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12.3.2019 B8-0184/6

Pozměňovací návrh 6
Kathleen Van Brempt, Jytte Guteland, Miriam Dalli
za skupinu S&D
Lynn Boylan
za skupinu GUE/NGL
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

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vítá sdělení Komise o dlouhodobé 
strategii do roku 2050 s názvem „Čistá 
planeta pro všechny – Evropská 
dlouhodobá strategická vize prosperující, 
moderní, konkurenceschopné a klimaticky 
neutrální ekonomiky“, která zdůrazňuje 
příležitosti a výzvy, jež transformace k 
ekonomice s čistými nulovými emisemi 
skleníkových plynů přináší evropským 
občanům a evropské ekonomice, a stanoví 
základ pro širokou diskusi za účasti orgánů 
EU, vnitrostátních parlamentů, 
podnikového sektoru, nevládních 
organizací, měst a komunit, i občanů;

1. vítá sdělení Komise o dlouhodobé 
strategii do roku 2050 s názvem „Čistá 
planeta pro všechny – Evropská 
dlouhodobá strategická vize prosperující, 
moderní, konkurenceschopné a klimaticky 
neutrální ekonomiky“, která zdůrazňuje 
příležitosti a výzvy, jež transformace k 
ekonomice s čistými nulovými emisemi 
skleníkových plynů přináší evropským 
občanům a evropské ekonomice, a stanoví 
základ pro širokou diskusi za účasti orgánů 
EU, vnitrostátních parlamentů, 
podnikového sektoru, nevládních 
organizací, akademické obce a dalších 
výzkumných organizací, odborů, regionů, 
měst a komunit, ale i občanů; schvaluje cíl 
nulových čistých emisí skleníkových plynů 
do roku 2050 a žádá členské státy, aby 
udělaly totéž na zvláštním summitu EU 
v Sibiu v květnu 2019 v rámci diskusí o 
budoucnosti Evropy; vyzývá členské státy, 
aby se zavázaly, že vynaloží úsilí nutné k 
dosažení tohoto cíle;

Or. en
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12.3.2019 B8-0184/7

Pozměňovací návrh 7
Kathleen Van Brempt, Jytte Guteland, Miriam Dalli
za skupinu S&D
Lynn Boylan
za skupinu GUE/NGL
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. zdůrazňuje, že evropští občané čelí 
již nyní přímým dopadům změny klimatu; 
zdůrazňuje, že podle Evropské agentury 
pro životní prostředí činily průměrné 
roční ztráty způsobené extrémními 
povětrnostními jevy a extrémními 
doprovodnými jevy změny klimatu v Unii 
v letech 2010 až 2016 přibližně 12,8 
miliardy EUR, a že nedojde-li k přijetí 
dalších opatření, mohly by škody 
způsobené změnou klimatu vystoupat do 
roku 2080 v EU přinejmenším na 190 
miliard EUR, což představuje čistou ztrátu 
rovnající se 1,8 % jejího současného 
HDP; zdůrazňuje, že podle scénáře s 
vysokými emisemi by roční náklady 
způsobené záplavami mohly v EU do roku 
2100 dosáhnout až 1 bilionu EUR a že 
katastrofy související s povětrnostními 
jevy by do roku 2100 mohly mít dopad 
přibližně na dvě třetiny evropských 
občanů v porovnání s 5 % obyvatel v 
dnešní době; dále zdůrazňuje, že podle 
Evropské agentury pro životní prostředí 
bude 50 % obydlených oblastí v EU do 
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roku 2030 trpět vážným nedostatkem 
vody;

