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3.10.2016 B8-1043/2

Tarkistus 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-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys B8-1043/2016
Giovanni La Via, Peter Liese, Jo Leinen, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, 
Estefanía Torres Martínez, Bas Eickhout, Marco Affronte
ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta
Pariisin sopimuksen täytäntöönpano ja vuonna 2016 Marrakeshissa Marokossa järjestettävä 
YK:n ilmastonmuutoskokous (COP 22)

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. suhtautuu myönteisesti 
päästökauppajärjestelmien kehittämiseen 
maailmanlaajuisesti, mukaan lukien 17 
päästökauppajärjestelmää, jotka ovat 
toiminnassa neljässä maanosassa ja joiden 
osuus maailmanlaajuisesta BKT:stä on 40 
prosenttia ja jotka auttavat vähentämään 
maailmanlaajuisia päästöjä 
kustannustehokkaalla tavalla; kannustaa 
komissiota edistämään EU:n 
päästökauppajärjestelmän ja muiden 
päästökauppajärjestelmien välisiä 
yhteyksiä kansainvälisten 
hiilimarkkinamekanismien 
käyttöönottamiseksi, jotta lisätään 
ilmastopyrkimyksiä ja samalla autetaan 
vähentämään hiilivuodon vaaraa 
luomalla tasapuoliset 
toimintaedellytykset; pyytää pyrkimään 
voimakkaasti pitämään EU:n 
päästökauppajärjestelmässä jäsenvaltiot, 
joiden asema mahdollisesti muuttuu; 
pyytää komissiota laatimaan suojatoimet, 
joiden avulla varmistetaan, että EU:n 
päästökauppajärjestelmän ja muiden 
järjestelmien yhdistäminen tuottaa pysyvän 
panoksen ilmastonmuutoksen vaikutusten 
hillintään eikä vaaranna EU:n sisäistä 

22. panee merkille 
päästökauppajärjestelmien kehittämisen 
maailmanlaajuisesti, mukaan lukien 
17 päästökauppajärjestelmää, jotka ovat 
toiminnassa neljässä maanosassa ja joiden 
osuus maailmanlaajuisesta BKT:stä on 
40 prosenttia ja joilla väitetään 
vähennettävän maailmanlaajuisia päästöjä 
kustannustehokkaalla tavalla; pyytää 
komissiota laatimaan suojatoimet, joiden 
avulla varmistetaan, että EU:n 
päästökauppajärjestelmän ja muiden 
järjestelmien yhdistäminen tuottaa pysyvän 
panoksen ilmastonmuutoksen vaikutusten 
hillintään eikä vaaranna EU:n sisäistä 
kasvihuonekaasupäästöjä koskevaa 
tavoitetta;
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kasvihuonekaasupäästöjä koskevaa 
tavoitetta;

Or. en
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3.10.2016 B8-1043/3

Tarkistus 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-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys B8-1043/2016
Giovanni La Via, Peter Liese, Jo Leinen, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, 
Estefanía Torres Martínez, Bas Eickhout, Marco Affronte
ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta
Pariisin sopimuksen täytäntöönpano ja vuonna 2016 Marrakeshissa Marokossa järjestettävä 
YK:n ilmastonmuutoskokous (COP 22)

Päätöslauselmaesitys
24 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

 24 a. toteaa, että metsäkadon tehokkaan 
vähentämisen sijaan REDD+ 
pikemminkin lisää epäsuorasti 
maananastusta ja 
ihmisoikeusrikkomuksia ja se haittaa ja 
estää kipeästi kaivattua politiikkaa 
valtioiden sisällä syntyvien biologiseen 
viljelyyn perustuvien lähestymistapojen 
tukemiseksi luonnon monimuotoisuuden 
ja pääosan koko maailman 
elintarvikkeista tuottavien 
pienviljelijöiden suojelemiseksi;

Or. en
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Tarkistus 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-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys B8-1043/2016
Giovanni La Via, Peter Liese, Jo Leinen, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, 
Estefanía Torres Martínez, Bas Eickhout, Marco Affronte
ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta
Pariisin sopimuksen täytäntöönpano ja vuonna 2016 Marrakeshissa Marokossa järjestettävä 
YK:n ilmastonmuutoskokous (COP 22)

