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Grozījums Nr. 2
Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez 
Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Eleonora Forenza, Curzio Maltese, Merja Kyllönen, 
Josu Juaristi Abaunz
GUE/NGL grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums B8-1043/2016
Giovanni La Via, Peter Liese, Jo Leinen, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, 
Estefanía Torres Martínez, Bas Eickhout, Marco Affronte
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas vārdā
par Parīzes nolīguma īstenošanu un 2016. gada ANO Klimata pārmaiņu konferenci 
Marrākešā, Marokā (COP 22)

Rezolūcijas priekšlikums
22. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

22. atzinīgi vērtē emisijas kvotu 
tirdzniecības sistēmu izveidi pasaulē, 
tostarp 17 emisijas kvotu tirdzniecības 
sistēmas, kuras darbojas četros 
kontinentos, kas veido 40 % no pasaules 
IKP, palīdzot izmaksu ziņā lietderīgi 
samazināt globālās emisijas; mudina 
Komisiju veicināt saikni starp ES emisijas 
kvotu tirdzniecības sistēmu (ETS) un 
citām emisijas kvotu tirdzniecības 
sistēmām, lai veidotu starptautiskus 
oglekļa dioksīda emisiju tirgus 
mehānismus nolūkā tādējādi paplašināt 
vērienīgās saistības klimata jomā un 
vienlaikus samazināt oglekļa dioksīda 
emisiju pārvirzes risku, nodrošinot 
līdzvērtīgus konkurences apstākļus; prasa 
īstenot nopietnus centienus, lai ikviena 
dalībvalsts, kuras statuss mainās, paliktu 
ES ETS; aicina Komisiju paredzēt 
aizsardzības pasākumus, lai nodrošinātu, 
ka piesaiste ES ETS nodrošina pastāvīgu 
devumu klimata pārmaiņu mazināšanas 
jomā un neapdraud ES iekšējā SEG emisiju 
mērķa sasniegšanu;

22. norāda uz emisijas kvotu tirdzniecības 
sistēmu izveidi pasaulē, tostarp 17 emisijas 
kvotu tirdzniecības sistēmas, kuras 
darbojas četros kontinentos un veido 40 % 
no pasaules IKP, paredzot izmaksu ziņā 
lietderīgi samazināt globālās emisijas; 
aicina Komisiju paredzēt aizsardzības 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka piesaiste ES 
ETS nodrošina pastāvīgu devumu klimata 
pārmaiņu mazināšanas jomā un neapdraud 
ES iekšējā SEG emisiju mērķa 
sasniegšanu;
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Grozījums Nr. 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
GUE/NGL grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums B8-1043/2016
Giovanni La Via, Peter Liese, Jo Leinen, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, 
Estefanía Torres Martínez, Bas Eickhout, Marco Affronte
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas vārdā
par Parīzes nolīguma īstenošanu un 2016. gada ANO Klimata pārmaiņu konferenci 
Marrākešā, Marokā (COP 22)

Rezolūcijas priekšlikums
24.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

 24.a norāda, ka REDD+ tā vietā, lai 
efektīvi samazinātu atmežošanu, netieši 
palielina zemes piesavināšanos un 
cilvēktiesību pārkāpumu skaitu un tas 
apgrūtina un kavē tik ļoti nepieciešamos 
politikas pasākumus, kuri paredzēti, lai 
atbalstītu visaptverošu, biokulturālu 
pieeju bioloģiskās daudzveidības 
saglabāšanai un mazajiem 
lauksaimniekiem, kuri saražo lielāko daļu 
pasaules pārtikas;

Or. en



AM\1105953LV.docx PE589.632v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

3.10.2016 B8-1043/4

Grozījums Nr. 4
Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez 
Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Eleonora Forenza, Curzio Maltese, Merja Kyllönen, 
Josu Juaristi Abaunz
GUE/NGL grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums B8-1043/2016
Giovanni La Via, Peter Liese, Jo Leinen, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, 
Estefanía Torres Martínez, Bas Eickhout, Marco Affronte
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas vārdā
par Parīzes nolīguma īstenošanu un 2016. gada ANO Klimata pārmaiņu konferenci 
Marrākešā, Marokā (COP 22)

