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3.10.2016 B8-1043/2

Ändringsförslag 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
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till resolution B8-1043/2016
Giovanni La Via, Peter Liese, Jo Leinen, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, 
Estefanía Torres Martínez, Bas Eickhout, Marco Affronte
för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
Genomförandet av Parisavtalet och FN:s klimatkonferens i Marrakech, Marocko, 2016 
(COP 22)

Förslag till resolution
Punkt 22

Förslag till resolution Ändringsförslag

22. Europaparlamentet välkomnar 
utvecklingen av utsläppshandelssystem 
globalt, bl.a. 17 utsläppshandelssystem 
som är i bruk på fyra kontinenter, omfattar 
länder som svarar för sammanlagt 40 
procent av världens BNP och bidrar till en 
kostnadseffektiv minskning av de globala 
utsläppen. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att främja kopplingar 
mellan EU:s utsläppshandelssystem och 
andra utsläppshandelssystem för att 
åstadkomma internationella 
koldioxidmarknadsmekanismer och på det 
sättet öka ambitionsnivån i klimatfrågor 
och samtidigt bidra till att minska risken 
för koldioxidläckage genom att skapa lika 
villkor. Parlamentet efterlyser kraftfulla 
insatser för att hålla eventuella 
medlemsstater med en skiftande status 
kvar inom EU:s utsläppshandelssystem. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
införa skyddsåtgärder för att se till att en 
koppling till EU:s utsläppshandelssystem 
resulterar i varaktiga begränsningsbidrag 
och inte undergräver EU:s inhemska mål i 
fråga om växthusgasutsläpp.

22. Europaparlamentet konstaterar 
utvecklingen av utsläppshandelssystem 
globalt, bl.a. 17 utsläppshandelssystem 
som är i bruk på fyra kontinenter, omfattar 
länder som svarar för sammanlagt 40 
procent av världens BNP och ger sken av 
att åstadkomma en kostnadseffektiv 
minskning av de globala utsläppen. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
införa skyddsåtgärder för att se till att en 
koppling till EU:s utsläppshandelssystem 
resulterar i varaktiga begränsningsbidrag 
och inte undergräver EU:s inhemska mål i 
fråga om växthusgasutsläpp.
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Ändringsförslag 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
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till resolution B8-1043/2016
Giovanni La Via, Peter Liese, Jo Leinen, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, 
Estefanía Torres Martínez, Bas Eickhout, Marco Affronte
för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
Genomförandet av Parisavtalet och FN:s klimatkonferens i Marrakech, Marocko, 2016 
(COP 22)

Förslag till resolution
Punkt 24a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

 24a. Europaparlamentet noterar att 
Redd+, i stället för att effektivt minska 
avskogningen, indirekt leder till ökat 
markrofferi och flera 
människorättskränkningar, och att det 
hindrar och står i vägen för välbehövlig 
politik till stöd för endogena strategier 
inriktade på ekologisk odling för 
bevarande av den biologiska mångfalden 
och småbrukare som producerar 
huvudandelen av världens livsmedel.
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Ändringsförslag 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
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till resolution B8-1043/2016
Giovanni La Via, Peter Liese, Jo Leinen, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, 
Estefanía Torres Martínez, Bas Eickhout, Marco Affronte
för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
Genomförandet av Parisavtalet och FN:s klimatkonferens i Marrakech, Marocko, 2016 
(COP 22)

Förslag till resolution
Punkt 46

Förslag till resolution Ändringsförslag

46. Europaparlamentet vill lyfta fram de 
åtgärder som vidtas av allt fler icke-statliga 
aktörer för utfasning av fossila bränslen och 
för att öka motståndskraften mot 
klimatförändringarna. Parlamentet betonar 
därför vikten av en strukturerad och 
konstruktiv dialog mellan regeringar, 
näringsliv, städer, regioner, internationella 
organisationer, det civila samhället och 
akademiska institutioner, samt att dessa 
måste få delta i planeringen och 
genomförandet av klimatåtgärder för att 
mobilisera kraftfulla globala insatser för 
koldioxidsnåla och motståndskraftiga 
samhällen. Parlamentet ser positivt på att det 
upprättas en agenda för globala 
klimatåtgärder, som bygger vidare på 
åtgärdsagendan Lima–Paris och omfattar 
70 initiativ från många aktörer i olika 
sektorer.

46. Europaparlamentet vill lyfta fram de 
åtgärder som vidtas av allt fler icke-
statliga aktörer för utfasning av fossila 
bränslen och för att öka motståndskraften 
mot klimatförändringarna. Parlamentet 
betonar därför vikten av en strukturerad 
och konstruktiv dialog mellan regeringar, 
näringsliv, inklusive små och medelstora 
företag, städer, regioner, internationella 
organisationer, det civila samhället och 
akademiska institutioner, för att 
mobilisera kraftfulla globala insatser för 
koldioxidsnåla och motståndskraftiga 
samhällen. Parlamentet ser positivt på att 
det upprättas en agenda för globala 
klimatåtgärder, som bygger vidare på 
åtgärdsagendan Lima–Paris och omfattar 
70 initiativ från många aktörer i olika 
sektorer, trots att det måste gallras i den 
här förteckningen i enlighet med normer 
och kriterier för hållbarhet, såsom 
flertalet aktörer från det civila samhället 
krävt.
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Ändringsförslag 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
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till resolution B8-1043/2016
Giovanni La Via, Peter Liese, Jo Leinen, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, 
Estefanía Torres Martínez, Bas Eickhout, Marco Affronte
för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
Genomförandet av Parisavtalet och FN:s klimatkonferens i Marrakech, Marocko, 2016 
(COP 22)

Förslag till resolution
Punkt 46a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

 46a. Europaparlamentet påminner om 
vikten av det arbete som görs av den 
öppna mellanstatliga arbetsgruppen för 
transnationella bolag och andra företag 
inom området mänskliga rättigheter, för 
att utarbeta ett internationellt rättsligt 
bindande instrument som, inom ramen 
för internationell 
människorättslagstiftning, ska reglera den 
verksamhet som bedrivs av 
transnationella bolag och andra företag. 
Parlamentet uppmanar därför alla EU-
medlemsstater och kommissionen att 
konstruktivt ta del i förhandlingarna, 
framför allt för att transnationella bolag 
inte ska få gå ostraffade om de gynnar 
sådan affärsverksamhet som leder till 
ännu större skador med tanke på 
klimatförändringarna.
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