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

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

3.10.2016 B8-1043/2

Muudatusettepanek 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
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Resolutsiooni ettepanek B8-1043/2016
Giovanni La Via, Peter Liese, Jo Leinen, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, 
Estefanía Torres Martínez, Bas Eickhout, Marco Affronte
keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni nimel
Pariisi kokkuleppe rakendamise ja Marokos Marrakechis toimuva 2016. aasta ÜRO 
kliimamuutuste konverentsi (COP 22) kohta

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 22

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

22. peab sellega seoses tervitatavaks, et 
töötatakse välja ülemaailmne heitkogustega 
kauplemise süsteem, mis hõlmab neljas 
maailmajaos toimivat 17 heitkogustega 
kauplemise süsteemi, moodustades 40 % 
ülemaailmsest SKPst ja aidates 
ülemaailmseid heitkoguseid kulutõhusalt 
vähendada; soovitab komisjonil edendada 
ELi heitkogustega kauplemise süsteemi 
ühendusi teiste heitkogustega kauplemise 
süsteemidega, et luua rahvusvahelised 
CO2-turu mehhanismid ja seega 
suurendada kliimameetmete ulatust ning 
võrdsete tingimuste loomisega ühtlasi 
vähendada CO2-lekke ohtu; palub, et 
tehtaks suuri jõupingutusi, hoidmaks 
muutuva staatusega liikmesriike ELi 
heitkogustega kauplemise süsteemis; 
kutsub komisjoni üles võtma 
kaitsemeetmeid, mis tagavad, et ELi 
heitkogustega kauplemise süsteemi 
ühendamine annab püsiva panuse 
kliimamõju leevendamisse ja ei takista ELi 
siseste heite vähendamise eesmärkide 
saavutamist;

22. võtab teadmiseks, et töötatakse välja 
ülemaailmne heitkogustega kauplemise 
süsteem, mis hõlmab neljas maailmajaos 
toimivat 17 heitkogustega kauplemise 
süsteemi, moodustades 40 % 
ülemaailmsest SKPst ja vähendades 
väidetavalt kulutõhusalt ülemaailmseid 
heitkoguseid; kutsub komisjoni üles võtma 
kaitsemeetmeid, mis tagavad, et ELi 
heitkogustega kauplemise süsteemi 
ühendamine annab püsiva panuse 
kliimamõju leevendamisse ja ei takista ELi 
siseste heite vähendamise eesmärkide 
saavutamist;
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Punkt 24 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

 24 a. märgib, et metsade raadamise 
tulemusliku vähendamise asemel 
suurendab REDD+ kaudselt maa 
hõivamist ja inimõiguste rikkumisi, ning 
et see muudab raskemaks või lausa 
võimatuks äärmiselt vajalikud meetmed, 
millega toetatakse endogeenseid, bio-
kultuurilisi lähenemisviise bioloogilise 
mitmekesisuse säilitamisele ja 
väikepõllumajandustootjaid, kes toodavad 
enamiku maailma toidust;
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Punkt 46

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

46. rõhutab, et süsinikdioksiidi heite 
vähendamiseks ja kliimamuutustele 
vastupanuvõime suurendamiseks on 
meetmeid võtnud üha rohkem 
valitsusväliseid osalejaid; toonitab seetõttu, 
kui oluline on struktureeritud ja 
konstruktiivne dialoog valitsuste, 
ettevõtlusringkondade, linnade, 
piirkondade, rahvusvaheliste 
organisatsioonide, kodanikuühiskonna ja 
akadeemiliste asutuste vahel ning nende 
osalemine kliimameetmete kavandamises 
ja rakendamises, et võtta vähese CO2-
heitega ja vastupanuvõimelise ühiskonna 
saavutamiseks ülemaailmseid jõulisi 
meetmeid; peab tervitatavaks ülemaailmse 
kliimameetmete tegevuskava loomist, mis 
tugineb Lima-Pariisi tegevuskavale ja 
hõlmab 70 mitut sidusrühma kaasavat 
algatust eri sektorites;

46. rõhutab, et süsinikdioksiidi heite 
vähendamiseks ja kliimamuutustele 
vastupanuvõime suurendamiseks on 
meetmeid võtnud üha rohkem 
valitsusväliseid osalejaid; toonitab seetõttu, 
kui oluline on struktureeritud ja 
konstruktiivne dialoog valitsuste, 
ettevõtlusringkondade, sealhulgas väikeste 
ja keskmise suurusega ettevõtjate, linnade, 
piirkondade, rahvusvaheliste 
organisatsioonide, kodanikuühiskonna ja 
akadeemiliste asutuste vahel, et võtta 
vähese CO2-heitega ja vastupanuvõimelise 
ühiskonna saavutamiseks ülemaailmseid 
jõulisi meetmeid; peab tervitatavaks 
ülemaailmse kliimameetmete tegevuskava 
loomist, mis tugineb Lima-Pariisi 
tegevuskavale ja hõlmab 70 mitut 
sidusrühma kaasavat algatust eri sektorites 
ja projektides, kuigi seda loetelu tuleb 
puhastada vastavalt jätkusuutlikele 
standarditele ja kriteeriumitele, nagu on 
nõudnud enamik kodanikuühiskonna 
osalistest;
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Punkt 46 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

 46 a. tuletab meelde riikidevahelisi 
korporatsioone ja teisi äriettevõtteid 
seoses inimõigustega käsitleva avatud 
valitsustevahelise töörühma töö olulisust 
selleks, et töötada välja rahvusvaheline 
õiguslikult siduv vahend riikidevaheliste 
korporatsioonide ja teiste äriettevõtete 
tegevuse reguleerimiseks rahvusvahelise 
inimõigustealase õiguse raamistikus; 
ergutab seetõttu kõiki ELi liikmesriike ja 
komisjoni läbirääkimistes konstruktiivselt 
osalema, eelkõige selleks, et vältida mis 
tahes karistamatust riikidevaheliste 
korporatsioonide puhul, mis edendavad 
kliimamuutuste seisukohast kahjuliku 
mõjuga tegevusi;
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