 
rekening te houden met de gecumuleerde 
effecten, inclusief wat vervoer betreft;

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/72

Amendement 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
namens de GUE/NGL-Fractie

Ontwerpresolutie B9-0174/2019
ENVI, PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
VN-klimaatconferentie van 2019 in Madrid, Spanje (COP25)

Ontwerpresolutie
Paragraaf 114 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

 114 bis. gelooft dat liberalisering 
van de wereldhandel leidt tot een stijging 
van het energieverbruik en een stijging 
van de uitstoot van broeikasgassen; is 
daarom van oordeel dat er geen nieuwe 
vrijhandelsakkoorden meer gesloten 
moeten worden; verzet zich tegen 
neoliberale beleidsmaatregelen die grote 
ondernemingen bevoordelen en de lasten 
van de klimaatcrisis afwentelen op de 
bevolking; veroordeelt neoliberale 
beleidsmaatregelen en programma’s die 
ondernemingen uit de agro-industrie een 
vrijgeleide geven om zich de natuurlijke 
rijkdommen van soevereine staten toe te 
eigenen;

Or. en


