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Pozměňovací návrh 2
Bas Eickhout
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení B8-0184/2019
Christian Ehler, Paul Rübig, Kathleen Van Brempt, Zdzisław Krasnodębski, 
Fredrick Federley, Benedek Jávor, Dario Tamburrano, Barbara Kappel
za Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
Evropská dlouhodobá strategická vize prosperující, moderní, konkurenceschopné a klimaticky 
neutrální ekonomiky 

Návrh usnesení
Bod -1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

 -1a. bere na vědomí, že závažná rizika 
spojená se změnou klimatu patří k 
záležitostem, kterým občané přikládají 
největší význam; podporuje demonstrace, 
zejména v podobě pochodů za klima a 
školních stávek, jež zvyšují povědomí o 
těchto klimatických rizikách; uznává, že 
lidé v Evropě, zejména mladá generace, 
jsou hluboce znepokojeni nedostatečným 
úsilím vlád v Evropě o zajištění udržitelné 
budoucnosti; vítá požadavky těchto 
aktivistů na větší ambice v oblasti klimatu 
a žádá celostátní, regionální a místní 
orgány a EU, aby podnikly konkrétní a 
rychlé kroky, aby nedošlo k překročení 
klimatického limitu 1,5°C;
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Pozměňovací návrh 3
Bas Eickhout
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení B8-0184/2019
Christian Ehler, Paul Rübig, Kathleen Van Brempt, Zdzisław Krasnodębski, 
Fredrick Federley, Benedek Jávor, Dario Tamburrano, Barbara Kappel
za Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
Evropská dlouhodobá strategická vize prosperující, moderní, konkurenceschopné a klimaticky 
neutrální ekonomiky 

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vyjadřuje přesvědčení, že Evropa 
by mohla být vedoucí silou klimatické 
neutrality investicemi do inovativních 
technologických řešení, zvyšováním 
kompetencí občanů a sladěním kroků v 
klíčových oblastech, jako je energetika, 
průmyslová politika a výzkum, za 
současného zajištění sociální spravedlnosti 
pro spravedlivý přechod;

2. vyjadřuje přesvědčení, že Evropa 
by mohla být vedoucí silou nulových 
čistých emisí skleníkových plynů 
investicemi do inovativních 
technologických řešení, zvyšováním 
kompetencí občanů a sladěním kroků v 
klíčových oblastech, jako je energetika, 
průmyslová politika, doprava, zemědělství 
a výzkum, za současného zajištění tvorby 
pracovních míst a sociální spravedlnosti 
pro spravedlivý přechod;
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