Rezolūcijas priekšlikums
46. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

46. uzsver, ka aizvien vairāk nevalstisko 
dalībnieku rīkojas, lai panāktu 
dekarbonizāciju un kļūtu noturīgāki pret 
klimata pārmaiņām; tādēļ uzsver, cik 
būtiska nozīme ir strukturētam un 
konstruktīvam dialogam starp valdībām, 
uzņēmējiem, pilsētām, reģioniem, 
starptautiskajām organizācijām, pilsonisko 
sabiedrību un akadēmiskajām iestādēm, un 
uzsver, ka ir svarīgi nodrošināt šo pušu 
dalību klimata jomā veicamo pasākumu 
plānošanā un īstenošanā, lai mobilizētu 
izlēmīgu rīcību globālā mērogā, virzoties 
uz mazoglekļa sabiedrību, kas ir noturīga 
pret pārmaiņām; atzinīgi vērtē globālās 
klimata rīcības programmas izveidi, kas 
pamatojas uz Limas – Parīzes Rīcības 
programmu, kurā ir iekļautas dažādu 
ieinteresēto personu 70 iniciatīvas dažādās 
nozarēs;

46. uzsver, ka aizvien vairāk nevalstisko 
dalībnieku rīkojas, lai panāktu 
dekarbonizāciju un kļūtu noturīgāki pret 
klimata pārmaiņām; tādēļ uzsver, cik 
būtiska nozīme ir strukturētam un 
konstruktīvam dialogam starp valdībām, 
uzņēmējiem, tostarp mazajiem un vidējiem 
uzņēmumiem, pilsētām, reģioniem, 
starptautiskajām organizācijām, pilsonisko 
sabiedrību un akadēmiskajām iestādēm, lai 
mobilizētu izlēmīgu rīcību globālā mērogā, 
virzoties uz mazoglekļa sabiedrību, kas ir 
noturīga pret pārmaiņām; atzinīgi vērtē 
globālās klimata rīcības programmas 
izveidi, kas pamatojas uz Limas – Parīzes 
Rīcības programmu, kurā ir iekļautas 
dažādu ieinteresēto personu 70 iniciatīvas 
dažādās nozarēs un projekti, lai gan šis 
saraksts ir jāpārskata saskaņā ar 
ilgtspējīgiem standartiem un kritērijiem, 
kā to pieprasa vairums pilsoniskās 
sabiedrības dalībnieku;
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Grozījums Nr. 5
Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez 
Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Eleonora Forenza, Curzio Maltese, Merja Kyllönen, 
Josu Juaristi Abaunz
GUE/NGL grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums B8-1043/2016
Giovanni La Via, Peter Liese, Jo Leinen, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, 
Estefanía Torres Martínez, Bas Eickhout, Marco Affronte
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas vārdā
par Parīzes nolīguma īstenošanu un 2016. gada ANO Klimata pārmaiņu konferenci 
Marrākešā, Marokā (COP 22)

Rezolūcijas priekšlikums
46.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

 46.a atgādina, cik svarīgs ir darbs, ko veic 
starpvaldību darba grupa ar neierobežotu 
sastāvu (IGWG) par transnacionālām 
korporācijām un citiem uzņēmumiem 
saistībā ar cilvēktiesībām, kuras mērķis ir 
izstrādāt starptautisku juridiski saistošu 
instrumentu transnacionālu korporāciju 
un citu uzņēmumu darbības 
reglamentēšanai saskaņā ar 
starptautiskajām cilvēktiesībām; tādēļ 
mudina visas ES dalībvalstis un Komisiju 
konstruktīvi iesaistīties sarunās, jo īpaši 
lai nepieļautu nesodāmību tādu 
transnacionālo korporāciju gadījumā, kas 
sekmē darījumus, kuri rada vēl lielāku 
kaitīgo ietekmi uz klimata pārmaiņām;
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