Or. en
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12.3.2019 B8-0184/8

Pozměňovací návrh 8
Kathleen Van Brempt, Jytte Guteland, Miriam Dalli
za skupinu S&D
Lynn Boylan
za skupinu GUE/NGL
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 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1b. zdůrazňuje, že z této zvláštní 
zprávy IPCC vyplývá, že omezit globální 
oteplování na 1,5°C, a to bez jakéhokoli 
nebo jen s omezeným překročením, by 
znamenalo dosáhnout celosvětově 
nulových čistých emisí skleníkových plynů 
nejpozději do roku 2067 a každoročně 
emise skleníkových plynů do roku 2030 
snižovat na nejvýše 27,4 GtCO2eq; 
zdůrazňuje, že s ohledem na tato zjištění 
musí Unie jako globální lídr usilovat o to, 
aby bylo nulových čistých emisí 
skleníkových plynů dosaženo co nejdříve, 
nejpozději však do roku 2050, abychom 
mohli s určitou jistotou doufat, že nárůst 
globální teploty nepřekročí 1,5 °C do roku 
2100;

Or. en
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12.3.2019 B8-0184/9

Pozměňovací návrh 9
Kathleen Van Brempt, Jytte Guteland, Miriam Dalli
za skupinu S&D
Lynn Boylan
za skupinu GUE/NGL
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 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1c. vyjadřuje znepokojení nad zprávou 
OSN „Environment Emissions Gap 
Report“, v níž se uvádí, že stávající 
nepodmíněné vnitrostátně stanovené 
příspěvky (Nationally Determined 
Contributions, NDCs) zdaleka překračují 
limit oteplování, který Pařížská dohoda 
stanovuje na úrovni výrazně pod 2 °C, a 
povedou podle odhadů naopak k 
oteplování o 3,2°C do roku 2100; 
zdůrazňuje, že je velmi naléhavé, aby 
všechny strany UNFCCC do roku 2020 
zvýšily své klimatické cíle;

Or. en
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12.3.2019 B8-0184/10

Pozměňovací návrh 10
Kathleen Van Brempt, Jytte Guteland, Miriam Dalli
za skupinu S&D
Lynn Boylan
za skupinu GUE/NGL
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 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje význam různých 
opatření a právních předpisů v oblasti 
klimatu přijatých v různých politických 
oblastech, avšak varuje, že roztříštěný 
přístup může vést k nekonzistentnostem a 
nepovede k dosažení ekonomiky s 
nulovými emisemi skleníkových plynů v 
EU do roku 2050; domnívá se, že je třeba 
přijmout zastřešující přístup;

4. zdůrazňuje význam různých 
opatření a právních předpisů v oblasti 
klimatu přijatých v různých politických 
oblastech, avšak varuje, že roztříštěný 
přístup může vést k nekonzistentnostem a 
nepovede k dosažení ekonomiky s 
nulovými emisemi skleníkových plynů v 
EU do roku 2050; domnívá se, že bude 
nezbytný zastřešující přístup v podobě 
právní úpravy EU o ochraně klimatu, a 
žádá Komisi, aby tuto možnost neprodleně 
prozkoumala;

Or. en
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12.3.2019 B8-0184/11

Pozměňovací návrh 11
Kathleen Van Brempt, Jytte Guteland, Miriam Dalli
za skupinu S&D
Lynn Boylan
za skupinu GUE/NGL
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
Nadpis za bodem 5 (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Scénáře evropské strategie nulových emisí 
do poloviny století

