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Pozměňovací návrh 1
Mohammed Chahim, César Luena, Delara Burkhardt, Alessandra Moretti, Tudor 
Ciuhodaru, Rory Palmer, Nicolás González Casares, Sylwia Spurek, Seb Dance, Monika 
Beňová, Jytte Guteland

Návrh otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou
Právní východisko 12

Návrh otázky k ústnímu zodpovězení s 
rozpravou

Pozměňovací návrh

— s ohledem na zvláštní zprávu 
Mezivládního panelu pro změnu klimatu 
(IPCC) s názvem „Globální oteplení o 1,5 
°C“, jeho pátou hodnotící zprávu a 
souhrnnou zprávu,

— s ohledem na zvláštní zprávu 
Mezivládního panelu pro změnu klimatu 
(IPCC) s názvem „Globální oteplení o 1,5 
°C“, jeho pátou hodnotící zprávu a 
souhrnnou zprávu a zprávu Globální 
komise pro přizpůsobení se změně klimatu 
pojednávající o problematice 
přizpůsobení, zvláštní zprávu IPCC o 
změně klimatu a půdě a zvláštní zprávu 
IPCC o oceánech a kryosféře v měnícím 
se klimatu,

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Mick Wallace, Giorgos Georgiou, Clare Daly

Návrh usnesení
Právní východisko 12 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- s ohledem na zvláštní zprávy 
Mezivládního panelu pro změnu klimatu 
(IPCC) s názvem „Změna klimatu a 
půda“ a „ Oceány a kryosféra“ a jejich 
souhrnné zprávy,

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Pär Holmgren

Návrh usnesení
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Právní východisko 12 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- s ohledem na zvláštní zprávy 
Mezivládního panelu pro změnu klimatu 
(IPCC) s názvem „Změna klimatu a 
půda“ a „ Oceány a kryosféra v měnícím 
se klimatu“, 

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Nils Torvalds, Sophia in 't Veld, Véronique Trillet-Lenoir, Catherine Chabaud, Pascal 
Canfin, Fredrick Federley, Chris Davies, Irena Joveva, Frédérique Ries, María Soraya 
Rodríguez Ramos, Karin Karlsbro, Susana Solís Pérez, Caroline Voaden

Návrh usnesení
Právní východisko 12 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- s ohledem na zvláštní zprávy IPCC 
z roku 2019 o změně klimatu a půdě a o 
oceánech a kryosféře v měnícím se 
klimatu,

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Petros Kokkalis

Návrh usnesení
Právní východisko 12 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- s ohledem na zvláštní zprávu IPCC 
o oceánech a kryosféře v měnícím se 
klimatu, kterou dne 24. září 2019 
schválilo 195 vlád členských států IPCC, 

Or. en
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Pozměňovací návrh 6
Michal Wiezik

Návrh usnesení
Právní východisko 12 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- s ohledem na shrnutí zvláštní 
zprávy IPCC o o změně klimatu, 
desertifikaci, degradaci půdy, udržitelném 
hospodaření s půdou, potravinovém 
zabezpečení a tocích skleníkových plynů 
v suchozemských ekosystémech určené 
politickým činitelům, 

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Mick Wallace, Clare Daly, Giorgos Georgiou

Návrh usnesení
Právní východisko 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

— s ohledem na „Prohlášení o stavu 
globálního klimatu v roce 2018“ 
(Statement on the state of the global 
climate in 2018) Světové meteorologické 
organizace (WMO) z března roku 2019 a 
na 14. vydání Greenhouse Gas Bulletinu 
WMO ze dne 22. listopadu 2018;

— s ohledem na „Prohlášení o stavu 
globálního klimatu v roce 2018“ 
(Statement on the state of the global 
climate in 2018) Světové meteorologické 
organizace (WMO) z března roku 2019, 
14. vydání Greenhouse Gas Bulletinu 
WMO ze dne 22. listopadu 2018 a 
souhrnnou zprávu na vysoké úrovni 
Světové meteorologické organizace s 
názvem „Jednotní ve vědě“ (United in 
Science), 

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Mohammed Chahim, Delara Burkhardt, César Luena, Alessandra Moretti, Nikos 
Androulakis, Rory Palmer, Nicolás González Casares, Sylwia Spurek, Seb Dance, 
Monika Beňová, Jytte Guteland

Návrh otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou
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Právní východisko 15 a (nové)

Návrh otázky k ústnímu zodpovězení s 
rozpravou

Pozměňovací návrh

- s ohledem na Slezské prohlášení o 
solidaritě a spravedlivé transformaci 
podepsané na konferenci COP24 o změně 
klimatu, 

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Mick Wallace, Clare Daly, Giorgos Georgiou

Návrh usnesení
Právní východisko 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

— s ohledem na shrnutí pro tvůrce 
politik, které je součástí globální hodnotící 
zprávy o biodiverzitě a ekosystémových 
službách, vydané Mezivládní platformou 
pro biodiverzitu a ekosystémové služby 
dne 6. května 2019,

— s ohledem na globální hodnotící 
zprávu o biodiverzitě a ekosystémových 
službách vydanou Mezivládní vědecko-
politickou platformou pro biologickou 
rozmanitost a ekosystémové služby dne 6. 
května 2019 a její shrnutí pro politické 
činitele,

Or. en

Pozměňovací návrh 10
María Soraya Rodríguez Ramos

Návrh usnesení
Právní východisko 16 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- s ohledem na své usnesení ze dne 
15. listopadu 2017 o akčním plánu pro 
přírodu, lidi a hospodářství,

Or. en
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Pozměňovací návrh 11
Pär Holmgren

Návrh usnesení
Právní východisko 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

— s ohledem na prohlášení účastníků  
summitu G7, konaného na zámku Elmau 
v Německu ve dnech 7. až 8. června 2015, 
s názvem „Mysleme dopředu. Konejme 
spolu“, v němž vyjádřili svou podporu 
„sdílení se všemi stranami Rámcové 
úmluvy Organizace spojených národů 
snížení emisí skleníkových plynů do roku 
2050 na horní hranici nejnovějšího 
doporučení Mezivládního panelu pro 
změnu klimatu v rozmezí 40 až 70 % ve 
srovnání s rokem 2010, neboť uznávají, že 
tuto výzvu lze řešit pouze globální 
odpovědí“,

— s ohledem na souhrnnou zprávu na 
vysoké úrovni z poslední informační 
schůze o klimatologii, kterou svolala 
poradní skupina pro vědu summitu OSN o 
opatřeních v oblasti klimatu 2019, s 
názvem „Jednotní ve vědě“ (United in 
Science),

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Anna Zalewska

Návrh usnesení
Právní východisko 17 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- s ohledem na prohlášení o 
spravedlivé transformaci, elektrifikaci 
dopravy a úloze lesů přijatá na konferenci 
COP 24 v Katovicích, 

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Christophe Hansen

Návrh usnesení
Právní východisko 17 a (nové)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- s ohledem na průzkum 
Eurobarometr z dubna 2019 týkající se 
změny klimatu,

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Pär Holmgren

Návrh usnesení
Právní východisko 17 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- s ohledem na zvláštní 
Eurobarometr z roku 2019 týkající se 
změny klimatu,

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Anna Zalewska

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že Pařížská 
dohoda vstoupila v platnost 4. listopadu 
2016, kdy 185 ze 197 smluvních stran 
uložilo své listiny o ratifikaci, přijetí, 
schválení nebo přistoupení u OSN (k datu 
5. září 2019);

A. vzhledem k tomu, že Pařížská 
dohoda vstoupila v platnost 4. listopadu 
2016, kdy 185 ze 197 smluvních stran 
uložilo své listiny o ratifikaci, přijetí, 
schválení nebo přistoupení u OSN (k datu 
5. září 2019); vzhledem k tomu, že to pro 
všechny hlavní celosvětové ekonomiky 
přestavuje zdaleka nejvyšší zamýšlené 
vnitrostátně stanovené příspěvky;

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Daniela Rondinelli
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že EU a její 
členské státy předložily dne 6. března 2015 
k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu 
(UNFCCC) své zamýšlené vnitrostátně 
stanovené příspěvky, které je zavazují k 
závaznému cíli spočívajícímu v nejméně 
40% snížení domácích emisí skleníkových 
plynů do roku 2030 oproti úrovni pro rok 
1990;

B. vzhledem k tomu, že EU a její 
členské státy předložily dne 6. března 2015 
k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu 
(UNFCCC) své zamýšlené vnitrostátně 
stanovené příspěvky, které je zavazují k 
závaznému cíli spočívajícímu v nejméně 
40% snížení domácích emisí skleníkových 
plynů do roku 2030 oproti úrovni pro rok 
1990; nicméně vzhledem k tomu, že tento 
cíl nepostačí k udržení globálního 
oteplování v rámci stropů vyžadovaných 
Pařížskou dohodou, a že je proto třeba 
stanovit cíl spočívající v omezení emisí do 
roku 2030 o 65 %; 

Or. it

Pozměňovací návrh 17
Mick Wallace, Clare Daly, Giorgos Georgiou

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že poslední čtyři 
roky – 2015 až 2018 – byly celosvětově 
nejteplejšími roky od doby, kdy existují 
záznamy globální teploty, a vzhledem k 
tomu, že v roce 2018 dosáhly celosvětové 
emise uhlíku rekordní výše;

C. vzhledem k tomu, že poslední čtyři 
roky – 2015 až 2018 – byly celosvětově 
nejteplejšími roky od doby, kdy existují 
záznamy globální teploty, a vzhledem 
k tomu, že v roce 2018 dosáhly 
celosvětové emise uhlíku rekordní výše; 
vzhledem k tomu, že červenec 2019 byl 
nejteplejším měsícem od doby, kdy existují 
záznamy, a rok 2019 pokračuje v tomto 
trendu, čímž by se roky 2015–2019 mohly 
podle WMO stát nejteplejšími roky od 
doby, kdy existují záznamy o měření 
teploty;

Or. en
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Pozměňovací návrh 18
Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Anna Zalewska

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že poslední čtyři 
roky – 2015 až 2018 – byly celosvětově 
nejteplejšími roky od doby, kdy existují 
záznamy globální teploty, a vzhledem k 
tomu, že v roce 2018 dosáhly celosvětové 
emise uhlíku rekordní výše;

(Netýká se českého znění.)

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Daniela Rondinelli

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že podle podle 
Mezinárodního měnového fondu (MMF) 
představovaly celosvětové dotace 
na fosilní paliva v roce 2015 4,7 bilionu 
USD a očekává se, že jejich výše v roce 
2017 dosáhne 5,2 bilionu USD, což se 
rovná 6,5 % HDP; vzhledem k tomu, že v 
lednu 2019 Evropská komise odhadla, že 
dotace na fosilní paliva, které vlády EU 
mezi lety 2008 a 2016 poskytly, činily 
přibližně 54–55 miliard eur ročně;

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Alessandra Moretti

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že Pekingská 
akční platforma z roku 1995 jasně 
stanovila, že existuje spojení mezi 
životním prostředím, udržitelným 
rozvojem a genderem, a uvedla, že ženy 
hrají strategickou úlohu při vývoji 
udržitelných a ekologicky šetrných vzorců 
spotřeby a výroby a že je třeba, aby se na 
všech úrovních zapojily rovným způsobem 
do rozhodování o životním prostředí; 

Or. it

Pozměňovací návrh 21
Mick Wallace, Clare Daly, Giorgos Georgiou

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že závazky, které 
do dnešního dne přijali signatáři Pařížské 
dohody, nebudou dostatečné k dosažení 
společného cíle; vzhledem k tomu, že 
současné vnitrostátně stanovené 
příspěvky, které předložila EU a její 
členské státy, nejsou rovněž v souladu s 
cíli stanovenými v Pařížské dohodě a musí 
být revidovány;

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Christophe Hansen

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že opakovaně 
žádal Evropskou komisi, například v 
březnovém usnesení o strategii nulových 
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čistých emisí, aby prozkoumala 
stanovování cen CO2 v odvětvích, na něž 
se dosud nevztahuje systém EU pro 
obchodování s emisemi; 

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Peter Liese, Pernille Weiss, Agnès Evren, Alexander Bernhuber, Norbert Lins, Edina 
Tóth, Christophe Hansen

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že přibližně 10 % 
emisí skleníkových plynů EU je 
absorbováno rostoucími lesy;

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Mohammed Chahim, César Luena, Alessandra Moretti, Tudor Ciuhodaru, Rory 
Palmer, Nicolás González Casares, Seb Dance, Monika Beňová, Jytte Guteland

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že změna 
klimatu neúměrně postihuje rozvojové 
země, a to i přesto, že produkují daleko 
méně CO2 než země rozvinuté;

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Frédérique Ries, Nils Torvalds, Catherine Chabaud, Véronique Trillet-Lenoir, Fredrick 
Federley

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že Chile, 
hostitelská země konference COP25, již 
naznačilo, že bude vyzdvihovat úlohu 
oceánů v boji proti globálnímu oteplování, 
a že toto rozhodnutí dává ještě větší smysl 
po zveřejnění nové alarmující zprávy 
IPCC o oteplování oceánů; 

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Frédérique Ries, Nils Torvalds, Catherine Chabaud, Véronique Trillet-Lenoir, Fredrick 
Federley

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Cb. vzhledem k tomu, že odborníci 
panelu na vysoké úrovni pro udržitelnou 
oceánskou ekonomiku IPCC navrhují, 
aby se oceány staly zdrojem řešení změny 
klimatu, např. pokud jde o obnovu 
mořských lesů a pobřežních ekosystémů 
poškozených lidskou činností; 

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Mick Wallace, Clare Daly, Giorgos Georgiou

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Cb. vzhledem k tomu, že součásti 
právních předpisů EU, které přispívají k 
plnění vnitrostátně stanovených příspěvků 
EU, zejména směrnice o obnovitelných 
zdrojích energie a směrnice o energetické 
účinnosti, byly stanoveny s vysokou, avšak 
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nadále nedostatečnou mírou ambicí a 
požadují snížení skleníkových plynů v EU 
do roku 2030 nejméně o 45 %; vzhledem k 
tomu, že 45% snížení v EU do roku 2030 
stále nepředstavuje dostatečný příspěvek k 
dosažení cílů Pařížské dohody a cíle 
nulových emisí v polovině století;

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Peter Liese, Agnès Evren, Norbert Lins

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Cb. vzhledem k tomu, že již několikrát 
žádal Komisi, například v usnesení o 
strategii nulových čistých emisí z března 
2019, aby prozkoumala stanovování cen 
CO2 v odvětvích, na něž se dosud 
nevztahuje systém EU pro obchodování s 
emisemi; 

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Mick Wallace, Clare Daly, Giorgos Georgiou

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Cc. vzhledem k tomu, že podle WMO 
představovala celosvětová koncentrace 
CO2 v roce 2018 407,8 části na milion 
(ppm), což je o 2,2 ppm více než v roce 
2017, a koncentrace CO2 by ke konci 
roku 2019 mohly dosáhnout či dokonce 
překročit 410 ppm; 

Or. en
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Pozměňovací návrh 30
Mick Wallace, Clare Daly, Giorgos Georgiou

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Cd. vzhledem k tomu, že ve 185 zemích 
světa se konají demonstrace za klima jako 
součást globálního hnutí, přičemž v září 
2019 vyšlo do ulic rekordních 7,6 milionu 
lidí, což je největší mobilizace za klima v 
historii; 

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Mick Wallace, Clare Daly, Giorgos Georgiou

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C e (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ce. vzhledem k tomu, že zpráva IPCC 
o nárůstu teploty o 1,5 °C prokazuje, že 
dopady nárůstu teplot budou 
pravděpodobně podstatně méně vážné při 
nárůstu o 1,5 °C než nárůstu o 2 °C;

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Mick Wallace, Clare Daly, Giorgos Georgiou

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C f (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Cf. vzhledem k tomu, že skutečnost, že 
hlavní producenti emisí nedokázali snížit 
své emise skleníkových plynů v souladu s 
opatřením vyžadujícím omezit nárůst 
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průměrné globální teploty na 1,5 °C, 
zhoršuje již tak obrovský rozsah a náklady 
nezbytného přizpůsobení se změně 
klimatu, přičemž zvlášť závažné důsledky 
dopadají na nejméně rozvinuté země a 
malé ostrovní rozvojové státy; vzhledem k 
tomu, že je třeba podporovat všechny 
iniciativy ze strany nejméně rozvinutých 
zemí a malých ostrovních rozvojových 
států vypracovat systém informování o 
rizicích a systém včasného varování;

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Mick Wallace, Clare Daly, Giorgos Georgiou

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C g (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Cg. vzhledem k tomu, že je 
neudržitelné nechat náklady na 
přizpůsobování se změně klimatu na 
úrovni, na niž se propadly, a subjekty 
nesoucí hlavní odpovědnost za emise 
skleníkových plynů musí převzít většinu 
globálního břemene;

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Mick Wallace, Clare Daly, Giorgos Georgiou

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C h (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ch. vzhledem k tomu, že lesy významně 
přispívají ke zmírňování změny klimatu a 
přizpůsobování se této změně; vzhledem k 
tomu, že odlesňování je zodpovědné za 
téměř 20 % celosvětových emisí 
skleníkových plynů a je motivováno 
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především rozšiřováním průmyslové 
výroby v oblasti chovu hospodářských 
zvířat, pěstování sóji a výroby palmového 
oleje, a to i pro trh EU; vzhledem k tomu, 
že by EU měla snížit své nepřímé 
příspěvky k odlesňování („embodied 
deforestation“ – odlesňování spojené s 
výrobou zboží nebo komodity), za něž je 
zodpovědná;

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Mick Wallace, Giorgos Georgiou, Clare Daly

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. připomíná, že změna klimatu je 
jednou z nejdůležitějších výzev, před nimiž 
lidstvo stojí, a že všechny státy a aktéři na 
celosvětové úrovni musí v boji proti změně 
klimatu vynaložit veškeré úsilí; 
zdůrazňuje, že abychom dostáli kolektivní 
odpovědnosti vůči celé planetě, je jediným 
řešením včasná mezinárodní spolupráce a 
solidarita a systematická a trvalá ochota 
postupovat společně;

1. připomíná, že změna klimatu je 
jakožto příčina a multiplikační faktor 
dalších rizik nejdůležitější výzvou, před 
níž lidstvo stojí; zdůrazňuje, že změna 
klimatu je naléhavá záležitost, která 
vyžaduje naléhavou reakci, že dochází k 
hromadnému vymírání a že všechny státy 
a aktéři na celosvětové úrovni musí udělat 
vše, co je v jejich silách, aby proti ní 
bojovali; zdůrazňuje, že abychom dostáli 
kolektivní odpovědnosti vůči celé planetě a 
zastavili hroucení klimatu, je jediným 
řešením včasná mezinárodní spolupráce a 
solidarita a systematická a trvalá ochota 
postupovat společně;

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Mick Wallace, Clare Daly, Giorgos Georgiou

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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1. připomíná, že změna klimatu je 
jednou z nejdůležitějších výzev, před nimiž 
lidstvo stojí, a že všechny státy a aktéři na 
celosvětové úrovni musí v boji proti změně 
klimatu vynaložit veškeré úsilí; 
zdůrazňuje, že abychom dostáli kolektivní 
odpovědnosti vůči celé planetě, je jediným 
řešením včasná mezinárodní spolupráce a 
solidarita a systematická a trvalá ochota 
postupovat společně;

1. připomíná, že změna klimatu je 
coby příčina a multiplikační faktor 
dalších rizik nejdůležitější výzvou, před 
níž lidstvo stojí, a že všechny státy a aktéři 
na celosvětové úrovni musí v boji proti ní 
vynaložit veškeré úsilí; zdůrazňuje, že 
abychom dostáli kolektivní odpovědnosti 
vůči celé planetě a zastavili hroucení 
klimatu, je jediným řešením včasná 
mezinárodní spolupráce a solidarita a 
systematická a trvalá ochota postupovat 
společně;

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Anna Zalewska

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. připomíná, že změna klimatu je 
jednou z nejdůležitějších výzev, před nimiž 
lidstvo stojí, a že všechny státy a aktéři na 
celosvětové úrovni musí v boji proti změně 
klimatu vynaložit veškeré úsilí; 
zdůrazňuje, že abychom dostáli kolektivní 
odpovědnosti vůči celé planetě, je jediným 
řešením včasná mezinárodní spolupráce a 
solidarita a systematická a trvalá ochota 
postupovat společně;

1. připomíná, že změna klimatu je 
jednou z nejdůležitějších výzev, před nimiž 
lidstvo stojí, a že všechny státy a aktéři na 
celosvětové úrovni musí vynaložit veškeré 
úsilí, aby ji zmírnili a přizpůsobili se jí; 
zdůrazňuje, že abychom dostáli kolektivní 
odpovědnosti vůči celé planetě, je jediným 
řešením včasná mezinárodní spolupráce a 
solidarita a systematická a trvalá ochota 
postupovat společně;

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Peter Liese, Stanislav Polčák, Pernille Weiss, Maria Spyraki, Radan Kanev, Christophe 
Hansen

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. bere na vědomí, že závažná rizika 2. bere na vědomí, že závažná rizika 
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spojená se změnou klimatu patří k 
záležitostem, kterým občané přikládají 
největší význam; vítá, že lidé na celém 
světě, zejména mladší generace, stále 
aktivněji požadují, aby byla přijata opatření 
proti změně klimatu; vítá jejich výzvy ke 
zvýšení kolektivních ambicí a k rychlé akci 
s cílem předejít překročení limitu ve výši 
1,5 °C; je přesvědčen, že jak celostátní, 
regionální a místní orgány, tak i EU by jim 
měly naslouchat;

spojená se změnou klimatu patří k 
záležitostem, kterým občané přikládají 
největší význam; vítá, že lidé na celém 
světě, zejména mladší generace, stále 
aktivněji požadují, aby byla přijata opatření 
proti změně klimatu; vítá jejich výzvy ke 
zvýšení kolektivních ambicí a k rychlé akci 
v souladu s Pařížskou dohodou a 
požadavkem vědeckých subjektů, jako je 
IPCC; je přesvědčen, že celostátní, 
regionální a místní orgány a EU by měly 
na základě těchto výzev jednat;

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Anna Zalewska

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. bere na vědomí, že závažná rizika 
spojená se změnou klimatu patří k 
záležitostem, kterým občané přikládají 
největší význam; vítá, že lidé na celém 
světě, zejména mladší generace, stále 
aktivněji požadují, aby byla přijata opatření 
proti změně klimatu; vítá jejich výzvy ke 
zvýšení kolektivních ambicí a k rychlé akci 
s cílem předejít překročení limitu ve výši 
1,5 °C; je přesvědčen, že jak celostátní, 
regionální a místní orgány, tak i EU by jim 
měly naslouchat;

2. bere na vědomí, že závažná rizika 
spojená se změnou klimatu patří k 
záležitostem, kterým občané přikládají 
největší význam; vítá, že lidé na celém 
světě, zejména mladší generace, stále 
aktivněji požadují, aby byla přijata opatření 
proti změně klimatu; vítá jejich výzvy ke 
zvýšení kolektivních ambicí a k rychlé akci 
s cílem splnit cíle Pařížské dohody; je 
přesvědčen, že celostátní, regionální a 
místní orgány a EU by měly na základě 
těchto výzev jednat;

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Pär Holmgren

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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2. bere na vědomí, že závažná rizika 
spojená se změnou klimatu patří k 
záležitostem, kterým občané přikládají 
největší význam; vítá, že lidé na celém 
světě, zejména mladší generace, stále 
aktivněji požadují, aby byla přijata opatření 
proti změně klimatu; vítá jejich výzvy ke 
zvýšení kolektivních ambicí a k rychlé akci 
s cílem předejít překročení limitu ve výši 
1,5 °C; je přesvědčen, že jak celostátní, 
regionální a místní orgány, tak i EU by jim 
měly naslouchat;

2. bere na vědomí, že závažná rizika 
spojená se změnou klimatu patří k 
záležitostem, kterým občané přikládají 
největší význam; zdůrazňuje, že podle 
zvláštního průzkumu Eurobarometr z 
roku 2019 týkajícího se změny klimatu 
považuje 93 % evropských občanů změnu 
klimatu za vážný problém, přičemž 92 % 
dotazovaných podporuje cíl spočívající v 
dosažení klimatické neutrality do roku 
2050, 92 % z nich by v tomto ohledu 
podpořilo zvýšení obnovitelné energie a 89 
% zvýšení cílů v oblasti energetické 
účinnosti;  vítá, že lidé na celém světě, 
zejména mladší generace, stále aktivněji 
požadují, aby byla přijata opatření proti 
změně klimatu; vítá jejich výzvy ke 
zvýšení kolektivních ambicí a k rychlé akci 
s cílem předejít překročení limitu ve výši 
1,5 °C; je přesvědčen, že celostátní, 
regionální a místní orgány a EU by měly 
na základě těchto výzev jednat;

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Catherine Griset, Aurelia Beigneux

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. bere na vědomí, že závažná rizika 
spojená se změnou klimatu patří k 
záležitostem, kterým občané přikládají 
největší význam; vítá, že lidé na celém 
světě, zejména mladší generace, stále 
aktivněji požadují, aby byla přijata opatření 
proti změně klimatu; vítá jejich výzvy ke 
zvýšení kolektivních ambicí a k rychlé akci 
s cílem předejít překročení limitu ve výši 
1,5 °C; je přesvědčen, že jak celostátní, 
regionální a místní orgány, tak i EU by 
jim měly naslouchat;

2. vítá, že lidé v západním světě, 
zejména mladší generace, stále aktivněji 
požadují, aby byla přijata opatření proti 
změně klimatu; vítá jejich výzvy ke 
zvýšení kolektivních ambicí a k rychlé akci 
s cílem předejít překročení limitu ve výši 
1,5 °C;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 42
Christophe Hansen

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. bere na vědomí, že závažná rizika 
spojená se změnou klimatu patří k 
záležitostem, kterým občané přikládají 
největší význam; vítá, že lidé na celém 
světě, zejména mladší generace, stále 
aktivněji požadují, aby byla přijata opatření 
proti změně klimatu; vítá jejich výzvy ke 
zvýšení kolektivních ambicí a k rychlé akci 
s cílem předejít překročení limitu ve výši 
1,5 °C; je přesvědčen, že jak celostátní, 
regionální a místní orgány, tak i EU by jim 
měly naslouchat;

2. bere na vědomí, že závažná rizika 
spojená se změnou klimatu patří k 
záležitostem, kterým občané přikládají 
největší význam; připomíná, že 93 % 
občanů EU považuje změnu klimatu za 
závažný problém; vítá, že lidé na celém 
světě, zejména mladší generace, stále 
aktivněji požadují, aby byla přijata opatření 
proti změně klimatu; vítá jejich výzvy ke 
zvýšení kolektivních ambicí a k rychlé akci 
s cílem předejít překročení limitu ve výši 
1,5 °C; je přesvědčen, že celostátní, 
regionální a místní orgány a EU by měly 
na základě těchto výzev jednat;

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Mick Wallace, Clare Daly, Giorgos Georgiou

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. bere na vědomí, že závažná rizika 
spojená se změnou klimatu patří k 
záležitostem, kterým občané přikládají 
největší význam; vítá, že lidé na celém 
světě, zejména mladší generace, stále 
aktivněji požadují, aby byla přijata opatření 
proti změně klimatu; vítá jejich výzvy ke 
zvýšení kolektivních ambicí a k rychlé akci 
s cílem předejít překročení limitu ve výši 
1,5 °C; je přesvědčen, že jak celostátní, 
regionální a místní orgány, tak i EU by jim 
měly naslouchat;

2. bere na vědomí, že závažná rizika 
spojená se změnou klimatu patří k 
záležitostem, kterým lidé přikládají 
největší význam; vítá, že lidé na celém 
světě, zejména mladší generace, stále 
aktivněji požadují, aby byla přijata opatření 
proti změně klimatu; vítá jejich výzvy ke 
zvýšení kolektivních ambicí a k rychlé akci 
s cílem předejít překročení limitu ve výši 
1,5 °C; je přesvědčen, že celostátní, 
regionální a místní orgány a EU by měly 
na základě těchto výzev jednat;
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Or. en

Pozměňovací návrh 44
Petros Kokkalis

Návrh otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou
Bod 2

Návrh otázky k ústnímu zodpovězení s 
rozpravou

Pozměňovací návrh

2. bere na vědomí, že závažná rizika 
spojená se změnou klimatu patří k 
záležitostem, kterým občané přikládají 
největší význam; vítá, že lidé na celém 
světě, zejména mladší generace, stále 
aktivněji požadují, aby byla přijata opatření 
proti změně klimatu; vítá jejich výzvy ke 
zvýšení kolektivních ambicí a k rychlé akci 
s cílem předejít překročení limitu ve výši 
1,5 °C; je přesvědčen, že jak celostátní, 
regionální a místní orgány, tak i EU by jim 
měly naslouchat;

2. bere na vědomí, že závažná rizika 
spojená se změnou klimatu patří k 
záležitostem, kterým občané přikládají 
největší význam; vítá, že lidé na celém 
světě, zejména mladší generace, stále 
aktivněji požadují, aby byla přijata opatření 
proti změně klimatu; vítá jejich výzvy ke 
zvýšení kolektivních ambicí a k rychlé akci 
s cílem předejít překročení limitu ve výši 
1,5 °C; naléhavě vyzývá celostátní, 
regionální a místní orgány a EU, aby na 
základě těchto výzev jednaly;

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Esther de Lange

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. je si vědom toho, že mají-li být 
ambiciózní a inkluzivní politika a opatření 
EU v oblasti klimatu úspěšné, je třeba, 
aby je podporovala veřejnost, což by se 
mělo promítnout v úsilí Unie v boji proti 
změně klimatu; 

Or. en

Pozměňovací návrh 46
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Véronique Trillet-Lenoir, Nils Torvalds, Frédérique Ries, Andreas Glück, Irena Joveva, 
Ondřej Knotek, Catherine Chabaud

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. připomíná, že Pařížská dohoda 
uznává ve své preambuli „právo na 
zdraví“ jako jedno ze základních lidských 
práv; zdůrazňuje, že v čl. 4 odst. 1 
Rámcové úmluvy Organizace spojených 
národů o změně klimatu (UNFCCC) je 
stanoveno, že všechny členské státy by 
měly „využívat vhodné metody, např. 
posouzení dopadu na životní prostředí, 
které budou definované a určené na 
národní úrovni, s ohledem na 
minimalizaci nepříznivých účinků jimi 
realizovaných projektů a opatření ke 
zmírnění či přizpůsobení se změně 
klimatu na hospodářství, na zdraví 
obyvatelstva a na kvalitu životního 
prostředí“; domnívá se, že zdraví by mělo 
být součástí národních adaptačních plánů 
a vnitrostátních sdělení v rámci 
UNFCCC;

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Mick Wallace, Clare Daly, Giorgos Georgiou

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. je si vědom toho, že je třeba 
upřednostňovat opatření, která se zabývají 
sociální zranitelností a rovností, což 
přispěje k úsilí o podporu spravedlivé 
odolnosti vůči změně klimatu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 48
Véronique Trillet-Lenoir, Nils Torvalds, Frédérique Ries, Andreas Glück, Irena Joveva, 
Catherine Chabaud

Návrh usnesení
Bod 2 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2b. zdůrazňuje, že změna klimatu 
oslabuje sociální a environmentální 
faktory ovlivňující zdraví, včetně přístupu 
lidí k čistému ovzduší, nezávadné pitné 
vodě, dostatečnému množství potravin a 
bezpečnému přístřeší; zdůrazňuje, že 
změna klimatu přinášející záplavy, vlny 
veder, sucho a požáry má závažný dopad 
na lidské zdraví a způsobuje mimo jiné 
podvýživu, má dopad na psychické zdraví 
a je zodpovědná za kardiovaskulární a 
dýchací onemocnění a infekce přenášené 
vektory; 

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Esther de Lange, Annie Schreijer-Pierik

Návrh usnesení
Bod 2 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2b. je si vědom pozitivní a významné 
úlohy, kterou v boji proti změně klimatu 
sehrává odvětví zemědělství, a zdůrazňuje 
význam společné zemědělské politiky, 
která zemědělce podporuje při vývoji 
zemědělských postupů šetrných ke 
klimatu, jako je ukládání uhlíku a 
opětovné využívání emisí uhlíku; 

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Mick Wallace, Clare Daly, Giorgos Georgiou



AM\1190058CS.docx 25/158 PE641.381v01-00

CS

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že přímým dopadům 
změny klimatu čelí již nyní všichni 
občané; podtrhuje, že podle Evropské 
agentury pro životní prostředí činily 
průměrné roční ztráty způsobené 
extrémními povětrnostními jevy a 
extrémními doprovodnými jevy změny 
klimatu jen 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;

3. zdůrazňuje, že přímé dopady 
změny klimatu jsou pociťovány již nyní;  
zdůrazňuje, že podle zprávy Globální 
komise pro přizpůsobení se změně klimatu 
z roku 2019 by změna klimatu mohla do 
roku 2030 uvrhnout do chudoby více než 
100 milionů lidí a výnosy plodin by se do 
roku 2050 mohly snížit o 5–30 %, v 
důsledku čehož by obzvláště zranitelné 
oblasti mohly trpět nedostatkem potravin;  
podtrhuje, že podle Evropské agentury pro 
životní prostředí činily průměrné roční 
ztráty způsobené extrémními 
povětrnostními jevy a extrémními 
doprovodnými jevy změny klimatu jen 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;

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Catherine Griset, Aurelia Beigneux

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že přímým dopadům 
změny klimatu čelí již nyní všichni 
občané; podtrhuje, že podle Evropské 
agentury pro životní prostředí činily 
průměrné roční ztráty způsobené 
extrémními povětrnostními jevy a 
extrémními doprovodnými jevy změny 
klimatu jen v Unii v letech 2010 až 2016 
přibližně 12,8 miliardy EUR, a že nedojde-

