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3.10.2016 B8-1043/2

Τροπολογία 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
εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση ψηφίσματος B8-1043/2016
Giovanni La Via, Peter Liese, Jo Leinen, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, 
Estefanía Torres Martínez, Bas Eickhout, Marco Affronte
εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
σχετικά με την υλοποίηση της Συμφωνίας του Παρισιού και τη Διάσκεψη του ΟΗΕ για την 
κλιματική αλλαγή του 2016 στο Μαρακές του Μαρόκου (COP22)

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. εκφράζει ικανοποίηση για την 
ανάπτυξη συστημάτων εμπορίας 
δικαιωμάτων εκπομπών σε παγκόσμιο 
επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων των 17 
συστημάτων εμπορίας δικαιωμάτων 
εκπομπών που λειτουργούν επί του 
παρόντος σε τέσσερις ηπείρους και 
αντιστοιχούν στο 40% του παγκόσμιου 
ΑΕγχΠ και συμβάλλουν στη μείωση των 
παγκόσμιων εκπομπών κατά τρόπο 
οικονομικά αποδοτικό· προτρέπει την 
Επιτροπή να προαγάγει τη σύνδεση του 
συστήματος εμπορίας εκπομπών (ΣΕΔΕ) 
της ΕΕ με άλλα συστήματα εμπορίας 
εκπομπών, με σκοπό τη δημιουργία 
διεθνών μηχανισμών εμπορίας εκπομπών 
άνθρακα, ώστε να ενισχυθεί η φιλοδοξία 
σχετικά με το κλίμα και ταυτόχρονα να 
μειωθεί ο κίνδυνος διαρροών άνθρακα 
χάρη στην εξασφάλιση ίσων όρων 
ανταγωνισμού· ζητεί να καταβληθούν 
σημαντικές προσπάθειες για να 
παραμείνουν στο ΣΕΔΕ της ΕΕ τυχόν 
κράτη μέλη με μεταβαλλόμενο καθεστώς· 
καλεί την Επιτροπή να λάβει μέτρα για να 
διασφαλίσει ότι η σύνδεση του ΣΕΔΕ της 
ΕΕ συμβάλλει με μόνιμο τρόπο στον 
μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και δεν 

22. διαπιστώνει την ανάπτυξη 
συστημάτων εμπορίας δικαιωμάτων 
εκπομπών σε παγκόσμιο επίπεδο, 
συμπεριλαμβανομένων των 17 
συστημάτων εμπορίας δικαιωμάτων 
εκπομπών που λειτουργούν επί του 
παρόντος σε τέσσερις ηπείρους και 
αντιστοιχούν στο 40 % του παγκόσμιου 
ΑΕγχΠ επιδιώκοντας να συμβάλουν στη 
μείωση των παγκόσμιων εκπομπών κατά 
τρόπο οικονομικά αποδοτικό· καλεί την 
Επιτροπή να λάβει μέτρα για να 
διασφαλίσει ότι η σύνδεση του ΣΕΔΕ της 
ΕΕ συμβάλλει με μόνιμο τρόπο στον 
μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και δεν 
υπονομεύει τον στόχο της για τις εγχώριες 
εκπομπές αερίων θερμοκηπίου·
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υπονομεύει τον στόχο της για τις εγχώριες 
εκπομπές αερίων θερμοκηπίου·

Or. en



AM\1105953EL.doc PE589.632v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

3.10.2016 B8-1043/3

Τροπολογία 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
εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση ψηφίσματος B8-1043/2016
Giovanni La Via, Peter Liese, Jo Leinen, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, 
Estefanía Torres Martínez, Bas Eickhout, Marco Affronte
εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
σχετικά με την υλοποίηση της Συμφωνίας του Παρισιού και τη Διάσκεψη του ΟΗΕ για την 
κλιματική αλλαγή του 2016 στο Μαρακές του Μαρόκου (COP22)

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

 24α. σημειώνει ότι το REDD+, αντί να 
μειώσει αποτελεσματικά την αποψίλωση 
των δασών, αυξάνει έμμεσα την 
υφαρπαγή γης και τις παραβιάσεις των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ότι 
παρεμποδίζει και αποτρέπει αναγκαίες 
πολιτικές που στηρίζουν ενδογενείς, 
βιοπολιτισμικές προσεγγίσεις για τη 
διατήρηση της βιοποικιλότητας και τους 
γεωργούς μικρής κλίμακας οι οποίοι 
παράγουν το μεγαλύτερο μέρος των 
παγκόσμιων τροφίμων·
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Τροπολογία 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
εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση ψηφίσματος B8-1043/2016
Giovanni La Via, Peter Liese, Jo Leinen, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, 
Estefanía Torres Martínez, Bas Eickhout, Marco Affronte
εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
σχετικά με την υλοποίηση της Συμφωνίας του Παρισιού και τη Διάσκεψη του ΟΗΕ για την 
κλιματική αλλαγή του 2016 στο Μαρακές του Μαρόκου (COP22)

