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Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez 
Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Eleonora Forenza, Curzio Maltese, Merja Kyllönen, 
Josu Juaristi Abaunz
for GUE/NGL-Gruppen

Forslag til beslutning B8-1043/2016
Giovanni La Via, Peter Liese, Jo Leinen, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, 
Estefanía Torres Martínez, Bas Eickhout, Marco Affronte
for Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
om gennemførelsen af Paris-aftalen og FN's klimakonference 2016 - COP 22 i Marrakesh, 
Marokko (7.-18. november 2016)

Forslag til beslutning
Punkt 22

Forslag til beslutning Ændringsforslag

22. glæder sig over udviklingen af 
emissionshandelssystemer på globalt plan, 
herunder 17 emissionshandelssystemer, der 
fungerer i fire verdensdele, og som dækker 
40 % af verdens BNP, hvilket bidrager til 
at nedbringe de samlede emissioner på en 
omkostningseffektiv måde; tilskynder 
Kommissionen til at fremme 
sammenkoblinger mellem EU's 
emissionshandelssystem og andre 
emissionshandelssystemer med henblik på 
etablering af et system med et 
internationalt emissionsmarked for at øge 
klimaambitionerne og samtidig bidrage til 
at mindske risikoen for kulstoflækage ved 
at skabe lige vilkår; anmoder om, at der 
gøres en kraftig indsats for at bevare 
medlemsstater, hvis status er i forandring, 
i EU ETS; opfordrer Kommissionen til at 
indføre sikkerhedsmekanismer med 
henblik på at sikre, at en sammenkobling af 
EU's ETS fører til en permanent reduktion 
og ikke undergraver EU's egne mål for 
drivhusgasemissioner;

22. henviser til udviklingen af 
emissionshandelssystemer på globalt plan, 
herunder 17 emissionshandelssystemer, der 
fungerer i fire verdensdele, og som dækker 
40 % af verdens BNP, og foregiver at 
bidrage til at nedbringe de samlede 
emissioner på en omkostningseffektiv 
måde; opfordrer Kommissionen til at 
indføre sikkerhedsmekanismer med 
henblik på at sikre, at en sammenkobling af 
EU's ETS fører til en permanent reduktion 
og ikke undergraver EU's egne mål for 
drivhusgasemissioner;

Or. en
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Ændringsforslag 3
Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez 
Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Eleonora Forenza, Curzio Maltese, Merja Kyllönen, 
Josu Juaristi Abaunz
for GUE/NGL-Gruppen

Forslag til beslutning B8-1043/2016
Giovanni La Via, Peter Liese, Jo Leinen, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, 
Estefanía Torres Martínez, Bas Eickhout, Marco Affronte
for Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
om gennemførelsen af Paris-aftalen og FN's klimakonference 2016 - COP 22 i Marrakesh, 
Marokko (7.-18. november 2016)

Forslag til beslutning
Punkt 24 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

 24a. konstaterer, at REDD+ i stedet for 
effektivt at mindske afskovningen 
indirekte medvirker til at forøge landran 
og krænkelser af menneskerettighederne 
og forhindrer gennemførelsen af den 
nødvendige politik til støtte for en lokal 
biologisk-kulturel tilgang til beskyttelse af 
biodiversiteten og for mindre landbrug, 
som producerer hovedparten af 
fødevarerne i verden;
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Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez 
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Forslag til beslutning B8-1043/2016
Giovanni La Via, Peter Liese, Jo Leinen, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, 
Estefanía Torres Martínez, Bas Eickhout, Marco Affronte
for Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
om gennemførelsen af Paris-aftalen og FN's klimakonference 2016 - COP 22 i Marrakesh, 
Marokko (7.-18. november 2016)

Forslag til beslutning
Punkt 46

Forslag til beslutning Ændringsforslag

46. understreger, at stadig flere 
ikkestatslige aktører tager initiativ til at 
skifte til brændsler, der indeholder mindre 
fossilt kulstof og øge deres 
modstandsdygtighed over for 
klimaændringerne; understreger derfor 
betydningen af en struktureret og 
konstruktiv dialog mellem regeringer, 
erhvervslivet, byer, regioner, internationale 
organisationer, civilsamfundet og højere 
læreanstalter og af at sikre, at de bliver 
inddraget i planlægningen og 
gennemførelsen af klimaindsatsen for at 
mobilisere et solidt globalt tiltag hen imod 
robuste samfund med lave CO2-
emissioner; glæder sig over opstillingen af 
"den globale klimadagsorden", som bygger 
på "Lima-Paris-handlingsdagsordenen", 
der involverer halvfjerds initiativer med 
flere interessenter i forskellige sektorer;

46. understreger, at stadig flere 
ikkestatslige aktører tager initiativ til at 
skifte til brændsler, der indeholder mindre 
fossilt kulstof og øge deres 
modstandsdygtighed over for 
klimaændringerne; understreger derfor 
betydningen af en struktureret og 
konstruktiv dialog mellem regeringer, 
erhvervslivet, herunder små og 
mellemstore virksomheder, byer, regioner, 
internationale organisationer, 
civilsamfundet og højere læreanstalter og 
af at sikre, at de bliver inddraget i 
planlægningen og gennemførelsen af 
klimaindsatsen for at mobilisere et solidt 
globalt tiltag hen imod robuste samfund 
med lave CO2-emissioner; glæder sig over 
opstillingen af "den globale 
klimadagsorden", som bygger på "Lima-
Paris-handlingsdagsordenen", der 
involverer halvfjerds initiativer og 
projekter med flere interessenter i 
forskellige sektorer, selv om der skal 
ryddes ud i denne liste efter 
bæredygtighedsstandarder og -kriterier 
som krævet af de fleste aktører i 
civilsamfundet;
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Forslag til beslutning B8-1043/2016
Giovanni La Via, Peter Liese, Jo Leinen, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, 
Estefanía Torres Martínez, Bas Eickhout, Marco Affronte
for Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
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Forslag til beslutning
Punkt 46 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

 46a. minder om betydningen af arbejdet i 
den åbne mellemstatslige arbejdsgruppe 
(IGWG) om multinationale selskaber og 
andre virksomheder for så vidt angår 
menneskerettighederne med at udarbejdet 
et internationalt juridisk bindende 
instrument, som kan regulere de 
multinationale selskabers og andre 
virksomheders adfærd inden for 
rammerne af den internationale 
menneskerettighedslovgivning; tilskynder 
derfor alle EU-medlemsstater og 
Kommissionen til at deltage konstruktivt i 
forhandlingerne for navnlig at undgå 
straffrihed i de tilfælde, hvor 
multinationale selskaber fremmer 
forretningspraksis som forværrer 
klimaændringerne;

Or. en