3. podtrhuje, že podle Evropské 
agentury pro životní prostředí by průměrné 
roční ztráty způsobené extrémními 
povětrnostními jevy a extrémními 
doprovodnými jevy změny klimatu mohly 
jen v Unii v letech 2010 až 2016 činit 
přibližně 12,8 miliardy EUR a že nedojde-
li k přijetí dalších opatření, mohly by 
škody způsobené změnou klimatu 
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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;

vystoupat do roku 2080 v EU 
přinejmenším na 190 miliard EUR, což 
představuje čistou ztrátu rovnající se 1,8 % 
jejího současného HDP;

Or. fr

Pozměňovací návrh 52
Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Anna Zalewska

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že přímým dopadům 
změny klimatu čelí již nyní všichni 
občané; podtrhuje, že podle Evropské 
agentury pro životní prostředí činily 
průměrné roční ztráty způsobené 
extrémními povětrnostními jevy a 
extrémními doprovodnými jevy změny 
klimatu jen 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;

3. podtrhuje, že podle Evropské 
agentury pro životní prostředí činily 
průměrné roční ztráty způsobené 
extrémními povětrnostními jevy a 
extrémními doprovodnými jevy změny 
klimatu jen 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;

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Mick Wallace, Clare Daly

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje, že břemeno změny 
klimatu již dopadá – a bude nadále 
dopadat – zejména na země globálního 
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Jihu, že země globálního Jihu jsou 
zranitelnější vůči negativním dopadům 
klimatických změn než země globálního 
Severu a že země globálního Jihu přispěly 
k emisím skleníkových plynů výrazně 
méně než země globálního Severu; 

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Radan Kanev, Peter Liese

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. je si vědom toho, že má-li být boj 
proti změně klimatu úspěšný a mají-li být 
splněny strategické cíle Pařížské dohody a 
plněny další, ještě ambicióznější programy 
v oblasti klimatu, je třeba rozvíjet vědu a 
na vědě založené inovace; zdůrazňuje, že 
EU se musí v boji proti změně klimatu a 
propagaci technologického pokroku v 
zájmu rozvoje odolného vůči změně 
klimatu chopit vedoucí úlohy; 

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Michal Wiezik

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje, že nemírněné 
oteplování přemění podle očekávání 
celosvětovou ekonomiku tak, že se 
průměrné celosvětové příjmy sníží do roku 
2100 o přibližně 23 % a zvýší se 
celosvětové nerovnosti v příjmech;  
zdůrazňuje, že na rozdíl od předchozích 
odhadů budou očekávané globální ztráty 
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odpovídat přibližně nárůstům průměrné 
globální teploty, přičemž medián ztrát 
bude mnohokrát vyšší, než ukazují 
vedoucí modely1a; 
_________________
1a Burke a kol. 2015, Global non-linear 
effect of temperature on economic 
production. Nature 527

Or. en

Pozměňovací návrh 56
María Soraya Rodríguez Ramos

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. připomíná, že Pařížská dohoda 
vyžaduje, aby všechny strany přijaly 
opatření k zachování a posílení propadů, 
včetně lesních propadů;

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Catherine Griset, Aurelia Beigneux

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že zvláštní zpráva 
IPCC o oteplování o 1,5 °C představuje 
nejucelenější a nejaktuálnější vědecké 
hodnocení scénářů zmírňování změny 
klimatu v souladu s Pařížskou dohodou; 
zdůrazňuje, že z této zprávy vyplývá, že 
omezit globální oteplování na 1,5 °C do 
roku 2100, a to bez překročení nebo jen s 
mírným překročením, by znamenalo 
dosáhnout celosvětově nulových čistých 
emisí skleníkových plynů nejpozději do 

4. zdůrazňuje, že s ohledem na 
zjištění IPCC a v souladu s Pařížskou 
dohodou musí Unie i ostatní velké světové 
ekonomiky usilovat o snížení čistých emisí 
skleníkových plynů;
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roku 2067 a každoročně emise 
skleníkových plynů do roku 2030 snižovat 
na nejvýše 27,4 Gt CO2eq; zdůrazňuje, že 
s ohledem na tato zjištění musí Unie ze své 
pozice globálního lídra usilovat o to, aby 
bylo nulových čistých emisí skleníkových 
plynů dosaženo co nejdříve, nejpozději 
však do roku 2050;

Or. fr

Pozměňovací návrh 58
Mick Wallace, Clare Daly, Giorgos Georgiou

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že zvláštní zpráva 
IPCC o oteplování o 1,5 °C představuje 
nejucelenější a nejaktuálnější vědecké 
hodnocení scénářů zmírňování změny 
klimatu v souladu s Pařížskou dohodou; 
zdůrazňuje, že z této zprávy vyplývá, že 
omezit globální oteplování na 1,5 °C do 
roku 2100, a to bez překročení nebo jen s 
mírným 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 Gt CO2eq; zdůrazňuje, že s 
ohledem na tato zjištění musí Unie ze své 
pozice globálního lídra usilovat o to, aby 
bylo nulových čistých emisí skleníkových 
plynů dosaženo co nejdříve, nejpozději 
však do roku 2050;

4. zdůrazňuje, že zvláštní zpráva 
IPCC o oteplování o 1,5 °C představuje 
nejucelenější a nejaktuálnější vědecké 
hodnocení scénářů zmírňování změny 
klimatu v souladu s Pařížskou dohodou; 
zdůrazňuje, že z této zprávy vyplývá, že 
omezit globální oteplování na 1,5 °C do 
roku 2100, a to bez překročení nebo jen s 
mírným 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 Gt CO2eq; zdůrazňuje, že s 
ohledem na tato zjištění a v souladu s 
Pařížskou dohodou musí Unie coby 
globální lídr a další velké světové 
ekonomiky usilovat o to, aby bylo 
nulových čistých emisí skleníkových plynů 
dosaženo co nejdříve, nejlépe do roku 
2040 a nejpozději do roku 2050;

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Anna Zalewska
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Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že zvláštní zpráva 
IPCC o oteplování o 1,5 °C představuje 
nejucelenější a nejaktuálnější vědecké 
hodnocení scénářů zmírňování změny 
klimatu v souladu s Pařížskou dohodou; 
zdůrazňuje, že z této zprávy vyplývá, že 
omezit globální oteplování na 1,5 °C do 
roku 2100, a to bez překročení nebo jen s 
mírným 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 Gt CO2eq; zdůrazňuje, že s 
ohledem na tato zjištění musí Unie ze své 
pozice globálního lídra usilovat o to, aby 
bylo nulových čistých emisí skleníkových 
plynů dosaženo co nejdříve, nejpozději 
však do roku 2050;

4. zdůrazňuje, že zvláštní zpráva 
IPCC o oteplování o 1,5 °C představuje 
nejucelenější a nejaktuálnější vědecké 
hodnocení scénářů zmírňování změny 
klimatu v souladu s Pařížskou dohodou; 
zdůrazňuje, že z této zprávy vyplývá, že 
omezit globální oteplování na 1,5 °C do 
roku 2100, a to bez překročení nebo jen s 
mírným 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 Gt CO2eq; zdůrazňuje, že s 
ohledem na tato zjištění a v souladu s 
Pařížskou dohodou musí Unie jako 
globální lídr a ostatní velké světové 
ekonomiky usilovat o to, aby bylo 
nulových čistých emisí skleníkových plynů 
dosaženo co nejdříve;

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Chris Davies

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. zdůrazňuje, že panel IPCC ve své 
zprávě o oceánech a kryosféře ze září 
2019 uznal, že změna klimatu má 
katastrofální dopady na přístup k 
dodávkám pitné vody, ztrátu přírodních 
stanovišť, acidifikaci, stav a migrační 
vzorce rybích populací, pobřežní regiony 
závislé na rybolovu a regiony ohrožené 
zvýšeným výskytem rozsáhlých záplav, a 
žádá, aby EU neprodleně přijala opatření 
ke snižování koncentrace a odstraňování 
CO2 z atmosféry;
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Or. en

Pozměňovací návrh 61
Pascal Canfin, Catherine Chabaud, Frédérique Ries, Irena Joveva, Véronique Trillet-
Lenoir

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. zdůrazňuje, že zvláštní zpráva 
Mezivládního panelu pro změnu klimatu 
(IPCC) o změně klimatu, desertifikaci, 
degradaci půdy, udržitelném hospodaření 
s půdou, potravinovém zabezpečení a 
tocích skleníkových plynů v 
suchozemských ekosystémech zdůrazňuje 
dramatické účinky globálního oteplování 
na půdu; zdůrazňuje, že bude-li stávající 
celosvětový trend pokračovat, tyto 
dramatické dopady se pravděpodobně 
ještě zhorší;

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Peter Liese, Stanislav Polčák, Pernille Weiss, Agnès Evren, Edina Tóth, Christophe 
Hansen

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vyjadřuje znepokojení nad zprávou 
OSN o nedostatečném úsilí při snižování 
emisí („Environment Emissions Gap 
Report“) z roku 2018, v níž se uvádí, že 
stávající nepodmíněné vnitrostátně 
stanovené příspěvky (Nationally 
Determined Contributions, NDCs) zdaleka 
nestačí k tomu, aby bylo oteplení omezeno 
v souladu s Pařížskou dohodou na úrovni 
výrazně pod 2 °C, neboť tyto příspěvky 
vedou podle odhadů naopak k oteplování o 

5. vyjadřuje znepokojení nad zprávou 
Programu OSN pro životní prostředí o 
nedostatečném úsilí při snižování emisí v 
roce 2018, v níž se uvádí, že stávající 
nepodmíněné vnitrostátně stanovené 
příspěvky zdaleka nestačí k tomu, aby bylo 
oteplení omezeno v souladu s Pařížskou 
dohodou na úrovni výrazně pod 2°C4, 
neboť tyto příspěvky povedou podle 
odhadů k oteplování o 3,2°C do roku 2100, 
pokud se budou nadále uplatňovat 
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3,2°C do roku 21004; opatření v oblasti klimatu po celé 21. 
století; zdůrazňuje, že s oteplením o 3,2°C 
vážně hrozí, že budou překonány určité 
body zlomu a dojde k dalšímu masivnímu 
oteplování;

_________________ _________________
4 Program OSN pro životní prostředí, „The 
Emissions Gap Report 2014“, s. 21.

4 Program OSN pro životní prostředí, „The 
Emissions Gap Report 2014“, s. 21.

Or. en

Pozměňovací návrh 63
Mick Wallace, Clare Daly, Giorgos Georgiou

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vyjadřuje znepokojení nad zprávou 
OSN o nedostatečném úsilí při snižování 
emisí („Environment Emissions Gap 
Report“) z roku 2018, v níž se uvádí, že 
stávající nepodmíněné vnitrostátně 
stanovené příspěvky (Nationally 
Determined Contributions, NDCs) zdaleka 
nestačí k tomu, aby bylo oteplení omezeno 
v souladu s Pařížskou dohodou na úrovni 
výrazně pod 2 °C, neboť tyto příspěvky 
vedou podle odhadů naopak k oteplování o 
3,2°C do roku 21004;

5. vyjadřuje znepokojení nad zprávou 
Programu OSN pro životní prostředí o 
nedostatečném úsilí při snižování emisí v 
roce 2018, v níž se uvádí, že stávající 
nepodmíněné vnitrostátně stanovené 
příspěvky zdaleka nestačí k tomu, aby bylo 
oteplení omezeno v souladu s Pařížskou 
dohodou na úrovni výrazně pod 2°C, neboť 
tyto příspěvky povedou podle odhadů k 
oteplení o 3,2°C do roku 21004, za 
předpokladu, že se budou nadále 
uplatňovat opatření v oblasti klimatu po 
celé 21. století; proto konstatuje, že má-li 
se odstranit mezera v úsilí o snižování 
emisí, je třeba nejpozději začátkem roku 
2020 přezkoumat vnitrostátně stanovené 
příspěvky EU;

_________________ _________________
4 Program OSN pro životní prostředí, „The 
Emissions Gap Report 2014“, s. 21.

4 Program OSN pro životní prostředí, „The 
Emissions Gap Report 2018“, s. 21.

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Pär Holmgren
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Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. vyjadřuje své znepokojení nad 
zjištěními souhrnné zprávy na vysoké 
úrovni s názvem „Jednotní ve vědě“, která 
byla přijata u příležitosti summitu OSN o 
opatřeních v oblasti klimatu 2019, a 
zejména nad skutečností, že v roce 2017 se 
opět zvýšil růst emisí ze spalování uhlí a 
že meziroční růst emisí CO2 z fosilních 
paliv dosáhl v roce 2018 nového maxima, 
což způsobilo alarmující a nebývalé 
koncentrace skleníkových plynů v 
atmosféře;

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Pär Holmgren

Návrh usnesení
Bod 5 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5b. zdůrazňuje, že pokud by se mělo 
zabránit překročení limitu zvýšení o 
1.5°C, musely by se pětinásobně zvýšit 
ambice v oblasti vnitrostátně stanovených 
příspěvků; zdůrazňuje, že tato celosvětová 
ambice je stále technicky dosažitelná a 
měla by řadu vedlejších přínosů pro 
životní prostředí a veřejné zdraví;

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Alessandra Moretti

Návrh usnesení
Bod 6
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že podle Světové 
zdravotnické organizace (WHO) změna 
klimatu ovlivňuje sociální a 
environmentální zdravotní faktory – čistotu 
ovzduší, nezávadnost pitné vody, dostatek 
potravin a bezpečné přístřeší – a že mezi 
rokem 2030 a 2050 se očekává nárůst 
úmrtnosti způsobené podvýživou, malárií, 
průjmovými onemocněními a tepelným 
stresem o dalších 250 000 osob ročně, 
přičemž extrémně vysoké teploty vzduchu 
přispívají přímo k úmrtí z důvodu 
kardiovaskulárních a respiračních 
onemocnění, zejména pokud jde o starší 
osoby;

6. zdůrazňuje, že podle Světové 
zdravotnické organizace (WHO) změna 
klimatu ovlivňuje sociální 
a environmentální zdravotní faktory – 
čistotu ovzduší, nezávadnost pitné vody, 
dostatek potravin a bezpečné přístřeší – 
a že mezi rokem 2030 a 2050 se očekává 
nárůst úmrtnosti způsobené podvýživou, 
malárií, průjmovými onemocněními 
a tepelným stresem o dalších 250 000 osob 
ročně, přičemž extrémně vysoké teploty 
vzduchu přispívají přímo k úmrtí z důvodu 
kardiovaskulárních a respiračních 
onemocnění, zejména u starších osob; 
nižší hygienické standardy, omezený 
přístup k pitné vodě a nesnadný přístup ke 
zdravotnickým službám ohrožují zdraví 
žen, především během těhotenství;

Or. it

Pozměňovací návrh 67
Christophe Hansen

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že podle Světové 
zdravotnické organizace (WHO) změna 
klimatu ovlivňuje sociální a 
environmentální zdravotní faktory – čistotu 
ovzduší, nezávadnost pitné vody, dostatek 
potravin a bezpečné přístřeší – a že mezi 
rokem 2030 a 2050 se očekává nárůst 
úmrtnosti způsobené podvýživou, malárií, 
průjmovými onemocněními a tepelným 
stresem o dalších 250 000 osob ročně, 
přičemž extrémně vysoké teploty vzduchu 
přispívají přímo k úmrtí z důvodu 
kardiovaskulárních a respiračních 
onemocnění, zejména pokud jde o starší 
osoby;

6. zdůrazňuje, že podle Světové 
zdravotnické organizace (WHO) změna 
klimatu ovlivňuje sociální a 
environmentální zdravotní faktory – čistotu 
ovzduší, nezávadnost pitné vody, dostatek 
potravin a bezpečné přístřeší – a že mezi 
rokem 2030 a 2050 se očekává nárůst 
úmrtnosti způsobené podvýživou, malárií, 
průjmovými onemocněními a tepelným 
stresem o dalších 250 000 osob ročně, 
přičemž extrémně vysoké teploty vzduchu 
přispívají přímo k úmrtí z důvodu 
kardiovaskulárních a respiračních 
onemocnění, zejména u starších a 
zranitelných občanů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 68
Véronique Trillet-Lenoir, Nils Torvalds, Andreas Glück, Catherine Chabaud, Irena 
Joveva

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. vyjadřuje politování nad tím, že 
ukazatele cílů udržitelného rozvoje v 
oblasti změny klimatu nezahrnují zdraví; 
bere však na vědomí, že o nápravu této 
situace usilují akademické výzkumné 
iniciativy, WHO a sekretariát UNFCCC; 
vítá přijetí politického prohlášení OSN na 
vysoké úrovni ze dne 23. září 2019 o 
zajištění všeobecné zdravotní péče;

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Mohammed Chahim, César Luena, Alessandra Moretti, Nikos Androulakis, Rory 
Palmer, Nicolás González Casares, Sylwia Spurek, Seb Dance, Monika Beňová, Jytte 
Guteland

Návrh otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou
Bod 7

Návrh otázky k ústnímu zodpovězení s 
rozpravou

Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje, že globální hodnotící 
zpráva pro biologickou rozmanitost a 
ekosystémové služby v rámci IPBES z 
roku 2019 uvádí, že změna klimatu je 
jednou z hlavních přímých příčin úbytku 
biologické rozmanitosti v posledních 50 
letech, a zdůrazňuje, že její negativní 
dopady na přírodu a biologickou 
rozmanitost by měly být v příštích 
desetiletích stále citelnější;

7. zdůrazňuje, že globální hodnotící 
zpráva pro biologickou rozmanitost a 
ekosystémové služby v rámci IPBES z 
roku 2019, zvláštní zpráva IPCC o změně 
klimatu a půdě, zvláštní zpráva IPCC o 
oceánech a kryosféře v měnícím se 
klimatu a zpráva o přizpůsobení Globální 
komise pro přizpůsobení uvádí, že změna 
klimatu je jednou z hlavních přímých 
příčin úbytku biologické rozmanitosti a 
degradace půdy, a zdůrazňuje, že její 
negativní dopady na přírodu a biologickou 
rozmanitost, ekosystémové služby, oceány 
a potravinové zabezpečení by měly být v 
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příštích desetiletích stále citelnější;

Or. en

Pozměňovací návrh 70
Stanislav Polčák, Peter Liese

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje, že globální hodnotící 
zpráva pro biologickou rozmanitost a 
ekosystémové služby v rámci IPBES z 
roku 2019 uvádí, že změna klimatu je 
jednou z hlavních přímých příčin úbytku 
biologické rozmanitosti v posledních 50 
letech, a zdůrazňuje, že její negativní 
dopady na přírodu a biologickou 
rozmanitost by měly být v příštích 
desetiletích stále citelnější;

7. zdůrazňuje, že globální hodnotící 
zpráva pro biologickou rozmanitost a 
ekosystémové služby v rámci IPBES z 
roku 2019 uvádí, že změna klimatu je 
jednou z hlavních přímých příčin úbytku 
biologické rozmanitosti v posledních 50 
letech a že vymírání druhů se zrychluje, 
což by mohlo mít za následek vyhynutí až 
jednoho milionu druhů, a zdůrazňuje, že 
její negativní dopady vedou k tomu, že 
ztráta biologické rozmanitosti je otázkou 
nejen environmentální, ale i rozvojovou, 
hospodářskou, bezpečnostní, sociální a 
morální;

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Mick Wallace, Clare Daly, Giorgos Georgiou

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje, že globální hodnotící 
zpráva pro biologickou rozmanitost a 
ekosystémové služby v rámci IPBES z 
roku 2019 uvádí, že změna klimatu je 
jednou z hlavních přímých příčin úbytku 
biologické rozmanitosti v posledních 50 
letech, a zdůrazňuje, že její negativní 
dopady na přírodu a biologickou 
rozmanitost by měly být v příštích 

7. zdůrazňuje, že globální hodnotící 
zpráva pro biologickou rozmanitost a 
ekosystémové služby v rámci IPBES z 
roku 2019, zvláštní zpráva IPCC o změně 
klimatu a půdě a zpráva o přizpůsobení 
Globální komise pro přizpůsobení uvádí, 
že změna klimatu je jednou z hlavních 
přímých příčin úbytku biologické 
rozmanitosti a degradace půdy, a 
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desetiletích stále citelnější; zdůrazňuje, že její negativní dopady na 
přírodu, biologickou rozmanitost, 
ekosystémové služby a potravinové 
zabezpečení by měly být v příštích 
desetiletích stále citelnější;

Or. en

Pozměňovací návrh 72
Agnès Evren, Nathalie Colin-Oesterlé

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. zdůrazňuje, že podle globálního 
hodnocení IPBES o biologické 
rozmanitosti a ekosystémových službách v 
roce 2019 dnes hrozí až jednomu milionu 
druhů vyhynutí; připomíná, že biologická 
rozmanitost má zásadní význam pro 
schopnost člověka přizpůsobit se 
globálnímu oteplování a bojovat proti 
němu; obává se dopadu snížené 
biologické rozmanitosti na naši odolnost;

Or. fr

Pozměňovací návrh 73
Catherine Chabaud, Pascal Canfin, Véronique Trillet-Lenoir

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. zdůrazňuje, že zvláštní zpráva 
IPCC s názvem „Oceány a kryosféra v 
měnícím se klimatu“ podtrhuje, že 
klimatické mechanismy jsou závislé na 
zdraví oceánů a mořských ekosystémů, 
které jsou v současné době zasaženy 
globálním oteplováním, znečištěním, 
nadměrným využíváním mořské 
biologické rozmanitosti, acidifikací, 
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odkysličováním a erozí pobřeží; 
připomíná, že oceány jsou součástí řešení, 
které by mohlo zmírnit dopady změny 
klimatu a napomoci přizpůsobení; 
zdůrazňuje, že konference COP25 bude 
první „modrou COP“ vyzývá proto EU, 
aby oceány zařadila mezi prioritní oblasti 
Zelené dohody a probíhajících 
mezinárodních jednání o klimatu;

Or. en

Pozměňovací návrh 74
Pär Holmgren

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. podtrhuje závěry zvláštní zprávy 
IPCC s názvem „Oceány a kryosféra v 
měnícím se klimatu“, zejména závažné 
ohrožení mořských ekosystémů, 
pobřežních ekonomik a zdrojů obživy, 
které je vystupňováno změnou klimatu a 
zvyšující se hladinou moří a s tím 
související acidifikací oceánů, mořskými 
vlnami veder a nebývalým táním ledovců 
a mořského ledu;

Or. en

Pozměňovací návrh 75
Michal Wiezik

Návrh otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou
Bod 7 a (nový)

Návrh otázky k ústnímu zodpovězení s 
rozpravou

Pozměňovací návrh

7a. opakuje, že možnosti reakce s 
okamžitým účinkem zahrnují přísnou 
ochranu ekosystémů s vysokým obsahem 
uhlíku, jako jsou rašeliniště, mokřady, 
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pastviny, mangrovové porosty a nedotčené 
lesy, které nelze v žádném případě 
nahradit zalesňováním, obnovou lesů a 
obnovou znehodnocené půdy, protože tato 
opatření nemají okamžitý účinek;

Or. en

Pozměňovací návrh 76
María Soraya Rodríguez Ramos

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. konstatuje, že pokud by se 
zastavilo odlesňování a znehodnocování 
lesů a umožnila se obnova lesů, bylo by 
tak zajištěno alespoň 30 % veškerých 
zmírňujících opatření, která jsou 
zapotřebí k omezení globálního oteplování 
na 1,5 °C;

Or. en

Pozměňovací návrh 77
Pär Holmgren

Návrh usnesení
Bod 7 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7b. zdůrazňuje, že podle závěrů 
zvláštní zprávy IPCC nazvané „Změna 
klimatu a půda“ pochází přibližně 23 % 
celosvětových emisí skleníkových plynů 
způsobených člověkem ze zemědělství, 
lesnictví a jiných způsobů využívání půdy; 
vyjadřuje znepokojení nad skutečností, že 
intenzifikace zemědělství a stále častější 
případy narušení využívání půdy, jako 
jsou lesní požáry, ještě zhoršují schopnost 
půdy zajišťovat propad uhlíku; 
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Or. en

Pozměňovací návrh 78
Michal Wiezik

Návrh usnesení
Bod 7 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7b. zdůrazňuje, že z celkového 
technického potenciálu postupů pro lepší 
pohlcování uhlíku v zemědělství v EU má 
největší potenciál agrolesnictví1a;
_________________
1a Aertsens J., De Nocker L., Gobin A. 
2011. Valuing the carbon sequestration 
potential for European agriculture 
(Ocenění potenciálu pohlcování uhlíku v 
evropském zemědělství). Land Use Policy 
31

Or. en

Pozměňovací návrh 79
Seb Dance

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. uznává, že nebudou-li splněny 
ambice v oblasti klimatu a životního 
prostředí, které byly dohodnuty na 
konferenci COP 21, bude dosažení většiny 
cílů udržitelného rozvoje OSN téměř 
nemožné;

Or. en

Pozměňovací návrh 80
Maria Spyraki, Peter Liese
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Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vyzývá všechny strany, aby 
přispěly konstruktivním způsobem k 
tomuto procesu, který musí být ukončen do 
roku 2020, kdy musí být vnitrostátně 
stanovené příspěvky aktualizovány, a aby 
zajistily, aby jejich vnitrostátně stanovené 
příspěvky byly v souladu s dlouhodobým 
teplotním cílem Pařížské dohody; 
konstatuje, že stávající závazky nejsou 
zatím ke splnění cílů dohody dostatečné; 
zdůrazňuje proto, že celosvětové emise 
skleníkových plynů zanedlouho dosáhnou 
svého maxima a že by všechny smluvní 
strany, zejména EU a všechny státy 
skupiny G-20, měly zintenzivnit své úsilí a 
zvýšit do roku 2020 své vnitrostátně 
stanovené příspěvky;

8. vyzývá všechny strany, včetně 
regionů, států a nestátních subjektů, aby 
přispěly konstruktivním způsobem k 
tomuto procesu, který musí být ukončen 
do roku 2020, kdy musí být vnitrostátně 
stanovené příspěvky aktualizovány, a aby 
zajistily, aby jejich vnitrostátně stanovené 
příspěvky byly v souladu s dlouhodobým 
teplotním cílem Pařížské dohody; 
konstatuje, že stávající závazky nejsou 
zatím ke splnění cílů dohody dostatečné; 
zdůrazňuje proto, že celosvětové emise 
skleníkových plynů zanedlouho dosáhnou 
svého maxima a že by všechny smluvní 
strany, zejména EU a všechny státy 
skupiny G-20, měly zintenzivnit své úsilí 
a zvýšit do roku 2020 své vnitrostátně 
stanovené příspěvky;

Or. en

Pozměňovací návrh 81
Mohammed Chahim, Tiemo Wölken, César Luena, Alessandra Moretti, Nikos 
Androulakis, Rory Palmer, Nicolás González Casares, Sylwia Spurek, Seb Dance, 
Monika Beňová, Jytte Guteland

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vyzývá všechny strany, aby 
přispěly konstruktivním způsobem k 
tomuto procesu, který musí být ukončen do 
roku 2020, kdy musí být vnitrostátně 
stanovené příspěvky aktualizovány, a aby 
zajistily, aby jejich vnitrostátně stanovené 
příspěvky byly v souladu s dlouhodobým 
teplotním cílem Pařížské dohody; 
konstatuje, že stávající závazky nejsou 
zatím ke splnění cílů dohody dostatečné; 
zdůrazňuje proto, že celosvětové emise 
skleníkových plynů zanedlouho dosáhnou 

8. vyzývá všechny strany, aby 
přispěly konstruktivním způsobem k 
tomuto procesu, který musí být ukončen 
do roku 2020, kdy musí být vnitrostátně 
stanovené příspěvky aktualizovány, a aby 
zajistily, aby jejich vnitrostátně stanovené 
příspěvky byly v souladu s dlouhodobým 
teplotním cílem Pařížské dohody; 
konstatuje, že stávající závazky nejsou 
zatím ke splnění cílů dohody dostatečné; 
zdůrazňuje proto, že celosvětové emise 
skleníkových plynů zanedlouho dosáhnou 
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svého maxima a že by všechny smluvní 
strany, zejména EU a všechny státy 
skupiny G-20, měly zintenzivnit své úsilí a 
zvýšit do roku 2020 své vnitrostátně 
stanovené příspěvky;

svého maxima a že by všechny smluvní 
strany, zejména EU a všechny státy 
skupiny G-20, měly zintenzivnit své úsilí a 
nejpozději počátkem roku 2020 zvýšit své 
vnitrostátně stanovené příspěvky, jak 
stanoví Pařížská dohoda;

Or. en

Pozměňovací návrh 82
Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Anna Zalewska

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vyzývá všechny strany, aby 
přispěly konstruktivním způsobem k 
tomuto procesu, který musí být ukončen do 
roku 2020, kdy musí být vnitrostátně 
stanovené příspěvky aktualizovány, a aby 
zajistily, aby jejich vnitrostátně stanovené 
příspěvky byly v souladu s dlouhodobým 
teplotním cílem Pařížské dohody; 
konstatuje, že stávající závazky nejsou 
zatím ke splnění cílů dohody dostatečné; 
zdůrazňuje proto, že celosvětové emise 
skleníkových plynů zanedlouho dosáhnou 
svého maxima a že by všechny smluvní 
strany, zejména EU a všechny státy 
skupiny G-20, měly zintenzivnit své úsilí a 
zvýšit do roku 2020 své vnitrostátně 
stanovené příspěvky;

8. vyzývá všechny strany, aby 
přispěly konstruktivním způsobem k 
tomuto procesu, který musí být ukončen do 
roku 2020, kdy musí být vnitrostátně 
stanovené příspěvky aktualizovány; 
konstatuje, že stávající závazky nejsou 
zatím ke splnění cílů dohody dostatečné; 
zdůrazňuje proto, že celosvětové emise 
skleníkových plynů zanedlouho dosáhnou 
svého maxima a že by všechny smluvní 
strany, zejména EU a všechny státy 
skupiny G-20, měly zintenzivnit své úsilí, 
aby zajistily jejich slučitelnost s 
dlouhodobým teplotním cílem Pařížské 
dohody, a do roku 2020 aktualizovat své 
vnitrostátně stanovené příspěvky;

Or. en

Pozměňovací návrh 83
Edina Tóth, András Gyürk

Návrh otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou
Bod 8

Návrh otázky k ústnímu zodpovězení s 
rozpravou

Pozměňovací návrh
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8. vyzývá všechny strany, aby 
přispěly konstruktivním způsobem k 
tomuto procesu, který musí být ukončen do 
roku 2020, kdy musí být vnitrostátně 
stanovené příspěvky aktualizovány, a aby 
zajistily, aby jejich vnitrostátně stanovené 
příspěvky byly v souladu s dlouhodobým 
teplotním cílem Pařížské dohody; 
konstatuje, že stávající závazky nejsou 
zatím ke splnění cílů dohody dostatečné; 
zdůrazňuje proto, že celosvětové emise 
skleníkových plynů zanedlouho dosáhnou 
svého maxima a že by všechny smluvní 
strany, zejména EU a všechny státy 
skupiny G-20, měly zintenzivnit své úsilí a 
zvýšit do roku 2020 své vnitrostátně 
stanovené příspěvky;

8. vyzývá všechny strany, aby 
přispěly konstruktivním způsobem k 
tomuto procesu, který musí být ukončen 
do roku 2020, kdy musí být vnitrostátně 
stanovené příspěvky aktualizovány, a aby 
zajistily, aby jejich vnitrostátně stanovené 
příspěvky byly v souladu s dlouhodobým 
teplotním cílem Pařížské dohody; 
konstatuje, že stávající závazky nejsou 
zatím ke splnění cílů dohody dostatečné; 
zdůrazňuje proto, že celosvětové emise 
skleníkových plynů zanedlouho dosáhnou 
svého maxima a že by všechny smluvní 
strany, EU a všechny státy skupiny G-20, 
měly zintenzivnit své úsilí a zvýšit do roku 
2020 své vnitrostátně stanovené příspěvky;

Or. en

Pozměňovací návrh 84
Pär Holmgren

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. vítá zřízení Aliance proti změně 
klimatu během summitu OSN o 
opatřeních v oblasti klimatu v roce 2019, v 
jejímž rámci 59 smluvních stran 
UNFCCC oznámilo svůj záměr předložit 
zvýšené vnitrostátně stanovené příspěvky 
do roku 2020, jak je stanoveno v Pařížské 
dohodě, a 65 smluvních stran včetně Unie 
oznámilo, že usilují o dosažení nulových 
čistých emisí skleníkových plynů do roku 
2050; lituje však, že ne všechny členské 
státy již byly připraveny podpořit zvýšení 
ambic vnitrostátně stanovených příspěvků 
Unie, jak požadoval Evropský parlament;

Or. en

Pozměňovací návrh 85
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Catherine Griset, Aurelia Beigneux

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. zdůrazňuje, že má-li být EU 
důvěryhodným a spolehlivým partnerem v 
celosvětovém měřítku a zůstat v oblasti 
klimatu globálním lídrem, musí být její 
klimatická politika dostatečně ambiciózní;

9. zdůrazňuje, že má-li být EU 
důvěryhodným a spolehlivým partnerem 
v celosvětovém měřítku, musí být její 
klimatická politika dostatečně ambiciózní;

Or. fr

Pozměňovací návrh 86
Edina Tóth, András Gyürk

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. zdůrazňuje, že má-li být EU 
důvěryhodným a spolehlivým partnerem v 
celosvětovém měřítku a zůstat v oblasti 
klimatu globálním lídrem, musí být její 
klimatická politika dostatečně ambiciózní;

9. zdůrazňuje, že má-li být EU 
důvěryhodným a spolehlivým partnerem 
v celosvětovém měřítku a zůstat v oblasti 
klimatu globálním lídrem, musí být její 
klimatická politika dostatečně ambiciózní; 
zdůrazňuje, že členské státy EU jsou 
zodpovědné za pouhých 9 % celkových 
celosvětových emisí, a EU tedy nemůže 
řešit globální výzvy způsobené změnou 
klimatu sama, a že je tedy velmi potřebné, 
aby se angažovaly všechny země;

Or. en

Pozměňovací návrh 87
Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Anna Zalewska

