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3.10.2016 B8-1043/2

Alteração 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
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de resolução B8-1043/2016
Giovanni La Via, Peter Liese, Jo Leinen, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, 
Estefanía Torres Martínez, Bas Eickhout, Marco Affronte
em nome da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar
sobre a aplicação do Acordo de Paris e a Conferência das Nações Unidas de 2016 sobre 
Alterações Climáticas em Marraquexe, Marrocos (COP22)

Proposta de resolução
N.º 22

Proposta de resolução Alteração

22. Congratula-se com o desenvolvimento, 
a nível mundial, de regimes de comércio de 
licenças de emissão, nomeadamente 17 
regimes de comércio de licenças, 
aplicáveis em quatro continentes e que 
representam 40 % do PIB mundial, 
ajudando a reduzir as emissões globais de 
forma economicamente eficiente; incentiva 
a Comissão a promover a articulação 
entre o RCLE-UE e outros regimes de 
comércio de licenças de emissões, no 
intuito de criar mecanismos 
internacionais aplicáveis ao mercado do 
carbono, aumentando assim o nível de 
ambição em matéria de clima e 
contribuindo ainda para diminuir o risco 
de fuga de carbono através da criação de 
condições de concorrência equitativas; 
solicita que sejam envidados esforços 
consideráveis para manter no RCLE-UE 
qualquer Estado-Membro que tenha 
mudado de estatuto; solicita à Comissão 
que estabeleça salvaguardas para assegurar 
que a articulação do RCLE-UE se traduza 
permanentemente em contributos de 
atenuação das alterações climáticas e não 
prejudique a meta da UE em matéria de 
emissões internas de gases com efeito de 

22. Regista o desenvolvimento, a nível 
mundial, dos regimes de comércio de 
licenças de emissão, nomeadamente 17 
regimes de comércio de licenças, 
aplicáveis em quatro continentes, que 
representam 40 % do PIB mundial e 
aspiram a reduzir as emissões globais de 
forma economicamente eficiente; solicita à 
Comissão que estabeleça salvaguardas para 
assegurar que a articulação do RCLE-UE 
se traduza permanentemente em 
contributos de atenuação das alterações 
climáticas e não prejudique a meta da UE 
em matéria de emissões internas de gases 
com efeito de estufa;
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3.10.2016 B8-1043/3

Alteração 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
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de resolução B8-1043/2016
Giovanni La Via, Peter Liese, Jo Leinen, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, 
Estefanía Torres Martínez, Bas Eickhout, Marco Affronte
em nome da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar
sobre a aplicação do Acordo de Paris e a Conferência das Nações Unidas de 2016 sobre 
Alterações Climáticas em Marraquexe, Marrocos (COP22)

Proposta de resolução
N.º 24-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

 24-A. Observa que o programa REDD +, 
em vez de contribuir eficazmente para 
reduzir a desflorestação, faz aumentar 
indiretamente a apropriação ilegal de 
terras e os casos de violação dos direitos 
humanos, dificulta e impede a muito 
necessária adoção de políticas de apoio a 
abordagens endógenas e bioculturais 
relativamente à conservação da 
biodiversidade e aos pequenos 
agricultores que produzem a maior parte 
dos alimentos do mundo;

Or. en
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3.10.2016 B8-1043/4

Alteração 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
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de resolução B8-1043/2016
Giovanni La Via, Peter Liese, Jo Leinen, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, 
Estefanía Torres Martínez, Bas Eickhout, Marco Affronte
em nome da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar
sobre a aplicação do Acordo de Paris e a Conferência das Nações Unidas de 2016 sobre 
Alterações Climáticas em Marraquexe, Marrocos (COP22)

Proposta de resolução
N.º 46

Proposta de resolução Alteração

46. Realça as ações empreendidas por um 
conjunto cada vez maior de atores não 
estatais para descarbonizar a economia e 
aumentar a resiliência às alterações 
climáticas; salienta, por conseguinte, a 
importância de um diálogo estruturado e 
construtivo entre os governos, a 
comunidade empresarial, as autoridades 
municipais e regionais, as organizações 
internacionais, as organizações da 
sociedade civil e as instituições 
académicas, bem como a importância de 
garantir a sua participação no 
planeamento e na adoção de medidas de 
luta contra as alterações climáticas para 
lançar iniciativas enérgicas a nível 
internacional, com vista à descarbonização 
e à criação de sociedades hipocarbónicas e 
resilientes; congratula-se com a criação de 
uma «agenda mundial de luta contra as 
alterações climáticas», que se baseia no 
Programa de Ação Lima-Paris e abrange 
setenta iniciativas com múltiplas partes 
interessadas oriundas de diversos setores;

46. Realça as ações empreendidas por um 
conjunto cada vez maior de atores não 
estatais para descarbonizar a economia e 
aumentar a resiliência às alterações 
climáticas; salienta, por conseguinte, a 
importância de um diálogo estruturado e 
construtivo entre os governos, a 
comunidade empresarial, incluindo as 
pequenas e médias empresas, as 
autoridades municipais e regionais, as 
organizações internacionais, as 
organizações da sociedade civil e as 
instituições académicas para lançar 
iniciativas enérgicas a nível internacional, 
com vista à descarbonização e à criação de 
sociedades hipocarbónicas e resilientes; 
congratula-se com a criação de uma 
«agenda mundial de luta contra as 
alterações climáticas», que se baseia no 
Programa de Ação Lima-Paris e abrange 
setenta iniciativas com múltiplas partes 
interessadas oriundas de diversos setores e 
projetos, embora deva ser feita uma 
triagem nesta lista segundo normas e 
critérios sustentáveis, como solicitado pela 
maioria dos intervenientes da sociedade 
civil;
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3.10.2016 B8-1043/5

Alteração 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
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de resolução B8-1043/2016
Giovanni La Via, Peter Liese, Jo Leinen, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, 
Estefanía Torres Martínez, Bas Eickhout, Marco Affronte
em nome da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar
sobre a aplicação do Acordo de Paris e a Conferência das Nações Unidas de 2016 sobre 
Alterações Climáticas em Marraquexe, Marrocos (COP22)

Proposta de resolução
N.º 46-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

 46-A. Recorda a importância da atividade 
do grupo de trabalho intergovernamental 
aberto sobre empresas transnacionais e 
outras empresas em matéria de direitos 
humanos, com vista à elaboração de um 
instrumento internacional juridicamente 
vinculativo para regulamentar as 
atividades das empresas transnacionais e 
de outras empresas, no âmbito do quadro 
internacional da legislação relativa aos 
direitos humanos; incentiva, por 
conseguinte, todos os Estados-Membros 
da UE e a Comissão a participarem de 
forma construtiva nas negociações, em 
especial a fim de evitar a impunidade no 
caso de empresas transnacionais que 
promovam atividades que produzem mais 
impactos negativos nas alterações 
climáticas;

Or. en


