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3.10.2016 B8-1043/2

Pozmeňujúci návrh 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
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh uznesenia B8-1043/2016
Giovanni La Via, Peter Liese, Jo Leinen, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, 
Estefanía Torres Martínez, Bas Eickhout, Marco Affronte
v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
o vykonávaní Parížskej dohody a konferencii OSN o zmene klímy 2016 v Marrákeši 
v Maroku (COP 22)

Návrh uznesenia
Odsek 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. víta budovanie systémov obchodovania 
s emisiami na celom svete vrátane 17 
systémov obchodovania s emisiami, ktoré 
fungujú na štyroch kontinentoch a 
predstavujú 40 % svetového HDP, ktoré 
pomáhajú znižovať celosvetové emisie 
nákladovo efektívnym spôsobom; nabáda 
Komisiu, aby posilňovala väzby medzi EU 
ETS a inými systémami obchodovania s 
emisiami s cieľom zavedenia 
medzinárodných mechanizmov trhu s 
uhlíkom a v záujme zvýšenia ambícií v 
oblasti klímy a súčasne zníženia rizika 
úniku uhlíka vytváraním rovnakých 
podmienok; požaduje, aby sa vyvinulo 
intenzívnejšie úsilie na udržanie 
členského štátu so zmeneným postavením 
v EU ETS; vyzýva Komisiu, aby zaviedla 
ochranné opatrenia, a tým zabezpečila, že 
prepojenie EU ETS prispeje k trvalému 
zmierňovaniu zmeny klímy a neoslabí cieľ 
EÚ týkajúci sa zníženia vlastných emisií 
skleníkových plynov;

22. berie na vedomie budovanie systémov 
obchodovania s emisiami na celom svete 
vrátane 17 systémov obchodovania s 
emisiami, ktoré fungujú na štyroch 
kontinentoch a predstavujú 40 % svetového 
HDP a ktoré majú znižovať celosvetové 
emisie nákladovo efektívnym spôsobom; 
vyzýva Komisiu, aby zaviedla ochranné 
opatrenia, a tým zabezpečila, že prepojenie 
EU ETS prispeje k trvalému zmierňovaniu 
zmeny klímy a neoslabí cieľ EÚ týkajúci 
sa zníženia vlastných emisií skleníkových 
plynov;
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3.10.2016 B8-1043/3

Pozmeňujúci návrh 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
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh uznesenia B8-1043/2016
Giovanni La Via, Peter Liese, Jo Leinen, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, 
Estefanía Torres Martínez, Bas Eickhout, Marco Affronte
v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
o vykonávaní Parížskej dohody a konferencii OSN o zmene klímy 2016 v Marrákeši 
v Maroku (COP 22)

Návrh uznesenia
Odsek 24 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

 24a. konštatuje, že program REDD+ 
namiesto účinného znižovania 
odlesňovania nepriamo zvyšuje mieru 
zaberania pôdy a porušovania ľudských 
práv, obmedzuje politiky, ktoré sú veľmi 
potrebné na podporu vnútorných, 
biokultúrnych prístupov k zachovaniu 
biodiverzity a drobných poľnohospodárov, 
ktorí vyrábajú väčšinu potravín na svete, a 
bráni týmto politikám;
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3.10.2016 B8-1043/4

Pozmeňujúci návrh 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
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh uznesenia B8-1043/2016
Giovanni La Via, Peter Liese, Jo Leinen, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, 
Estefanía Torres Martínez, Bas Eickhout, Marco Affronte
v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
o vykonávaní Parížskej dohody a konferencii OSN o zmene klímy 2016 v Marrákeši 
v Maroku (COP 22)

Návrh uznesenia
Odsek 46

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

46. zdôrazňuje opatrenia na dekarbonizáciu 
a vyššiu odolnosť voči zmene klímy, ktoré 
prijíma čoraz širšie spektrum neštátnych 
subjektov; zdôrazňuje preto význam 
štruktúrovaného a konštruktívneho dialógu 
medzi vládami, podnikateľskou obcou, 
mestami, regiónmi, medzinárodnými 
organizáciami, občianskou spoločnosťou a 
akademickými inštitúciami a význam 
zabezpečenia ich zapojenia do plánovania 
a vykonávania opatrení v oblasti klímy s 
cieľom mobilizovať dôrazné celosvetové 
opatrenia na vytvorenie nízkouhlíkových a 
odolných spoločností; víta vytvorenie 
celosvetového akčného programu v oblasti 
klímy, ktorý nadväzuje na akčný program 
Lima-Paríž zahŕňajúci sedemdesiat 
mnohostranných iniciatív v rozličných 
odvetviach;

46. zdôrazňuje opatrenia na dekarbonizáciu 
a vyššiu odolnosť voči zmene klímy, ktoré 
prijíma čoraz širšie spektrum neštátnych 
subjektov; zdôrazňuje preto význam 
štruktúrovaného a konštruktívneho dialógu 
medzi vládami, podnikateľskou obcou 
vrátane malých a stredných podnikov, 
mestami, regiónmi, medzinárodnými 
organizáciami, občianskou spoločnosťou a 
akademickými inštitúciami, ktorého 
cieľom je prijatie dôrazných globálnych 
opatrení na vytvorenie nízkouhlíkových a 
odolných spoločností; víta vytvorenie 
celosvetového akčného programu v oblasti 
klímy, ktorý nadväzuje na akčný program 
Lima-Paríž zahŕňajúci sedemdesiat 
mnohostranných iniciatív v rozličných 
odvetviach a projekty; tento zoznam je 
však potrebné vyčistiť v súlade so 
normami a kritériami trvalej 
udržateľnosti, ako to požadovala väčšina 
aktérov občianskej spoločnosti;
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Pozmeňujúci návrh 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
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh uznesenia B8-1043/2016
Giovanni La Via, Peter Liese, Jo Leinen, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, 
Estefanía Torres Martínez, Bas Eickhout, Marco Affronte
v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
o vykonávaní Parížskej dohody a konferencii OSN o zmene klímy 2016 v Marrákeši 
v Maroku (COP 22)

Návrh uznesenia
Odsek 46 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

 46a. pripomína význam práce otvorenej 
medzivládnej pracovnej skupiny (IGWG) 
o nadnárodných spoločnostiach a iných 
obchodných podnikoch v oblasti ľudských 
práv s cieľom vypracovať medzinárodný 
právne záväzný nástroj na reguláciu 
činnosti nadnárodných spoločností a 
iných obchodných podnikov v 
medzinárodnom rámci právnych 
predpisov v oblasti ľudských práv; vyzýva 
preto všetky členské štáty EÚ a Komisiu, 
aby sa konštruktívne zapojili do rokovaní, 
najmä preto, aby sa zabránilo 
beztrestnosti v prípade nadnárodných 
korporácií podporujúcich podniky, ktoré 
vplývajú škodlivo na klimatické zmeny;

Or. en