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. zdůrazňuje, že má-li být EU 9. zdůrazňuje, že má-li být EU 
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důvěryhodným a spolehlivým partnerem v 
celosvětovém měřítku a zůstat v oblasti 
klimatu globálním lídrem, musí být její 
klimatická politika dostatečně ambiciózní;

důvěryhodným a spolehlivým partnerem 
v celosvětovém měřítku a zůstat v oblasti 
klimatu globálním lídrem, musí být její 
klimatická politika dostatečně ambiciózní; 
poznamenává však, že EU je zodpovědná 
za méně než 10 % celosvětových emisí, a 
nemůže proto jednostranně zajistit 
podstatné snížení celosvětových emisí 
skleníkových plynů;

Or. en

Pozměňovací návrh 88
Radan Kanev, Peter Liese

Návrh otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou
Bod 9

Návrh otázky k ústnímu zodpovězení s 
rozpravou

Pozměňovací návrh

9. zdůrazňuje, že má-li být EU 
důvěryhodným a spolehlivým partnerem v 
celosvětovém měřítku a zůstat v oblasti 
klimatu globálním lídrem, musí být její 
klimatická politika dostatečně ambiciózní;

9. zdůrazňuje, že má-li být EU 
důvěryhodným a spolehlivým partnerem 
v celosvětovém měřítku a zůstat v oblasti 
klimatu globálním lídrem, musí být její 
klimatická politika dostatečně ambiciózní; 
podporuje proto investice a pokrok Unie v 
oblasti výzkumu a průmyslově 
využitelných inovací;

Or. en

Pozměňovací návrh 89
Esther de Lange

Návrh otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou
Bod 9

Návrh otázky k ústnímu zodpovězení s 
rozpravou

Pozměňovací návrh

9. zdůrazňuje, že má-li být EU 
důvěryhodným a spolehlivým partnerem v 
celosvětovém měřítku a zůstat v oblasti 
klimatu globálním lídrem, musí být její 
klimatická politika dostatečně ambiciózní;

9. zdůrazňuje, že má-li být EU 
důvěryhodným a spolehlivým partnerem v 
celosvětovém měřítku a zůstat v oblasti 
klimatu globálním lídrem, musí být její 
klimatická politika dostatečně ambiciózní a 
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inkluzivní;

Or. en

Pozměňovací návrh 90
Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Anna Zalewska

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vyzývá stát, který předsedá EU, a 
Komisi, aby co nejdříve předložily 
UNFCCC dlouhodobou strategii Unie s 
cílem dosáhnout do roku 2050 nulových 
čistých emisí; zdůrazňuje, že chceme-li 
dosáhnout nulové domácí úrovně čistých 
emisí skleníkových plynů do roku 2050 
nákladově nejefektivnějším způsobem a 
vyhnout se přitom používání technologií 
odstraňování uhlíku, které by 
představovaly značná rizika pro 
ekosystémy, biologickou rozmanitost a 
zabezpečení potravin, je třeba úroveň 
ambicí pro rok 2030 zvýšit; je přesvědčen, 
že je nanejvýš důležité, aby Unie vyslala 
na summitu OSN o změně klimatu, který 
se bude konat v září 2019, jasný signál, že 
je připravena více přispět k plnění 
Pařížské dohody;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 91
Pär Holmgren

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vyzývá stát, který předsedá EU, a 
Komisi, aby co nejdříve předložily 
UNFCCC dlouhodobou strategii Unie s 
cílem dosáhnout do roku 2050 nulových 

10. znovu naléhavě vyzývá vedoucí 
představitele EU, aby na zasedání 
Evropské rady ve dnech 12.–13. prosince 
2019 podpořili dlouhodobý cíl EU 
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čistých emisí; zdůrazňuje, že chceme-li 
dosáhnout nulové domácí úrovně čistých 
emisí skleníkových plynů do roku 2050 
nákladově nejefektivnějším způsobem a 
vyhnout se přitom používání technologií 
odstraňování uhlíku, které by 
představovaly značná rizika pro 
ekosystémy, biologickou rozmanitost a 
zabezpečení potravin, je třeba úroveň 
ambicí pro rok 2030 zvýšit; je přesvědčen, 
že je nanejvýš důležité, aby Unie vyslala 
na summitu OSN o změně klimatu, který 
se bude konat v září 2019, jasný signál, že 
je připravena více přispět k plnění 
Pařížské dohody;

dosáhnout nulových čistých emisí 
skleníkových plynů co nejdříve, nejpozději 
však do roku 2050; vyzývá zemi 
předsedající EU a Komisi, aby pak tento 
cíl co nejdříve oznámily UNFCCC; 
zdůrazňuje, že chceme-li dosáhnout nulové 
domácí úrovně čistých emisí skleníkových 
plynů do roku 2050 nákladově 
nejefektivnějším způsobem a vyhnout se 
přitom používání technologií odstraňování 
uhlíku, které by představovaly značná 
rizika pro ekosystémy, biologickou 
rozmanitost a zabezpečení potravin, je 
třeba úroveň ambicí pro rok 2030 zvýšit;

Or. en

Pozměňovací návrh 92
Tiemo Wölken

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vyzývá stát, který předsedá EU, a 
Komisi, aby co nejdříve předložily 
UNFCCC dlouhodobou strategii Unie s 
cílem dosáhnout do roku 2050 nulových 
čistých emisí; zdůrazňuje, že chceme-li 
dosáhnout nulové domácí úrovně čistých 
emisí skleníkových plynů do roku 2050 
nákladově nejefektivnějším způsobem a 
vyhnout se přitom používání technologií 
odstraňování uhlíku, které by 
představovaly značná rizika pro 
ekosystémy, biologickou rozmanitost a 
zabezpečení potravin, je třeba úroveň 
ambicí pro rok 2030 zvýšit; je přesvědčen, 
že je nanejvýš důležité, aby Unie vyslala 
na summitu OSN o změně klimatu, který 
se bude konat v září 2019, jasný signál, že 
je připravena více přispět k plnění Pařížské 
dohody;

10. vyzývá stát, který předsedá EU, 
a Komisi, aby co nejdříve předložily 
UNFCCC dlouhodobou strategii Unie 
s cílem dosáhnout do roku 2050 nulových 
čistých emisí; zdůrazňuje, že chceme-li 
dosáhnout nulové domácí úrovně čistých 
emisí skleníkových plynů do roku 2050 
nákladově nejefektivnějším způsobem a 
vyhnout se přitom používání technologií 
odstraňování uhlíku, které by 
představovaly značná rizika pro 
ekosystémy, biologickou rozmanitost 
a zabezpečení potravin, je třeba úroveň 
ambicí pro rok 2030 zvýšit; je přesvědčen, 
že je nanejvýš důležité, aby Unie vyslala 
na summitu OSN o změně klimatu, který 
se bude konat v září 2019, jasný signál, že 
je připravena více přispět k plnění Pařížské 
dohody; zdůrazňuje, že pokud se 
smluvním stranám nepodaří vypracovat a 
provést dostatečně ambiciózní cíle pro 
období do roku 2030, bude třeba 
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dosáhnout neutrality skleníkových plynů 
podstatně dříve než v roce 2050;

Or. en

Pozměňovací návrh 93
Mohammed Chahim, Eric Andrieu, Maria Arena, César Luena, Alessandra Moretti, 
Nikos Androulakis, Rory Palmer, Nicolás González Casares, Cristina Maestre Martín 
De Almagro, Sylwia Spurek, Seb Dance, Monika Beňová, Tiemo Wölken, Jytte Guteland

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vyzývá stát, který předsedá EU, a 
Komisi, aby co nejdříve předložily 
UNFCCC dlouhodobou strategii Unie s 
cílem dosáhnout do roku 2050 nulových 
čistých emisí; zdůrazňuje, že chceme-li 
dosáhnout nulové domácí úrovně čistých 
emisí skleníkových plynů do roku 2050 
nákladově nejefektivnějším způsobem a 
vyhnout se přitom používání technologií 
odstraňování uhlíku, které by 
představovaly značná rizika pro 
ekosystémy, biologickou rozmanitost a 
zabezpečení potravin, je třeba úroveň 
ambicí pro rok 2030 zvýšit; je přesvědčen, 
že je nanejvýš důležité, aby Unie vyslala 
na summitu OSN o změně klimatu, který 
se bude konat v září 2019, jasný signál, že 
je připravena více přispět k plnění 
Pařížské dohody;

10. vyzývá stát, který předsedá EU, a 
Komisi, aby co nejdříve předložily 
UNFCCC dlouhodobou strategii Unie s 
cílem dosáhnout co nejdříve, ale 
nejpozději do roku 2050 nulových čistých 
emisí; zdůrazňuje, že chceme-li dosáhnout 
nulové domácí úrovně čistých emisí 
skleníkových plynů do roku 2050 
nákladově nejefektivnějším způsobem a 
vyhnout se přitom používání technologií 
odstraňování uhlíku, které by 
představovaly značná rizika pro 
ekosystémy, biologickou rozmanitost a 
zabezpečení potravin, je třeba úroveň 
ambicí pro rok 2030 zvýšit;  vyjadřuje 
politování nad tím, že summit OSN o 
změně klimatu byl pro EU promarněnou 
příležitostí, aby stanovila vyšší ambice a 
prokázala svou vedoucí úlohu při plnění 
Pařížské dohody;

Or. en

Pozměňovací návrh 94
Pascal Canfin, Catherine Chabaud, Frédérique Ries, Irena Joveva, Véronique Trillet-
Lenoir

Návrh usnesení
Bod 10
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vyzývá stát, který předsedá EU, a 
Komisi, aby co nejdříve předložily 
UNFCCC dlouhodobou strategii Unie s 
cílem dosáhnout do roku 2050 nulových 
čistých emisí; zdůrazňuje, že chceme-li 
dosáhnout nulové domácí úrovně čistých 
emisí skleníkových plynů do roku 2050 
nákladově nejefektivnějším způsobem a 
vyhnout se přitom používání technologií 
odstraňování uhlíku, které by 
představovaly značná rizika pro 
ekosystémy, biologickou rozmanitost a 
zabezpečení potravin, je třeba úroveň 
ambicí pro rok 2030 zvýšit; je přesvědčen, 
že je nanejvýš důležité, aby Unie vyslala 
na summitu OSN o změně klimatu, který 
se bude konat v září 2019, jasný signál, že 
je připravena více přispět k plnění Pařížské 
dohody;

10. vyzývá stát, který předsedá EU, 
a Komisi, aby co nejdříve předložily 
UNFCCC dlouhodobou strategii Unie 
s cílem dosáhnout do roku 2050 nulových 
čistých emisí; zdůrazňuje, že chceme-li 
dosáhnout nulové domácí úrovně čistých 
emisí skleníkových plynů do roku 2050 
nákladově nejefektivnějším způsobem a 
vyhnout se přitom používání technologií 
odstraňování uhlíku, které by 
představovaly značná rizika pro 
ekosystémy, biologickou rozmanitost 
a zabezpečení potravin, je třeba úroveň 
ambicí pro rok 2030 zvýšit; zdůrazňuje, že 
řešení inspirovaná přírodou jsou klíčovým 
nástrojem činnosti EU zaměřené na 
dosažení jejích cílů v oblasti snižování 
emisí skleníkových plynů; je přesvědčen, 
že je nanejvýš důležité, aby Unie vyslala 
na summitu OSN o změně klimatu, který 
se bude konat v září 2019, jasný signál, že 
je připravena více přispět k plnění Pařížské 
dohody;

Or. en

Pozměňovací návrh 95
Mick Wallace, Clare Daly, Giorgos Georgiou

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vyzývá stát, který předsedá EU, a 
Komisi, aby co nejdříve předložily 
UNFCCC dlouhodobou strategii Unie s 
cílem dosáhnout do roku 2050 nulových 
čistých emisí; zdůrazňuje, že chceme-li 
dosáhnout nulové domácí úrovně čistých 
emisí skleníkových plynů do roku 2050 
nákladově nejefektivnějším způsobem a 
vyhnout se přitom používání technologií 
odstraňování uhlíku, které by 
představovaly značná rizika pro 
ekosystémy, biologickou rozmanitost a 

10. vyzývá stát, který předsedá EU, 
a Komisi, aby co nejdříve předložily 
UNFCCC dlouhodobou strategii Unie 
s cílem dosáhnout do roku 2050 nulových 
čistých emisí; zdůrazňuje, že chceme-li 
dosáhnout nulové domácí úrovně čistých 
emisí skleníkových plynů do roku 2050 
nákladově nejefektivnějším způsobem a 
vyhnout se přitom používání technologií 
odstraňování uhlíku, které by 
představovaly značná rizika pro 
ekosystémy, biologickou rozmanitost 
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zabezpečení potravin, je třeba úroveň 
ambicí pro rok 2030 zvýšit; je přesvědčen, 
že je nanejvýš důležité, aby Unie vyslala 
na summitu OSN o změně klimatu, který 
se bude konat v září 2019, jasný signál, že 
je připravena více přispět k plnění 
Pařížské dohody;

a zabezpečení potravin, je třeba úroveň 
ambicí pro rok 2030 zvýšit; vyjadřuje 
politování nad příspěvkem EU na summitu 
OSN o změně klimatu v září 2019 a 
považuje to za promarněnou příležitost, 
aby EU oznámila svůj záměr více přispět k 
plnění Pařížské dohody;

Or. en

Pozměňovací návrh 96
Edina Tóth, András Gyürk

Návrh otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou
Bod 10

Návrh otázky k ústnímu zodpovězení s 
rozpravou

Pozměňovací návrh

10. vyzývá stát, který předsedá EU, a 
Komisi, aby co nejdříve předložily 
UNFCCC dlouhodobou strategii Unie s 
cílem dosáhnout do roku 2050 nulových 
čistých emisí; zdůrazňuje, že chceme-li 
dosáhnout nulové domácí úrovně čistých 
emisí skleníkových plynů do roku 2050 
nákladově nejefektivnějším způsobem a 
vyhnout se přitom používání technologií 
odstraňování uhlíku, které by 
představovaly značná rizika pro 
ekosystémy, biologickou rozmanitost a 
zabezpečení potravin, je třeba úroveň 
ambicí pro rok 2030 zvýšit; je přesvědčen, 
že je nanejvýš důležité, aby Unie vyslala 
na summitu OSN o změně klimatu, který 
se bude konat v září 2019, jasný signál, že 
je připravena více přispět k plnění Pařížské 
dohody;

10. vyzývá stát, který předsedá EU, a 
Komisi, aby předložily UNFCCC 
dlouhodobou strategii Unie s cílem 
dosáhnout do roku 2050 nulových čistých 
emisí, a to jakmile bude tato strategie 
dohodnuta; zdůrazňuje, že chceme-li 
dosáhnout nulové domácí úrovně čistých 
emisí skleníkových plynů do roku 2050 
nákladově nejefektivnějším způsobem a 
vyhnout se přitom používání technologií 
odstraňování uhlíku, které by 
představovaly značná rizika pro 
ekosystémy, biologickou rozmanitost 
a zabezpečení potravin, je třeba úroveň 
ambicí pro rok 2030 zvýšit; je přesvědčen, 
že je nanejvýš důležité, aby Unie vyslala 
na summitu OSN o změně klimatu, který 
se bude konat v září 2019, jasný signál, že 
je připravena více přispět k plnění Pařížské 
dohody;

Or. en

Pozměňovací návrh 97
Esther de Lange

Návrh otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou
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Bod 10

Návrh otázky k ústnímu zodpovězení s 
rozpravou

Pozměňovací návrh

10. vyzývá stát, který předsedá EU, a 
Komisi, aby co nejdříve předložily 
UNFCCC dlouhodobou strategii Unie s 
cílem dosáhnout do roku 2050 nulových 
čistých emisí; zdůrazňuje, že chceme-li 
dosáhnout nulové domácí úrovně čistých 
emisí skleníkových plynů do roku 2050 
nákladově nejefektivnějším způsobem a 
vyhnout se přitom používání technologií 
odstraňování uhlíku, které by 
představovaly značná rizika pro 
ekosystémy, biologickou rozmanitost a 
zabezpečení potravin, je třeba úroveň 
ambicí pro rok 2030 zvýšit; je přesvědčen, 
že je nanejvýš důležité, aby Unie vyslala 
na summitu OSN o změně klimatu, který 
se bude konat v září 2019, jasný signál, že 
je připravena více přispět k plnění Pařížské 
dohody;

10. vyzývá stát, který předsedá EU, 
a Komisi, aby co nejdříve předložily 
UNFCCC dlouhodobou strategii Unie 
s cílem dosáhnout do roku 2050 nulových 
čistých emisí; zdůrazňuje, že chceme-li 
dosáhnout nulové domácí úrovně čistých 
emisí skleníkových plynů do roku 2050 
nákladově nejefektivnějším způsobem a 
nechceme-li se přitom spoléhat pouze na 
technologie odstraňování uhlíku, které by 
představovaly značná rizika pro 
ekosystémy, biologickou rozmanitost a 
zabezpečení potravin, je třeba úroveň 
ambicí pro rok 2030 zvýšit; je přesvědčen, 
že je nanejvýš důležité, aby Unie vyslala 
na summitu OSN o změně klimatu, který 
se bude konat v září 2019, jasný signál, že 
je připravena více přispět k plnění Pařížské 
dohody;

Or. en

Pozměňovací návrh 98
Peter Liese, Stanislav Polčák, Edina Tóth, Maria Spyraki, Christophe Hansen

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vyzývá stát, který předsedá EU, a 
Komisi, aby co nejdříve předložily 
UNFCCC dlouhodobou strategii Unie s 
cílem dosáhnout do roku 2050 nulových 
čistých emisí; zdůrazňuje, že chceme-li 
dosáhnout nulové domácí úrovně čistých 
emisí skleníkových plynů do roku 2050 
nákladově nejefektivnějším způsobem a 
vyhnout se přitom používání technologií 
odstraňování uhlíku, které by 
představovaly značná rizika pro 
ekosystémy, biologickou rozmanitost a 
zabezpečení potravin, je třeba úroveň 

10. vyzývá stát, který předsedá EU, 
a Komisi, aby co nejdříve předložily 
UNFCCC dlouhodobou strategii Unie 
s cílem dosáhnout do roku 2050 nulových 
čistých emisí; zdůrazňuje, že chceme-li 
dosáhnout nulové domácí úrovně čistých 
emisí skleníkových plynů do roku 2050 
nákladově nejefektivnějším způsobem a 
vyhnout se přitom používání technologií 
odstraňování uhlíku, které by 
představovaly značná rizika pro 
ekosystémy, biologickou rozmanitost 
a zabezpečení potravin, je třeba úroveň 
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ambicí pro rok 2030 zvýšit; je přesvědčen, 
že je nanejvýš důležité, aby Unie vyslala 
na summitu OSN o změně klimatu, který 
se bude konat v září 2019, jasný signál, že 
je připravena více přispět k plnění Pařížské 
dohody;

ambicí pro rok 2030 zvýšit; je přesvědčen, 
že je nanejvýš důležité, aby Unie co 
nejdříve vyslala jasný signál, že je 
připravena více přispět k plnění Pařížské 
dohody;

Or. en

Pozměňovací návrh 99
Nils Torvalds, Sophia in 't Veld, Véronique Trillet-Lenoir, Catherine Chabaud, Pascal 
Canfin, Fredrick Federley, Chris Davies, Irena Joveva, Frédérique Ries, María Soraya 
Rodríguez Ramos, Karin Karlsbro, Susana Solís Pérez, Caroline Voaden

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vyzývá stát, který předsedá EU, a 
Komisi, aby co nejdříve předložily 
UNFCCC dlouhodobou strategii Unie s 
cílem dosáhnout do roku 2050 nulových 
čistých emisí; zdůrazňuje, že chceme-li 
dosáhnout nulové domácí úrovně čistých 
emisí skleníkových plynů do roku 2050 
nákladově nejefektivnějším způsobem a 
vyhnout se přitom používání technologií 
odstraňování uhlíku, které by 
představovaly značná rizika pro 
ekosystémy, biologickou rozmanitost a 
zabezpečení potravin, je třeba úroveň 
ambicí pro rok 2030 zvýšit; je přesvědčen, 
že je nanejvýš důležité, aby Unie vyslala 
na summitu OSN o změně klimatu, který 
se bude konat v září 2019, jasný signál, že 
je připravena více přispět k plnění Pařížské 
dohody;

10. vyzývá stát, který předsedá EU, a 
Komisi, aby co nejdříve předložily 
UNFCCC dlouhodobou strategii Unie s 
cílem dosáhnout nejpozději do roku 2050 
nulových čistých emisí; zdůrazňuje, že 
chceme-li dosáhnout nulové domácí 
úrovně čistých emisí skleníkových plynů 
do roku 2050 nákladově nejefektivnějším 
způsobem a vyhnout se přitom používání 
technologií odstraňování uhlíku, které by 
představovaly značná rizika pro 
ekosystémy, biologickou rozmanitost a 
zabezpečení potravin, je třeba úroveň 
ambicí pro rok 2030 zvýšit; je přesvědčen, 
že je nanejvýš důležité, aby Unie na 
konferenci COP25 vyslala jasný signál, že 
je připravena více přispět k plnění Pařížské 
dohody;

Or. en

Pozměňovací návrh 100
Petros Kokkalis

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. připomíná, že odlesňování a 
znehodnocování lesů jsou zodpovědné za 
téměř 20 % celosvětových emisí CO2, a 
vyzývá proto Komisi, aby plnila 
mezinárodní závazky, které EU přijala 
mimo jiné v rámci konference COP24, 
Fóra OSN pro lesy (UNFF), Úmluvy OSN 
o biologické rozmanitosti (UNCBD), 
newyorské deklarace o lesích a cíle 
udržitelného rozvoje č. 15, zejména cíle 
15.2, jehož záměrem je podporovat 
zavádění udržitelného obhospodařování 
všech druhů lesů, zastavit odlesňování, 
obnovit znehodnocené lesy a výrazně 
zvýšit do roku 2020 zalesňování a obnovu 
lesů na celém světě;

Or. en

Pozměňovací návrh 101
Peter Liese, Stanislav Polčák, Radan Kanev, Christophe Hansen

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. podporuje aktualizaci vnitrostátně 
stanovených příspěvků Unie; vyzývá proto 
vedoucí představitele EU, aby podpořili 
zvýšení ambicí vnitrostátně stanovených 
příspěvků Unie; vyzývá rovněž další 
světové ekonomiky, aby aktualizovaly své 
vnitrostátně stanovené příspěvky s cílem 
dosáhnout globálních dopadů;

11. podporuje aktualizaci vnitrostátně 
stanovených příspěvků v souladu s 
politickými pokyny předsedkyně Komise 
Ursuly von der Leyenové s cílem 
dosáhnout do roku 2030 snížení domácích 
emisí skleníkových plynů alespoň o 50 % 
oproti úrovním z roku 1990, a to napříč 
celým hospodářstvím, aby mohl být 
předložen komplexní plán zvýšení cíle EU 
pro rok 2030 na 55 % zodpovědným 
způsobem v rámci mezinárodních jednání; 
vyzývá proto vedoucí představitele EU, 
aby podpořili zvýšení ambicí vnitrostátně 
stanovených příspěvků Unie; vyzývá 
rovněž další světové ekonomiky, aby 
aktualizovaly své vnitrostátně stanovené 
příspěvky s cílem dosáhnout globálních 
dopadů; je přesvědčen, že dříve než budou 
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aktualizovány vnitrostátní příspěvky Unie, 
musí Komise provést komplexní posouzení 
dopadů, které důkladně vyhodnotí 
důsledky vyššího cíle v oblasti klimatu pro 
hospodářskou a sociální situaci každého 
členského státu;

Or. en

Pozměňovací návrh 102
Pär Holmgren

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. podporuje aktualizaci vnitrostátně 
stanovených příspěvků Unie; vyzývá proto 
vedoucí představitele EU, aby podpořili 
zvýšení ambicí vnitrostátně stanovených 
příspěvků Unie; vyzývá rovněž další 
světové ekonomiky, aby aktualizovaly své 
vnitrostátně stanovené příspěvky s cílem 
dosáhnout globálních dopadů;

11. podporuje aktualizaci vnitrostátně 
stanovených příspěvků Unie o cíl snížení 
domácích emisí skleníkových plynů do 
roku 2030 alespoň o 65 % oproti úrovním 
z roku 1990, a to v celém hospodářství 
vyzývá Komisi, aby navrhla takovéto 
zvýšení ambicí vnitrostátně stanovených 
příspěvků Unie v rámci evropského 
právního předpisu na ochranu klimatu, 
který má nadcházející Komise představit 
během svých prvních 100 dní v úřadě; 
vyzývá stát, který předsedá EU, a Komisi, 
aby tento posílený vnitrostátně stanovený 
příspěvek Unie předložily UNFCCC před 
konáním konference COP 26;

Or. en

Pozměňovací návrh 103
Mohammed Chahim, Delara Burkhardt, César Luena, Alessandra Moretti, Nikos 
Androulakis, Rory Palmer, Maria Arena, Nicolás González Casares, Sylwia Spurek, Seb 
Dance, Monika Beňová, Tiemo Wölken, Jytte Guteland

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. podporuje aktualizaci vnitrostátně 11. podporuje aktualizaci vnitrostátně 
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stanovených příspěvků Unie; vyzývá proto 
vedoucí představitele EU, aby podpořili 
zvýšení ambicí vnitrostátně stanovených 
příspěvků Unie; vyzývá rovněž další 
světové ekonomiky, aby aktualizovaly své 
vnitrostátně stanovené příspěvky s cílem 
dosáhnout globálních dopadů;

stanovených příspěvků Unie s cílem snížit 
domácí emise skleníkových plynů v celém 
hospodářství do roku 2030 o 55 % v 
porovnání s úrovněmi z roku 1990; 
vyzývá proto vedoucí představitele EU, 
aby podpořili zvýšení ambicí vnitrostátně 
stanovených příspěvků Unie; domnívá se, 
že cíl dosažení uhlíkové neutrality co 
nejdříve a nejpozději do roku 2050, je 
třeba současně začlenit do právních 
předpisů EU; vyzývá rovněž další světové 
ekonomiky, aby aktualizovaly své 
vnitrostátně stanovené příspěvky s cílem 
dosáhnout globálních účinků;

Or. en

Pozměňovací návrh 104
Nils Torvalds, Sophia in 't Veld, Véronique Trillet-Lenoir, Catherine Chabaud, Pascal 
Canfin, Fredrick Federley, Chris Davies, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez 
Ramos, Karin Karlsbro, Susana Solís Pérez

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. podporuje aktualizaci vnitrostátně 
stanovených příspěvků Unie; vyzývá proto 
vedoucí představitele EU, aby podpořili 
zvýšení ambicí vnitrostátně stanovených 
příspěvků Unie; vyzývá rovněž další 
světové ekonomiky, aby aktualizovaly své 
vnitrostátně stanovené příspěvky s cílem 
dosáhnout globálních dopadů;

11. podporuje aktualizaci vnitrostátně 
stanovených příspěvků Unie s cílem snížit 
domácí emise skleníkových plynů v celém 
hospodářství do roku 2030 o 55 % v 
porovnání s úrovněmi z roku 1990; 
vyzývá proto členské státy EU, aby 
odpovídajícím způsobem podpořily 
zvýšení ambicí vnitrostátně stanovených 
příspěvků Unie; vyzývá rovněž další 
světové ekonomiky, aby aktualizovaly své 
vnitrostátně stanovené příspěvky s cílem 
dosáhnout globálních dopadů;

Or. en

Pozměňovací návrh 105
Mick Wallace, Clare Daly, Giorgos Georgiou

Návrh usnesení
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Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. podporuje aktualizaci vnitrostátně 
stanovených příspěvků Unie; vyzývá proto 
vedoucí představitele EU, aby podpořili 
zvýšení ambicí vnitrostátně stanovených 
příspěvků Unie; vyzývá rovněž další 
světové ekonomiky, aby aktualizovaly své 
vnitrostátně stanovené příspěvky s cílem 
dosáhnout globálních dopadů;

11. podporuje aktualizaci vnitrostátně 
stanovených příspěvků Unie s cílem snížit 
emise skleníkových plynů do roku 2030 
alespoň o 65 % v porovnání s úrovněmi z 
roku 1990; vyzývá proto vedoucí 
představitele EU, aby podpořili zvýšení 
ambicí vnitrostátně stanovených příspěvků 
Unie; vyzývá rovněž další světové 
ekonomiky, aby aktualizovaly své 
vnitrostátně stanovené příspěvky s cílem 
dosáhnout globálních dopadů;

Or. en

Pozměňovací návrh 106
Pascal Canfin, Catherine Chabaud, Frédérique Ries, Irena Joveva, Véronique Trillet-
Lenoir

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. očekává, že Zelená dohoda pro 
Evropu stanoví komplexní a ambiciózní 
strategii pro dosažení uhlíkově neutrální 
Evropy nejpozději do roku 2050, včetně 
cíle, jímž je snížení emisí o 55 % do roku 
2030; vyzývá Komisi, aby odpovídajícím 
způsobem přizpůsobila všechny své 
příslušné politiky, zejména v oblasti 
klimatu, zemědělství a soudržnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 107
Nils Torvalds, Sophia in 't Veld, Véronique Trillet-Lenoir, Catherine Chabaud, Pascal 
Canfin, Fredrick Federley, Chris Davies, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez 
Ramos, Karin Karlsbro, Susana Solís Pérez, Caroline Voaden

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. očekává, že Zelená dohoda pro 
Evropu, která bude navržena Komisí na 
začátku roku 2020, stanoví komplexní a 
ambiciózní strategii pro dosažení uhlíkově 
neutrální Evropy nejpozději do roku 2050, 
včetně cíle, jímž je snížení emisí o 55 % do 
roku 2030;

Or. en

Pozměňovací návrh 108
Mohammed Chahim, Delara Burkhardt, César Luena, Alessandra Moretti, Nikos 
Androulakis, Tudor Ciuhodaru, Rory Palmer, Nicolás González Casares, Sylwia 
Spurek, Seb Dance, Monika Beňová, Jytte Guteland

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. zdůrazňuje, že pro dosažení cílů 
Pařížské dohody potřebujeme konkrétní 
prováděcí opatření a prosazování 
na vnitrostátní úrovni a na úrovni EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 109
Mohammed Chahim, Delara Burkhardt, César Luena, Alessandra Moretti, Nikos 
Androulakis, Tudor Ciuhodaru, Rory Palmer, Nicolás González Casares, Sylwia 
Spurek, Seb Dance, Monika Beňová, Jytte Guteland

Návrh usnesení
Bod 11 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11b. zdůrazňuje, že všechny politiky 
v oblasti klimatu musejí být prováděny 
v souladu se zásadou spravedlivého 
přechodu, a to v úzké spolupráci 
s občanskou společností a sociálními 
partnery; domnívá se proto, že posílené 
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sociální partnerství a zapojení občanské 
společnosti na vnitrostátní úrovni 
a na úrovni EU je nezbytnou podmínkou 
pro dosažení uhlíkové neutrality ve všech 
odvětvích společnosti, a to spravedlivým, 
inkluzivním a sociálně udržitelným 
způsobem; je toho názoru, že řešení 
inspirovaná přírodou, obnova a zachování 
ekosystémů a biologické rozmanitosti jsou 
klíčovými faktory, které umožňují 
zmírňování změny klimatu 
a přizpůsobování se této změně;

Or. en

Pozměňovací návrh 110
Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Anna Zalewska

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. je toho názoru, že v zájmu vyšší 
stability trhů by bylo prospěšné, kdyby EU 
stanovila také další střednědobý cíl pro 
snížení emisí do roku 2040, který by dále 
zvýšil stabilitu a zajistil dosažení 
dlouhodobého cíle stanoveného pro rok 
2050;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 111
Catherine Chabaud, Pascal Canfin, Véronique Trillet-Lenoir

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. je toho názoru, že v zájmu vyšší 
stability trhů by bylo prospěšné, kdyby EU 
stanovila také další střednědobý cíl pro 
snížení emisí do roku 2040, který by dále 
zvýšil stabilitu a zajistil dosažení 

12. je toho názoru, že za účelem 
dalšího zajištění větší stability trhů bude 
rovněž přínosné, aby EU vytyčila také 
střednědobý cíl pro snížení emisí na 
období do roku 2040, který by mohl dále 
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dlouhodobého cíle stanoveného pro rok 
2050;

posílit stabilitu a zajistit, aby bylo 
dosaženo cíle, jímž jsou dosažení úrovně 
nulových čistých emisí skleníkových plynů 
do roku 2050; připomíná, že je nezbytné 
pravidelně aktualizovat cíle tak, aby byly 
v souladu s prováděním Pařížské dohody.

