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

MT Magħquda fid-diversità MT

3.10.2016 B8-1043/2

Emenda 2
Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-1043/2016
Giovanni La Via, Peter Liese, Jo Leinen, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, 
Estefanía Torres Martínez, Bas Eickhout, Marco Affronte
f'isem il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 22

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

22. Jilqa' pożittivament l-iżvilupp globali 
ta' skema għan-negozjar ta' emissjonijiet, 
inklużi 17-il skema għan-negozjar ta' 
emissjonijiet operanti fl-erba' kontinenti, li 
jammontaw għal 40 % tal-PDG globali u 
jgħinu biex jonqsu l-emissjonijiet globali 
b'manjiera kosteffikaċi; jinkoraġġixxi lill-
Kummissjoni tippromwovi rabtiet bejn l-
iskema tal-UE għan-negozjar ta' 
emissjonijiet u skemi analogi oħrajn bil-
għan li jinħolqu mekkaniżmi 
internazzjonali tas-suq tal-karbonju biex 
tiżdied l-ambizzjoni fil-qasam tal-klima u 
kontemporanjament jgħinu biex jonqos 
ir-riskju tar-rilokazzjoni tal-emissjonijiet 
tal-karbonju bis-saħħa tal-introduzzjoni 
ta' kundizzjonijiet ta' parità; jitlob sabiex 
isiru sforzi importanti ħalli kull Stat 
Membru li jibdel l-istatus jibqa' fl-iskema 
tal-UE għan-negozjar ta' emissjonijiet; 
jistieden lill-Kummissjoni tistabbilixxi 
salvagwardji li jiżguraw li r-rabtiet bejn l-
iskema tal-UE għan-negozjar ta' 
emissjonijiet jagħtu kontributi ta' 
mitigazzjoni permanenti u ma jtellifx l-
objettiv tal-UE tal-emissjonijiet ta' gassijiet 
b'effett ta' serra;

22. Josserva l-iżvilupp globali ta' skema 
għan-negozjar ta' emissjonijiet, inklużi 17-
il skema għan-negozjar ta' emissjonijiet 
operanti fl-erba' kontinenti, li jammontaw 
għal 40 % tal-PDG globali u taparsi 
qegħdin inaqqsu l-emissjonijiet globali 
b'manjiera kosteffikaċi; jistieden lill-
Kummissjoni tistabbilixxi salvagwardji li 
jiżguraw li r-rabtiet bejn l-iskema tal-UE 
għan-negozjar ta' emissjonijiet jagħtu 
kontributi ta' mitigazzjoni permanenti u ma 
jtellifx l-objettiv tal-UE tal-emissjonijiet ta' 
gassijiet b'effett ta' serra;
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f'isem il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel
dwar l-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Pariġi u l-Konferenza 2016 tan-NU dwar it-Tibdil fil-
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 24a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

 24a. Josserva li REDD+, minflok ma 
jnaqqas b'mod effikaċi id-deforestazzjoni, 
iżid b'mod indirett il-ħtif tal-art u l-ksur 
tad-drittijiet tal-bniedem, u jxekkel u 
jipprevjeni politiki tant meħtieġa li jsostnu 
approċċi endoġeni u bijokulturali għall-
konservazzjoni tal-bijodiversità u lill-
bdiewa fuq skala żgħira li jipproduċu l-
maġġoranza tal-ikel tad-dinja;

Or. en



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

MT Magħquda fid-diversità MT

3.10.2016 B8-1043/4

Emenda 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
f'isem il-Grupp GUE/NGL

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-1043/2016
Giovanni La Via, Peter Liese, Jo Leinen, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, 
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f'isem il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel
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Paragrafu 46
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46. Jenfasizza l-azzjoni meħuda minn firxa 
dejjem usa' ta' atturi mhux statali biex 
jeliminaw il-karbonju u jsiru aktar 
reżiljenti għat-tibdil fil-klima; jenfasizza, 
għaldaqstant, l-importanza ta' djalogu 
strutturat u kostruttiv bejn il-gvernijiet, il-
komunità tan-negozju, il-bliet, ir-reġjuni, l-
organizzazzjonijiet internazzjonali, is-
soċjetà ċivili u l-istituzzjonijiet akkademiċi 
u li jiġi żgurat l-involviment tagħhom fl-
ippjanar u fl-implimentazzjoni ta' 
azzjonijiet klimatiċi sabiex tiġi mobilizzata 
azzjoni globali b'saħħitha lejn emissjonijiet 
baxxi ta' karbonju u soċjetajiet reżiljenti; 
jilqa' l-ħolqien tal-"Aġenda għall-Azzjoni 
Klimatika Globali" li tibni fuq l-"Aġenda 
ta' Azzjoni Lima-Pariġi" li tinvolvi sebgħin 
inizjattiva ta' partijiet interessati f'setturi 
differenti;

46. Jenfasizza l-azzjoni meħuda minn firxa 
dejjem usa' ta' atturi mhux statali biex 
jeliminaw il-karbonju u jsiru aktar 
reżiljenti għat-tibdil fil-klima; jenfasizza, 
għaldaqstant, l-importanza ta' djalogu 
strutturat u kostruttiv bejn il-gvernijiet, il-
komunità tan-negozju, inklużi l-impriżi 
żgħar u ta' daqs medju, il-bliet, ir-reġjuni, 
l-organizzazzjonijiet internazzjonali, is-
soċjetà ċivili u l-istituzzjonijiet akkademiċi 
sabiex tiġi mobilizzata azzjoni globali 
b'saħħitha lejn emissjonijiet baxxi ta' 
karbonju u soċjetajiet reżiljenti; jilqa' l-
ħolqien tal-"Aġenda għall-Azzjoni 
Klimatika Globali" li tibni fuq l-"Aġenda 
ta' Azzjoni Lima-Pariġi" li tinvolvi sebgħin 
inizjattiva ta' partijiet interessati f'setturi u 
fi proġetti differenti, għalkemm din il-lista 
għandha bżonn tkun riveduta skont 
standards u kriterji sostenibbli, kif jesiġu 
bosta atturi tas-soċjetà ċivili;
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 46a. Ifakkar fl-importanza tal-grupp ta' 
ħidma intergovernattiv miftuħ (IGWG) 
dwar il-kumpaniji transnazzjonali u 
impriżi oħrajn fir-rigward tad-drittijiet 
tal-bniedem, bil-għan li jitfassal strument 
ġuridikament vinkolanti fil-livell 
internazzjonali maħsub biex jirregola l-
attivitajiet tal-kumpaniji transnazzjonali u 
impriżi oħrajn fi ħdan il-qafas 
internazzjonali tal-leġiżlazzjoni fil-qasam 
tad-drittijiet tal-bniedem; jinkoraġġixxi, 
għaldaqstant, lill-Istati Membri kollha tal-
UE kif ukoll lill-Kummissjoni jinvolvu 
ruħhom b'mod kostruttiv fin-negozjati, 
speċjalment biex tkun evitata kwalunkwe 
impunità fil-każ tal-kumpaniji 
transnazzjonali li jippromwovu attivitajiet 
ta' negozju li joħolqu aktar 
riperkussjonijiet negattivi għat-tibdil fil-
klima;
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