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3.10.2016 B8-1043/2

Amendement 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
namens de GUE/NGL-Fractie

Ontwerpresolutie B8-1043/2016
Giovanni La Via, Peter Liese, Jo Leinen, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, 
Estefanía Torres Martínez, Bas Eickhout, Marco Affronte
namens de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
Uitvoering van de Overeenkomst van Parijs en de VN-conferentie van 2016 over 
klimaatverandering in Marrakesh, Marokko (COP 22)

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. is verheugd dat in de hele wereld 
emissiehandelssystemen worden 
ontwikkeld, waaronder zeventien 
emissiehandelssystemen die op vier 
continenten actief zijn en samen 40 % van 
het mondiale bbp vertegenwoordigen en 
die de wereldwijde emissies op een 
kosteneffectieve manier helpen 
verminderen; spoort de Commissie ertoe 
aan koppelingen tussen de EU-ETS en 
andere emissiehandelssystemen te 
bevorderen om internationale 
koolstofmarktmechanismen tot stand te 
brengen, met als doel de klimaatambities 
te vergroten en tegelijk het risico van 
koolstoflekkage te helpen beperken door 
een gelijk speelveld te creëren; vraagt dat 
krachtige inspanningen worden geleverd 
om lidstaten met een veranderende status 
binnen de EU-ETS te houden; verzoekt de 
Commissie waarborgen tot stand te 
brengen om ervoor te zorgen dat de 
koppeling van de EU-ETS aan andere 
regelingen permanente mitigatiebijdragen 
oplevert en de interne EU-doelstelling 
inzake broeikasgasemissies niet 
ondermijnt;

22. merkt op dat in de hele wereld 
emissiehandelssystemen worden 
ontwikkeld, waaronder zeventien 
emissiehandelssystemen die op vier 
continenten actief zijn en samen 40 % van 
het mondiale bbp vertegenwoordigen, en 
die als doel hebben de wereldwijde 
emissies op een kosteneffectieve manier te 
verminderen; verzoekt de Commissie 
waarborgen tot stand te brengen om ervoor 
te zorgen dat de koppeling van de EU-ETS 
aan andere regelingen permanente 
mitigatiebijdragen oplevert en de interne 
EU-doelstelling inzake 
broeikasgasemissies niet ondermijnt;
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Or. en
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3.10.2016 B8-1043/3

Amendement 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
namens de GUE/NGL-Fractie

Ontwerpresolutie B8-1043/2016
Giovanni La Via, Peter Liese, Jo Leinen, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, 
Estefanía Torres Martínez, Bas Eickhout, Marco Affronte
namens de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
Uitvoering van de Overeenkomst van Parijs en de VN-conferentie van 2016 over 
klimaatverandering in Marrakesh, Marokko (COP 22)

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

 24 bis. stelt vast dat het REDD+-
programma, in plaats van ontbossing 
effectief tegen te gaan, indirect leidt tot 
meer landroof en 
mensenrechtenschendingen en dat het 
een rem en obstakel vormt voor een 
broodnodig beleid waarin steun wordt 
verleend aan endogene en bioculturele 
benaderingen van behoud van 
biodiversiteit en aan kleinschalige 
landbouwers die het grootste deel van het 
voedsel in de wereld produceren;

Or. en
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3.10.2016 B8-1043/4

Amendement 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
namens de GUE/NGL-Fractie

Ontwerpresolutie B8-1043/2016
Giovanni La Via, Peter Liese, Jo Leinen, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, 
Estefanía Torres Martínez, Bas Eickhout, Marco Affronte
namens de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
Uitvoering van de Overeenkomst van Parijs en de VN-conferentie van 2016 over 
klimaatverandering in Marrakesh, Marokko (COP 22)

Ontwerpresolutie
Paragraaf 46

Ontwerpresolutie Amendement

46. wijst op de acties die worden 
ondernomen door een steeds grotere 
verscheidenheid aan niet-overheidsactoren 
om koolstofvrij te worden en beter bestand 
te zijn tegen klimaatverandering; benadrukt 
daarom het belang van een structurele en 
constructieve dialoog tussen overheden, het 
bedrijfsleven, steden, regio's, internationale 
organisaties, het maatschappelijk 
middenveld en academische instellingen, 
en van hun betrokkenheid bij de planning 
en uitvoering van klimaatacties, teneinde 
krachtige, wereldwijde maatregelen te 
nemen om samenlevingen koolstofarm en 
veerkrachtig te maken; is ingenomen met 
de oprichting van de "Global Climate 
Action Agenda" (agenda voor mondiale 
klimaatactie), die voortbouwt op de 
actieagenda Lima-Parijs en waarbij 70 
initiatieven van multistakeholders in 
verschillende sectoren betrokken zijn;

46. wijst op de acties die worden 
ondernomen door een steeds grotere 
verscheidenheid aan niet-overheidsactoren 
om koolstofvrij te worden en beter bestand 
te zijn tegen klimaatverandering; benadrukt 
daarom het belang van een structurele en 
constructieve dialoog tussen overheden, het 
bedrijfsleven, inclusief kleine en 
middelgrote ondernemingen, steden, 
regio's, internationale organisaties, het 
maatschappelijk middenveld en 
academische instellingen, teneinde 
krachtige, wereldwijde maatregelen te 
nemen om samenlevingen koolstofarm en 
veerkrachtig te maken; is ingenomen met 
de oprichting van de "Global Climate 
Action Agenda" (agenda voor mondiale 
klimaatactie), die voortbouwt op de 
actieagenda Lima-Parijs en waarbij 70 
initiatieven van multistakeholders in 
verschillende sectoren en projecten 
betrokken zijn, hoewel deze lijst moet 
worden opgeschoond aan de hand van 
duurzaamheidsnormen en -criteria, zoals 
de meeste spelers van het maatschappelijk 
middenveld vragen;
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Or. en



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

NL In verscheidenheid verenigd NL

3.10.2016 B8-1043/5

Amendement 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
namens de GUE/NGL-Fractie

Ontwerpresolutie B8-1043/2016
Giovanni La Via, Peter Liese, Jo Leinen, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, 
Estefanía Torres Martínez, Bas Eickhout, Marco Affronte
namens de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
Uitvoering van de Overeenkomst van Parijs en de VN-conferentie van 2016 over 
klimaatverandering in Marrakesh, Marokko (COP 22)

Ontwerpresolutie
Paragraaf 46 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

 46 bis. herinnert eraan dat belangrijk 
werk wordt verricht door de 
intergouvernementele werkgroep (IGWG) 
voor onbepaalde duur voor transnationale 
bedrijven en andere ondernemingen met 
betrekking tot de mensenrechten, met het 
oog op de creatie van een internationaal 
juridisch bindend instrument voor het 
reguleren van de activiteiten van 
transnationale ondernemingen en andere 
zakelijke ondernemingen binnen het 
internationale kader van het recht inzake 
de mensenrechten; spoort daarom alle 
EU-lidstaten en de Commissie ertoe aan 
om constructief aan de onderhandelingen 
deel te nemen, met name om 
straffeloosheid te voorkomen in het geval 
van transnationale ondernemingen die 
zakelijke activiteiten bevorderen die meer 
schadelijke gevolgen veroorzaken in 
verband met de klimaatverandering;

Or. en