Or. en

Pozměňovací návrh 112
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Daniela Rondinelli

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. je toho názoru, že v zájmu vyšší 
stability trhů by bylo prospěšné, kdyby EU 
stanovila také další střednědobý cíl pro 
snížení emisí do roku 2040, který by dále 
zvýšil stabilitu a zajistil dosažení 
dlouhodobého cíle stanoveného pro rok 
2050;

12. je toho názoru, že v zájmu vyšší 
stability trhů by bylo prospěšné, kdyby EU 
stanovila také cíl pro snížení emisí do roku 
2030 alespoň o 65 %, a střednědobý cíl do 
roku 2040, který by dále zvýšil stabilitu a 
zajistil dosažení dlouhodobého cíle 
stanoveného pro rok 2050;

Or. it

Pozměňovací návrh 113
Edina Tóth, András Gyürk

Návrh otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou
Bod 12

Návrh otázky k ústnímu zodpovězení s 
rozpravou

Pozměňovací návrh

12. je toho názoru, že v zájmu vyšší 
stability trhů by bylo prospěšné, kdyby EU 
stanovila také další střednědobý cíl pro 
snížení emisí do roku 2040, který by dále 
zvýšil stabilitu a zajistil dosažení 
dlouhodobého cíle stanoveného pro rok 
2050;

12. je toho názoru, že za účelem 
dalšího zajištění větší stability trhů bude 
rovněž přínosné, aby EU vytyčila také 
střednědobý cíl pro snížení emisí na 
období do roku 2040, který by mohl dále 
posílit stabilitu a zajistit splnění 
dlouhodobého cíle stanoveného na období 
do roku 2050;

Or. en
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Pozměňovací návrh 114
Jytte Guteland

Návrh otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou
Bod 12 a (nový)

Návrh otázky k ústnímu zodpovězení s 
rozpravou

Pozměňovací návrh

12a. je toho názoru, že by se mělo 
pokračovat v práci na spolehlivém měření 
vlivu klimatu na základě spotřeby; bere na 
vědomí závěr, k němuž Komise dospěla ve 
svém podrobném hodnocení a podle něhož 
je úsilí EU o snižování emisí z výroby 
poněkud znehodnocováno dovozem zboží 
s vysokou uhlíkovou stopou, avšak EU 
přesto významně přispívá ke snižování 
emisí v jiných zemích díky zvýšeným 
obchodním toků a vyšší uhlíkové 
účinnosti svých exportů;

Or. en

Pozměňovací návrh 115
Catherine Chabaud, Pascal Canfin, Véronique Trillet-Lenoir

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. připomíná, že Pařížská dohoda ve 
své preambuli uznává „význam zajištění 
integrity všech ekosystémů, včetně 
oceánů“; zdůrazňuje, že čl. 4 odst. 1 
písm. d) UNFCCC prosazuje „udržitelné 
řízení, ochranu a posilování zachycování 
a rezervoárů všech skleníkových plynů, 
včetně biomasy, lesů a oceánů, jakož 
i dalších suchozemských, pobřežních 
a mořských ekosystémů“; vyzývá proto 
EU a všechny smluvní strany, aby 
do vnitrostátně stanovených příspěvků 
zahrnuly oceánské, pobřežní a mořské 
ekosystémy;
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Or. en

Pozměňovací návrh 116
María Soraya Rodríguez Ramos

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. zdůrazňuje, že k ochraně, 
zastavení úbytku a maximální obnově 
celosvětové biologické rozmanitosti je 
potřeba silnější mezinárodní rámec; 
domnívá se, že by takový rámec měl být 
založen na cílech a pevných závazcích, 
skládajících se z vnitrostátně stanovených 
příspěvků a dalších vhodných nástrojů, 
finančních závazků a solidnějších záruk 
budování kapacit a mechanismu 
pětiletého přezkoumání s důrazem na to, 
aby ambice postupně vzrůstaly;

Or. en

Pozměňovací návrh 117
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Daniela Rondinelli

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. vyzývá členské státy, aby přijaly 
konkrétní opatření pro postupné 
ukončování poskytování dotací pro fosilní 
paliva do roku 2020, které jsou hlavní 
příčinou změny klimatu, což by uvolnilo 
zdroje, které lze využít k dosažení 
udržitelné a klimaticky neutrální 
společnosti do roku 2050;

Or. en
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Pozměňovací návrh 118
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Daniela Rondinelli

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. domnívá se, že investice a daňová 
opatření pro boj proti změně klimatu 
musejí být vyloučeny z výpočtu 
rozpočtového schodku a veřejného dluhu 
členských států;

Or. it

Pozměňovací návrh 119
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Daniela Rondinelli

Návrh usnesení
Bod 12 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12b. považuje podporu rostlinné stravy 
za způsob boje proti změně klimatu, 
odlesňování a znečišťování způsobenému 
intenzivní zemědělskou činností;

Or. en

Pozměňovací návrh 120
Mick Wallace, Clare Daly, Giorgos Georgiou

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. uznává úspěchy COP24 v 
Katovicích, které posílily dynamiku 
opatření v oblasti klimatu, neboť byl 
dokončen pracovní program Pařížské 
dohody (katovický soubor pravidel) a byly 
vydány operační pokyny; konstatuje však, 
že některé záležitosti nebyly na zasedání v 

13. uznává úspěchy COP24 
v Katovicích, které posílily dynamiku 
opatření v oblasti klimatu, neboť byl 
dokončen pracovní program Pařížské 
dohody (katovický soubor pravidel) a byly 
vydány operační pokyny; konstatuje však, 
že některé záležitosti nebyly na zasedání v 
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Katovicích dotaženy do konce a musejí být 
dokončeny na zasedání konference COP25, 
a to zejména pokud jde o mechanismy 
podle článku 6; dále se domnívá, že na 
konferenci COP25 bude třeba přijmout 
několik prováděcích rozhodnutí, zejména v 
oblasti zmírňování změny klimatu, 
adaptace na ni, transparentnosti a podpory;

Katovicích dotaženy do konce a musejí být 
dokončeny na zasedání konference COP25, 
a to zejména pokud jde o mechanismy 
podle článku 6; dále se domnívá, že na 
konferenci COP25 bude třeba přijmout 
několik prováděcích rozhodnutí, zejména 
v oblasti zmírňování změny klimatu, 
adaptace na ni, transparentnosti a podpory; 
konstatuje, že je třeba prostřednictvím 
přezkumu varšavského mezinárodního 
mechanismu dosáhnout pokroku, pokud 
jde o ztráty a škody; bere na vědomí práci 
na překladu pravidel COP24 o podávání 
zpráv o plánované a poskytnuté podpoře 
financování opatření v oblasti klimatu a 
podpoře budování kapacit; vyjadřuje 
politování nad tím, že pařížský soubor 
pravidel nebyl na COP24 v plném rozsahu 
dokončen a že závěry COP24 pouze vzaly 
na vědomí zvláštní zprávu IPCC o 
oteplení o 1,5 °C;

Or. en

Pozměňovací návrh 121
Mohammed Chahim, César Luena, Alessandra Moretti, Nikos Androulakis, Rory 
Palmer, Nicolás González Casares, Sylwia Spurek, Seb Dance, Monika Beňová, Jytte 
Guteland

Návrh otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou
Bod 13

Návrh otázky k ústnímu zodpovězení s 
rozpravou

Pozměňovací návrh

13. uznává úspěchy COP24 v 
Katovicích, které posílily dynamiku 
opatření v oblasti klimatu, neboť byl 
dokončen pracovní program Pařížské 
dohody (katovický soubor pravidel) a byly 
vydány operační pokyny; konstatuje však, 
že některé záležitosti nebyly na zasedání v 
Katovicích dotaženy do konce a musejí být 
dokončeny na zasedání konference COP25, 
a to zejména pokud jde o mechanismy 
podle článku 6; dále se domnívá, že na 
konferenci COP25 bude třeba přijmout 
několik prováděcích rozhodnutí, zejména v 

13. uznává úspěchy COP24 v 
Katovicích, které posílily dynamiku 
opatření v oblasti klimatu, neboť byl 
dokončen pracovní program Pařížské 
dohody (katovický soubor pravidel) a byly 
vydány operační pokyny; konstatuje však, 
že některé záležitosti nebyly na zasedání v 
Katovicích dotaženy do konce a musejí být 
dokončeny na zasedání konference COP25, 
a to zejména pokud jde o mechanismy 
podle článku 6; dále se domnívá, že na 
konferenci COP25 bude třeba přijmout 
několik prováděcích rozhodnutí, zejména v 
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oblasti zmírňování změny klimatu, 
adaptace na ni, transparentnosti a podpory;

oblasti zmírňování změny klimatu, 
adaptace na ni, transparentnosti a podpory; 
očekává úspěšný výsledek přezkumu 
varšavského mezinárodního mechanismu 
pro řešení ztrát a škod na COP25, jakož i 
výsledky jednání o akčním plánu pro 
rovnost žen a mužů na zasedání COP25; 
uznává, že se uskuteční další diskuse 
s cílem dohodnout se na společných 
časových rámcích na konferenci COP 25;

Or. en

Pozměňovací návrh 122
Pär Holmgren

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
přispěly k účinnému výsledku přezkumu 
Varšavského mezinárodního mechanismu 
pro ztráty a škody, který je plánován na 
zasedání konference smluvních stran 
(COP 25), a to i prostřednictvím zřízení 
finančního útvaru s dodatečnými 
finančními zdroji;

Or. en

Pozměňovací návrh 123
Anthea McIntyre

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. zdůrazňuje, že je důležité stanovit 
společná prováděcí období pro 
vnitrostátně stanovené příspěvky, i když 
mnoho stran UNFCCC má pět nebo deset 
let, jiné mají kratší prováděcí období nebo 
vůbec žádné časové rámce; konstatuje, 
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že pokračování v různých časových 
rámcích by mohlo mít negativní dopad 
na budoucí jednání o cílech v oblasti 
klimatu; je přesvědčen, že společná 
prováděcí období pro vnitrostátně 
stanovené příspěvky zajistí, aby všechny 
strany aktualizovaly své závazky 
a informovaly o nich a zlepšily agregaci 
a měření celosvětového úsilí; podporuje 
zavedení pětiletého společného časového 
rámce pro všechny vnitrostátně stanovené 
příspěvky po roce 2030, který bude 
odpovídat ambicím Pařížské dohody 
a nebude poškozovat další dlouhodobé 
závazky, které mohou smluvní strany plnit 
na domácím trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 124
Pär Holmgren

Návrh usnesení
Bod 13 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13b. vyjadřuje znepokojení nad tím, 
že se smluvní strany UNFCCC dosud 
nedohodly na společných lhůtách pro své 
vnitrostátně stanovené příspěvky po roce 
2030; domnívá se, že je škodlivé, aby tyto 
časové rámce byly v souladu s pětiletým 
cyklem ambicí stanovených v Pařížské 
dohodě, aby se zabránilo nízkým 
ambicím; vyzývá Komisi a členské státy, 
aby učinily maximum pro dosažení 
celosvětové dohody o společných 
pětiletých rámcích během konference 
COP25;

Or. en

Pozměňovací návrh 125
Frédérique Ries, Catherine Chabaud, Véronique Trillet-Lenoir, Fredrick Federley
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Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. vítá skutečnost, že Chile je jednou 
z nejúspěšnějších rozvíjejících se zemí 
v přechodu na čistou energii, a zejména 
že vykazuje nejvyšší nárůst výroby solární 
energie na světě; je toho názoru, že 
závazky Chile řešit krizovou situaci 
v oblasti klimatu by měly být inspirací pro 
mnoho zemí v Jižní Americe i na celém 
světě;

Or. en

Pozměňovací návrh 126
Caroline Voaden

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. zdůrazňuje, že globální opatření 
uskutečněná v příštích 10 letech budou 
mít dopad na budoucnost lidstva 
na příštích 10 000 let; vyzývá proto Komisi 
a všechny strany COP 25, aby přijaly 
odvážná a ambiciózní opatření;

Or. en

Pozměňovací návrh 127
Peter Liese, Christophe Hansen

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
prosazovaly přísná a pevně stanovená 
mezinárodní pravidla týkající se článku 6 
Pařížské dohody, s cílem zabránit 

15. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
prosazovaly přísná a pevně stanovená 
mezinárodní pravidla týkající se článku 6 
Pařížské dohody; je si vědom mnoha 
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mezerám ve vykazování a dvojímu 
započítávání snižování emisí; vyjadřuje 
znepokojení nad tím, že do plnění cílů 
vnitrostátně stanovených příspěvků by 
mohly být započítávány i jednotky vydané 
v rámci Kjótského protokolu, neboť to by 
vážně zhoršilo environmentální integritu 
budoucích mechanismů zřízených podle 
článku 6;

problémů v oblasti ekologické vyváženosti 
a udržitelnosti, které byly způsobeny 
velkým množstvím projektů CDM a JI 
v rámci Kjótského protokolu; vyzývá 
k předcházení mezerám v účetnictví nebo 
dvojímu započítávání a k dalšímu 
snižování emisí; vyjadřuje znepokojení nad 
tím, že do plnění cílů vnitrostátně 
stanovených příspěvků by mohly být 
započítávány i jednotky vydané v rámci 
Kjótského protokolu, neboť to by vážně 
zhoršilo environmentální integritu 
budoucích mechanismů zřízených podle 
článku 6; zdůrazňuje, že emisní práva, 
s nimiž se obchoduje v rámci nových 
tržních mechanismů, musejí být 
dodatečná a musejí zvýšit úsilí 
o zmírňování stávajících a následných 
vnitrostátně stanovených příspěvků;

Or. en

Pozměňovací návrh 128
Pär Holmgren

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
prosazovaly přísná a pevně stanovená 
mezinárodní pravidla týkající se článku 6 
Pařížské dohody, s cílem zabránit mezerám 
ve vykazování a dvojímu započítávání 
snižování emisí; vyjadřuje znepokojení nad 
tím, že do plnění cílů vnitrostátně 
stanovených příspěvků by mohly být 
započítávány i jednotky vydané v rámci 
Kjótského protokolu, neboť to by vážně 
zhoršilo environmentální integritu 
budoucích mechanismů zřízených podle 
článku 6;

15. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
prosazovaly přísná a pevně stanovená 
mezinárodní pravidla týkající se článku 6 
Pařížské dohody, s cílem zabránit mezerám 
ve vykazování a dvojímu započítávání 
snižování emisí; vyjadřuje znepokojení nad 
tím, že do plnění cílů vnitrostátně 
stanovených příspěvků by mohly být 
započítávány i jednotky vydané v rámci 
Kjótského protokolu, neboť to by vážně 
zhoršilo environmentální integritu 
budoucích mechanismů zřízených podle 
článku 6; podporuje začlenění záruk 
v oblasti lidských práv a rovnosti žen 
a mužů do všech mechanismů podle 
článku 6, jakož i zavedení mechanismu 
pro stížnosti pro společenství postižené 
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prováděním mechanismů podle článku 6;

Or. en

Pozměňovací návrh 129
Mohammed Chahim, César Luena, Alessandra Moretti, Nikos Androulakis, Rory 
Palmer, Nicolás González Casares, Sylwia Spurek, Seb Dance, Monika Beňová, Jytte 
Guteland

Návrh otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou
Bod 15

Návrh otázky k ústnímu zodpovězení s 
rozpravou

Pozměňovací návrh

15. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
prosazovaly přísná a pevně stanovená 
mezinárodní pravidla týkající se článku 6 
Pařížské dohody, s cílem zabránit mezerám 
ve vykazování a dvojímu započítávání 
snižování emisí; vyjadřuje znepokojení nad 
tím, že do plnění cílů vnitrostátně 
stanovených příspěvků by mohly být 
započítávány i jednotky vydané v rámci 
Kjótského protokolu, neboť to by vážně 
zhoršilo environmentální integritu 
budoucích mechanismů zřízených podle 
článku 6;

15. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
prosazovaly přísná a pevně stanovená 
mezinárodní pravidla týkající se článku 6 
Pařížské dohody, s cílem zabránit mezerám 
ve vykazování a dvojímu započítávání 
snižování emisí; vyjadřuje znepokojení nad 
tím, že do plnění cílů vnitrostátně 
stanovených příspěvků by mohly být 
započítávány i jednotky vydané v rámci 
Kjótského protokolu, neboť to by vážně 
zhoršilo environmentální integritu 
budoucích mechanismů zřízených podle 
článku 6; vyslovuje se pro to, aby byl na 
podporu málo financovaného fondu pro 
přizpůsobení použit podíl výnosů 
z mechanismů článku 6;

Or. en

Pozměňovací návrh 130
Catherine Griset, Aurelia Beigneux

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
prosazovaly přísná a pevně stanovená 
mezinárodní pravidla týkající se článku 6 
Pařížské dohody, s cílem zabránit mezerám 

15. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
prosazovaly pevně stanovené mezinárodní 
závazky týkající se článku 6 Pařížské 
dohody, s cílem zabránit mezerám ve 
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ve vykazování a dvojímu započítávání 
snižování emisí; vyjadřuje znepokojení nad 
tím, že do plnění cílů vnitrostátně 
stanovených příspěvků by mohly být 
započítávány i jednotky vydané v rámci 
Kjótského protokolu, neboť to by vážně 
zhoršilo environmentální integritu 
budoucích mechanismů zřízených podle 
článku 6;

vykazování a dvojímu započítávání 
snižování emisí; vyjadřuje znepokojení nad 
tím, že do plnění cílů vnitrostátně 
stanovených příspěvků by mohly být 
započítávány i jednotky vydané v rámci 
Kjótského protokolu, neboť to by vážně 
zhoršilo environmentální integritu 
budoucích mechanismů zřízených podle 
článku 6;

Or. fr

Pozměňovací návrh 131
Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Anna Zalewska

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. domnívá se, že na konferenci 
COP25 by se měla definovat nová úroveň 
ambicí, a to jak z hlediska ambicí při 
provádění Pařížské dohody, tak i v 
souvislosti s příštím obdobím vnitrostátně 
stanovených příspěvků, která by měla 
odrážet vyšší závazky, pokud jde o 
provádění klimatických opatření ve všech 
odvětvích;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 132
Catherine Griset, Aurelia Beigneux

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. domnívá se, že na konferenci 
COP25 by se měla definovat nová úroveň 
ambicí, a to jak z hlediska ambicí při 
provádění Pařížské dohody, tak i v 
souvislosti s příštím obdobím vnitrostátně 
stanovených příspěvků, která by měla 

16. domnívá se, že na konferenci 
COP25 by se měla znovu definovat nová 
úroveň ambicí, a to jak z hlediska ambicí 
při provádění Pařížské dohody, tak i v 
souvislosti s příštím obdobím vnitrostátně 
stanovených příspěvků, která by měla 
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odrážet vyšší závazky, pokud jde o 
provádění klimatických opatření ve všech 
odvětvích;

odrážet vyšší závazky, pokud jde o 
provádění klimatických opatření ve všech 
odvětvích;

Or. fr

Pozměňovací návrh 133
Radan Kanev

Návrh otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou
Bod 16

Návrh otázky k ústnímu zodpovězení s 
rozpravou

Pozměňovací návrh

16. domnívá se, že na konferenci 
COP25 by se měla definovat nová úroveň 
ambicí, a to jak z hlediska ambicí při 
provádění Pařížské dohody, tak i v 
souvislosti s příštím obdobím vnitrostátně 
stanovených příspěvků, která by měla 
odrážet vyšší závazky, pokud jde o 
provádění klimatických opatření ve všech 
odvětvích;

16. domnívá se, že na konferenci 
COP25 by se měla definovat nová úroveň 
ambicí, a to jak z hlediska ambicí při 
provádění Pařížské dohody, tak i v 
souvislosti s příštím obdobím vnitrostátně 
stanovených příspěvků, jakož i komplexní 
strategie pro hospodářský růst a inovace, 
která by měla odrážet vyšší závazky, pokud 
jde o provádění klimatických opatření ve 
všech odvětvích;

Or. en

Pozměňovací návrh 134
Frédérique Ries, Nils Torvalds, Catherine Chabaud, Véronique Trillet-Lenoir, Fredrick 
Federley

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. domnívá se, že na konferenci 
COP25 by se měla definovat nová úroveň 
ambicí, a to jak z hlediska ambicí při 
provádění Pařížské dohody, tak i v 
souvislosti s příštím obdobím vnitrostátně 
stanovených příspěvků, která by měla 
odrážet vyšší závazky, pokud jde o 
provádění klimatických opatření ve všech 
odvětvích;

16. domnívá se, že na konferenci 
COP25 by se měla definovat nová úroveň 
ambicí, a to jak z hlediska ambicí při 
provádění Pařížské dohody, tak i v 
souvislosti s příštím obdobím vnitrostátně 
stanovených příspěvků, která by měla 
odrážet vyšší závazky, pokud jde o 
provádění klimatických opatření na zemi a 
v oceánech a ve všech odvětvích;
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Or. en

Pozměňovací návrh 135
Pär Holmgren

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
usilovaly o ambiciózní opatření týkající se 
oceánů a pobřežních zón na zasedání 
konference smluvních stran Rámcové 
úmluvy Organizace spojených národů 
o změně klimatu (COP25) mimo jiné 
vyzvaly k vytvoření pracovního programu 
Rámcové úmluvy Organizace spojených 
národů o změně klimatu v oblasti oceánů 
a pobřežních zón;

Or. en

Pozměňovací návrh 136
Catherine Griset, Aurelia Beigneux

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. zdůrazňuje, že je důležité, aby EU 
na konferenci COP25 vystupovala 
jednotně, a byla tak zajištěna její politická 
síla a důvěryhodnost; naléhavě vyzývá 
všechny členské státy, aby na jednáních a 
dvoustranných setkáních s dalšími 
subjekty podporovaly mandát EU;

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 137
Maria Spyraki, Peter Liese
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Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. zdůrazňuje, že je důležité, aby EU 
na konferenci COP25 vystupovala 
jednotně, a byla tak zajištěna její politická 
síla a důvěryhodnost; naléhavě vyzývá 
všechny členské státy, aby na jednáních a 
dvoustranných setkáních s dalšími subjekty 
podporovaly mandát EU;

17. zdůrazňuje, že je důležité, aby EU a 
regiony a státní a nestátní subjekty na 
konferenci COP25 vystupovaly jednotně, a 
byla tak zajištěna politická síla a 
důvěryhodnost EU; naléhavě vyzývá 
všechny členské státy, aby na jednáních a 
dvoustranných setkáních s dalšími subjekty 
podporovaly mandát EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 138
Caroline Voaden

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. vítá zveřejnění zprávy o provádění 
strategie EU pro přizpůsobení se změně 
klimatu, z níž vyplývá, že bylo dosaženo 
pokroku ve vztahu ke každé z jejích osmi 
individuálních opatření; vyzývá nicméně 
Komisi, aby strategii přehodnotila, neboť 
zpráva uvádí, že EU je i nadále zranitelná 
vůči dopadům změny klimatu uvnitř i vně 
svých hranic; vybízí odvětví pojišťovnictví 
k investicím do adaptačních opatření, a 
domnívá se, že prioritami musí být ochrana 
lidského zdraví, zastavení poklesu 
biologické rozmanitosti a podpora adaptace 
měst;

18. vítá zveřejnění zprávy o provádění 
strategie EU pro přizpůsobení se změně 
klimatu, z níž vyplývá, že bylo dosaženo 
určitého pokroku ve vztahu ke každé 
z jejích osmi individuálních opatření; 
konstatuje však, že navzdory 
celosvětovému úsilí o snížení emisí jsou 
dopady změny klimatu nevyhnutelné a je 
nezbytné přijmout další opatření 
k přizpůsobení; vyzývá proto Komisi, aby 
strategii přehodnotila, neboť zpráva uvádí, 
že EU je i nadále zranitelná vůči dopadům 
změny klimatu uvnitř i vně svých hranic; 
vybízí odvětví pojišťovnictví k investicím 
do adaptačních opatření, a domnívá se, 
že prioritami musí být ochrana lidského 
zdraví, zastavení poklesu biologické 
rozmanitosti a podpora adaptace měst;

Or. en

Pozměňovací návrh 139
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Radan Kanev

Návrh otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou
Bod 18

Návrh otázky k ústnímu zodpovězení s 
rozpravou

Pozměňovací návrh

18. vítá zveřejnění zprávy o provádění 
strategie EU pro přizpůsobení se změně 
klimatu, z níž vyplývá, že bylo dosaženo 
pokroku ve vztahu ke každé z jejích osmi 
individuálních opatření; vyzývá nicméně 
Komisi, aby strategii přehodnotila, neboť 
zpráva uvádí, že EU je i nadále zranitelná 
vůči dopadům změny klimatu uvnitř i vně 
svých hranic; vybízí odvětví pojišťovnictví 
k investicím do adaptačních opatření, a 
domnívá se, že prioritami musí být ochrana 
lidského zdraví, zastavení poklesu 
biologické rozmanitosti a podpora adaptace 
měst;

18. vítá zveřejnění zprávy o provádění 
strategie EU pro přizpůsobení se změně 
klimatu, z níž vyplývá, že bylo dosaženo 
pokroku ve vztahu ke každé z jejích osmi 
individuálních opatření; vyzývá nicméně 
Komisi, aby strategii přehodnotila, neboť 
zpráva uvádí, že EU je i nadále zranitelná 
vůči dopadům změny klimatu uvnitř i vně 
svých hranic; vybízí odvětví pojišťovnictví 
k investicím do adaptačních opatření 
a veřejné a soukromé investice 
do výzkumu a inovací; domnívá se, že 
prioritami musí být ochrana lidského 
zdraví, zastavení poklesu biologické 
rozmanitosti a podpora adaptace měst;

Or. en

Pozměňovací návrh 140
Esther de Lange

Návrh otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou
Bod 18

Návrh otázky k ústnímu zodpovězení s 
rozpravou

Pozměňovací návrh

18. vítá zveřejnění zprávy o provádění 
strategie EU pro přizpůsobení se změně 
klimatu, z níž vyplývá, že bylo dosaženo 
pokroku ve vztahu ke každé z jejích osmi 
individuálních opatření; vyzývá nicméně 
Komisi, aby strategii přehodnotila, neboť 
zpráva uvádí, že EU je i nadále zranitelná 
vůči dopadům změny klimatu uvnitř i vně 
svých hranic; vybízí odvětví pojišťovnictví 
k investicím do adaptačních opatření, a 
domnívá se, že prioritami musí být ochrana 
lidského zdraví, zastavení poklesu 
biologické rozmanitosti a podpora adaptace 

18. vítá zveřejnění zprávy o provádění 
strategie EU pro přizpůsobení se změně 
klimatu, z níž vyplývá, že bylo dosaženo 
pokroku ve vztahu ke každé z jejích osmi 
individuálních opatření; vyzývá nicméně 
Komisi, aby strategii přehodnotila, neboť 
zpráva uvádí, že EU je i nadále zranitelná 
vůči dopadům změny klimatu uvnitř i vně 
svých hranic; vybízí odvětví pojišťovnictví 
k investicím do adaptačních opatření, a 
domnívá se, že prioritami musí být ochrana 
lidského zdraví a bezpečnosti, zastavení 
poklesu biologické rozmanitosti a podpora 
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měst; adaptace měst;

Or. en

Pozměňovací návrh 141
Caroline Voaden

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. konstatuje, že článek 8 týkající se 
ztrát a škod vyplývajících z Pařížské 
dohody stanoví, že smluvní strany by měly 
zaujmout přístup založený na spolupráci, 
pokud jde o ztráty a škody spojené 
s nepříznivými účinky změny klimatu; 
zdůrazňuje proto význam globálních 
podpůrných opatření v oblastech, které 
jsou obzvláště citlivé na dopady změny 
klimatu;

Or. en

Pozměňovací návrh 142
María Soraya Rodríguez Ramos

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. uznává důležitost účinných a 
účelných adaptačních opatření, strategií a 
plánů, včetně využití řešení založených na 
ekosystémech v zájmu posílení schopnosti 
adaptace, zvýšení odolnosti a snížení 
zranitelnosti vůči změně klimatu v 
souvislosti s Pařížskou dohodou;

Or. en

Pozměňovací návrh 143
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María Soraya Rodríguez Ramos

Návrh usnesení
Bod 18 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18b. vyzdvihuje adaptační potenciál 
obnovy lesů, zdravé půdy, mokřadů, 
rašelinišť, travních porostů a pobřežních 
ekosystémů a vyzývá Komisi, aby začlenila 
ochranu přírody do všech příslušných 
politik a zabránila odlesňování;

Or. en

Pozměňovací návrh 144
Catherine Chabaud, Pascal Canfin, Véronique Trillet-Lenoir

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. znovu opakuje, že adaptační 
opatření jsou zcela nezbytná pro všechny 
země, aby mohly minimalizovat negativní 
dopady změny klimatu a plně využít 
příležitostí k růstu odolnému vůči změně 
klimatu a udržitelnému rozvoji; 
zdůrazňuje, že je třeba vyvíjet systémy a 
nástroje na sledování pokroku a účinnosti 
národních adaptačních plánů a činností; 
vyzývá členské státy, aby posílily své 
integrované vnitrostátní plány v oblasti 
energetiky a klimatu;

19. znovu opakuje, že adaptační 
opatření jsou zcela nezbytná pro všechny 
země, aby mohly minimalizovat negativní 
dopady změny klimatu a plně využít 
příležitostí k růstu odolnému vůči změně 
klimatu a udržitelnému rozvoji; 
zdůrazňuje, že je třeba vyvíjet systémy a 
nástroje na sledování pokroku a účinnosti 
národních adaptačních plánů a činností; 
vyjadřuje politování nad tím, že návrhy 
členských států v oblasti energetiky 
a klimatu nejsou dostatečně ambiciózní, 
pokud jde o cíle v oblasti energetické 
účinnosti a energie z obnovitelných 
zdrojů; připomíná, že obnovitelné zdroje 
energie, včetně obnovitelné mořské 
energie jakožto součásti oběhového 
hospodářství, jsou součástí řešení, které 
má zmírnit dopady změny klimatu 
a přizpůsobit se jim; vyzývá členské státy, 
aby posílily své integrované vnitrostátní 
plány v oblasti energetiky a klimatu, aby 
zcela naplňovaly cíle Pařížské dohody;



PE641.381v01-00 76/158 AM\1190058CS.docx

CS

Or. en

Pozměňovací návrh 145
Caroline Voaden

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. znovu opakuje, že adaptační 
opatření jsou zcela nezbytná pro všechny 
země, aby mohly minimalizovat negativní 
dopady změny klimatu a plně využít 
příležitostí k růstu odolnému vůči změně 
klimatu a udržitelnému rozvoji; 
zdůrazňuje, že je třeba vyvíjet systémy a 
nástroje na sledování pokroku a účinnosti 
národních adaptačních plánů a činností; 
vyzývá členské státy, aby posílily své 
integrované vnitrostátní plány v oblasti 
energetiky a klimatu;

19. znovu opakuje, že adaptační 
opatření jsou zcela naléhavě nezbytná pro 
všechny země, aby mohly minimalizovat 
negativní dopady změny klimatu; 
zdůrazňuje, že je třeba vyvíjet a provádět 
systémy a nástroje na sledování pokroku a 
účinnosti národních adaptačních plánů a 
činností; vyzývá Komisi, aby v tomto 
ohledu přijala opatření k posílení 
odolnosti vůči budoucím dopadům změny 
klimatu v rámci Unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 146
Mohammed Chahim, César Luena, Alessandra Moretti, Nikos Androulakis, Tudor 
Ciuhodaru, Rory Palmer, Nicolás González Casares, Sylwia Spurek, Seb Dance, Monika 
Beňová, Jytte Guteland

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. znovu opakuje, že adaptační 
opatření jsou zcela nezbytná pro všechny 
země, aby mohly minimalizovat negativní 
dopady změny klimatu a plně využít 
příležitostí k růstu odolnému vůči změně 
klimatu a udržitelnému rozvoji; 
zdůrazňuje, že je třeba vyvíjet systémy a 
nástroje na sledování pokroku a účinnosti 
národních adaptačních plánů a činností; 
vyzývá členské státy, aby posílily své 
integrované vnitrostátní plány v oblasti 

19. znovu opakuje, že adaptační 
opatření jsou zcela nezbytná pro všechny 
země, aby mohly minimalizovat negativní 
dopady změny klimatu a plně využít 
příležitostí k růstu odolnému vůči změně 
klimatu a udržitelnému rozvoji; 
zdůrazňuje, že je třeba vyvíjet systémy a 
nástroje na sledování pokroku a účinnosti 
národních adaptačních plánů a činností; 
vyzývá členské státy, aby posílily své 
integrované vnitrostátní plány v oblasti 



AM\1190058CS.docx 77/158 PE641.381v01-00

CS

energetiky a klimatu; energetiky a klimatu a uvedly je 
do souladu s cíli Pařížské dohody;

Or. en

Pozměňovací návrh 147
Petros Kokkalis

Návrh otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou
Bod 19

Návrh otázky k ústnímu zodpovězení s 
rozpravou

Pozměňovací návrh

19. znovu opakuje, že adaptační 
opatření jsou zcela nezbytná pro všechny 
země, aby mohly minimalizovat negativní 
dopady změny klimatu a plně využít 
příležitostí k růstu odolnému vůči změně 
klimatu a udržitelnému rozvoji; 
zdůrazňuje, že je třeba vyvíjet systémy a 
nástroje na sledování pokroku a účinnosti 
národních adaptačních plánů a činností; 
vyzývá členské státy, aby posílily své 
integrované vnitrostátní plány v oblasti 
energetiky a klimatu;

19. znovu opakuje, že adaptační 
opatření jsou zcela nezbytná pro všechny 
země, aby mohly minimalizovat negativní 
dopady změny klimatu a plně využít 
příležitostí k růstu odolnému vůči změně 
klimatu a udržitelnému rozvoji; 
zdůrazňuje, že je třeba vyvíjet jednotné 
systémy a nástroje na sledování pokroku a 
účinnosti národních adaptačních plánů a 
činností; vyzývá členské státy, aby posílily 
své integrované vnitrostátní plány v oblasti 
energetiky a klimatu;

Or. en

Pozměňovací návrh 148
Mohammed Chahim, César Luena, Alessandra Moretti, Nikos Androulakis, Tudor 
Ciuhodaru, Rory Palmer, Nicolás González Casares, Cristina Maestre Martín De 
Almagro, Sylwia Spurek, Seb Dance, Monika Beňová, Jytte Guteland

Návrh usnesení
Bod 19 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19a. uznává, že změna klimatu není 
lokalizovaná výzva a že dopady na klima 
mimo EU mají rovněž důsledky v rámci 
EU; například hurikány, období sucha, 
povodně a lesní požáry mají potenciál mít 
dopad na bezpečnost potravin a vody 
v EU, jakož i na dodavatelské řetězce 
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služeb a zboží; vyzývá Komisi a členské 
státy, aby jako prioritu stanovily rozšíření 
mezinárodního financování opatření 
v oblasti klimatu na přizpůsobení se 
změně klimatu, rovnocenné financování 
opatření v oblasti klimatu pro zmírňování 
a aby rovněž poskytovaly financování 
opatření v oblasti klimatu, pokud jde 
o ztráty a škody;

Or. en

Pozměňovací návrh 149
Clare Daly, Mick Wallace

Návrh usnesení
Bod 19 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19a. zdůrazňuje potřebu řešení blízkých 
přírodě jakožto nejúčinnější formy 
zmírňování a přizpůsobování, které rovněž 
podporuje biologickou rozmanitost;

Or. en

Pozměňovací návrh 150
Catherine Griset, Aurelia Beigneux

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. vítá rozhodnutí COP24 pokračovat 
v používání Adaptačního fondu v rámci 
Pařížské dohody; poukazuje na to, že fond 
má velký význam pro komunity, které jsou 
nejvíce ohroženy změnou klimatu, a proto 
vítá, že členské státy v roce 2019 
dobrovolně do fondu přispěly částkou 10 
milionů USD;

vypouští se

Or. fr
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Pozměňovací návrh 151
Petros Kokkalis