Or. en
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12.3.2019 B8-0184/12

Pozměňovací návrh 12
Kathleen Van Brempt, Jytte Guteland, Miriam Dalli
za skupinu S&D
Lynn Boylan
za skupinu GUE/NGL
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 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. konstatuje, že evropská strategie 
nulových čistých emisí představuje osm 
scénářů, jak dosáhnout ekonomické, 
technologické a sociální transformace, 
kterou Unie potřebuje, aby splnila 
dlouhodobý teplotní cíl vytyčený 
Pařížskou dohodou; lituje nicméně, že 
strategie se nezabývá žádnými scénáři 
dosažení nulových čistých emisí dříve než 
v roce 2050; konstatuje, že pouze dva z 
těchto scénářů umožní Unii dosáhnout 
nejpozději do roku 2050 čistých nulových 
emisí; zdůrazňuje, že to vyžaduje rychlou 
akci a značné úsilí na místní, regionální, 
státní i unijní úrovni, a to rovněž se 
zapojením všech nestátních aktérů; 
uznává, že regionálně a místně stanovené 
příspěvky by mohly být důležitým 
nástrojem pro překonání nedostatků při 
snižování emisí; připomíná, že členské 
státy mají povinnost přijímat dlouhodobé 
národní strategie, jak je stanoveno v 
nařízení o správě energetické unie1a; 
vyzývá proto členské státy, aby stanovily 
jednoznačné krátkodobé i dlouhodobé cíle 
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a programy, které budou v souladu s cíli 
Pařížské dohody, a aby poskytovaly 
investiční podporu scénářům pro dosažení 
nulových čistých emisí;
_______________________________
1a Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2018/1999 ze dne 11. prosince 
2018 o správě energetické unie a opatření 
v oblasti klimatu, kterým se mění nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
663/2009 a (ES) č. 715/2009, směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 94/22/ES, 
98/70/ES, 2009/31/ES, 2009/73/ES, 
2010/31/EU, 2012/27/EU a 2013/30/EU, 
směrnice Rady 2009/119/ES a (EU) 
2015/652 a zrušuje nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 525/2013 (Úř. 
věst. L 328, 21.12.2018, s. 1).

Or. en
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12.3.2019 B8-0184/13

Pozměňovací návrh 13
Kathleen Van Brempt, Jytte Guteland, Miriam Dalli
za skupinu S&D
Lynn Boylan
za skupinu GUE/NGL
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 5 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5b. poukazuje na to, že, podle odhadů 
Komise vykazují scénáře s nulovými 
emisemi vyšší růst HDP Unie než scénáře 
s mírnějším snižováním emisí, přičemž 
účinky by měly být v obou případech 
rozloženy na území Unie nerovnoměrně, 
což je způsobeno rozdíly mezi jednotlivými 
členskými státy, mimo jiné pokud jde o 
HDP na obyvatele a uhlíkovou náročnost 
energetického mixu; domnívá se, že 
zdaleka nejnákladnějším scénářem by 
byla nečinnost, která by vedla nejen k 
mimořádně velkému snížení HDP v 
Evropě, nýbrž také k dalšímu 
prohlubování ekonomických rozdílů mezi 
členskými státy a regiony i v rámci nich, 
protože se očekává, že na některé členské 
státy by měla nečinnost tvrdší dopad než 
na jiné;

Or. en
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12.3.2019 B8-0184/14

Pozměňovací návrh 14
Kathleen Van Brempt, Jytte Guteland, Miriam Dalli
za skupinu S&D
Lynn Boylan
za skupinu GUE/NGL
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 5 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5c. se znepokojením konstatuje, že 
závislost EU na dovozech energie činí v 
současnosti přibližně 55 %; zdůrazňuje, že 
v situaci dosažení nulových čistých emisí 
by tento podíl klesl na 20 % do roku 2050, 
což by pozitivně ovlivnilo obchodní bilanci 
a geopolitické postavení EU; konstatuje, 
že kumulativní úspory nákladů na dovoz 
fosilních paliv v období 2031 až 2050 by 
dosáhly přibližně 2–3 bilionů EUR a tyto 
prostředky by mohly být použity na 
udržitelné a spravedlivé investice;

Or. en
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12.3.2019 B8-0184/15

Pozměňovací návrh 15
Kathleen Van Brempt, Jytte Guteland, Miriam Dalli
za skupinu S&D
Lynn Boylan
za skupinu GUE/NGL
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 5 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5d. zdůrazňuje, že by menší 
znečišťování ovzduší v situaci dosažení 
nulových čistých emisí snížilo počet 
předčasných úmrtí způsobených jemnými 
částicemi o více než 40 %; konstatuje, že v 
takové situaci by se náklady spojené se 
újmami na zdraví snížily přibližně o 200 
miliard EUR ročně;

Or. en


