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3.10.2016 B8-1043/2

Poprawka 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
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji B8-1043/2016
Giovanni La Via, Peter Liese, Jo Leinen, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, 
Estefanía Torres Martínez, Bas Eickhout, Marco Affronte
w imieniu Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 
Żywności
w sprawie wdrożenia porozumienia paryskiego oraz konferencji ONZ w sprawie zmiany 
klimatu w Marrakeszu (Maroko, COP 22)

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. z zadowoleniem przyjmuje 
opracowywanie globalnych systemów 
handlu emisjami obejmujących 17 
systemów handlu emisjami działających na 
czterech kontynentach i odpowiadających 
za 40 % globalnego PKB, które mają 
przyczynić się do zmniejszenia 
ogólnoświatowych emisji w sposób 
efektywny kosztowo; zachęca Komisję, 
aby wspierała powiązania między unijnym 
systemem handlu uprawnieniami do 
emisji a innymi systemami handlu 
uprawnieniami do emisji w celu 
stworzenia w przyszłości takich 
mechanizmów międzynarodowego rynku 
handlu uprawnieniami do emisji, które 
zwiększą poziom ambicji w dziedzinie 
klimatu i zarazem zmniejszą ryzyko 
ucieczki emisji poprzez zapewnienie 
równych warunków; apeluje o podjęcie 
zdecydowanych wysiłków na rzecz 
utrzymania w unijnym systemie handlu 
uprawnieniami do emisji każdego państwa 
członkowskiego, którego status może ulec 
zmianie; wzywa Komisję do ustanowienia 
zabezpieczeń mających zapewnić, by 
powiązanie unijnego systemu handlu 

22. odnotowuje opracowywanie 
globalnych systemów handlu emisjami 
obejmujących 17 systemów handlu 
emisjami działających na czterech 
kontynentach i odpowiadających za 40 % 
globalnego PKB oraz udających, że 
zmniejszają ogólnoświatowe emisje w 
sposób efektywny kosztowo; wzywa 
Komisję do ustanowienia zabezpieczeń 
mających zapewnić, by powiązanie 
unijnego systemu handlu uprawnieniami 
do emisji przyczyniało się w trybie 
ciągłym do łagodzenia zmiany klimatu i 
nie niweczyło unijnego celu dotyczącego 
ograniczenia krajowych emisji gazów 
cieplarnianych;
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uprawnieniami do emisji przyczyniało się 
w trybie ciągłym do łagodzenia zmiany 
klimatu i nie niweczyło unijnego celu 
dotyczącego ograniczenia krajowych 
emisji gazów cieplarnianych;

Or. en
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3.10.2016 B8-1043/3

Poprawka 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
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji B8-1043/2016
Giovanni La Via, Peter Liese, Jo Leinen, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, 
Estefanía Torres Martínez, Bas Eickhout, Marco Affronte
w imieniu Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 
Żywności
w sprawie wdrożenia porozumienia paryskiego oraz konferencji ONZ w sprawie zmiany 
klimatu w Marrakeszu (Maroko, COP 22)

Projekt rezolucji
Ustęp 24 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

 24a. zauważa, że REDD+ zamiast 
skutecznie ograniczać wylesianie 
pośrednio nasila zjawisko zawłaszczania 
ziemi oraz łamanie praw człowieka, a 
także utrudnia i hamuje niezwykle 
potrzebne strategie wspierające 
endogenne, bio-kulturowe podejście do 
ochrony różnorodności biologicznej oraz 
drobnych producentów rolnych, którzy 
produkują większość żywności na świecie;

Or. en
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3.10.2016 B8-1043/4

Poprawka 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
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji B8-1043/2016
Giovanni La Via, Peter Liese, Jo Leinen, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, 
Estefanía Torres Martínez, Bas Eickhout, Marco Affronte
w imieniu Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 
Żywności
w sprawie wdrożenia porozumienia paryskiego oraz konferencji ONZ w sprawie zmiany 
klimatu w Marrakeszu (Maroko, COP 22)

Projekt rezolucji
Ustęp 46

Projekt rezolucji Poprawka

46. zwraca uwagę na działania 
podejmowane przez coraz więcej 
podmiotów niepaństwowych w celu 
dekarbonizacji i zwiększenia odporności na 
skutki zmiany klimatu; podkreśla w 
związku z tym znaczenie 
uporządkowanego i konstruktywnego 
dialogu między rządami, środowiskiem 
biznesowym, miastami, regionami, 
organizacjami międzynarodowymi, 
społeczeństwem obywatelskim i 
instytucjami akademickimi oraz 
zapewnienia ich udziału w planowaniu i 
wdrażaniu działań w dziedzinie klimatu w 
celu mobilizacji do zdecydowanego 
ogólnoświatowego działania na rzecz 
społeczeństw niskoemisyjnych i odpornych 
na zmianę klimatu; z zadowoleniem 
przyjmuje ustanowienie ogólnoświatowego 
programu działań w dziedzinie klimatu, 
który opiera się na planie działań Lima–
Paryż i obejmuje siedemdziesiąt 
wielostronnych inicjatyw w różnych 
sektorach;

46. zwraca uwagę na działania 
podejmowane przez coraz więcej 
podmiotów niepaństwowych w celu 
dekarbonizacji i zwiększenia odporności na 
skutki zmiany klimatu; podkreśla w 
związku z tym znaczenie 
uporządkowanego i konstruktywnego 
dialogu między rządami, środowiskiem 
biznesowym, w tym małymi i średnimi 
przedsiębiorstwami, miastami, regionami, 
organizacjami międzynarodowymi, 
społeczeństwem obywatelskim i 
instytucjami akademickimi w celu 
mobilizacji do zdecydowanego 
ogólnoświatowego działania na rzecz 
społeczeństw niskoemisyjnych i odpornych 
na zmianę klimatu; z zadowoleniem 
przyjmuje ustanowienie ogólnoświatowego 
programu działań w dziedzinie klimatu, 
który opiera się na planie działań Lima–
Paryż i obejmuje siedemdziesiąt 
wielostronnych inicjatyw w różnych 
sektorach i projektów, chociaż wykaz ten 
musi zostać uporządkowany zgodnie ze 
standardami i kryteriami 
zrównoważonego rozwoju, czego domaga 
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się większość podmiotów społeczeństwa 
obywatelskiego;

Or. en
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Poprawka 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
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji B8-1043/2016
Giovanni La Via, Peter Liese, Jo Leinen, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, 
Estefanía Torres Martínez, Bas Eickhout, Marco Affronte
w imieniu Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 
Żywności
w sprawie wdrożenia porozumienia paryskiego oraz konferencji ONZ w sprawie zmiany 
klimatu w Marrakeszu (Maroko, COP 22)

Projekt rezolucji
Ustęp 46 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

 46a. przypomina znaczenie prac otwartej 
międzyrządowej grupy roboczej 
zajmującej się korporacjami 
transnarodowymi i innymi 
przedsiębiorstwami pod kątem praw 
człowieka w celu opracowania prawnie 
wiążącego instrumentu 
międzynarodowego regulującego w 
ramach międzynarodowego prawa 
dotyczącego praw człowieka działalność 
korporacji transnarodowych i innych 
przedsiębiorstw; zachęca w związku z tym 
wszystkie państwa członkowskie UE i 
Komisję, by konstruktywnie zaangażowały 
się w negocjacje, zwłaszcza po to, aby 
zapobiegać bezkarności w przypadku 
korporacji transnarodowych 
wspierających przedsiębiorstwa, których 
działalność ma dodatkowy szkodliwy 
wpływ na zmianę klimatu;

Or. en