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. vítá rozhodnutí COP24 pokračovat 
v používání Adaptačního fondu v rámci 
Pařížské dohody; poukazuje na to, že fond 
má velký význam pro komunity, které jsou 
nejvíce ohroženy změnou klimatu, a proto 
vítá, že členské státy v roce 2019 
dobrovolně do fondu přispěly částkou 10 
milionů USD;

20. vítá rozhodnutí COP24 pokračovat 
v používání Adaptačního fondu v rámci 
Pařížské dohody; poukazuje na to, že fond 
má velký význam pro komunity, které jsou 
nejvíce ohroženy změnou klimatu, a proto 
vítá, že se členské státy v roce 2019 
rozhodly dobrovolně do fondu přispět 
částkou 10 milionů USD a zdůrazňuje 
potřebu větší solidarity;

Or. en

Pozměňovací návrh 152
Michal Wiezik

Návrh usnesení
Bod 20 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20a. zdůrazňuje, že je důležité 
podněcovat postupy, které zachovávají 
přírodní záchyty uhlíku, včetně pralesů 
a nedotčených lesních půd, které sdělení 
o posílení opatření EU v oblasti obnovy 
lesů považuje za nenahraditelnou;

Or. en

Pozměňovací návrh 153
Seb Dance

Návrh usnesení
Bod 20 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh



PE641.381v01-00 80/158 AM\1190058CS.docx

CS

20a. uznává, že 37 % rozpočtu EU 
v současnosti směřuje k financování SZP, 
což by mohlo mobilizovat značné finanční 
prostředky v rámci prvního pilíře, pokud 
jde o pobídky a odměňování postupů 
v oblasti klimatu a životního prostředí 
šetrných k životnímu prostředí 
v zemědělství;

Or. en

Pozměňovací návrh 154
Michal Wiezik

Návrh usnesení
Bod 20 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20b. opakuje, že společná zemědělská 
politika by měla přestat financovat dotace, 
které škodí životnímu prostředí a klimatu, 
včetně odvodňování rašelinišť, 
nadměrného odběru vody k zavlažování 
nebo penalizování výskytu stromů 
v zemědělské oblasti;

Or. en

Pozměňovací návrh 155
Michal Wiezik

Návrh usnesení
Bod 20 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20c. vyzývá Komisi, aby účinně 
uplatňovala zásady právního státu 
a využívala své výsadní pravomoci 
k uplatňování předběžných opatření 
v rámci všech otevřených a budoucích 
protiprávních jednání v případech, kdy 
hrozí ztráta neocenitelných přírodních 
ekosystémů;
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Or. en

Pozměňovací návrh 156
Catherine Griset, Aurelia Beigneux

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. konstatuje, že EU a její členské 
státy jsou největšími poskytovateli 
veřejných prostředků na financování 
opatření v oblasti klimatu; vítá rozhodnutí 
COP24 stanovit nový ambicióznější cíl od 
roku 2025, a to nad rámec stávajícího 
závazku, že od roku 2020 bude ročně 
poskytnuto 100 miliard USD, avšak 
vyjadřuje znepokojení nad tím, že skutečné 
závazky rozvinutých zemí stále ještě 
zdaleka nedosahují společného cíle 100 
miliard USD ročně;

21. konstatuje, že EU a její členské 
státy jsou největšími poskytovateli 
veřejných prostředků na financování 
opatření v oblasti klimatu; vyjadřuje 
znepokojení nad tím, že skutečné závazky 
rozvinutých zemí stále ještě zdaleka 
nedosahují společného cíle 100 miliard 
USD ročně, a požaduje, aby bylo řízení 
tohoto financování ze strany přijímajících 
zemí pečlivě kontrolováno;

Or. fr

Pozměňovací návrh 157
Pär Holmgren

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. konstatuje, že EU a její členské 
státy jsou největšími poskytovateli 
veřejných prostředků na financování 
opatření v oblasti klimatu; vítá rozhodnutí 
COP24 stanovit nový ambicióznější cíl od 
roku 2025, a to nad rámec stávajícího 
závazku, že od roku 2020 bude ročně 
poskytnuto 100 miliard USD, avšak 
vyjadřuje znepokojení nad tím, že skutečné 
závazky rozvinutých zemí stále ještě 
zdaleka nedosahují společného cíle 100 
miliard USD ročně;

21. konstatuje, že EU a její členské 
státy jsou největšími poskytovateli 
veřejných prostředků na financování 
opatření v oblasti klimatu; vítá rozhodnutí 
COP24 stanovit nový ambicióznější cíl od 
roku 2025, a to nad rámec stávajícího 
závazku, že od roku 2020 bude ročně 
poskytnuto 100 miliard USD, avšak 
vyjadřuje znepokojení nad tím, že skutečné 
závazky rozvinutých zemí stále ještě 
zdaleka nedosahují společného cíle 100 
miliard USD ročně; vyzývá Komisi 
a členské státy, aby podpořily stanovení 
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podílu z výnosů z mechanismů podle 
článku 6 Adaptačního fondu;

Or. en

Pozměňovací návrh 158
Peter Liese, Edina Tóth, Maria Spyraki, Radan Kanev, Christophe Hansen

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. konstatuje, že EU a její členské 
státy jsou největšími poskytovateli 
veřejných prostředků na financování 
opatření v oblasti klimatu; vítá rozhodnutí 
COP24 stanovit nový ambicióznější cíl od 
roku 2025, a to nad rámec stávajícího 
závazku, že od roku 2020 bude ročně 
poskytnuto 100 miliard USD, avšak 
vyjadřuje znepokojení nad tím, že skutečné 
závazky rozvinutých zemí stále ještě 
zdaleka nedosahují společného cíle 100 
miliard USD ročně;

21. konstatuje, že EU a její členské 
státy jsou největšími poskytovateli 
veřejných prostředků na financování 
opatření v oblasti klimatu; vítá rozhodnutí 
COP24 stanovit nový ambicióznější cíl 
od roku 2025, a to nad rámec stávajícího 
závazku, že od roku 2020 bude ročně 
poskytnuto 100 miliard USD, avšak 
vyjadřuje znepokojení nad tím, že skutečné 
závazky rozvinutých zemí stále ještě 
zdaleka nedosahují společného cíle 100 
miliard USD ročně; očekává, že rozvíjející 
se ekonomiky budou po roce 2025 
přispívat k navýšenému mezinárodnímu 
financování v oblasti klimatu;

Or. en

Pozměňovací návrh 159
María Soraya Rodríguez Ramos

Návrh usnesení
Bod 21 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21a. vítá dohodu o navýšení investic 
do přírody a lidí do roku 2020 a v dalším 
období, kterou na 14. zasedání konference 
smluvních stran Úmluvy o biologické 
rozmanitosti (COP14) přijalo 196 smluvní 
stran; zdůrazňuje, že ekonomický růst 
může napomoci udržitelnému rozvoji, 
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pouze pokud nevede k úbytku biologické 
rozmanitosti a schopnosti přírody 
pomáhat lidem;

Or. en

Pozměňovací návrh 160
Mohammed Chahim, Maria Arena, Eric Andrieu, Alessandra Moretti, Nikos 
Androulakis, Tudor Ciuhodaru, Rory Palmer, Sylwia Spurek, Seb Dance, Monika 
Beňová

Návrh usnesení
Bod 21 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21a. zdůrazňuje význam procesu 
doplnění zdrojů pro Zelený klimatický 
fond a vybízí členské státy, aby 
přinejmenším zdvojnásobily své příspěvky 
na uvolnění prvních prostředků v USD;

Or. en

Pozměňovací návrh 161
Mohammed Chahim, Maria Arena, Eric Andrieu, César Luena, Alessandra Moretti, 
Nikos Androulakis, Rory Palmer, Nicolás González Casares, Sylwia Spurek, Seb Dance, 
Monika Beňová, Jytte Guteland

Návrh otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou
Bod 21 b (nový)

Návrh otázky k ústnímu zodpovězení s 
rozpravou

Pozměňovací návrh

21b. zdůrazňuje význam dosahování 
celosvětového cíle v oblasti 
přizpůsobování se a rovněž význam 
mobilizace významných dalších 
finančních prostředků na přizpůsobování 
se v rozvojových zemích; vyzývá EU a její 
členské státy, aby se zavázaly k 
významnému nárůstu finančních 
prostředků vyčleněných na 
přizpůsobování se, které poskytují; uznává 
potřebu pokroku rovněž v otázce ztrát a 
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škod, které je třeba nahradit dalšími zdroji 
formou inovativních zdrojů veřejných 
financí za použití Varšavského 
mezinárodního mechanismu;

Or. en

Pozměňovací návrh 162
Catherine Griset, Aurelia Beigneux

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. zdůrazňuje, že rozpočet EU by měl 
být v souladu s jejími mezinárodními 
závazky v oblasti udržitelného rozvoje a s 
jejími střednědobými a dlouhodobými cíli 
v oblasti klimatu a energetiky a neměl by 
působit proti těmto cílům a bránit jejich 
dosažení; vyzývá proto Komisi, aby ve 
vhodných případech předložila 
harmonizovaná a závazná pravidla 
týkající se prověřování investic EU z 
hlediska klimatu a biologické 
rozmanitosti;

22. zdůrazňuje, že rozpočet EU by měl 
být v souladu s jejími mezinárodními 
závazky v oblasti udržitelného rozvoje a 
s jejími střednědobými a dlouhodobými cíli 
v oblasti klimatu a energetiky a neměl by 
působit proti těmto cílům a bránit jejich 
dosažení;

Or. fr

Pozměňovací návrh 163
Nils Torvalds, Sophia in 't Veld, Véronique Trillet-Lenoir, Catherine Chabaud, Pascal 
Canfin, Fredrick Federley, Chris Davies, Irena Joveva, Frédérique Ries, María Soraya 
Rodríguez Ramos, Karin Karlsbro, Susana Solís Pérez, Caroline Voaden

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. zdůrazňuje, že rozpočet EU by měl 
být v souladu s jejími mezinárodními 
závazky v oblasti udržitelného rozvoje a s 
jejími střednědobými a dlouhodobými cíli 
v oblasti klimatu a energetiky a neměl by 
působit proti těmto cílům a bránit jejich 

22. zdůrazňuje, že rozpočet EU by měl 
být v souladu s jejími mezinárodními 
závazky v oblasti udržitelného rozvoje a s 
jejími střednědobými a dlouhodobými cíli 
v oblasti klimatu a energetiky a neměl by 
působit proti těmto cílům a bránit jejich 
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dosažení; vyzývá proto Komisi, aby ve 
vhodných případech předložila 
harmonizovaná a závazná pravidla týkající 
se prověřování investic EU z hlediska 
klimatu a biologické rozmanitosti;

dosažení; vyzývá proto Komisi, aby 
zajistila prověření investic EU z hlediska 
klimatu a biologické rozmanitosti a aby ve 
vhodných případech předložila 
harmonizovaná a závazná pravidla; 
zdůrazňuje, že veškeré výdaje v rámci 
příštího víceletého finančního rámce by 
měly být v souladu s cíli Pařížské dohody;

Or. en

Pozměňovací návrh 164
Mick Wallace, Clare Daly

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. zdůrazňuje, že rozpočet EU by měl 
být v souladu s jejími mezinárodními 
závazky v oblasti udržitelného rozvoje a s 
jejími střednědobými a dlouhodobými cíli 
v oblasti klimatu a energetiky a neměl by 
působit proti těmto cílům a bránit jejich 
dosažení; vyzývá proto Komisi, aby ve 
vhodných případech předložila 
harmonizovaná a závazná pravidla týkající 
se prověřování investic EU z hlediska 
klimatu a biologické rozmanitosti;

22. zdůrazňuje, že rozpočet EU by měl 
být v souladu s jejími mezinárodními 
závazky v oblasti udržitelného rozvoje a s 
jejími střednědobými a dlouhodobými cíli 
v oblasti klimatu a energetiky a neměl by 
působit proti těmto cílům a bránit jejich 
dosažení; vyzývá proto, aby se v příštím 
rozpočtu EU stanovil alespoň 40% cíl pro 
výdaje související s opatřeními v oblasti 
klimatu, a vyzývá proto Komisi, aby ve 
vhodných případech předložila 
harmonizovaná a závazná pravidla týkající 
se prověřování investic EU z hlediska 
klimatu a biologické rozmanitosti, včetně 
jasných kritérií vyloučení pro fosilní 
paliva;

Or. en

Pozměňovací návrh 165
Mohammed Chahim, César Luena, Delara Burkhardt, Alessandra Moretti, Nikos 
Androulakis, Rory Palmer, Nicolás González Casares, Sylwia Spurek, Seb Dance, 
Monika Beňová

Návrh otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou
Bod 22



PE641.381v01-00 86/158 AM\1190058CS.docx

CS

Návrh otázky k ústnímu zodpovězení s 
rozpravou

Pozměňovací návrh

22. zdůrazňuje, že rozpočet EU by měl 
být v souladu s jejími mezinárodními 
závazky v oblasti udržitelného rozvoje a s 
jejími střednědobými a dlouhodobými cíli 
v oblasti klimatu a energetiky a neměl by 
působit proti těmto cílům a bránit jejich 
dosažení; vyzývá proto Komisi, aby ve 
vhodných případech předložila 
harmonizovaná a závazná pravidla týkající 
se prověřování investic EU z hlediska 
klimatu a biologické rozmanitosti;

22. zdůrazňuje, že rozpočet EU by měl 
být v souladu s jejími mezinárodními 
závazky v oblasti udržitelného rozvoje a s 
jejími střednědobými a dlouhodobými cíli 
v oblasti klimatu a energetiky a neměl by 
působit proti těmto cílům a bránit jejich 
dosažení; vyzývá proto Komisi, aby ve 
vhodných případech předložila 
harmonizovaná a závazná pravidla týkající 
se prověřování investic EU z hlediska 
klimatu a biologické rozmanitosti; vyzývá 
Evropskou investiční banku, aby rychle 
zastavila úvěrování projektů v oblasti 
fosilních paliv, a žádá členské státy EU, 
aby ukončily poskytování úvěrových záruk 
na vývoz pro takovéto projekty; vyzývá k 
přijetí veřejných záruk pro ekologické 
investice, k zavedení ochranných značek a 
daňových výhod pro fondy pro ekologické 
investice a k vydávání ekologických 
dluhopisů;

Or. en

Pozměňovací návrh 166
Maria Spyraki

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. zdůrazňuje, že rozpočet EU by měl 
být v souladu s jejími mezinárodními 
závazky v oblasti udržitelného rozvoje a s 
jejími střednědobými a dlouhodobými cíli 
v oblasti klimatu a energetiky a neměl by 
působit proti těmto cílům a bránit jejich 
dosažení; vyzývá proto Komisi, aby ve 
vhodných případech předložila 
harmonizovaná a závazná pravidla týkající 
se prověřování investic EU z hlediska 
klimatu a biologické rozmanitosti;

22. zdůrazňuje, že rozpočet EU by měl 
být v souladu s jejími mezinárodními 
závazky v oblasti udržitelného rozvoje a s 
jejími střednědobými a dlouhodobými cíli 
v oblasti klimatu a energetiky a neměl by 
působit proti těmto cílům a bránit jejich 
dosažení; vyzývá proto Komisi, aby ve 
vhodných případech předložila 
harmonizovaná a závazná pravidla týkající 
se prověřování investic EU z hlediska 
klimatu a biologické rozmanitosti; 
zdůrazňuje, že je třeba navýšit rozpočet 
pro výzkum a vývoj s cílem urychlit 
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nezbytnou ekonomickou transformaci 
a dosažení cílů na roky 2030 a 2050.

Or. en

Pozměňovací návrh 167
Radan Kanev, Peter Liese

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. zdůrazňuje, že rozpočet EU by měl 
být v souladu s jejími mezinárodními 
závazky v oblasti udržitelného rozvoje a s 
jejími střednědobými a dlouhodobými cíli 
v oblasti klimatu a energetiky a neměl by 
působit proti těmto cílům a bránit jejich 
dosažení; vyzývá proto Komisi, aby ve 
vhodných případech předložila 
harmonizovaná a závazná pravidla týkající 
se prověřování investic EU z hlediska 
klimatu a biologické rozmanitosti;

22. zdůrazňuje, že rozpočet EU by měl 
být v souladu s jejími mezinárodními 
závazky v oblasti udržitelného rozvoje a s 
jejími střednědobými a dlouhodobými cíli 
v oblasti klimatu a energetiky a neměl by 
působit proti těmto cílům a bránit jejich 
dosažení; vyzývá proto Komisi, aby ve 
vhodných případech předložila 
harmonizovaná a závazná pravidla týkající 
se prověřování investic EU z hlediska 
klimatu a biologické rozmanitosti; 
zdůrazňuje potřebu ambicióznějšího 
financování výzkumu a průmyslově 
použitelných inovací;

Or. en

Pozměňovací návrh 168
Christophe Hansen

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. zdůrazňuje, že rozpočet EU by měl 
být v souladu s jejími mezinárodními 
závazky v oblasti udržitelného rozvoje a s 
jejími střednědobými a dlouhodobými cíli 
v oblasti klimatu a energetiky a neměl by 
působit proti těmto cílům a bránit jejich 
dosažení; vyzývá proto Komisi, aby ve 
vhodných případech předložila 

22. zdůrazňuje, že rozpočet EU by měl 
být v souladu s jejími mezinárodními 
závazky v oblasti udržitelného rozvoje a s 
jejími střednědobými a dlouhodobými cíli 
v oblasti klimatu a energetiky a neměl by 
působit proti těmto cílům a bránit jejich 
dosažení; vyzývá proto Komisi, aby ve 
vhodných případech předložila 
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harmonizovaná a závazná pravidla týkající 
se prověřování investic EU z hlediska 
klimatu a biologické rozmanitosti;

harmonizovaná a závazná pravidla týkající 
se prověřování investic EU z hlediska 
klimatu a biologické rozmanitosti; 
připomíná, že investice do výzkumu 
a nových bezuhlíkových technologií mají 
zásadní význam pro další snižování emisí 
skleníkových plynů;

Or. en

Pozměňovací návrh 169
Petros Kokkalis

Návrh otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou
Bod 22

Návrh otázky k ústnímu zodpovězení s 
rozpravou

Pozměňovací návrh

22. zdůrazňuje, že rozpočet EU by měl 
být v souladu s jejími mezinárodními 
závazky v oblasti udržitelného rozvoje a s 
jejími střednědobými a dlouhodobými cíli 
v oblasti klimatu a energetiky a neměl by 
působit proti těmto cílům a bránit jejich 
dosažení; vyzývá proto Komisi, aby ve 
vhodných případech předložila 
harmonizovaná a závazná pravidla týkající 
se prověřování investic EU z hlediska 
klimatu a biologické rozmanitosti;

22. zdůrazňuje, že rozpočet EU by měl 
být v souladu s jejími mezinárodními 
závazky v oblasti udržitelného rozvoje a s 
jejími střednědobými a dlouhodobými cíli 
v oblasti klimatu a energetiky a neměl by 
působit proti těmto cílům a bránit jejich 
dosažení; vyzývá proto Komisi, aby ve 
vhodných případech předložila 
harmonizovaná a závazná pravidla týkající 
se prověřování investic EU z hlediska 
klimatu a biologické rozmanitosti a aby co 
nejdříve odstranila přímé a nepřímé 
dotace na fosilní paliva;

Or. en

Pozměňovací návrh 170
Agnès Evren, Nathalie Colin-Oesterlé

Návrh usnesení
Bod 22 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22a. zdůrazňuje, jak je důležitý 
pokračující a posílený výzkum a inovace v 
oblastech zmírňování změny klimatu, 
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politik přizpůsobování se změně klimatu, 
účinného využívání zdrojů, udržitelných 
nízkoemisních nebo bezemisních 
technologií, udržitelného využívání 
druhotných surovin („oběhové 
hospodářství“) a shromažďování údajů o 
změně klimatu v zájmu boje proti změně 
klimatu; zdůrazňuje nutnost upřednostnit 
financování projektů v oblasti udržitelné 
energetiky, například v rámci programu 
Horizont Evropa, a to s ohledem na 
závazky Unie v rámci energetické unie a 
Pařížské dohody;

Or. fr

Pozměňovací návrh 171
Delara Burkhardt, Tiemo Wölken, Constanze Krehl

Návrh otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou
Bod 22 a (nový)

Návrh otázky k ústnímu zodpovězení s 
rozpravou

Pozměňovací návrh

22a. domnívá se, že jaderná energie 
není ani bezpečná, ani environmentálně 
či hospodářsky udržitelná; navrhuje proto 
vypracovat strategii spravedlivé 
transformace pro postupné ukončení 
využívání jaderné energie v EU, která 
osobám pracujícím odvětví jaderné 
energie zajistí nová pracovní místa a jež 
bude zahrnovat plány na bezpečnou 
demontáž jaderných elektráren 
a bezpečné zacházení s jaderným 
odpadem a jeho dlouhodobé ukládání;

Or. en

Pozměňovací návrh 172
Nils Torvalds, Sophia in 't Veld, Véronique Trillet-Lenoir, Catherine Chabaud, Pascal 
Canfin, Fredrick Federley, Chris Davies, Irena Joveva, Frédérique Ries, María Soraya 
Rodríguez Ramos, Karin Karlsbro, Susana Solís Pérez

Návrh usnesení
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Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. zdůrazňuje, že transformace na 
klimaticky neutrální ekonomiku by měla 
proběhnout vyváženým způsobem a že je 
zapotřebí zaujmout anticipatorní přístup, 
aby byla transformace vyvážená z hlediska 
občanů a byly při ní podporovány 
nejzranitelnější regiony a komunity; 
zdůrazňuje, že je důležité vytvořit fond pro 
vyváženou transformaci, který zaručí, že 
transformace proběhne inkluzivním 
způsobem z hlediska občanů a regionů 
nejvíce postižených dekarbonizací, jako 
jsou například regiony s těžbou uhlí; je 
přesvědčen, že klimatická transformace 
Evropy musí být ekologicky, ekonomicky 
a sociálně udržitelná; vyzývá Unii a 
členské státy, aby v tomto ohledu zavedly 
vhodné politiky a financování, které by se 
odvíjely od jasných, důvěryhodných a 
vymahatelných krátkodobých a 
dlouhodobých závazků dotčených 
členských států v oblasti dekarbonizace z 
hlediska celého hospodářství;

23. zdůrazňuje, že transformace na 
klimaticky neutrální ekonomiku by měla 
proběhnout vyváženým způsobem a že je 
zapotřebí zaujmout anticipatorní přístup, 
aby byla transformace vyvážená z hlediska 
občanů a byly při ní podporovány 
nejzranitelnější regiony a komunity; 
považuje vytvoření fondu pro spravedlivý 
přechod za jeden z nástrojů na úrovni EU, 
který zaručí, že transformace proběhne 
inkluzivním způsobem z hlediska občanů a 
regionů nejvíce postižených dekarbonizací, 
a zároveň vyjadřuje uznání aktérům, kteří 
stojí v čele ekologické transformace; je 
přesvědčen, že klimatická transformace 
Evropy musí být ekologicky, ekonomicky 
a sociálně udržitelná; vyzývá Unii 
a členské státy, aby v tomto ohledu zavedly 
vhodné politiky a financování, které by se 
odvíjely od jasných, důvěryhodných 
a vymahatelných krátkodobých 
a dlouhodobých závazků dotčených 
členských států v oblasti dekarbonizace 
z hlediska celého hospodářství;

Or. en

Pozměňovací návrh 173
Radan Kanev, Peter Liese

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. zdůrazňuje, že transformace na 
klimaticky neutrální ekonomiku by měla 
proběhnout vyváženým způsobem a že je 
zapotřebí zaujmout anticipatorní přístup, 
aby byla transformace vyvážená z hlediska 
občanů a byly při ní podporovány 
nejzranitelnější regiony a komunity; 
zdůrazňuje, že je důležité vytvořit fond pro 
vyváženou transformaci, který zaručí, že 

23. zdůrazňuje, že transformace na 
klimaticky neutrální ekonomiku by měla 
proběhnout vyváženým způsobem a že je 
zapotřebí zaujmout anticipatorní přístup, 
aby byla transformace vyvážená z hlediska 
občanů a byly při ní podporovány 
nejzranitelnější regiony a komunity; 
zdůrazňuje, že je důležité vytvořit fond pro 
vyváženou transformaci, který zaručí, že 
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transformace proběhne inkluzivním 
způsobem z hlediska občanů a regionů 
nejvíce postižených dekarbonizací, jako 
jsou například regiony s těžbou uhlí; je 
přesvědčen, že klimatická transformace 
Evropy musí být ekologicky, ekonomicky 
a sociálně udržitelná; vyzývá Unii a 
členské státy, aby v tomto ohledu zavedly 
vhodné politiky a financování, které by se 
odvíjely od jasných, důvěryhodných a 
vymahatelných krátkodobých a 
dlouhodobých závazků dotčených 
členských států v oblasti dekarbonizace z 
hlediska celého hospodářství;

transformace proběhne inkluzivním 
způsobem z hlediska občanů a regionů 
nejvíce postižených dekarbonizací, jako 
jsou například regiony s těžbou uhlí; 
uznává, že samotné fondy náhrad nejsou 
zárukou spravedlivého přechodu 
a že základem každé politiky přechodu by 
měla být komplexní evropská strategie pro 
rozvoj a modernizaci uhelných regionů; 
zdůrazňuje, že z politického a finančního 
hlediska by měly být těžební a průmyslové 
regiony povzbuzovány, aby si udržely 
vedoucí postavení, pokud jde o investice 
do inovativních energií odolných vůči 
změně klimatu a průmyslových odvětví; je 
přesvědčen, že klimatická transformace 
Evropy musí být ekologicky, ekonomicky 
a sociálně udržitelná a že zranitelné 
těžební a průmyslové oblasti by si měly 
zachovat životní úroveň a demografické 
vyhlídky; vyzývá Unii a členské státy, aby 
v tomto ohledu zavedly vhodné politiky a 
financování, které by se odvíjely od 
jasných, důvěryhodných a vymahatelných 
krátkodobých a dlouhodobých závazků 
dotčených členských států v oblasti 
dekarbonizace z hlediska celého 
hospodářství;

Or. en

Pozměňovací návrh 174
Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Anna Zalewska

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. zdůrazňuje, že transformace na 
klimaticky neutrální ekonomiku by měla 
proběhnout vyváženým způsobem a že je 
zapotřebí zaujmout anticipatorní přístup, 
aby byla transformace vyvážená z hlediska 
občanů a byly při ní podporovány 
nejzranitelnější regiony a komunity; 
zdůrazňuje, že je důležité vytvořit fond pro 
vyváženou transformaci, který zaručí, že 

23. zdůrazňuje, že transformace na 
klimaticky neutrální ekonomiku by měla 
proběhnout vyváženým způsobem a že je 
zapotřebí zaujmout anticipatorní přístup, 
aby byla transformace vyvážená z hlediska 
občanů a byly při ní podporovány 
nejzranitelnější regiony a komunity; 
zdůrazňuje, že je důležité vytvořit fond pro 
vyváženou transformaci, který zaručí, že 
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transformace proběhne inkluzivním 
způsobem z hlediska občanů a regionů 
nejvíce postižených dekarbonizací, jako 
jsou například regiony s těžbou uhlí; je 
přesvědčen, že klimatická transformace 
Evropy musí být ekologicky, ekonomicky 
a sociálně udržitelná; vyzývá Unii a 
členské státy, aby v tomto ohledu zavedly 
vhodné politiky a financování, které by se 
odvíjely od jasných, důvěryhodných a 
vymahatelných krátkodobých a 
dlouhodobých závazků dotčených 
členských států v oblasti dekarbonizace z 
hlediska celého hospodářství;

transformace proběhne inkluzivním 
způsobem z hlediska občanů a regionů 
nejvíce postižených dekarbonizací, 
zejména regionů, v nichž se těží uhlí, a 
energeticky náročných regionů; je 
přesvědčen, že klimatická transformace 
Evropy musí být ekologicky, ekonomicky 
a sociálně udržitelná; vyzývá Unii a 
členské státy, aby v tomto ohledu zavedly 
vhodné politiky a financování, které by se 
odvíjely od jasných, důvěryhodných a 
vymahatelných krátkodobých a 
dlouhodobých závazků dotčených 
členských států v oblasti dekarbonizace z 
hlediska celého hospodářství;

Or. en

Pozměňovací návrh 175
Catherine Griset, Aurelia Beigneux

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. zdůrazňuje, že transformace na 
klimaticky neutrální ekonomiku by měla 
proběhnout vyváženým způsobem a že je 
zapotřebí zaujmout anticipatorní přístup, 
aby byla transformace vyvážená z hlediska 
občanů a byly při ní podporovány 
nejzranitelnější regiony a komunity; 
zdůrazňuje, že je důležité vytvořit fond pro 
vyváženou transformaci, který zaručí, že 
transformace proběhne inkluzivním 
způsobem z hlediska občanů a regionů 
nejvíce postižených dekarbonizací, jako 
jsou například regiony s těžbou uhlí; je 
přesvědčen, že klimatická transformace 
Evropy musí být ekologicky, ekonomicky 
a sociálně udržitelná; vyzývá Unii a 
členské státy, aby v tomto ohledu zavedly 
vhodné politiky a financování, které by se 
odvíjely od jasných, důvěryhodných a 
vymahatelných krátkodobých a 
dlouhodobých závazků dotčených 
členských států v oblasti dekarbonizace z 

23. zdůrazňuje význam ekologické 
transformace hospodářství, přičemž 
opětovně zpochybňuje stále se zvyšující 
míru globalizace obchodu, a potřebu 
zaujmout anticipatorní přístup, aby byla 
transformace vyvážená z hlediska občanů a 
byly při ní podporovány nejzranitelnější 
regiony a komunity; zdůrazňuje, že je 
důležité vytvořit fond pro vyváženou 
transformaci, který zaručí, že transformace 
proběhne inkluzivním způsobem z hlediska 
občanů a regionů nejvíce postižených 
dekarbonizací, jako jsou například regiony 
s těžbou uhlí; je přesvědčen, že klimatická 
transformace Evropy musí být ekologicky, 
ekonomicky a sociálně udržitelná; vyzývá 
Unii a členské státy, aby v tomto ohledu 
zavedly vhodné politiky a financování, 
které by se odvíjely od jasných, 
důvěryhodných a vymahatelných 
krátkodobých a dlouhodobých závazků 
dotčených členských států v oblasti 
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hlediska celého hospodářství; dekarbonizace z hlediska celého 
hospodářství;

Or. fr

Pozměňovací návrh 176
Peter Liese, Christophe Hansen

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. zdůrazňuje, že transformace na 
klimaticky neutrální ekonomiku by měla 
proběhnout vyváženým způsobem a že je 
zapotřebí zaujmout anticipatorní přístup, 
aby byla transformace vyvážená z hlediska 
občanů a byly při ní podporovány 
nejzranitelnější regiony a komunity; 
zdůrazňuje, že je důležité vytvořit fond pro 
vyváženou transformaci, který zaručí, že 
transformace proběhne inkluzivním 
způsobem z hlediska občanů a regionů 
nejvíce postižených dekarbonizací, jako 
jsou například regiony s těžbou uhlí; je 
přesvědčen, že klimatická transformace 
Evropy musí být ekologicky, ekonomicky 
a sociálně udržitelná; vyzývá Unii a 
členské státy, aby v tomto ohledu zavedly 
vhodné politiky a financování, které by se 
odvíjely od jasných, důvěryhodných a 
vymahatelných krátkodobých a 
dlouhodobých závazků dotčených 
členských států v oblasti dekarbonizace z 
hlediska celého hospodářství;

23. zdůrazňuje, že transformace na 
klimaticky neutrální ekonomiku 
vyváženým způsobem má pro EU zásadní 
význam a že je zapotřebí zaujmout 
anticipatorní přístup, aby byla transformace 
vyvážená z hlediska občanů a byly při ní 
podporovány nejzranitelnější regiony a 
komunity; zdůrazňuje, že je důležité 
vytvořit fond pro vyváženou transformaci, 
který zaručí, že transformace proběhne 
inkluzivním způsobem z hlediska občanů a 
regionů nejvíce postižených dekarbonizací, 
jako jsou například regiony s těžbou uhlí; 
je přesvědčen, že klimatická transformace 
Evropy musí být ekologicky, ekonomicky 
a sociálně udržitelná; vyzývá Unii a 
členské státy, aby v tomto ohledu zavedly 
vhodné politiky a financování, které by se 
odvíjely od jasných, důvěryhodných a 
vymahatelných krátkodobých a 
dlouhodobých závazků dotčených 
členských států v oblasti dekarbonizace z 
hlediska celého hospodářství;

Or. en

Pozměňovací návrh 177
Pär Holmgren

Návrh usnesení
Bod 23
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. zdůrazňuje, že transformace na 
klimaticky neutrální ekonomiku by měla 
proběhnout vyváženým způsobem a že je 
zapotřebí zaujmout anticipatorní přístup, 
aby byla transformace vyvážená z hlediska 
občanů a byly při ní podporovány 
nejzranitelnější regiony a komunity; 
zdůrazňuje, že je důležité vytvořit fond pro 
vyváženou transformaci, který zaručí, že 
transformace proběhne inkluzivním 
způsobem z hlediska občanů a regionů 
nejvíce postižených dekarbonizací, jako 
jsou například regiony s těžbou uhlí; je 
přesvědčen, že klimatická transformace 
Evropy musí být ekologicky, ekonomicky 
a sociálně udržitelná; vyzývá Unii a 
členské státy, aby v tomto ohledu zavedly 
vhodné politiky a financování, které by se 
odvíjely od jasných, důvěryhodných a 
vymahatelných krátkodobých a 
dlouhodobých závazků dotčených 
členských států v oblasti dekarbonizace z 
hlediska celého hospodářství;

