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CS Jednotná v rozmanitosti CS

4.10.2016 B8-1043/1

Pozměňovací návrh 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
za skupinu GUE/NGL

Návrh usnesení B8-1043/2016
Giovanni La Via, Peter Liese, Jo Leinen, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, 
Estefanía Torres Martínez, Bas Eickhout, Marco Affronte
za Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
Provádění Pařížské dohody a konference OSN o změně klimatu konající se v roce 2016 
v marockém Marrákeši (COP22)

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. vítá rozvoj systémů pro obchodování 
s emisemi na celosvětové úrovni, včetně 
17 systémů pro obchodování s emisemi, 
které fungují napříč čtyřmi kontinenty, 
představují 40 % celosvětového HDP 
a přispívají ke snížení celosvětových emisí 
nákladově efektivním způsobem; vybízí 
Komisi, aby podpořila vazby mezi 
systémem EU pro obchodování s emisemi 
a jinými systémy pro obchodování 
s emisemi s cílem vytvořit mechanismy 
mezinárodního trhu s uhlíkem, který by 
zvýšil ambice v oblasti boje proti změně 
klimatu a současně přispěl ke snížení 
nebezpečí úniku uhlíku vytvořením 
rovnocenných podmínek pro všechny; 
požaduje, aby bylo vynaloženo intenzivní 
úsilí o zachování jakéhokoli členského 
státu, jehož status se změnil, v systému pro 
obchodování s emisemi EU; vyzývá 
Komisi, aby přijala záruky, které zajistí, že 
propojení se systémem ETS EU bude 
trvale přispívat ke zmírňování změny 
klimatu a neohrozí domácí cíle EU 
v oblasti snižování emisí skleníkových 
plynů;

22. bere na vědomí rozvoj systémů pro 
obchodování s emisemi na celosvětové 
úrovni, včetně 17 systémů pro 
obchodování s emisemi, které fungují 
napříč čtyřmi kontinenty, představují 40 % 
celosvětového HDP a jejich cílem je snížit 
celosvětové emise nákladově efektivním 
způsobem; vyzývá Komisi, aby přijala 
záruky, které zajistí, že propojení se 
systémem ETS EU bude trvale přispívat ke 
zmírňování změny klimatu a neohrozí 
domácí cíle EU v oblasti snižování emisí 
skleníkových plynů;
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Pozměňovací návrh 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

za skupinu GUE/NGL

Návrh usnesení B8-1043/2016
Giovanni La Via, Peter Liese, Jo Leinen, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, 
Estefanía Torres Martínez, Bas Eickhout, Marco Affronte
za Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
Provádění Pařížské dohody a konference OSN o změně klimatu konající se v roce 2016 
v marockém Marrákeši (COP22)

Návrh usnesení
Bod 24 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24a. poukazuje na to, že místo toho, aby 
snižování emisí z odlesňování 
a znehodnocování lesů v rozvojových 
zemích vedlo k účinnému omezení 
odlesňování, vede nepřímo k nárůstu 
zabírání půdy a k porušování lidských 
práv a brání přijímání velmi potřebných 
opatření, která by podporovala endogenní, 
biokulturní přístup k ochraně biologické 
rozmanitosti a drobných zemědělců, kteří 
produkují většinu potravin na světě;
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Pozměňovací návrh 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
za skupinu GUE/NGL

Návrh usnesení B8-1043/2016
Giovanni La Via, Peter Liese, Jo Leinen, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, 
Estefanía Torres Martínez, Bas Eickhout, Marco Affronte
za Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
Provádění Pařížské dohody a konference OSN o změně klimatu konající se v roce 2016 
v marockém Marrákeši (COP22)

Návrh usnesení
Bod 46

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

46. zdůrazňuje, že opatření na 
dekarbonizaci a zvýšení odolnosti vůči 
změně klimatu přijímá stále širší škála 
nestátních subjektů; podtrhuje proto 
význam strukturovaného a konstruktivního 
dialogu mezi vládami, podniky, městy, 
regiony, mezinárodními organizacemi, 
občanskou společností a akademickými 
institucemi a důležitost jejich zapojení do 
plánování a provádění opatření v oblasti 
klimatu s cílem mobilizovat výraznou 
celosvětovou aktivitu směřující 
k nízkouhlíkovým a odolným 
společnostem; vítá vytvoření akčního 
programu v oblasti klimatu, který navazuje 
na akční program Lima-Paříž zahrnující 
sedmdesát mnohostranných iniciativ 
v různých odvětvích;

46. zdůrazňuje, že opatření na 
dekarbonizaci a zvýšení odolnosti vůči 
změně klimatu přijímá stále širší škála 
nestátních subjektů; podtrhuje proto 
význam strukturovaného a konstruktivního 
dialogu mezi vládami, podniky, včetně 
malých a středních podniků, městy, 
regiony, mezinárodními organizacemi, 
občanskou společností a akademickými 
institucemi s cílem mobilizovat výraznou 
celosvětovou aktivitu směřující 
k nízkouhlíkovým a odolným 
společnostem; vítá vytvoření akčního 
programu v oblasti klimatu, který navazuje 
na akční program Lima-Paříž zahrnující 
sedmdesát mnohostranných iniciativ a 
projektů v různých odvětvích, ačkoli jejich 
seznam je třeba vytřídit podle udržitelných 
standardů a kritérií, jak žádá většina 
aktérů občanské společnosti.
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Pozměňovací návrh 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
za skupinu GUE/NGL

Návrh usnesení B8-1043/2016
Giovanni La Via, Peter Liese, Jo Leinen, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, 
Estefanía Torres Martínez, Bas Eickhout, Marco Affronte
za Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
Provádění Pařížské dohody a konference OSN o změně klimatu konající se v roce 2016 
v marockém Marrákeši (COP22)

Návrh usnesení
Bod 46 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

46a. připomíná význam činnosti otevřené 
mezivládní pracovní skupiny pro 
dodržování lidských práv nadnárodními 
společnostmi a jinými podniky, která má 
vypracovat mezinárodní právně závazný 
nástroj regulující činnost nadnárodních 
společností a jiných podniků v rámci 
mezinárodních lidskoprávních předpisů; 
vybízí proto členské státy a Komisi, aby 
zahájily konstruktivní jednání, zejména 
s cílem zabránit beztrestnosti v případech, 
kdy nadnárodní společnosti provádějí 
činnost, která má škodlivý dopad na 
změnu klimatu;
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