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 46

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

46. διαπιστώνει τη δράση που 
αναλαμβάνουν όλο και περισσότεροι μη 
κρατικοί φορείς αναλαμβάνουν δράση για 
την απαλλαγή από τις ανθρακούχες 
εκπομπές και την ενίσχυση της 
ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή· 
τονίζει, επομένως, τη σημασία του 
δομημένου και εποικοδομητικού διαλόγου 
μεταξύ των κυβερνήσεων, της 
επιχειρηματικής κοινότητας, των πόλεων, 
των περιφερειών, των διεθνών 
οργανισμών, της κοινωνίας των πολιτών 
και των θρησκευτικών και ακαδημαϊκών 
ιδρυμάτων και της διασφάλισης της 
συμμετοχής τους στον σχεδιασμό και την 
υλοποίηση δράσεων για το κλίμα, 
προκειμένου να κινητοποιηθεί μια ισχυρή 
παγκόσμια δράση για τη δημιουργία 
ανθεκτικών στην κλιματική αλλαγή 
κοινωνιών με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου 
του άνθρακα· εκφράζει ικανοποίηση για τη 
δημιουργία του παγκόσμιου προγράμματος 
δράσης για το κλίμα, το οποίο βασίζεται 
στην «Ατζέντα δράσης Λίμας-Παρισιού», 
που περιλαμβάνει εβδομήντα 
πολυπαραγοντικές πρωτοβουλίες σε 
διάφορους τομείς·

46. διαπιστώνει τη δράση που 
αναλαμβάνουν όλο και περισσότεροι μη 
κρατικοί φορείς αναλαμβάνουν δράση για 
την απαλλαγή από τις ανθρακούχες 
εκπομπές και την ενίσχυση της 
ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή· 
τονίζει, επομένως, τη σημασία του 
δομημένου και εποικοδομητικού διαλόγου 
μεταξύ των κυβερνήσεων, της 
επιχειρηματικής κοινότητας, 
συμπεριλαμβανομένων και των μικρών 
και των μεσαίων επιχειρήσεων, των 
πόλεων, των περιφερειών, των διεθνών 
οργανισμών, της κοινωνίας των πολιτών 
και των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων 
προκειμένου να κινητοποιηθεί μια ισχυρή 
παγκόσμια δράση για τη δημιουργία 
ανθεκτικών στην κλιματική αλλαγή 
κοινωνιών με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου 
του άνθρακα· εκφράζει ικανοποίηση για τη 
δημιουργία του παγκόσμιου προγράμματος 
δράσης για το κλίμα, το οποίο βασίζεται 
στην «Ατζέντα δράσης Λίμας-Παρισιού», 
που περιλαμβάνει εβδομήντα 
πολυπαραγοντικές πρωτοβουλίες σε 
διάφορους τομείς και έργα, μολονότι ο 
κατάλογος αυτός πρέπει να καθαριστεί 



AM\1105953EL.doc PE589.632v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

επί τη βάσει βιώσιμων προτύπων και 
κριτηρίων, όπως έχει ζητηθεί από τους 
περισσότερους παράγοντες της κοινωνίας 
των πολιτών·

Or. en
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Τροπολογία 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
εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση ψηφίσματος B8-1043/2016
Giovanni La Via, Peter Liese, Jo Leinen, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, 
Estefanía Torres Martínez, Bas Eickhout, Marco Affronte
εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
σχετικά με την υλοποίηση της Συμφωνίας του Παρισιού και τη Διάσκεψη του ΟΗΕ για την 
κλιματική αλλαγή του 2016 στο Μαρακές του Μαρόκου (COP22)

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 46 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

 46 α. υπενθυμίζει τη σημασία του έργου 
της ανοικτής διακυβερνητικής ομάδας 
εργασίας (IGWG) για τις διεθνικές 
εταιρείες και λοιπές επιχειρήσεις όσον 
αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, με 
στόχο την κατάρτιση ενός διεθνούς 
νομικά δεσμευτικού μέσου για τη ρύθμιση 
των δραστηριοτήτων των διεθνικών 
εταιριών και λοιπών επιχειρήσεων εντός 
του διεθνούς πλαισίου του δικαίου των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων· ενθαρρύνει, 
ως εκ τούτου, όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ 
και την Επιτροπή να συμμετάσχουν 
εποικοδομητικά στις διαπραγματεύσεις, 
ιδίως προκειμένου να αποφευχθεί 
οποιαδήποτε ατιμωρησία στην 
περίπτωση πολυεθνικών εταιριών που 
προωθούν επιχειρήσεις οι οποίες 
δημιουργούν περισσότερες επιβλαβείς 
επιπτώσεις στην κλιματική αλλαγή·

Or. en