23. zdůrazňuje, že transformace na 
klimaticky neutrální ekonomiku by měla 
proběhnout vyváženým způsobem a že je 
zapotřebí zaujmout anticipatorní přístup, 
aby byla transformace vyvážená z hlediska 
občanů a byly při ní podporovány 
nejzranitelnější regiony a komunity; 
zdůrazňuje, že je důležité vytvořit fond pro 
vyváženou transformaci, který zaručí, že 
transformace proběhne inkluzivním 
způsobem z hlediska občanů a regionů 
nejvíce postižených dekarbonizací, jako 
jsou například regiony s těžbou uhlí; je 
přesvědčen, že klimatická transformace 
Evropy musí být ekologicky, ekonomicky 
a sociálně udržitelná; vyzývá Unii a 
členské státy, aby v tomto ohledu zavedly 
vhodné politiky a financování, které by se 
odvíjely od jasných, důvěryhodných a 
vymahatelných krátkodobých a 
dlouhodobých závazků dotčených 
členských států v oblasti dekarbonizace z 
hlediska celého hospodářství, a to i tak, že 
do svých konečných vnitrostátních plánů 
v oblasti energetiky a klimatu zahrnou 
konkrétní politiky zaměřené na postupné 
vyřazování uhelných elektráren do roku 
2030;

Or. en

Pozměňovací návrh 178
Aldo Patriciello

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. zdůrazňuje, že transformace na 
klimaticky neutrální ekonomiku by měla 
proběhnout vyváženým způsobem a že je 
zapotřebí zaujmout anticipatorní přístup, 
aby byla transformace vyvážená z hlediska 
občanů a byly při ní podporovány 
nejzranitelnější regiony a komunity; 

23. zdůrazňuje, že transformace na 
klimaticky neutrální ekonomiku by měla 
proběhnout vyváženým způsobem a že je 
zapotřebí zaujmout anticipatorní přístup, 
aby byla transformace vyvážená z hlediska 
občanů a byly při ní podporovány 
nejzranitelnější regiony a komunity; 
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zdůrazňuje, že je důležité vytvořit fond pro 
vyváženou transformaci, který zaručí, že 
transformace proběhne inkluzivním 
způsobem z hlediska občanů a regionů 
nejvíce postižených dekarbonizací, jako 
jsou například regiony s těžbou uhlí; je 
přesvědčen, že klimatická transformace 
Evropy musí být ekologicky, ekonomicky 
a sociálně udržitelná; vyzývá Unii a 
členské státy, aby v tomto ohledu zavedly 
vhodné politiky a financování, které by se 
odvíjely od jasných, důvěryhodných a 
vymahatelných krátkodobých a 
dlouhodobých závazků dotčených 
členských států v oblasti dekarbonizace z 
hlediska celého hospodářství;

zdůrazňuje, že je důležité vytvořit fond pro 
vyváženou transformaci, který zaručí, že 
transformace proběhne inkluzivním 
způsobem z hlediska občanů a regionů 
nejvíce postižených dekarbonizací, jako 
jsou například regiony s těžbou uhlí; je 
přesvědčen, že klimatická transformace 
Evropy musí být ekologicky, ekonomicky 
a sociálně udržitelná; zdůrazňuje úlohu 
přechodných paliv a technologií při 
dosahování nákladově efektivní 
spravedlivé transformace; vyzývá Unii a 
členské státy, aby v tomto ohledu zavedly 
vhodné politiky a financování, které by se 
odvíjely od jasných, důvěryhodných a 
vymahatelných krátkodobých a 
dlouhodobých závazků dotčených 
členských států v oblasti dekarbonizace z 
hlediska celého hospodářství;

Or. en

Pozměňovací návrh 179
Petros Kokkalis

Návrh otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou
Bod 23

Návrh otázky k ústnímu zodpovězení s 
rozpravou

Pozměňovací návrh

23. zdůrazňuje, že transformace na 
klimaticky neutrální ekonomiku by měla 
proběhnout vyváženým způsobem a že je 
zapotřebí zaujmout anticipatorní přístup, 
aby byla transformace vyvážená z hlediska 
občanů a byly při ní podporovány 
nejzranitelnější regiony a komunity; 
zdůrazňuje, že je důležité vytvořit fond pro 
vyváženou transformaci, který zaručí, že 
transformace proběhne inkluzivním 
způsobem z hlediska občanů a regionů 
nejvíce postižených dekarbonizací, jako 
jsou například regiony s těžbou uhlí; je 
přesvědčen, že klimatická transformace 
Evropy musí být ekologicky, ekonomicky 
a sociálně udržitelná; vyzývá Unii a 
členské státy, aby v tomto ohledu zavedly 

23. zdůrazňuje, že transformace na 
klimaticky neutrální ekonomiku by měla 
proběhnout vyváženým způsobem a že je 
zapotřebí zaujmout anticipační a 
participační přístup, aby byla transformace 
vyvážená z hlediska občanů a byly při ní 
podporovány nejzranitelnější regiony a 
komunity; zdůrazňuje, že je důležité 
vytvořit fond pro vyváženou transformaci, 
který zaručí, že transformace proběhne 
inkluzivním způsobem z hlediska občanů a 
regionů nejvíce postižených dekarbonizací, 
jako jsou například regiony s těžbou uhlí; 
je přesvědčen, že klimatická transformace 
Evropy je ekologicky, ekonomicky a 
sociálně udržitelná; vyzývá Unii a členské 
státy, aby v tomto ohledu zavedly vhodné 
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vhodné politiky a financování, které by se 
odvíjely od jasných, důvěryhodných a 
vymahatelných krátkodobých a 
dlouhodobých závazků dotčených 
členských států v oblasti dekarbonizace z 
hlediska celého hospodářství;

politiky a financování, které by se odvíjely 
od jasných, důvěryhodných a 
vymahatelných krátkodobých a 
dlouhodobých závazků dotčených 
členských států v oblasti dekarbonizace z 
hlediska celého hospodářství;

Or. en

Pozměňovací návrh 180
Stanislav Polčák

Návrh otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou
Bod 23

Návrh otázky k ústnímu zodpovězení s 
rozpravou

Pozměňovací návrh

23. zdůrazňuje, že transformace na 
klimaticky neutrální ekonomiku by měla 
proběhnout vyváženým způsobem a že je 
zapotřebí zaujmout anticipatorní přístup, 
aby byla transformace vyvážená z hlediska 
občanů a byly při ní podporovány 
nejzranitelnější regiony a komunity; 
zdůrazňuje, že je důležité vytvořit fond pro 
vyváženou transformaci, který zaručí, že 
transformace proběhne inkluzivním 
způsobem z hlediska občanů a regionů 
nejvíce postižených dekarbonizací, jako 
jsou například regiony s těžbou uhlí; je 
přesvědčen, že klimatická transformace 
Evropy musí být ekologicky, ekonomicky 
a sociálně udržitelná; vyzývá Unii a 
členské státy, aby v tomto ohledu zavedly 
vhodné politiky a financování, které by se 
odvíjely od jasných, důvěryhodných a 
vymahatelných krátkodobých a 
dlouhodobých závazků dotčených 
členských států v oblasti dekarbonizace z 
hlediska celého hospodářství;

23. zdůrazňuje, že transformace na 
klimaticky neutrální ekonomiku by měla 
proběhnout vyváženým způsobem a že je 
zapotřebí zaujmout anticipatorní přístup, 
aby byla transformace vyvážená z hlediska 
občanů a byly při ní podporovány 
nejzranitelnější regiony a komunity; 
zdůrazňuje, že je důležité vytvořit fond pro 
vyváženou transformaci, aby se zaručilo, 
že transformace proběhne inkluzivním 
způsobem a že budou občané a regiony 
nejvíce postižené dekarbonizací, jako jsou 
například regiony s těžbou uhlí, řádně 
informováni; je přesvědčen, že klimatická 
transformace Evropy musí být ekologicky, 
ekonomicky a sociálně udržitelná; vyzývá 
Unii a členské státy, aby v tomto ohledu 
zavedly vhodné politiky a financování, 
které by se odvíjely od jasných, 
důvěryhodných a vymahatelných 
krátkodobých a dlouhodobých závazků 
dotčených členských států v oblasti 
dekarbonizace z hlediska celého 
hospodářství;

Or. en

Pozměňovací návrh 181
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Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Anna Zalewska

Návrh usnesení
Bod 23 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23a. konstatuje, že členské státy 
a odvětví, která jsou zvláště postižena 
náklady na energetickou přeměnu, 
zejména těžební regiony a energeticky 
náročná odvětví, budou mít obrovské 
finanční potřeby; zdůrazňuje proto, 
že budoucí rozpočty EU musí vyčlenit 
na pokrytí potřeb těchto regionů a odvětví 
dostatečné prostředky, aby bylo zajištěno, 
že nikdo nebude opomenut;

Or. en

Pozměňovací návrh 182
Mohammed Chahim, César Luena, Delara Burkhardt, Alessandra Moretti, Nikos 
Androulakis, Rory Palmer, Nicolás González Casares, Sylwia Spurek, Seb Dance, 
Monika Beňová

Návrh usnesení
Bod 23 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23a. připomíná smluvním stranám, 
že je třeba vyčlenit dostatečné prostředky 
na přechod od závazků k činům a na 
provádění opatření nezbytných k dosažení 
cílů Pařížské dohody; podporuje nový 
impuls pro zavedení mechanismu 
kompenzačních opatření v souvislosti 
s uhlíkem na evropských hranicích pro 
účely dovozu do EU s cílem vytvořit rovné 
podmínky pro mezinárodní obchod 
a zabránit úniku uhlíku; vyzývá proto 
Evropskou komisi a členské státy, aby co 
nejdříve zavedly spravedlivé a progresivní 
zdaňování uhlíku;

Or. en
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Pozměňovací návrh 183
Nils Torvalds, Sophia in 't Veld, Véronique Trillet-Lenoir, Catherine Chabaud, Pascal 
Canfin, Fredrick Federley, Chris Davies, Irena Joveva, Morten Petersen, María Soraya 
Rodríguez Ramos, Karin Karlsbro, Susana Solís Pérez

Návrh usnesení
Bod 23 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23a. zdůrazňuje úlohu udržitelného 
financování a domnívá se, že rychlé přijetí 
a rozvoj zeleného financování ze strany 
klíčových mezinárodních finančních 
institucí má zásadní význam pro úspěšnou 
dekarbonizaci světového hospodářství; 
zdůrazňuje, že je třeba provádět Akční 
plán EU pro udržitelné financování, 
a podporuje zřízení mezinárodní 
platformy pro udržitelné finance;

Or. en

Pozměňovací návrh 184
Peter Liese, Stanislav Polčák, Pernille Weiss, Agnès Evren, Edina Tóth, Radan Kanev, 
Christophe Hansen

Návrh usnesení
Bod 23 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23a. zdůrazňuje, že je důležité zahájit 
jednání s těmi zeměmi z celého světa, 
které jsou v současné době závislé 
na vývozu fosilních paliv, o tom, jak lze 
strategii společné energetické a klimatické 
bezpečnosti provádět, aby se těmto 
regionům poskytly budoucí vyhlídky;

Or. en

Pozměňovací návrh 185
Pär Holmgren

Návrh usnesení
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Bod 23 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23a. vítá prohlášení nově zvolené 
předsedkyně Komise Ursuly von der 
Leyenové týkající se zavedení uhlíkové 
hraniční daně; domnívá se, že takový 
mechanismus, aby byl v souladu se 
zásadami WTO, by měl zcela nahradit 
stávající ustanovení o úniku uhlíku 
v rámci systému EU pro obchodování 
s emisemi a měl by se uplatňovat na dovoz 
i vývoz;

Or. en

Pozměňovací návrh 186
Nils Torvalds, Sophia in 't Veld, Véronique Trillet-Lenoir, Catherine Chabaud, Pascal 
Canfin, Fredrick Federley, Chris Davies, Irena Joveva, Morten Petersen, María Soraya 
Rodríguez Ramos, Karin Karlsbro, Susana Solís Pérez

Návrh usnesení
Bod 23 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23b. podporuje práci koalice ministrů 
financí pro opatření v oblasti klimatu 
a vybízí všechny vlády, aby přijaly závazky 
této koalice týkající se sladění všech 
politik a postupů v oblasti působnosti 
ministerstev financí s cíli Pařížské dohody 
a uplatňování efektivního stanovování cen 
uhlíku podle „helsinských zásad“;

Or. en

Pozměňovací návrh 187
Mohammed Chahim, César Luena, Delara Burkhardt, Alessandra Moretti, Nikos 
Androulakis, Tudor Ciuhodaru, Rory Palmer, Nicolás González Casares, Sylwia 
Spurek, Seb Dance, Monika Beňová, Jytte Guteland

Návrh usnesení
Bod 23 b (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23b. zdůrazňuje, že v souvislosti s 
přechodem na udržitelnou energii je třeba 
řešit problém energetické chudoby 
posílením práv a informací o 
spotřebitelích energie, zlepšením opatření 
v oblasti energetické účinnosti 
v budovách, zejména v domácnostech 
s nízkými příjmy, a prostřednictvím 
sociálních politik;

Or. en

Pozměňovací návrh 188
Mohammed Chahim, Delara Burkhardt, César Luena, Alessandra Moretti, Nikos 
Androulakis, Tudor Ciuhodaru, Rory Palmer, Nicolás González Casares, Sylwia 
Spurek, Seb Dance, Monika Beňová, Jytte Guteland

Návrh usnesení
Bod 23 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23c. domnívá se, že demokratizace 
energetického systému má zásadní 
význam pro to, aby byla udržitelná 
transformace energetiky úspěšná; vyzývá 
proto ke zlepšení práv a schopností 
občanů podílet se na výrobě bezpečné 
a čisté energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 189
Catherine Griset, Aurelia Beigneux

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. vyjadřuje spokojenost s rostoucí 
celosvětovou mobilizací stále širšího 
spektra nestátních subjektů, které se 
zasazují o klimatické akce s konkrétními a 

vypouští se
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měřitelnými výsledky; zdůrazňuje stěžejní 
úlohu občanské společnosti, soukromého 
sektoru a regionálních orgánů při vyvíjení 
tlaku a ovlivňování veřejného mínění a 
činnosti státu; vyzývá EU, členské státy a 
všechny smluvní strany, aby podporovaly 
nestátní subjekty, které se čím dál tím 
častěji staví do čela boje proti změně 
klimatu, a aby jim pomáhaly v jejich 
činnosti a spolupracovaly s nimi;

Or. fr

Pozměňovací návrh 190
Rory Palmer

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. vyjadřuje spokojenost s rostoucí 
celosvětovou mobilizací stále širšího 
spektra nestátních subjektů, které se 
zasazují o klimatické akce s konkrétními a 
měřitelnými výsledky; zdůrazňuje stěžejní 
úlohu občanské společnosti, soukromého 
sektoru a regionálních orgánů při vyvíjení 
tlaku a ovlivňování veřejného mínění a 
činnosti státu; vyzývá EU, členské státy a 
všechny smluvní strany, aby podporovaly 
nestátní subjekty, které se čím dál tím 
častěji staví do čela boje proti změně 
klimatu, a aby jim pomáhaly v jejich 
činnosti a spolupracovaly s nimi;

24. vítá odhodlané a rostoucí 
mládežnické hnutí proti změně klimatu, 
zejména celosvětové stávky mladých lidí 
proti změnám klimatu, které byly 
inspirované a vedené Gretou 
Thunbergovou; zdůrazňuje, že je důležité 
zapojit mladé lidi do smysluplného 
dialogu a podporovat jejich účast 
na tvorbě politik na všech úrovních; 
vyjadřuje spokojenost s rostoucí 
celosvětovou mobilizací stále širšího 
spektra nestátních subjektů, které se 
zasazují o klimatické akce s konkrétními a 
měřitelnými výsledky; zdůrazňuje stěžejní 
úlohu občanské společnosti, soukromého 
sektoru a regionálních orgánů při vyvíjení 
tlaku a ovlivňování veřejného mínění a 
činnosti státu; vyzývá EU, členské státy a 
všechny smluvní strany, aby podporovaly 
nestátní subjekty, zejména mladé lidi, které 
se čím dál tím častěji staví do čela boje 
proti změně klimatu, a aby jim pomáhaly v 
jejich činnosti a spolupracovaly s nimi, 
odsuzuje ty, kteří mají hanlivé nebo 
urážlivé komentáře a připomínky k 
osobám, zejména mladým lidem, kteří se 
snaží dosáhnout pozitivní změny 
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prosazováním opatření v boji proti změně 
klimatu;

Or. en

Pozměňovací návrh 191
Mick Wallace, Clare Daly, Giorgos Georgiou

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. vyjadřuje spokojenost s rostoucí 
celosvětovou mobilizací stále širšího 
spektra nestátních subjektů, které se 
zasazují o klimatické akce s konkrétními a 
měřitelnými výsledky; zdůrazňuje stěžejní 
úlohu občanské společnosti, soukromého 
sektoru a regionálních orgánů při vyvíjení 
tlaku a ovlivňování veřejného mínění a 
činnosti státu; vyzývá EU, členské státy a 
všechny smluvní strany, aby podporovaly 
nestátní subjekty, které se čím dál tím 
častěji staví do čela boje proti změně 
klimatu, a aby jim pomáhaly v jejich 
činnosti a spolupracovaly s nimi;

24. vítá rostoucí celosvětovou 
mobilizaci stále širšího spektra nestátních 
subjektů, které se zasazují o klimatické 
akce s konkrétními a měřitelnými 
výsledky; zdůrazňuje stěžejní úlohu 
občanské společnosti, soukromého sektoru 
a regionálních orgánů při vyvíjení tlaku a 
ovlivňování veřejného mínění a činnosti 
státu; vyzývá EU, členské státy a všechny 
smluvní strany, aby podporovaly nestátní 
subjekty, které se čím dál tím častěji staví 
do čela boje proti změně klimatu, a aby jim 
pomáhaly v jejich činnosti a 
spolupracovaly s nimi;

Or. en

Pozměňovací návrh 192
Mohammed Chahim, César Luena, Alessandra Moretti, Nikos Androulakis, Tudor 
Ciuhodaru, Rory Palmer, Nicolás González Casares, Sylwia Spurek, Seb Dance, Monika 
Beňová, Jytte Guteland

Návrh otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou
Bod 24

Návrh otázky k ústnímu zodpovězení s 
rozpravou

Pozměňovací návrh

24. vyjadřuje spokojenost s rostoucí 
celosvětovou mobilizací stále širšího 
spektra nestátních subjektů, které se 
zasazují o klimatické akce s konkrétními a 
měřitelnými výsledky; zdůrazňuje stěžejní 

24. vyjadřuje spokojenost s rostoucí 
celosvětovou mobilizací stále širšího 
spektra nestátních subjektů, které se 
zasazují o klimatické akce s konkrétními a 
měřitelnými výsledky; zdůrazňuje stěžejní 
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úlohu občanské společnosti, soukromého 
sektoru a regionálních orgánů při vyvíjení 
tlaku a ovlivňování veřejného mínění a 
činnosti státu; vyzývá EU, členské státy a 
všechny smluvní strany, aby podporovaly 
nestátní subjekty, které se čím dál tím 
častěji staví do čela boje proti změně 
klimatu, a aby jim pomáhaly v jejich 
činnosti a spolupracovaly s nimi;

úlohu občanské společnosti, soukromého 
sektoru a regionálních orgánů při vyvíjení 
tlaku a ovlivňování veřejného mínění a 
činnosti státu a při sdílení znalostí 
a osvědčených postupů v oblasti rozvoje 
a provádění opatření na přizpůsobování se 
změně klimatu a její zmírňování; vyzývá 
EU, členské státy a všechny smluvní 
strany, aby podporovaly nestátní subjekty, 
které se čím dál tím častěji staví do čela 
boje proti změně klimatu, a aby jim 
pomáhaly v jejich činnosti a 
spolupracovaly s nimi;

Or. en

Pozměňovací návrh 193
Maria Spyraki, Peter Liese

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. vyjadřuje spokojenost s rostoucí 
celosvětovou mobilizací stále širšího 
spektra nestátních subjektů, které se 
zasazují o klimatické akce s konkrétními a 
měřitelnými výsledky; zdůrazňuje stěžejní 
úlohu občanské společnosti, soukromého 
sektoru a regionálních orgánů při vyvíjení 
tlaku a ovlivňování veřejného mínění a 
činnosti státu; vyzývá EU, členské státy a 
všechny smluvní strany, aby podporovaly 
nestátní subjekty, které se čím dál tím 
častěji staví do čela boje proti změně 
klimatu, a aby jim pomáhaly v jejich 
činnosti a spolupracovaly s nimi;

24. vyjadřuje spokojenost s rostoucí 
celosvětovou mobilizací stále širšího 
spektra nestátních subjektů, které se 
zasazují o klimatické akce s konkrétními a 
měřitelnými výsledky; zdůrazňuje stěžejní 
úlohu občanské společnosti, soukromého 
sektoru a regionálních orgánů při vyvíjení 
tlaku a ovlivňování veřejného mínění a 
činnosti státu; vyzývá EU, členské státy a 
všechny smluvní strany, aby podporovaly 
nestátní subjekty, které se čím dál tím 
častěji staví do čela boje proti změně 
klimatu, a aby jim pomáhaly v jejich 
činnosti a spolupracovaly s nimi; kromě 
toho je třeba zapojit občany a zvýšit jejich 
informovanost prostřednictvím pobídek a 
financování;

Or. en

Pozměňovací návrh 194
Agnès Evren, Nathalie Colin-Oesterlé
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Návrh usnesení
Bod 24 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24a. zdůrazňuje klíčovou úlohu měst 
při plnění cílů Pařížské dohody, které jsou 
podle zprávy Programu OSN pro lidská 
sídla za rok 2018 s názvem „Sledování 
pokroku směrem k inkluzivním, 
bezpečným, odolným a udržitelným 
městům a lidským sídlům“ zdrojem více 
než 70 % všech emisí skleníkových plynů, 
odpadu a znečištění ovzduší; vítá závazek, 
který přijalo 102 měst na summitu o 
opatřeních v oblasti klimatu, a sice 
dosáhnout do roku 2050 uhlíkové 
neutrality; vyzývá smluvní strany, aby 
do svých plánů na snížení emisí zahrnuly i 
města;

Or. fr

Pozměňovací návrh 195
Mohammed Chahim, César Luena, Alessandra Moretti, Nikos Androulakis, Rory 
Palmer, Nicolás González Casares, Sylwia Spurek, Seb Dance, Monika Beňová, Jytte 
Guteland

Návrh usnesení
Bod 24 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24a. zdůrazňuje v této souvislosti také 
úlohu soukromého sektoru, včetně 
podniků a finančních trhů, přispět 
k cílům v oblasti udržitelnosti: vítá úsilí 
o zavedení právních předpisů týkajících se 
udržitelnosti financování a naléhavě 
vyzývá Komisi, aby zavedla pravidla 
transparentnosti a odpovědnosti pro 
společnosti, do nichž je investováno, 
zejména pokud jde o ohrožení 
udržitelnosti a dodržování lidských práv 
v rozvojových zemích;

Or. en



AM\1190058CS.docx 105/158 PE641.381v01-00

CS

Pozměňovací návrh 196
Agnès Evren, Nathalie Colin-Oesterlé

Návrh usnesení
Bod 24 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24b. připomíná, že výzkum, inovace 
a konkurenceschopnost jsou jedním z pěti 
pilířů strategie EU pro energetickou unii; 
připomíná proto zásadní úlohu 
výzkumných pracovníků, kterou sehrávají 
v boji proti globálnímu oteplování, a v 
souladu s tím zdůrazňuje význam úzké 
vědecké spolupráce mezi mezinárodními 
partnery;

Or. fr

Pozměňovací návrh 197
Peter Liese, Pernille Weiss, Edina Tóth, Christophe Hansen

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. zdůrazňuje, že k dosažení cíle 
omezení nárůstu průměrné světové teploty 
na úroveň nepřekračující 1,5 °C je nutná 
účinná účast všech stran, což současně 
vyžaduje, aby se řešila otázka soukromých 
zájmů nebo střetu zájmů; v této souvislosti 
znovu opakuje, že podporuje zavedení 
konkrétních opatření pro řešení střetů 
zájmů v rámci UNFCCC; vyzývá Komisi a 
členské státy, aby se zapojily do tohoto 
procesu, aniž by se zpronevěřily cílům 
UNFCCC a Pařížské dohody;

25. zdůrazňuje, že k dosažení cíle 
Pařížské dohody, jímž je udržet nárůst 
průměrné globální teploty výrazně pod 
hranicí 2 °C oproti hodnotám před 
průmyslovou revolucí a snažit se omezit 
zvýšení teploty na 1,5 °C oproti hodnotám 
před průmyslovou revolucí, což současně 
vyžaduje, aby se řešila otázka soukromých 
zájmů nebo střetu zájmů; v této souvislosti 
znovu opakuje, že podporuje zavedení 
konkrétních opatření pro řešení střetů 
zájmů v rámci UNFCCC a Pařížské 
dohody;

Or. en
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Pozměňovací návrh 198
Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Anna Zalewska

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. zdůrazňuje, že k dosažení cíle 
omezení nárůstu průměrné světové teploty 
na úroveň nepřekračující 1,5 °C je nutná 
účinná účast všech stran, což současně 
vyžaduje, aby se řešila otázka soukromých 
zájmů nebo střetu zájmů; v této souvislosti 
znovu opakuje, že podporuje zavedení 
konkrétních opatření pro řešení střetů 
zájmů v rámci UNFCCC; vyzývá Komisi a 
členské státy, aby se zapojily do tohoto 
procesu, aniž by se zpronevěřily cílům 
UNFCCC a Pařížské dohody;

25. zdůrazňuje, že k dosažení cíle 
omezení nárůstu průměrné světové teploty 
na cíle Pařížské dohody je nutná účinná 
účast všech stran, což současně vyžaduje, 
aby se řešila otázka soukromých zájmů 
nebo střetu zájmů; v této souvislosti znovu 
opakuje, že podporuje zavedení 
konkrétních opatření pro řešení střetů 
zájmů v rámci UNFCCC; vyzývá Komisi a 
členské státy, aby se zapojily do tohoto 
procesu, aniž by se zpronevěřily cílům 
UNFCCC a Pařížské dohody;

Or. en

Pozměňovací návrh 199
Catherine Griset, Aurelia Beigneux

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. zdůrazňuje, že 80 % osob 
vysídlených v důsledku změny klimatu 
tvoří ženy, které jsou obecně změnou 
klimatu více zasaženy než muži, přesto 
nesou větší zátěž, ačkoliv nejsou zapojeny 
do přijímání klíčových rozhodnutí o 
opatřeních v oblasti klimatu; zdůrazňuje 
proto, že pro úspěch a účinnost těchto 
opatření je klíčové posílit postavení žen a 
zajistit jejich plnou a rovnoprávnou účast 
a vedoucí postavení na mezinárodních 
fórech, jako je UNFCCC, a v rámci 
celostátních, regionálních a místních 
opatření v oblasti klimatu; vyzývá EU a 
členské státy, aby do politik v oblasti 
klimatu začleňovaly genderové hledisko a 
aby podporovaly účast žen z řad 

vypouští se
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původního obyvatelstva a účast obránců 
práv žen v rámci UNFCCC;

Or. fr

Pozměňovací návrh 200
Alessandra Moretti

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. zdůrazňuje, že 80 % osob 
vysídlených v důsledku změny klimatu 
tvoří ženy, které jsou obecně změnou 
klimatu více zasaženy než muži, přesto 
nesou větší zátěž, ačkoliv nejsou zapojeny 
do přijímání klíčových rozhodnutí o 
opatřeních v oblasti klimatu; zdůrazňuje 
proto, že pro úspěch a účinnost těchto 
opatření je klíčové posílit postavení žen a 
zajistit jejich plnou a rovnoprávnou účast a 
vedoucí postavení na mezinárodních 
fórech, jako je UNFCCC, a v rámci 
celostátních, regionálních a místních 
opatření v oblasti klimatu; vyzývá EU a 
členské státy, aby do politik v oblasti 
klimatu začleňovaly genderové hledisko a 
aby podporovaly účast žen z řad původního 
obyvatelstva a účast obránců práv žen v 
rámci UNFCCC;

26. zdůrazňuje, že 80 % osob 
vysídlených v důsledku změny klimatu 
tvoří ženy, které jsou obecně změnou 
klimatu více zasaženy než muži, přesto 
nesou větší zátěž, ačkoliv nejsou zapojeny 
do přijímání klíčových rozhodnutí o 
opatřeních v oblasti klimatu; vyzývá 
Komisi, aby zavedla programy na 
předávání moderních technologií a 
odborných znalostí ohroženým regionům 
a aby se přitom zaměřila především na 
ženy, které v těchto oblastech tvoří téměř 
70 % pracovní síly v zemědělství; 
zdůrazňuje proto, že pro úspěch a účinnost 
těchto opatření je klíčové posílit postavení 
žen a zajistit jejich plnou a rovnoprávnou 
účast a vedoucí postavení na 
mezinárodních fórech, jako je UNFCCC, a 
v rámci celostátních, regionálních a 
místních opatření v oblasti klimatu; vyzývá 
EU a členské státy, aby do politik v oblasti 
klimatu začleňovaly genderové hledisko a 
aby podporovaly účast žen z řad původního 
obyvatelstva a účast obránců práv žen v 
rámci UNFCCC;

Or. it

Pozměňovací návrh 201
Pär Holmgren

Návrh usnesení
Bod 26
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. zdůrazňuje, že 80 % osob 
vysídlených v důsledku změny klimatu 
tvoří ženy, které jsou obecně změnou 
klimatu více zasaženy než muži, přesto 
nesou větší zátěž, ačkoliv nejsou zapojeny 
do přijímání klíčových rozhodnutí o 
opatřeních v oblasti klimatu; zdůrazňuje 
proto, že pro úspěch a účinnost těchto 
opatření je klíčové posílit postavení žen a 
zajistit jejich plnou a rovnoprávnou účast a 
vedoucí postavení na mezinárodních 
fórech, jako je UNFCCC, a v rámci 
celostátních, regionálních a místních 
opatření v oblasti klimatu; vyzývá EU a 
členské státy, aby do politik v oblasti 
klimatu začleňovaly genderové hledisko a 
aby podporovaly účast žen z řad původního 
obyvatelstva a účast obránců práv žen v 
rámci UNFCCC;

26. zdůrazňuje, že 80 % osob 
vysídlených v důsledku změny klimatu 
tvoří ženy, které jsou obecně změnou 
klimatu více zasaženy než muži, přesto 
nesou větší zátěž, ačkoliv nejsou zapojeny 
do přijímání klíčových rozhodnutí o 
opatřeních v oblasti klimatu; zdůrazňuje 
proto, že pro úspěch a účinnost těchto 
opatření je klíčové posílit postavení všech 
marginalizovaných genderových komunit 
a zajistit jejich plnou a rovnoprávnou účast 
a vedoucí postavení na mezinárodních 
fórech, jako je UNFCCC, a v rámci 
celostátních, regionálních a místních 
opatření v oblasti klimatu; vyzývá EU a 
členské státy, aby plně podpořily 
provedení akčního plánu pro rovnost žen 
a mužů úmluvy UNFCCC, zejména 
začleněním genderového hlediska do 
politik v oblasti klimatu a do rozvojové 
politiky EU, a aby podporovaly účast žen z 
řad původního obyvatelstva a účast 
obránců práv žen v rámci UNFCCC;

Or. en

Pozměňovací návrh 202
Mick Wallace, Clare Daly, Giorgos Georgiou

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. zdůrazňuje, že 80 % osob 
vysídlených v důsledku změny klimatu 
tvoří ženy, které jsou obecně změnou 
klimatu více zasaženy než muži, přesto 
nesou větší zátěž, ačkoliv nejsou zapojeny 
do přijímání klíčových rozhodnutí o 
opatřeních v oblasti klimatu; zdůrazňuje 
proto, že pro úspěch a účinnost těchto 
opatření je klíčové posílit postavení žen a 
zajistit jejich plnou a rovnoprávnou účast a 
vedoucí postavení na mezinárodních 

26. zdůrazňuje, že 80 % osob 
vysídlených v důsledku změny klimatu 
tvoří ženy, které jsou obecně změnou 
klimatu více zasaženy než muži, přesto 
nesou větší zátěž, ačkoliv nejsou zapojeny 
do přijímání klíčových rozhodnutí o 
opatřeních v oblasti klimatu; zdůrazňuje 
proto, že pro úspěch a účinnost těchto 
opatření je klíčové posílit postavení všech 
marginalizovaných genderových komunit, 
včetně žen, dívek a transgenderové 
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fórech, jako je UNFCCC, a v rámci 
celostátních, regionálních a místních 
opatření v oblasti klimatu; vyzývá EU a 
členské státy, aby do politik v oblasti 
klimatu začleňovaly genderové hledisko a 
aby podporovaly účast žen z řad původního 
obyvatelstva a účast obránců práv žen v 
rámci UNFCCC;

komunity, a zajistit jejich plnou a 
rovnoprávnou účast a vedoucí postavení na 
mezinárodních fórech, jako je UNFCCC, a 
v rámci celostátních, regionálních a 
místních opatření v oblasti klimatu; vyzývá 
EU a členské státy, aby do politik v oblasti 
klimatu začleňovaly genderové hledisko a 
aby podporovaly účast žen z řad původního 
obyvatelstva a účast obránců práv žen a 
obránců transgenderové komunity v rámci 
UNFCCC;

Or. en

Pozměňovací návrh 203
Petros Kokkalis

Návrh otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou
Bod 26

Návrh otázky k ústnímu zodpovězení s 
rozpravou

Pozměňovací návrh

26. zdůrazňuje, že 80 % osob 
vysídlených v důsledku změny klimatu 
tvoří ženy, které jsou obecně změnou 
klimatu více zasaženy než muži, přesto 
nesou větší zátěž, ačkoliv nejsou zapojeny 
do přijímání klíčových rozhodnutí o 
opatřeních v oblasti klimatu; zdůrazňuje 
proto, že pro úspěch a účinnost těchto 
opatření je klíčové posílit postavení žen a 
zajistit jejich plnou a rovnoprávnou účast a 
vedoucí postavení na mezinárodních 
fórech, jako je UNFCCC, a v rámci 
celostátních, regionálních a místních 
opatření v oblasti klimatu; vyzývá EU a 
členské státy, aby do politik v oblasti 
klimatu začleňovaly genderové hledisko a 
aby podporovaly účast žen z řad původního 
obyvatelstva a účast obránců práv žen v 
rámci UNFCCC;