Päätöslauselmaesitys
46 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

46. korostaa, että entistä suurempi 
valtiosta riippumattomien toimijoiden 
joukko toteuttaa toimia edistääkseen 
hiilestä irtautumista ja lisätäkseen kykyä 
sietää ilmastonmuutoksen vaikutuksia; 
painottaa tästä syystä, että on tärkeää käydä 
jäsenneltyä ja rakentavaa vuoropuhelua 
hallituksien, yritysmaailman, kaupunkien, 
alueiden, kansainvälisten järjestöjen, 
kansalaisyhteiskunnan ja akateemisten 
laitosten välillä ja varmistaa näiden 
osallistuminen ilmastotoimien 
suunnitteluun ja toteutukseen vakaiden 
maailmanlaajuisten toimien 
toteuttamiseksi, jotta saavutetaan 
vähähiilisiä ja kestäviä yhteiskuntia 
koskeva tavoite; pitää myönteisenä 
maailmanlaajuista ilmastoa koskevaa 
toimintaohjelmaa, joka perustuu Liman–
Pariisin toimintaohjelmaan, johon kuuluu 
70 monet sidosryhmät kattavaa aloitetta eri 
aloilla;

46. korostaa, että entistä suurempi 
valtiosta riippumattomien toimijoiden 
joukko toteuttaa toimia edistääkseen 
hiilestä irtautumista ja lisätäkseen kykyä 
sietää ilmastonmuutoksen vaikutuksia; 
painottaa tästä syystä, että on tärkeää käydä 
jäsenneltyä ja rakentavaa vuoropuhelua 
hallituksien, yritysmaailman, myös pienten 
ja keskisuurten yritysten, kaupunkien, 
alueiden, kansainvälisten järjestöjen, 
kansalaisyhteiskunnan ja akateemisten 
laitosten välillä vakaiden 
maailmanlaajuisten toimien 
toteuttamiseksi, jotta saavutetaan 
vähähiilisiä ja kestäviä yhteiskuntia 
koskeva tavoite; pitää myönteisenä 
maailmanlaajuista ilmastoa koskevaa 
toimintaohjelmaa, joka perustuu Liman–
Pariisin toimintaohjelmaan, johon kuuluu 
70 monet sidosryhmät kattavaa aloitetta ja 
ohjelmaa eri aloilla, vaikka katsookin, että 
luetteloa on tarkistettava kestävien 
vähimmäisvaatimusten ja kriteerien 
mukaisesti, kuten useimmat 
kansalaisyhteiskunnan toimijat ovat 
pyytäneet;
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3.10.2016 B8-1043/5

Tarkistus 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-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys B8-1043/2016
Giovanni La Via, Peter Liese, Jo Leinen, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, 
Estefanía Torres Martínez, Bas Eickhout, Marco Affronte
ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta
Pariisin sopimuksen täytäntöönpano ja vuonna 2016 Marrakeshissa Marokossa järjestettävä 
YK:n ilmastonmuutoskokous (COP 22)

Päätöslauselmaesitys
46 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

 46 a. palauttaa mieliin ylikansallisia 
yrityksiä sekä muita yrityksiä 
ihmisoikeuksien näkökulmasta katsottuna 
käsittelevän avoimen hallitustenvälisen 
työryhmän työn merkityksen, ja toteaa, 
että työryhmän tavoitteena on laatia 
kansainvälinen oikeudellisesti sitova 
asiakirja, jolla säännellään ylikansallisten 
yritysten ja muiden yritysten toimintaa 
ihmisoikeuksia koskevan kansainvälisen 
oikeuden puitteissa; kannustaa tämän 
vuoksi kaikkia unionin jäsenvaltioita ja 
komissiota käymään neuvotteluja 
rakentavalla tavalla erityisesti, jotta 
voidaan välttää rankaisematta jättäminen 
tapauksissa, joissa ylikansalliset yhtiöt 
harjoittavat liiketoimintaa, joka pahentaa 
ilmastonmuutosta;

Or. en


