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Amendamentul 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
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluție B8-1043/2016
Giovanni La Via, Peter Liese, Jo Leinen, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, 
Estefanía Torres Martínez, Bas Eickhout, Marco Affronte
în numele Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
referitoare la punerea în aplicare a Acordului de la Paris și Conferința ONU din 2016 de la 
Marrakesh, Maroc, privind schimbările climatice (COP 22)

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. salută elaborarea la nivel mondial a 
unor scheme de comercializare a 
certificatelor de emisii, inclusiv a 17 
scheme de comercializare a certificatelor 
de emisii care funcționează pe patru 
continente, reprezintă 40 % din PIB-ul 
mondial și contribuie la reducerea în mod 
rentabil a emisiilor la nivel global; 
încurajează Comisia să promoveze 
legături între EU ETS și alte scheme de 
comercializare a certificatelor de emisii în 
scopul creării unor mecanisme 
internaționale pentru piața emisiilor de 
carbon pentru a crește nivelul de ambiție 
în materie de climă și totodată pentru a 
contribui la reducerea riscului de relocare 
a emisiilor de dioxid de carbon prin 
asigurarea unor condiții echitabile de 
concurență; solicită să se depună toate 
eforturile pentru a menține în EU ETS 
orice stat membru al cărui statut se 
modifică; invită Comisia să stabilească 
garanții pentru a asigura faptul că legătura 
cu EU ETS oferă contribuții permanente în 
ceea ce privește atenuarea și nu 
subminează obiectivul UE privind emisiile 
interne de gaze cu efect de seră;

22. ia act de elaborarea la nivel mondial a 
unor scheme de comercializare a 
certificatelor de emisii, inclusiv a 17 
scheme de comercializare a certificatelor 
de emisii care funcționează pe patru 
continente, reprezintă 40% din PIB-ul 
mondial și care urmărește reducerea în 
mod rentabil a emisiilor la nivel global; 
invită Comisia să stabilească garanții 
pentru a asigura faptul că legătura cu EU 
ETS oferă contribuții permanente în ceea 
ce privește atenuarea și nu subminează 
obiectivul UE privind emisiile interne de 
gaze cu efect de seră;
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Amendamentul 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
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluție B8-1043/2016
Giovanni La Via, Peter Liese, Jo Leinen, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, 
Estefanía Torres Martínez, Bas Eickhout, Marco Affronte
în numele Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
referitoare la punerea în aplicare a Acordului de la Paris și Conferința ONU din 2016 de la 
Marrakesh, Maroc, privind schimbările climatice (COP 22)

Propunere de rezoluție
Punctul 24 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

 24a. remarcă faptul că, în loc să reducă 
defrișarea în mod eficient, REDD + 
intensifică indirect fenomenul 
acaparărilor de teren și încălcările 
drepturilor omului și împiedică și previne 
politicile foarte necesare care susțin 
abordările endogene, bioculturale ale 
conservării biodiversității, precum și 
agricultorii la scară mică, care produc 
majoritatea alimentelor la nivel mondial;
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Amendamentul 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
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluție B8-1043/2016
Giovanni La Via, Peter Liese, Jo Leinen, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, 
Estefanía Torres Martínez, Bas Eickhout, Marco Affronte
în numele Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
referitoare la punerea în aplicare a Acordului de la Paris și Conferința ONU din 2016 de la 
Marrakesh, Maroc, privind schimbările climatice (COP 22)

Propunere de rezoluție
Punctul 46

Propunerea de rezoluție Amendamentul

46. subliniază acțiunile întreprinse de un 
număr tot mai mare de actori nestatali 
pentru decarbonizare și o mai mare 
reziliență la schimbările climatice; 
subliniază în consecință importanța unui 
dialog structurat și constructiv între 
guverne, mediul de afaceri, orașe, regiuni, 
organizații internaționale, societatea civilă 
și instituțiile academice și de a asigura 
implicarea lor în planificarea și punerea 
în aplicare a acțiunilor privind clima 
pentru a mobiliza o acțiune mondială fermă 
în vederea construirii unor societăți 
reziliente și cu emisii scăzute de dioxid de 
carbon; salută crearea „Planului global de 
acțiune împotriva schimbărilor climatice”, 
care se bazează pe „Agenda de acțiune 
Lima-Paris”, care implică șaptezeci de 
inițiative multipartite în diferite sectoare;

46. subliniază acțiunile întreprinse de un 
număr tot mai mare de actori nestatali 
pentru decarbonizare și o mai mare 
reziliență la schimbările climatice; 
subliniază în consecință importanța unui 
dialog structurat și constructiv între 
guverne, mediul de afaceri, inclusiv 
întreprinderile mici și mijlocii, orașe, 
regiuni, organizații internaționale, 
societatea civilă și instituțiile academice 
pentru a mobiliza o acțiune mondială fermă 
în vederea construirii unor societăți 
reziliente și cu emisii scăzute de dioxid de 
carbon; salută crearea „Planului global de 
acțiune împotriva schimbărilor climatice”, 
care se bazează pe „Agenda de acțiune 
Lima-Paris”, care implică șaptezeci de 
inițiative multipartite în diferite sectoare și 
proiecte, deși această listă trebuie să fie 
actualizată în conformitate cu standardele 
și criteriile de sustenabilitate, așa cum o 
cere majoritatea actorilor din societatea 
civilă;
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Amendamentul 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
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluție B8-1043/2016
Giovanni La Via, Peter Liese, Jo Leinen, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, 
Estefanía Torres Martínez, Bas Eickhout, Marco Affronte
în numele Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
referitoare la punerea în aplicare a Acordului de la Paris și Conferința ONU din 2016 de la 
Marrakesh, Maroc, privind schimbările climatice (COP 22)

Propunere de rezoluție
Punctul 46 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

 46a. reamintește importanța activității 
grupului de lucru interguvernamental 
deschis privind societățile transnaționale 
și alte întreprinderi în ceea ce privește 
drepturile omului în elaborarea unui 
instrument internațional obligatoriu 
juridic de reglementare a activității 
societăților transnaționale și a altor 
întreprinderi în cadrul internațional al 
dreptului din domeniul drepturilor 
omului; încurajează, prin urmare, toate 
statele membre ale UE și Comisia să se 
angajeze constructiv în negocieri, în 
special pentru a evita impunitatea 
societăților transnaționale care 
promovează activități de afaceri care 
provoacă efecte negative suplimentare în 
contextul schimbărilor climatice;
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