26. zdůrazňuje, že 80 % osob 
vysídlených v důsledku změny klimatu 
tvoří ženy a děti, které jsou obecně změnou 
klimatu více zasaženy než muži, přesto 
nesou větší zátěž, ačkoliv nejsou zapojeny 
do přijímání klíčových rozhodnutí o 
opatřeních v oblasti klimatu; zdůrazňuje 
proto, že pro úspěch a účinnost těchto 
opatření je klíčové posílit postavení žen a 
zajistit jejich plnou a rovnoprávnou účast a 
vedoucí postavení na mezinárodních 
fórech, jako je UNFCCC, a v rámci 
celostátních, regionálních a místních 
opatření v oblasti klimatu; vyzývá EU a 
členské státy, aby do politik v oblasti 
klimatu začleňovaly genderové hledisko a 
aby podporovaly účast žen z řad původního 
obyvatelstva a účast obránců práv žen v 
rámci UNFCCC;

Or. en

Pozměňovací návrh 204
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Mohammed Chahim, Delara Burkhardt, César Luena, Alessandra Moretti, Nikos 
Androulakis, Tudor Ciuhodaru, Rory Palmer, Nicolás González Casares, Cristina 
Maestre Martín De Almagro, Sylwia Spurek, Seb Dance, Monika Beňová, Jytte 
Guteland

Návrh usnesení
Bod 26 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26a. zdůrazňuje, že mladí lidé a 
budoucí generace nesou neúměrnou zátěž 
spojenou s důsledky změny klimatu; žádá 
proto, aby byli mladí lidé více zapojeni do 
přijímání rozhodnutí týkajících se politiky 
v oblasti klimatu, a to na místní, 
regionální, vnitrostátní i unijní úrovni; 

Or. en

Pozměňovací návrh 205
Petros Kokkalis

Návrh usnesení
Bod 26 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26a. konstatuje, že změna klimatu má 
dopad na přežití, výživu, přístup ke 
vzdělávání atd., a ovlivňuje tak významně 
zdraví, ochranu a rozvoj dětí a 
dospívajících; domnívá se, že je třeba 
přijmout opatření za účelem omezení 
těchto nepříznivých důsledků;

Or. en

Pozměňovací návrh 206
João Ferreira

Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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27. vybízí Komisi, aby dále zkoumala 
možnosti vazeb na trhy s uhlíkem ve 
třetích zemích a regionech a dalších 
forem spolupráce s nimi a rovněž 
podporovala zakládání dalších trhů s 
uhlíkem a mechanismů stanovujících 
ceny uhlíku, které posílí efektivitu, 
přinesou úspory nákladů a sníží riziko 
úniku uhlíku, nebo povedou k vytvoření 
rovných podmínek na celosvětové úrovni; 
vyzývá Komisi, aby vytvořila záruky s 
cílem zajistit, aby veškerá případná 
propojení se systémem EU ETS i nadále 
přinášela dodatečné a trvalé příspěvky ke 
zmírňování změny klimatu a neoslabovala 
domácí závazky Unie týkající se emisí 
skleníkových plynů;

vypouští se

Or. pt

Pozměňovací návrh 207
Mick Wallace, Clare Daly, Giorgos Georgiou

Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. vybízí Komisi, aby dále zkoumala 
možnosti vazeb na trhy s uhlíkem ve 
třetích zemích a regionech a dalších 
forem spolupráce s nimi a rovněž 
podporovala zakládání dalších trhů s 
uhlíkem a mechanismů stanovujících 
ceny uhlíku, které posílí efektivitu, 
přinesou úspory nákladů a sníží riziko 
úniku uhlíku, nebo povedou k vytvoření 
rovných podmínek na celosvětové úrovni; 
vyzývá Komisi, aby vytvořila záruky s 
cílem zajistit, aby veškerá případná 
propojení se systémem EU ETS i nadále 
přinášela dodatečné a trvalé příspěvky ke 
zmírňování změny klimatu a neoslabovala 
domácí závazky Unie týkající se emisí 
skleníkových plynů;

vypouští se

Or. en



PE641.381v01-00 112/158 AM\1190058CS.docx

CS

Pozměňovací návrh 208
Peter Liese, Edina Tóth, Maria Spyraki, Christophe Hansen

Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. vybízí Komisi, aby dále zkoumala 
možnosti vazeb na trhy s uhlíkem ve třetích 
zemích a regionech a dalších forem 
spolupráce s nimi a rovněž podporovala 
zakládání dalších trhů s uhlíkem a 
mechanismů stanovujících ceny uhlíku, 
které posílí efektivitu, přinesou úspory 
nákladů a sníží riziko úniku uhlíku, nebo 
povedou k vytvoření rovných podmínek na 
celosvětové úrovni; vyzývá Komisi, aby 
vytvořila záruky s cílem zajistit, aby 
veškerá případná propojení se systémem 
EU ETS i nadále přinášela dodatečné a 
trvalé příspěvky ke zmírňování změny 
klimatu a neoslabovala domácí závazky 
Unie týkající se emisí skleníkových plynů;

27. vybízí Komisi, aby dále zkoumala 
možnosti vazeb za účelem spolupráce 
a následně vazeb na trhy s uhlíkem ve 
třetích zemích a regionech a rovněž 
podporovala zakládání dalších trhů 
s uhlíkem a mechanismů stanovujících 
ceny uhlíku, které povedou k urychlení 
celosvětového úsilí o zmírňování změny 
klimatu využitím úspor nákladů 
a podporou hospodářské spolupráce v 
oblasti rozvoje nízkouhlíkového 
hospodářství a sníží riziko úniku uhlíku a 
narušení hospodářství vytvořením rovných 
podmínek na celosvětové úrovni; vyzývá 
Komisi, aby vytvořila záruky s cílem 
zajistit, aby veškerá případná propojení se 
systémem EU ETS i nadále přinášela 
dodatečné a trvalé příspěvky ke zmírňování 
změny klimatu v rámci propojených 
regionů a neoslabovala domácí závazky 
týkající se emisí skleníkových plynů;

Or. en

Pozměňovací návrh 209
Peter Liese, Stanislav Polčák, Pernille Weiss, Agnès Evren, Alexander Bernhuber, 
Norbert Lins, Edina Tóth, Maria Spyraki, Radan Kanev, Christophe Hansen

Návrh usnesení
Bod 27 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27a. zdůrazňuje, že je velmi důležité 
splnit cíle Pařížské dohody a zároveň 
zachovat v Evropě pracovní místa a 
průmyslovou základnu s cílem poskytnout 
lidem pracujícím v tomto odvětví pozitivní 
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vyhlídky a ukázat světu, že průmysl a 
klimatická neutralita se nevylučují; velmi 
vítá odhodlání a úsilí mnoha 
průmyslových subjektů v Evropě stát se 
uhlíkově neutrálními a vybízí ta odvětví či 
společnosti, které ještě váhají, aby 
následovaly řadu pozitivních příkladů;

Or. en

Pozměňovací návrh 210
João Ferreira, Mick Wallace

Návrh usnesení
Bod 27 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27a. domnívá se, že systém Evropské 
unie pro obchodování s povolenkami na 
emise skleníkových plynů selhal, když se 
ukázal jako neúčinný při dosahování cílů 
v oblasti snížení emisí; zdůrazňuje, že 
vytvoření většího počtu trhů s uhlíkem 
ohrožuje a oslabuje přijímání dalších 
předpisů v oblasti životního prostředí;

Or. pt

Pozměňovací návrh 211
Chris Davies

Návrh usnesení
Bod 27 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27a. uznává úlohu zachycování a 
ukládání uhlíku, kterou mu přiznává 
většina scénářů týkajících se omezení 
oteplení na 1,5°C popsaných ve zvláštní 
zprávě IPCC o oteplování o 1,5°C a ve 
sdělení Evropské komise nazvaném „Čistá 
planeta pro všechny“;

Or. en
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Pozměňovací návrh 212
Peter Liese, Agnès Evren, Alexander Bernhuber, Norbert Lins, Radan Kanev, 
Christophe Hansen

Návrh usnesení
Bod 27 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27b. žádá Komisi, aby zřídila zvláštní 
ředitelství pro klimatickou neutralitu v 
průmyslu a co nejdříve zveřejnila strategii 
v této oblasti; domnívá se, že tato strategie 
by měla zahrnovat finanční podporu 
poskytovanou Evropskou unií například z 
inovačního fondu a programu Horizont 
Evropa a flexibilní uplatňování pravidel 
pro poskytování státní podpory s cílem 
umožnit potřebné inovace a omezit 
byrokracii, která inovacím v této oblasti 
brání, což znamená, že strategie „one in, 
one out“ („jeden dovnitř, jeden ven“) by 
se měla zaměřit na tento druh regulačních 
překážek, které brání nezbytným inovacím 
a investicím;

Or. en

Pozměňovací návrh 213
João Ferreira

Návrh usnesení
Bod 27 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27b. zdůrazňuje, že je třeba prosazovat 
a přijmout alternativy k obchodování s 
emisemi uhlíku a nahradit tržní přístup 
spravedlivějším a účinnějším regulačním 
přístupem;

Or. pt
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Pozměňovací návrh 214
Peter Liese, Agnès Evren, Norbert Lins, Radan Kanev, Christophe Hansen

Návrh usnesení
Bod 27 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27c. vřele vítá oznámení jmenované 
předsedkyně Komise Ursuly von der 
Leyenové, že se ETS rozšíří o odvětví, na 
která se systém EU pro obchodování s 
emisemi dosud nevztahuje, a žádá Komisi, 
aby okamžitě zahájila přípravné práce na 
zavedení systému pro stanovování cen 
CO2, který zabrání sociálním potížím 
a nezvýší celkovou zátěž občanů;

Or. en

Pozměňovací návrh 215
João Ferreira, Mick Wallace

Návrh usnesení
Bod 27 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27c. zdůrazňuje význam realistického, 
integrovaného a průřezového přístupu ke 
změně klimatu, kterým se rozšíří škála 
prostředků k dosažení cílů v oblasti 
snižování emisí a odstraní závislost pouze 
na tržních nástrojích;

Or. pt

Pozměňovací návrh 216
Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Anna Zalewska

Návrh usnesení
Bod 28

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. vyjadřuje politování nad 28. vyjadřuje politování nad 
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skutečností, že odvětví dopravy je jediným 
odvětvím, v němž od roku 1990 došlo k 
nárůstu emisí; zdůrazňuje, že tento stav 
není slučitelný s dlouhodobým udržitelným 
rozvojem, který naopak vyžaduje větší a 
rychlejší snižování emisí ve všech 
odvětvích společnosti; připomíná, že je 
třeba, aby bylo odvětví dopravy do roku 
2050 zcela dekarbonizováno; konstatuje, že 
z analýzy Komise vyplývá, že současné 
globální cíle a plánovaná opatření 
Mezinárodní námořní organizace a 
Mezinárodní organizace pro civilní 
letectví, i kdyby byly plně realizovány, 
nestačí k dosažení nezbytného snížení 
emisí a že je zapotřebí dalších rozsáhlých 
akcí s cílem dosáhnout nulových čistých 
emisí v celé ekonomice; domnívá se, že 
pokud mají být vnitrostátně stanovené 
příspěvky v souladu se závazky pro celé 
hospodářství, jež vyžaduje Pařížská 
dohoda, měly by být strany vybízeny k 
tomu, aby snižovaly také emise z 
mezinárodní lodní a letecké dopravy a aby 
na mezinárodní, regionální a vnitrostátní 
úrovni přijímaly a prováděly opatření k 
řešení emisí z těchto odvětví;

skutečností, že odvětví dopravy je jediným 
odvětvím, v němž od roku 1990 došlo k 
nárůstu emisí; zdůrazňuje, že tento stav 
není slučitelný s dlouhodobým udržitelným 
rozvojem, který naopak vyžaduje větší a 
rychlejší snižování emisí ve všech 
odvětvích společnosti; připomíná, že 
odvětví dopravy by mělo být do roku 2050 
pokud možno zcela dekarbonizováno; 
konstatuje, že z analýzy Komise vyplývá, 
že současné globální cíle a plánovaná 
opatření Mezinárodní námořní organizace 
a Mezinárodní organizace pro civilní 
letectví, i kdyby byly plně realizovány, 
nestačí k dosažení nezbytného snížení 
emisí a že je zapotřebí dalších rozsáhlých 
akcí s cílem dosáhnout nulových čistých 
emisí v celé ekonomice; domnívá se, že 
pokud mají být vnitrostátně stanovené 
příspěvky v souladu se závazky pro celé 
hospodářství, jež vyžaduje Pařížská 
dohoda, měly by být strany vybízeny k 
tomu, aby snižovaly také emise z 
mezinárodní lodní a letecké dopravy a aby 
na mezinárodní, regionální a vnitrostátní 
úrovni přijímaly a prováděly opatření k 
řešení emisí z těchto odvětví;

Or. en

Pozměňovací návrh 217
Ulrike Müller

Návrh usnesení
Bod 28

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. vyjadřuje politování nad 
skutečností, že odvětví dopravy je jediným 
odvětvím, v němž od roku 1990 došlo k 
nárůstu emisí; zdůrazňuje, že tento stav 
není slučitelný s dlouhodobým udržitelným 
rozvojem, který naopak vyžaduje větší a 
rychlejší snižování emisí ve všech 
odvětvích společnosti; připomíná, že je 
třeba, aby bylo odvětví dopravy do roku 
2050 zcela dekarbonizováno; konstatuje, 

28. vyjadřuje politování nad 
skutečností, že odvětví dopravy je jediným 
odvětvím, v němž od roku 1990 došlo k 
nárůstu emisí; zdůrazňuje, že tento stav 
není slučitelný s dlouhodobým udržitelným 
rozvojem, který naopak vyžaduje větší a 
rychlejší snižování emisí ve všech 
odvětvích společnosti; připomíná, že je 
třeba, aby bylo odvětví dopravy do roku 
2050 uhlíkově neutrální; konstatuje, že z 
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že z analýzy Komise vyplývá, že současné 
globální cíle a plánovaná opatření 
Mezinárodní námořní organizace a 
Mezinárodní organizace pro civilní 
letectví, i kdyby byly plně realizovány, 
nestačí k dosažení nezbytného snížení 
emisí a že je zapotřebí dalších rozsáhlých 
akcí s cílem dosáhnout nulových čistých 
emisí v celé ekonomice; domnívá se, že 
pokud mají být vnitrostátně stanovené 
příspěvky v souladu se závazky pro celé 
hospodářství, jež vyžaduje Pařížská 
dohoda, měly by být strany vybízeny k 
tomu, aby snižovaly také emise z 
mezinárodní lodní a letecké dopravy a aby 
na mezinárodní, regionální a vnitrostátní 
úrovni přijímaly a prováděly opatření k 
řešení emisí z těchto odvětví;

analýzy Komise vyplývá, že současné 
globální cíle a plánovaná opatření 
Mezinárodní námořní organizace a 
Mezinárodní organizace pro civilní 
letectví, i kdyby byly plně realizovány, 
nestačí k dosažení nezbytného snížení 
emisí a že je zapotřebí dalších rozsáhlých 
akcí s cílem dosáhnout nulových čistých 
emisí v celé ekonomice; domnívá se, že 
pokud mají být vnitrostátně stanovené 
příspěvky v souladu se závazky pro celé 
hospodářství, jež vyžaduje Pařížská 
dohoda, měly by být strany vybízeny k 
tomu, aby snižovaly také emise z 
mezinárodní lodní a letecké dopravy a aby 
na mezinárodní, regionální a vnitrostátní 
úrovni přijímaly a prováděly opatření k 
řešení emisí z těchto odvětví;

Or. en

Pozměňovací návrh 218
Pär Holmgren

Návrh usnesení
Bod 28

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. vyjadřuje politování nad 
skutečností, že odvětví dopravy je jediným 
odvětvím, v němž od roku 1990 došlo k 
nárůstu emisí; zdůrazňuje, že tento stav 
není slučitelný s dlouhodobým udržitelným 
rozvojem, který naopak vyžaduje větší a 
rychlejší snižování emisí ve všech 
odvětvích společnosti; připomíná, že je 
třeba, aby bylo odvětví dopravy do roku 
2050 zcela dekarbonizováno; konstatuje, že 
z analýzy Komise vyplývá, že současné 
globální cíle a plánovaná opatření 
Mezinárodní námořní organizace a 
Mezinárodní organizace pro civilní 
letectví, i kdyby byly plně realizovány, 
nestačí k dosažení nezbytného snížení 
emisí a že je zapotřebí dalších rozsáhlých 
akcí s cílem dosáhnout nulových čistých 
emisí v celé ekonomice; domnívá se, že 

28. vyjadřuje politování nad 
skutečností, že odvětví dopravy je jediným 
odvětvím, v němž od roku 1990 došlo k 
nárůstu emisí; zdůrazňuje, že tento stav 
není slučitelný s dlouhodobým cílem 
klimatické neutrality, který naopak 
vyžaduje větší a rychlejší snižování emisí 
ve všech odvětvích společnosti; připomíná, 
že je třeba, aby bylo odvětví dopravy do 
roku 2050 zcela dekarbonizováno; 
konstatuje, že z analýzy Komise vyplývá, 
že současné globální cíle a plánovaná 
opatření Mezinárodní námořní organizace 
a Mezinárodní organizace pro civilní 
letectví, i kdyby byly plně realizovány, 
nestačí k dosažení nezbytného snížení 
emisí a že je zapotřebí dalších rozsáhlých 
akcí s cílem dosáhnout nulových čistých 
emisí v celé ekonomice; domnívá se, že 
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pokud mají být vnitrostátně stanovené 
příspěvky v souladu se závazky pro celé 
hospodářství, jež vyžaduje Pařížská 
dohoda, měly by být strany vybízeny k 
tomu, aby snižovaly také emise z 
mezinárodní lodní a letecké dopravy a aby 
na mezinárodní, regionální a vnitrostátní 
úrovni přijímaly a prováděly opatření k 
řešení emisí z těchto odvětví;

pokud mají být vnitrostátně stanovené 
příspěvky v souladu se závazky pro celé 
hospodářství, jež vyžaduje Pařížská 
dohoda, měly by být strany vybízeny k 
tomu, aby snižovaly také emise z 
mezinárodní lodní a letecké dopravy a aby 
na mezinárodní, regionální a vnitrostátní 
úrovni přijímaly a prováděly opatření k 
řešení emisí z těchto odvětví;

Or. en

Pozměňovací návrh 219
Catherine Chabaud, Pascal Canfin, Véronique Trillet-Lenoir

Návrh usnesení
Bod 28

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. vyjadřuje politování nad 
skutečností, že odvětví dopravy je jediným 
odvětvím, v němž od roku 1990 došlo k 
nárůstu emisí; zdůrazňuje, že tento stav 
není slučitelný s dlouhodobým udržitelným 
rozvojem, který naopak vyžaduje větší a 
rychlejší snižování emisí ve všech 
odvětvích společnosti; připomíná, že je 
třeba, aby bylo odvětví dopravy do roku 
2050 zcela dekarbonizováno; konstatuje, že 
z analýzy Komise vyplývá, že současné 
globální cíle a plánovaná opatření 
Mezinárodní námořní organizace a 
Mezinárodní organizace pro civilní 
letectví, i kdyby byly plně realizovány, 
nestačí k dosažení nezbytného snížení 
emisí a že je zapotřebí dalších rozsáhlých 
akcí s cílem dosáhnout nulových čistých 
emisí v celé ekonomice; domnívá se, že 
pokud mají být vnitrostátně stanovené 
příspěvky v souladu se závazky pro celé 
hospodářství, jež vyžaduje Pařížská 
dohoda, měly by být strany vybízeny k 
tomu, aby snižovaly také emise z 
mezinárodní lodní a letecké dopravy a aby 
na mezinárodní, regionální a vnitrostátní 
úrovni přijímaly a prováděly opatření k 

28. vyjadřuje politování nad 
skutečností, že odvětví dopravy je jediným 
odvětvím, v němž od roku 1990 došlo k 
nárůstu emisí; zdůrazňuje, že tento stav 
není slučitelný s dlouhodobým udržitelným 
rozvojem, který naopak vyžaduje větší a 
rychlejší snižování emisí ve všech 
odvětvích společnosti; připomíná, že je 
třeba, aby bylo odvětví dopravy alespoň do 
roku 2050 zcela dekarbonizováno; 
konstatuje, že z analýzy Komise vyplývá, 
že současné globální cíle a plánovaná 
opatření Mezinárodní námořní organizace 
a Mezinárodní organizace pro civilní 
letectví, i kdyby byly plně realizovány, 
nestačí k dosažení nezbytného snížení 
emisí a že je zapotřebí dalších rozsáhlých 
akcí s cílem dosáhnout nulových čistých 
emisí v celé ekonomice; domnívá se, že 
pokud mají být vnitrostátně stanovené 
příspěvky v souladu se závazky pro celé 
hospodářství, jež vyžaduje Pařížská 
dohoda, měly by být strany vybízeny k 
tomu, aby snižovaly také emise z 
mezinárodní lodní a letecké dopravy a aby 
na mezinárodní, regionální a vnitrostátní 
úrovni přijímaly a prováděly opatření k 
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řešení emisí z těchto odvětví; řešení emisí z těchto odvětví;

Or. en

Pozměňovací návrh 220
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Daniela Rondinelli

Návrh usnesení
Bod 28

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. vyjadřuje politování nad 
skutečností, že odvětví dopravy je jediným 
odvětvím, v němž od roku 1990 došlo k 
nárůstu emisí; zdůrazňuje, že tento stav 
není slučitelný s dlouhodobým udržitelným 
rozvojem, který naopak vyžaduje větší a 
rychlejší snižování emisí ve všech 
odvětvích společnosti; připomíná, že je 
třeba, aby bylo odvětví dopravy do roku 
2050 zcela dekarbonizováno; konstatuje, že 
z analýzy Komise vyplývá, že současné 
globální cíle a plánovaná opatření 
Mezinárodní námořní organizace a 
Mezinárodní organizace pro civilní 
letectví, i kdyby byly plně realizovány, 
nestačí k dosažení nezbytného snížení 
emisí a že je zapotřebí dalších rozsáhlých 
akcí s cílem dosáhnout nulových čistých 
emisí v celé ekonomice; domnívá se, že 
pokud mají být vnitrostátně stanovené 
příspěvky v souladu se závazky pro celé 
hospodářství, jež vyžaduje Pařížská 
dohoda, měly by být strany vybízeny k 
tomu, aby snižovaly také emise z 
mezinárodní lodní a letecké dopravy a aby 
na mezinárodní, regionální a vnitrostátní 
úrovni přijímaly a prováděly opatření k 
řešení emisí z těchto odvětví;

28. vyjadřuje politování nad 
skutečností, že odvětví dopravy je jediným 
odvětvím, v němž od roku 1990 došlo k 
nárůstu emisí; zdůrazňuje, že tento stav 
není slučitelný s dlouhodobým udržitelným 
rozvojem, který naopak vyžaduje větší a 
rychlejší snižování emisí ve všech 
odvětvích společnosti; připomíná, že je 
třeba, aby bylo odvětví dopravy do roku 
2050 zcela dekarbonizováno; konstatuje, že 
z analýzy Komise vyplývá, že současné 
globální cíle a plánovaná opatření 
Mezinárodní námořní organizace a 
Mezinárodní organizace pro civilní 
letectví, i kdyby byly plně realizovány, 
nestačí k dosažení nezbytného snížení 
emisí a že je zapotřebí dalších rozsáhlých 
akcí s cílem dosáhnout nulových čistých 
emisí v celé ekonomice; domnívá se, že 
pokud mají být vnitrostátně stanovené 
příspěvky v souladu se závazky pro celé 
hospodářství, jež vyžaduje Pařížská 
dohoda, měly by být strany vybízeny k 
tomu, aby snižovaly také emise z 
mezinárodní lodní a letecké dopravy a aby 
na mezinárodní, regionální a vnitrostátní 
úrovni přijímaly a prováděly opatření k 
řešení emisí z těchto odvětví; domnívá se, 
že kontrolní oblasti emisí (oblasti ECA) 
nebo kontrolní oblasti emisí oxidů síry 
(oblasti SECA), kde jsou zavedeny 
přísnější kontroly s cílem minimalizovat 
emise z lodí, by měly být na mezinárodní 
úrovni dále prosazovány a měly by být 
doplněny o nové oblasti, např. ve 
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Středomoří;

Or. en

Pozměňovací návrh 221
Mohammed Chahim, César Luena, Alessandra Moretti, Nikos Androulakis, Rory 
Palmer, Nicolás González Casares, Seb Dance, Monika Beňová, Jytte Guteland

Návrh usnesení
Bod 28

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. vyjadřuje politování nad 
skutečností, že odvětví dopravy je jediným 
odvětvím, v němž od roku 1990 došlo k 
nárůstu emisí; zdůrazňuje, že tento stav 
není slučitelný s dlouhodobým udržitelným 
rozvojem, který naopak vyžaduje větší a 
rychlejší snižování emisí ve všech 
odvětvích společnosti; připomíná, že je 
třeba, aby bylo odvětví dopravy do roku 
2050 zcela dekarbonizováno; konstatuje, že 
z analýzy Komise vyplývá, že současné 
globální cíle a plánovaná opatření 
Mezinárodní námořní organizace a 
Mezinárodní organizace pro civilní 
letectví, i kdyby byly plně realizovány, 
nestačí k dosažení nezbytného snížení 
emisí a že je zapotřebí dalších rozsáhlých 
akcí s cílem dosáhnout nulových čistých 
emisí v celé ekonomice; domnívá se, že 
pokud mají být vnitrostátně stanovené 
příspěvky v souladu se závazky pro celé 
hospodářství, jež vyžaduje Pařížská 
dohoda, měly by být strany vybízeny k 
tomu, aby snižovaly také emise z 
mezinárodní lodní a letecké dopravy a aby 
na mezinárodní, regionální a vnitrostátní 
úrovni přijímaly a prováděly opatření k 
řešení emisí z těchto odvětví;

28. vyjadřuje politování nad 
skutečností, že odvětví dopravy, zejména 
odvětví letecké a námořní dopravy, je 
jediným odvětvím, v němž od roku 1990 
došlo k nárůstu emisí; zdůrazňuje, že tento 
stav není slučitelný s dlouhodobým 
udržitelným rozvojem, který naopak 
vyžaduje větší a rychlejší snižování emisí 
ve všech odvětvích společnosti; připomíná, 
že je třeba, aby bylo odvětví dopravy do 
roku 2050 zcela dekarbonizováno; 
konstatuje, že z analýzy Komise vyplývá, 
že současné globální cíle a plánovaná 
opatření Mezinárodní námořní organizace 
a Mezinárodní organizace pro civilní 
letectví, i kdyby byly plně realizovány, 
nestačí k dosažení nezbytného snížení 
emisí a že je zapotřebí dalších rozsáhlých 
akcí s cílem dosáhnout nulových čistých 
emisí v celé ekonomice; domnívá se, že 
pokud mají být vnitrostátně stanovené 
příspěvky v souladu se závazky pro celé 
hospodářství, jež vyžaduje Pařížská 
dohoda, měly by být strany vybízeny k 
tomu, aby snižovaly také emise z 
mezinárodní lodní a letecké dopravy a aby 
na mezinárodní, regionální a vnitrostátní 
úrovni přijímaly a prováděly opatření k 
řešení emisí z těchto odvětví;

Or. en

Pozměňovací návrh 222
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Radan Kanev, Peter Liese

Návrh usnesení
Bod 28

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. vyjadřuje politování nad 
skutečností, že odvětví dopravy je jediným 
odvětvím, v němž od roku 1990 došlo k 
nárůstu emisí; zdůrazňuje, že tento stav 
není slučitelný s dlouhodobým udržitelným 
rozvojem, který naopak vyžaduje větší a 
rychlejší snižování emisí ve všech 
odvětvích společnosti; připomíná, že je 
třeba, aby bylo odvětví dopravy do roku 
2050 zcela dekarbonizováno; konstatuje, že 
z analýzy Komise vyplývá, že současné 
globální cíle a plánovaná opatření 
Mezinárodní námořní organizace a 
Mezinárodní organizace pro civilní 
letectví, i kdyby byly plně realizovány, 
nestačí k dosažení nezbytného snížení 
emisí a že je zapotřebí dalších rozsáhlých 
akcí s cílem dosáhnout nulových čistých 
emisí v celé ekonomice; domnívá se, že 
pokud mají být vnitrostátně stanovené 
příspěvky v souladu se závazky pro celé 
hospodářství, jež vyžaduje Pařížská 
dohoda, měly by být strany vybízeny k 
tomu, aby snižovaly také emise z 
mezinárodní lodní a letecké dopravy a aby 
na mezinárodní, regionální a vnitrostátní 
úrovni přijímaly a prováděly opatření k 
řešení emisí z těchto odvětví;

28. vyjadřuje politování nad 
skutečností, že odvětví dopravy je jediným 
odvětvím, v němž od roku 1990 došlo k 
nárůstu emisí; zdůrazňuje, že tento stav 
není slučitelný s dlouhodobým udržitelným 
rozvojem, který naopak vyžaduje větší a 
rychlejší snižování emisí ve všech 
odvětvích společnosti; zdůrazňuje, že by 
měly být řádně zohledněny zájmy občanů 
a podniků v zeměpisně odlehlých nebo 
izolovaných zemích nebo oblastech; 
připomíná, že je třeba, aby bylo odvětví 
dopravy do roku 2050 zcela 
dekarbonizováno; konstatuje, že z analýzy 
Komise vyplývá, že současné globální cíle 
a plánovaná opatření Mezinárodní námořní 
organizace a Mezinárodní organizace pro 
civilní letectví, i kdyby byly plně 
realizovány, nestačí k dosažení nezbytného 
snížení emisí a že je zapotřebí dalších 
rozsáhlých akcí s cílem dosáhnout 
nulových čistých emisí v celé ekonomice; 
domnívá se, že pokud mají být vnitrostátně 
stanovené příspěvky v souladu se závazky 
pro celé hospodářství, jež vyžaduje 
Pařížská dohoda, měly by být strany 
vybízeny k tomu, aby snižovaly také emise 
z mezinárodní lodní a letecké dopravy a 
aby na mezinárodní, regionální a 
vnitrostátní úrovni přijímaly a prováděly 
opatření k řešení emisí z těchto odvětví;

Or. en

Pozměňovací návrh 223
Mohammed Chahim, Tiemo Wölken, César Luena, Alessandra Moretti, Nikos 
Androulakis, Rory Palmer, Nicolás González Casares, Sylwia Spurek, Seb Dance, 
Monika Beňová, Jytte Guteland

Návrh otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou
Bod 29
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Návrh otázky k ústnímu zodpovězení s 
rozpravou

Pozměňovací návrh

29. vyjadřuje znepokojení nad 
nedostatečnou úrovní ambicí systému 
kompenzací a snižování emisí uhlíku v 
mezinárodní letecké dopravě (CORSIA) 
organizace ICAO vzhledem k tomu, že 
probíhající práce na standardech a 
doporučených postupech měla vyústit k 
zavedení tohoto systému již od roku 2019; 
zdůrazňuje, že je nepřijatelné, aby 
docházelo k dalšímu oslabování standardů 
a doporučených postupů systému 
kompenzací a snižování emisí uhlíku v 
mezinárodní letecké dopravě (CORSIA) je 
nepřijatelné; vyzývá Komisi a členské 
státy, aby učinily maximum pro to, aby byl 
systém CORSIA zpřísněn, a aby nejvyšší 
měrou podporovaly přijetí dlouhodobého 
cíle, jímž je výrazné snížení emisí z 
odvětví letecké dopravy v tomto odvětví;

29. vyjadřuje znepokojení nad 
nedostatečnou úrovní ambicí systému 
kompenzací a snižování emisí uhlíku 
v mezinárodní letecké dopravě (CORSIA) 
organizace ICAO vzhledem k tomu, 
že probíhající práce na standardech a 
doporučených postupech měla vyústit k 
zavedení tohoto systému již od roku 2019; 
zdůrazňuje, že je nepřijatelné, aby 
docházelo k dalšímu oslabování standardů 
a doporučených postupů systému 
kompenzací a snižování emisí uhlíku v 
mezinárodní letecké dopravě (CORSIA); 
vyzývá Komisi a členské státy, aby učinily 
maximum pro to, aby byl systém CORSIA 
zpřísněn, a aby nejvyšší měrou 
podporovaly přijetí dlouhodobého cíle, 
jímž je výrazné snížení emisí z odvětví 
letecké dopravy v tomto odvětví; v této 
souvislosti také poukazuje na to, že je 
třeba v rámci jakéhokoli evropského nebo 
mezinárodního systému řešit emise jiných 
skleníkových plynů než CO2 pocházející z 
letecké dopravy;

Or. en

Pozměňovací návrh 224
Esther de Lange

Návrh usnesení
Bod 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. vyjadřuje znepokojení nad 
nedostatečnou úrovní ambicí systému 
kompenzací a snižování emisí uhlíku v 
mezinárodní letecké dopravě (CORSIA) 
organizace ICAO vzhledem k tomu, že 
probíhající práce na standardech a 
doporučených postupech měla vyústit k 
zavedení tohoto systému již od roku 2019; 
zdůrazňuje, že je nepřijatelné, aby 

29. vyjadřuje znepokojení nad 
nedostatečnou úrovní ambicí systému 
kompenzací a snižování emisí uhlíku v 
mezinárodní letecké dopravě (CORSIA) 
organizace ICAO vzhledem k tomu, že 
probíhající práce na standardech a 
doporučených postupech měla vyústit k 
zavedení tohoto systému již od roku 2019; 
zdůrazňuje, že je nepřijatelné, aby 
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docházelo k dalšímu oslabování standardů 
a doporučených postupů systému 
kompenzací a snižování emisí uhlíku v 
mezinárodní letecké dopravě (CORSIA) je 
nepřijatelné; vyzývá Komisi a členské 
státy, aby učinily maximum pro to, aby byl 
systém CORSIA zpřísněn, a aby nejvyšší 
měrou podporovaly přijetí dlouhodobého 
cíle, jímž je výrazné snížení emisí z 
odvětví letecké dopravy v tomto odvětví;

docházelo k dalšímu oslabování standardů 
a doporučených postupů systému 
kompenzací a snižování emisí uhlíku v 
mezinárodní letecké dopravě (CORSIA); 
vyzývá Komisi a členské státy, aby učinily 
maximum pro to, aby byl systém CORSIA 
zpřísněn, a aby nejvyšší měrou 
podporovaly přijetí dlouhodobého cíle, 
jímž je výrazné snížení emisí z odvětví 
letecké dopravy v tomto odvětví, a zároveň 
aby zaručily legislativní autonomii Unie, 
pokud jde o směrnici o ETS;

Or. en

Pozměňovací návrh 225
Peter Liese, Christophe Hansen

Návrh usnesení
Bod 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. vyjadřuje znepokojení nad 
nedostatečnou úrovní ambicí systému 
kompenzací a snižování emisí uhlíku v 
mezinárodní letecké dopravě (CORSIA) 
organizace ICAO vzhledem k tomu, že 
probíhající práce na standardech a 
doporučených postupech měla vyústit k 
zavedení tohoto systému již od roku 2019; 
zdůrazňuje, že je nepřijatelné, aby 
docházelo k dalšímu oslabování standardů 
a doporučených postupů systému 
kompenzací a snižování emisí uhlíku v 
mezinárodní letecké dopravě (CORSIA) je 
nepřijatelné; vyzývá Komisi a členské 
státy, aby učinily maximum pro to, aby byl 
systém CORSIA zpřísněn, a aby nejvyšší 
měrou podporovaly přijetí dlouhodobého 
cíle, jímž je výrazné snížení emisí z 
odvětví letecké dopravy v tomto odvětví;

29. vyjadřuje znepokojení nad 
nedostatečnou úrovní ambicí systému 
kompenzací a snižování emisí uhlíku v 
mezinárodní letecké dopravě (CORSIA) 
organizace ICAO vzhledem k tomu, že 
probíhající práce na standardech a 
doporučených postupech měla vyústit k 
zavedení tohoto systému již od roku 2019; 
zdůrazňuje, že standardy jsou prozatím 
nepřijatelné a rovněž další oslabování 
standardů a doporučených postupů systému 
kompenzací a snižování emisí uhlíku v 
mezinárodní letecké dopravě (CORSIA) je 
nepřijatelné; vyzývá Komisi a členské 
státy, aby učinily maximum pro to, aby byl 
systém CORSIA zpřísněn, a aby nejvyšší 
měrou podporovaly přijetí dlouhodobého 
cíle, jímž je výrazné snížení emisí z 
odvětví letecké dopravy v tomto odvětví;

Or. en

Pozměňovací návrh 226
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Christophe Hansen

Návrh usnesení
Bod 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. vyjadřuje znepokojení nad 
nedostatečnou úrovní ambicí systému 
kompenzací a snižování emisí uhlíku v 
mezinárodní letecké dopravě (CORSIA) 
organizace ICAO vzhledem k tomu, že 
probíhající práce na standardech a 
doporučených postupech měla vyústit k 
zavedení tohoto systému již od roku 2019; 
zdůrazňuje, že je nepřijatelné, aby 
docházelo k dalšímu oslabování standardů 
a doporučených postupů systému 
kompenzací a snižování emisí uhlíku v 
mezinárodní letecké dopravě (CORSIA) je 
nepřijatelné; vyzývá Komisi a členské 
státy, aby učinily maximum pro to, aby byl 
systém CORSIA zpřísněn, a aby nejvyšší 
měrou podporovaly přijetí dlouhodobého 
cíle, jímž je výrazné snížení emisí z 
odvětví letecké dopravy v tomto odvětví;

29. připomíná, že podle předpokladů 
se celosvětové emise z mezinárodní letecké 
dopravy do roku 2020 zvýší o přibližně 70 
% ve srovnání s rokem 2005 a do roku 
2050 by dokonce mohly vzrůst o dalších 
300–700 %; vyjadřuje znepokojení nad 
nedostatečnou úrovní ambicí systému 
kompenzací a snižování emisí uhlíku v 
mezinárodní letecké dopravě (CORSIA) 
organizace ICAO vzhledem k tomu, že 
probíhající práce na standardech a 
doporučených postupech měla vyústit k 
zavedení tohoto systému již od roku 2019; 
zdůrazňuje, že je nepřijatelné, aby 
docházelo k dalšímu oslabování standardů 
a doporučených postupů systému 
kompenzací a snižování emisí uhlíku v 
mezinárodní letecké dopravě (CORSIA); 
vyzývá Komisi a členské státy, aby učinily 
maximum pro to, aby byl systém CORSIA 
zpřísněn, a aby nejvyšší měrou 
podporovaly přijetí dlouhodobého cíle, 
jímž je výrazné snížení emisí z odvětví 
letecké dopravy v tomto odvětví;

Or. en

Pozměňovací návrh 227
Radan Kanev

Návrh usnesení
Bod 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. vyjadřuje znepokojení nad 
nedostatečnou úrovní ambicí systému 
kompenzací a snižování emisí uhlíku v 
mezinárodní letecké dopravě (CORSIA) 
organizace ICAO vzhledem k tomu, že 
probíhající práce na standardech a 

29. vyjadřuje znepokojení nad 
nedostatečnou úrovní ambicí systému 
kompenzací a snižování emisí uhlíku v 
mezinárodní letecké dopravě (CORSIA) 
organizace ICAO vzhledem k tomu, že 
probíhající práce na standardech a 
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doporučených postupech měla vyústit k 
zavedení tohoto systému již od roku 2019; 
zdůrazňuje, že je nepřijatelné, aby 
docházelo k dalšímu oslabování standardů 
a doporučených postupů systému 
kompenzací a snižování emisí uhlíku v 
mezinárodní letecké dopravě (CORSIA) je 
nepřijatelné; vyzývá Komisi a členské 
státy, aby učinily maximum pro to, aby byl 
systém CORSIA zpřísněn, a aby nejvyšší 
měrou podporovaly přijetí dlouhodobého 
cíle, jímž je výrazné snížení emisí z 
odvětví letecké dopravy v tomto odvětví;

doporučených postupech měla vyústit k 
zavedení tohoto systému již od roku 2019; 
zdůrazňuje, že je nepřijatelné, aby 
docházelo k dalšímu oslabování standardů 
a doporučených postupů systému 
kompenzací a snižování emisí uhlíku v 
mezinárodní letecké dopravě (CORSIA); 
vyzývá Komisi a členské státy, aby učinily 
maximum pro to, aby byl systém CORSIA 
zpřísněn, a aby nejvyšší měrou 
podporovaly přijetí dlouhodobého cíle, 
jímž je výrazné snížení emisí z odvětví 
letecké dopravy v tomto odvětví; 
zdůrazňuje však, že by neměla být výrazně 
ovlivněna mobilita lidí a volný obchod, 
aby tak byly chráněny zájmy a práva 
občanů a podniků v oblasti mobility;

Or. en

Pozměňovací návrh 228
Chris Davies

Návrh usnesení
Bod 29 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29a. podporuje rozsáhlejší opatření za 
účelem splnění cílů, které si členské státy 
stanovily v rámci strategického plánu pro 
energetické technologie (plán SET), totiž 
provádět v evropském energetickém a 
průmyslovém odvětví zachycování a 
ukládání CO2 v komerčním měřítku a 
vytvořit solidní regulační rámec, který by 
do roku 2022 napomáhal přímému 
odstraňování CO2 z atmosféry pro jeho 
bezpečné skladování;

Or. en

Pozměňovací návrh 229
Catherine Chabaud, Pascal Canfin, Véronique Trillet-Lenoir

Návrh usnesení
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Bod 31

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31. připomíná, že emise CO2 v lodní 
dopravě by se měly podle odhadů zvýšit do 
roku 2050 z 50 % na 250 %; vítá dohodu o 
výchozí strategii Mezinárodní námořní 
organizace (IMO) týkající se snižování 
emisí skleníkových plynů v lodní dopravě 
jakožto první krok v tomto odvětví, který 
má přispět k dosažení teplotního cíle 
stanoveného podle Pařížské dohody; 
vyjadřuje politování nad tím, že IMO 
dosud nepokročila v přijímání 
krátkodobých a střednědobých opatření za 
účelem dosažení cílů strategie; zdůrazňuje 
význam a naléhavost provádění 
krátkodobých a střednědobých opatření 
před rokem 2023; zdůrazňuje, že k řešení 
situace ohledně emisí z námořní dopravy 
jsou zapotřebí další opatření a akce, a 
vyzývá proto EU a členské státy, aby 
pozorně sledovaly dopad a provádění 
dohody IMO, a naléhavě vyzývá Komisi, 
aby v rámci své strategie pro snižování 
emisí uhlíku do roku 2050 zvážila další 
opatření na úrovni EU s cílem snížit emise 
z námořní dopravy v souladu s teplotním 
cílem Pařížské dohody a podpořit investice 
do lodí s nulovými emisemi a nezbytné 
infrastruktury;

31. připomíná, že emise CO2 v lodní 
dopravě by se měly podle odhadů zvýšit do 
roku 2050 z 50 % na 250 %; vítá dohodu 
o výchozí strategii Mezinárodní námořní 
organizace (IMO) týkající se snižování 
emisí skleníkových plynů v lodní dopravě 
jakožto první krok v tomto odvětví, který 
má přispět k dosažení teplotního cíle 
stanoveného podle Pařížské dohody; 
vyjadřuje politování nad tím, že IMO 
dosud nepokročila v přijímání 
krátkodobých a střednědobých opatření za 
účelem dosažení cílů strategie; zdůrazňuje 
význam a naléhavost provádění 
krátkodobých a střednědobých opatření 
před rokem 2023; zdůrazňuje, že k řešení 
situace ohledně emisí z námořní dopravy 
jsou zapotřebí další opatření a akce, a 
vyzývá proto EU a členské státy, aby 
pozorně sledovaly dopad a provádění 
dohody IMO; vítá nařízení EU za účelem 
náležitého zohlednění celosvětového 
systému shromažďování údajů o spotřebě 
topných olejů u lodí (monitorování, 
vykazování a ověřování) a celosvětového 
systému shromažďování údajů IMO o 
spotřebě topných olejů u lodí; připomíná, 
že monitorování, vykazování a ověřování 
představuje první krok, který by měl v 
konečném důsledku umožnit, aby EU 
přijala závazné cíle pro snížení emisí; 
naléhavě vyzývá Komisi, aby v rámci své 
strategie pro snižování emisí uhlíku do 
roku 2050 zvážila další opatření na úrovni 
EU, jako je zahrnutí námořní dopravy do 
systému EU ETS a zavedení standardů 
pro účinnost lodí a označení lodí, s cílem 
snížit emise z námořní dopravy v souladu s 
teplotním cílem Pařížské dohody; 
zdůrazňuje, že již existují snadno 
proveditelná řešení pro snížení emisí, 
např. snížení rychlosti o dva uzly, což 
může snížit emise CO2 o 20 %, nebo 
vytváření oblastí kontroly emisí podle 
mezinárodní úmluvy MARPOL; domnívá 
se, že strategie pro odstraňování emisí 
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uhlíku a tzv. zelená dohoda by měly 
podpořit investice do lodí s nulovými 
emisemi a do ekologických lodí, u nichž se 
využívají ekologické součásti a lepší 
nakládání s odpady a vodou, a podpořit 
nezbytné infrastruktury, jako je 
elektrifikace přístavů;

Or. en

Pozměňovací návrh 230
Peter Liese, Christophe Hansen

Návrh usnesení
Bod 31

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31. připomíná, že emise CO2 v lodní 
dopravě by se měly podle odhadů zvýšit do 
roku 2050 z 50 % na 250 %; vítá dohodu o 
výchozí strategii Mezinárodní námořní 
organizace (IMO) týkající se snižování 
emisí skleníkových plynů v lodní dopravě 
jakožto první krok v tomto odvětví, který 
má přispět k dosažení teplotního cíle 
stanoveného podle Pařížské dohody; 
vyjadřuje politování nad tím, že IMO 
dosud nepokročila v přijímání 
krátkodobých a střednědobých opatření za 
účelem dosažení cílů strategie; zdůrazňuje 
význam a naléhavost provádění 
krátkodobých a střednědobých opatření 
před rokem 2023; zdůrazňuje, že k řešení 
situace ohledně emisí z námořní dopravy 
jsou zapotřebí další opatření a akce, a 
vyzývá proto EU a členské státy, aby 
pozorně sledovaly dopad a provádění 
dohody IMO, a naléhavě vyzývá Komisi, 
aby v rámci své strategie pro snižování 
emisí uhlíku do roku 2050 zvážila další 
opatření na úrovni EU s cílem snížit emise 
z námořní dopravy v souladu s teplotním 
cílem Pařížské dohody a podpořit investice 
do lodí s nulovými emisemi a nezbytné 
infrastruktury;

31. připomíná, že emise CO2 v lodní 
dopravě by se měly podle odhadů zvýšit do 
roku 2050 z 50 % na 250 %; vítá dohodu o 
výchozí strategii Mezinárodní námořní 
organizace (IMO) týkající se snižování 
emisí skleníkových plynů v lodní dopravě 
jakožto první krok v tomto odvětví, který 
má přispět k dosažení teplotních cílů 
stanovených podle Pařížské dohody; 
naléhavě žádá IMO, aby urychleně 
pokročila v přijímání krátkodobých a 
střednědobých opatření za účelem dosažení 
cílů strategie; zdůrazňuje význam a 
naléhavost provádění krátkodobých a 
střednědobých opatření před rokem 2023; 
zdůrazňuje, že k řešení situace ohledně 
emisí z námořní dopravy v souladu se 
strategií odvětví pro snižování emisí je 
zapotřebí posoudit okamžitě další opatření 
a akce, včetně nástrojů pro stanovování 
ceny uhlíku na mezinárodní úrovni, a 
vyzývá proto EU a členské státy, aby 
pozorně sledovaly dopad a provádění 
výchozí strategie IMO, a naléhavě vyzývá 
Komisi, aby v rámci své strategie pro 
snižování emisí uhlíku do roku 2050 a v 
rámci strategie spolupráce s ostatními 
stranami, které jsou ochotny jednat co 
nejdříve, navrhla bezodkladně další 
opatření na úrovni EU s cílem snížit emise 
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z námořní dopravy v souladu s teplotními 
cíli Pařížské dohody a podpořit investice 
do lodí s nulovými emisemi a nezbytné 
infrastruktury, a umožnila tak růst trhu 
před rokem 2030;

Or. en

Pozměňovací návrh 231
Pär Holmgren

Návrh usnesení
Bod 31

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31. připomíná, že emise CO2 v lodní 
dopravě by se měly podle odhadů zvýšit do 
roku 2050 z 50 % na 250 %; vítá dohodu o 
výchozí strategii Mezinárodní námořní 
organizace (IMO) týkající se snižování 
emisí skleníkových plynů v lodní dopravě 
jakožto první krok v tomto odvětví, který 
má přispět k dosažení teplotního cíle 
stanoveného podle Pařížské dohody; 
vyjadřuje politování nad tím, že IMO 
dosud nepokročila v přijímání 
krátkodobých a střednědobých opatření za 
účelem dosažení cílů strategie; zdůrazňuje 
význam a naléhavost provádění 
krátkodobých a střednědobých opatření 
před rokem 2023; zdůrazňuje, že k řešení 
situace ohledně emisí z námořní dopravy 
jsou zapotřebí další opatření a akce, a 
vyzývá proto EU a členské státy, aby 
pozorně sledovaly dopad a provádění 
dohody IMO, a naléhavě vyzývá Komisi, 
aby v rámci své strategie pro snižování 
emisí uhlíku do roku 2050 zvážila další 
opatření na úrovni EU s cílem snížit emise 
z námořní dopravy v souladu s teplotním 
cílem Pařížské dohody a podpořit investice 
do lodí s nulovými emisemi a nezbytné 
infrastruktury;

31. připomíná, že emise CO2 v lodní 
dopravě by se měly podle odhadů zvýšit do 
roku 2050 z 50 % na 250 %; vítá dohodu o 
výchozí strategii Mezinárodní námořní 
organizace (IMO) týkající se snižování 
emisí skleníkových plynů v lodní dopravě 
jakožto první krok v tomto odvětví, který 
má přispět k dosažení teplotního cíle 
stanoveného podle Pařížské dohody; je 
přesvědčen, že EU by měla v rámci 
zachování svého globálního vedoucího 
postavení v oblasti klimatu a 
důvěryhodnosti převést cíle výchozí 
strategie IMO do právních předpisů EU; 
vyjadřuje politování nad tím, že IMO 
dosud nepokročila v přijímání 
krátkodobých a střednědobých opatření za 
účelem dosažení cílů strategie; zdůrazňuje 
význam a naléhavost provádění 
krátkodobých a střednědobých opatření 
před rokem 2023; zdůrazňuje, že k řešení 
situace ohledně emisí z námořní dopravy 
jsou zapotřebí další opatření a akce, 
a vyzývá proto EU a členské státy, aby 
pozorně sledovaly dopad a provádění 
dohody IMO, a naléhavě vyzývá Komisi, 
aby v rámci své strategie pro snižování 
emisí uhlíku do roku 2050 zvážila další 
opatření na úrovni EU s cílem snížit emise 
z námořní dopravy v souladu s teplotním 
cílem Pařížské dohody a podpořit investice 
do lodí s nulovými emisemi a nezbytné 
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infrastruktury;

Or. en

Pozměňovací návrh 232
Aldo Patriciello

Návrh usnesení
Bod 31

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31. připomíná, že emise CO2 v lodní 
dopravě by se měly podle odhadů zvýšit do 
roku 2050 z 50 % na 250 %; vítá dohodu o 
výchozí strategii Mezinárodní námořní 
organizace (IMO) týkající se snižování 
emisí skleníkových plynů v lodní dopravě 
jakožto první krok v tomto odvětví, který 
má přispět k dosažení teplotního cíle 
stanoveného podle Pařížské dohody; 
vyjadřuje politování nad tím, že IMO 
dosud nepokročila v přijímání 
krátkodobých a střednědobých opatření za 
účelem dosažení cílů strategie; zdůrazňuje 
význam a naléhavost provádění 
krátkodobých a střednědobých opatření 
před rokem 2023; zdůrazňuje, že k řešení 
situace ohledně emisí z námořní dopravy 
jsou zapotřebí další opatření a akce, a 
vyzývá proto EU a členské státy, aby 
pozorně sledovaly dopad a provádění 
dohody IMO, a naléhavě vyzývá Komisi, 
aby v rámci své strategie pro snižování 
emisí uhlíku do roku 2050 zvážila další 
opatření na úrovni EU s cílem snížit emise 
z námořní dopravy v souladu s teplotním 
cílem Pařížské dohody a podpořit investice 
do lodí s nulovými emisemi a nezbytné 
infrastruktury;

31. připomíná, že emise CO2 v lodní 
dopravě by se měly podle odhadů zvýšit do 
roku 2050 o 85 % (kvůli nárůstu objemu 
nákladu o 250 %); vítá dohodu o výchozí 
strategii Mezinárodní námořní organizace 
(IMO) týkající se snižování emisí 
skleníkových plynů v lodní dopravě 
jakožto první krok v tomto odvětví, který 
má přispět k dosažení teplotního cíle 
stanoveného podle Pařížské dohody; 
vyjadřuje politování nad tím, že IMO 
dosud nepokročila v přijímání 
krátkodobých a střednědobých opatření za 
účelem dosažení cílů strategie; zdůrazňuje 
význam a naléhavost provádění 
krátkodobých a střednědobých opatření 
před rokem 2030; zdůrazňuje, že k řešení 
situace ohledně emisí z námořní dopravy 
jsou zapotřebí další opatření a akce, včetně 
využívání stávajících alternativních paliv, 
která zmírňují dopady na ovzduší, a 
vyzývá proto EU a členské státy, aby 
pozorně sledovaly dopad a provádění 
dohody IMO, a naléhavě vyzývá Komisi, 
aby v rámci své strategie pro snižování 
emisí uhlíku do roku 2050 zvážila další 
opatření na úrovni EU s cílem snížit emise 
z námořní dopravy v souladu s teplotním 
cílem Pařížské dohody a podpořit investice 
do lodí s nízkými emisemi a nezbytné 
infrastruktury;

Or. en
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Pozměňovací návrh 233
Radan Kanev, Peter Liese

Návrh usnesení
Bod 31

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31. připomíná, že emise CO2 v lodní 
dopravě by se měly podle odhadů zvýšit do 
roku 2050 z 50 % na 250 %; vítá dohodu o 
výchozí strategii Mezinárodní námořní 
organizace (IMO) týkající se snižování 
emisí skleníkových plynů v lodní dopravě 
jakožto první krok v tomto odvětví, který 
má přispět k dosažení teplotního cíle 
stanoveného podle Pařížské dohody; 
vyjadřuje politování nad tím, že IMO 
dosud nepokročila v přijímání 
krátkodobých a střednědobých opatření za 
účelem dosažení cílů strategie; zdůrazňuje 
význam a naléhavost provádění 
krátkodobých a střednědobých opatření 
před rokem 2023; zdůrazňuje, že k řešení 
situace ohledně emisí z námořní dopravy 
jsou zapotřebí další opatření a akce, a 
vyzývá proto EU a členské státy, aby 
pozorně sledovaly dopad a provádění 
dohody IMO, a naléhavě vyzývá Komisi, 
aby v rámci své strategie pro snižování 
emisí uhlíku do roku 2050 zvážila další 
opatření na úrovni EU s cílem snížit emise 
z námořní dopravy v souladu s teplotním 
cílem Pařížské dohody a podpořit investice 
do lodí s nulovými emisemi a nezbytné 
infrastruktury;

31. připomíná, že emise CO2 v lodní 
dopravě by se měly podle odhadů zvýšit do 
roku 2050 z 50 % na 250 %; vítá dohodu o 
výchozí strategii Mezinárodní námořní 
organizace (IMO) týkající se snižování 
emisí skleníkových plynů v lodní dopravě 
jakožto první krok v tomto odvětví, který 
má přispět k dosažení teplotního cíle 
stanoveného podle Pařížské dohody; 
vyjadřuje politování nad tím, že IMO 
dosud nepokročila v přijímání 
krátkodobých a střednědobých opatření za 
účelem dosažení cílů strategie; zdůrazňuje 
význam a naléhavost provádění 
krátkodobých a střednědobých opatření 
před rokem 2023; zdůrazňuje, že k řešení 
situace ohledně emisí z námořní dopravy 
jsou zapotřebí další opatření a akce, a 
vyzývá proto EU a členské státy, aby 
pozorně sledovaly dopad a provádění 
dohody IMO, a naléhavě vyzývá Komisi, 
aby v rámci své strategie pro snižování 
emisí uhlíku do roku 2050 zvážila další 
opatření na úrovni EU s cílem snížit emise 
z námořní dopravy v souladu s teplotním 
cílem Pařížské dohody a podpořit investice 
do lodí s nulovými emisemi a nezbytné 
infrastruktury a ambiciózní výzkum v této 
oblasti;

Or. en

Pozměňovací návrh 234
Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Anna Zalewska

Návrh usnesení
Bod 31

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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31. připomíná, že emise CO2 v lodní 
dopravě by se měly podle odhadů zvýšit do 
roku 2050 z 50 % na 250 %; vítá dohodu o 
výchozí strategii Mezinárodní námořní 
organizace (IMO) týkající se snižování 
emisí skleníkových plynů v lodní dopravě 
jakožto první krok v tomto odvětví, který 
má přispět k dosažení teplotního cíle 
stanoveného podle Pařížské dohody; 
vyjadřuje politování nad tím, že IMO 
dosud nepokročila v přijímání 
krátkodobých a střednědobých opatření za 
účelem dosažení cílů strategie; zdůrazňuje 
význam a naléhavost provádění 
krátkodobých a střednědobých opatření 
před rokem 2023; zdůrazňuje, že k řešení 
situace ohledně emisí z námořní dopravy 
jsou zapotřebí další opatření a akce, a 
vyzývá proto EU a členské státy, aby 
pozorně sledovaly dopad a provádění 
dohody IMO, a naléhavě vyzývá Komisi, 
aby v rámci své strategie pro snižování 
emisí uhlíku do roku 2050 zvážila další 
opatření na úrovni EU s cílem snížit emise 
z námořní dopravy v souladu s teplotním 
cílem Pařížské dohody a podpořit investice 
do lodí s nulovými emisemi a nezbytné 
infrastruktury;

31. připomíná, že emise CO2 v lodní 
dopravě by se měly podle odhadů zvýšit do 
roku 2050 z 50 % na 250 %; vítá dohodu o 
výchozí strategii Mezinárodní námořní 
organizace (IMO) týkající se snižování 
emisí skleníkových plynů v lodní dopravě 
jakožto první krok v tomto odvětví, který 
má přispět k dosažení teplotního cíle 
stanoveného podle Pařížské dohody; 
vyjadřuje politování nad tím, že IMO 
dosud nepokročila v přijímání 
krátkodobých a střednědobých opatření za 
účelem dosažení cílů strategie; zdůrazňuje 
význam a naléhavost provádění 
krátkodobých a střednědobých opatření 
před rokem 2023; zdůrazňuje, že k řešení 
situace ohledně emisí z námořní dopravy 
jsou zapotřebí další opatření a akce, a 
vyzývá proto EU a členské státy, aby 
pozorně sledovaly dopad a provádění 
dohody IMO, a naléhavě vyzývá Komisi, 
aby zvážila další opatření na úrovni EU s 
cílem snížit emise z námořní dopravy v 
souladu s teplotním cílem Pařížské dohody 
a podpořit investice do lodí s nulovými 
emisemi a nezbytné infrastruktury;

Or. en

Pozměňovací návrh 235
Seb Dance

Návrh usnesení
Bod 31 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31a. připomíná, že zemědělství je sice 
odpovědné za přibližně 10 % emisí 
skleníkových plynů v EU, má však 
potenciál přispět ke snížení emisí Unie, a 
to dobrým hospodařením s půdou, 
agrolesnictvím, ochranou biologické 
rozmanitosti a dalšími technikami 
obhospodařování půdy; uznává, že 
zemědělství má potenciál dosáhnout do 



PE641.381v01-00 132/158 AM\1190058CS.docx

CS

roku 2050 ročních úspor emisí ve výši 
přibližně 3,9 gigatuny ekvivalentu CO2, 
což představuje přibližně 8 % současných 
celosvětových emisí skleníkových plynů;

Or. en

Pozměňovací návrh 236
Aldo Patriciello

Návrh usnesení
Bod 32

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32. konstatuje, že přibližně 60 % 
světového objemu methanu pochází z 
takových zdrojů, jako je zemědělství, 
skládky a odpadní vody, produkce 
fosilních paliv a jejich potrubní přeprava; 
připomíná, že methan velmi silný 
skleníkový plyn, jehož potenciál oteplování 
je ve stoletém výhledu 28krát vyšší než 
potenciál CO2; připomíná Komisi, že má 
zákonnou povinnost provést v rámci 
strategického plánu Unie pro methan co 
nejdříve posouzení možných opatření k 
rychlému řešení problému emisí methanu, 
a aby v tomto směru předložila Parlamentu 
a Radě legislativní návrhy;

32. konstatuje, že přibližně 60 % 
světového objemu methanu pochází z 
takových zdrojů, jako je zemědělství, 
skládky a odpadní vody, produkce 
fosilních paliv a jejich potrubní přeprava; 
připomíná, že methan je velmi silný 
skleníkový plyn, jehož potenciál oteplování 
je ve stoletém výhledu 28krát vyšší než 
potenciál CO2; připomíná Komisi 
ustanovení o správě energetické unie a 
opatření v oblasti klimatu, v němž se 
uvádí, že Komise analyzuje důsledky pro 
provádění politik a opatření ke snížení 
krátkodobého a střednědobého dopadu 
emisí methanu na emise skleníkových 
plynů v Unii a že s případným 
přihlédnutím k cílům oběhového 
hospodářství by Komise měla zvážit 
koncepční možnosti, jak rychle řešit 
problém emisí methanu, a měla by 
předložit strategický plán Unie pro 
methan, a dále připomíná její zákonnou 
povinnost provést v rámci strategického 
plánu Unie pro methan co nejdříve 
posouzení možných opatření k rychlému 
řešení problému emisí methanu a předložit 
v tomto směru Parlamentu a Radě 
legislativní návrhy;

Or. en
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Pozměňovací návrh 237
Agnès Evren, Nathalie Colin-Oesterlé

Návrh usnesení
Bod 32

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32. konstatuje, že přibližně 60 % 
světového objemu methanu pochází z 
takových zdrojů, jako je zemědělství, 
skládky a odpadní vody, produkce 
fosilních paliv a jejich potrubní přeprava; 
připomíná, že methan velmi silný 
skleníkový plyn, jehož potenciál oteplování 
je ve stoletém výhledu 28krát vyšší než 
potenciál CO2; připomíná Komisi, že má 
zákonnou povinnost provést v rámci 
strategického plánu Unie pro methan co 
nejdříve posouzení možných opatření k 
rychlému řešení problému emisí methanu, 
a aby v tomto směru předložila Parlamentu 
a Radě legislativní návrhy;

32. konstatuje, že přibližně 60 % 
světového objemu methanu pochází z 
takových zdrojů, jako je intenzivní 
zemědělství, skládky a odpadní vody, 
produkce fosilních paliv a jejich potrubní 
přeprava; připomíná, že methan je velmi 
silný skleníkový plyn, jehož potenciál 
oteplování je ve stoletém výhledu 28krát 
vyšší než potenciál CO2; připomíná 
Komisi, že má zákonnou povinnost 
analyzovat dopady zavedení politik a 
opatření ke snížení krátkodobého a 
střednědobého dopadu emisí methanu na 
emise skleníkových plynů v EU, provést v 
rámci strategického plánu Unie pro methan 
co nejdříve posouzení možných opatření k 
rychlému řešení problému emisí methanu a 
předložit v tomto směru Parlamentu a Radě 
legislativní návrhy;

Or. fr

Pozměňovací návrh 238
Radan Kanev, Peter Liese

Návrh usnesení
Bod 32

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32. konstatuje, že přibližně 60 % 
světového objemu methanu pochází z 
takových zdrojů, jako je zemědělství, 
skládky a odpadní vody, produkce 
fosilních paliv a jejich potrubní přeprava; 
připomíná, že methan velmi silný 
skleníkový plyn, jehož potenciál oteplování 
je ve stoletém výhledu 28krát vyšší než 
potenciál CO2; připomíná Komisi, že má 
zákonnou povinnost provést v rámci 

32. konstatuje, že přibližně 60 % 
světového objemu methanu pochází z 
takových zdrojů, jako je zemědělství, 
skládky a odpadní vody, produkce 
fosilních paliv a jejich potrubní přeprava; 
připomíná, že methan je velmi silný 
skleníkový plyn, jehož potenciál oteplování 
je ve stoletém výhledu 28krát vyšší než 
potenciál CO2; připomíná Komisi, že má 
zákonnou povinnost provést v rámci 
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strategického plánu Unie pro methan co 
nejdříve posouzení možných opatření k 
rychlému řešení problému emisí methanu, 
a aby v tomto směru předložila Parlamentu 
a Radě legislativní návrhy;

strategického plánu Unie pro methan co 
nejdříve posouzení možných opatření k 
rychlému řešení problému emisí methanu, 
aniž by došlo ke snížení 
konkurenceschopnosti a kvality evropské 
produkce potravin, a předložit v tomto 
směru Parlamentu a Radě legislativní 
návrhy;

Or. en

Pozměňovací návrh 239
Mohammed Chahim, César Luena, Alessandra Moretti, Nikos Androulakis, Rory 
Palmer, Nicolás González Casares, Sylwia Spurek, Seb Dance, Jytte Guteland

Návrh usnesení
Bod 32

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32. konstatuje, že přibližně 60 % 
světového objemu methanu pochází z 
takových zdrojů, jako je zemědělství, 
skládky a odpadní vody, produkce 
fosilních paliv a jejich potrubní přeprava; 
připomíná, že methan velmi silný 
skleníkový plyn, jehož potenciál oteplování 
je ve stoletém výhledu 28krát vyšší než 
potenciál CO2; připomíná Komisi, že má 
zákonnou povinnost provést v rámci 
strategického plánu Unie pro methan co 
nejdříve posouzení možných opatření k 
rychlému řešení problému emisí methanu, 
a aby v tomto směru předložila Parlamentu 
a Radě legislativní návrhy;

32. konstatuje, že přibližně 60 % 
světového objemu methanu pochází z 
takových zdrojů, jako je zemědělství, 
skládky a odpadní vody, produkce 
fosilních paliv a jejich potrubní přeprava; 
připomíná, že methan je velmi silný 
skleníkový plyn, jehož potenciál oteplování 
je ve stoletém výhledu 28krát vyšší než 
potenciál CO2; připomíná Komisi, že má 
zákonnou povinnost provést v rámci 
strategického plánu Unie pro methan co 
nejdříve posouzení možných opatření k 
rychlému řešení problému emisí methanu, 
a aby v tomto směru předložila Parlamentu 
a Radě legislativní návrhy během první 
poloviny jejich mandátu;

Or. en

Pozměňovací návrh 240
Mick Wallace

Návrh usnesení
Bod 32
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32. konstatuje, že přibližně 60 % 
světového objemu methanu pochází z 
takových zdrojů, jako je zemědělství, 
skládky a odpadní vody, produkce 
fosilních paliv a jejich potrubní přeprava; 
připomíná, že methan velmi silný 
skleníkový plyn, jehož potenciál oteplování 
je ve stoletém výhledu 28krát vyšší než 
potenciál CO2; připomíná Komisi, že má 
zákonnou povinnost provést v rámci 
strategického plánu Unie pro methan co 
nejdříve posouzení možných opatření k 
rychlému řešení problému emisí methanu, 
a aby v tomto směru předložila Parlamentu 
a Radě legislativní návrhy;

32. konstatuje, že přibližně 60 % 
světového objemu methanu pochází z 
takových zdrojů, jako je zemědělství, 
skládky a odpadní vody, produkce 
fosilních paliv a jejich potrubní přeprava; 
připomíná, že methan je velmi silný 
skleníkový plyn, jehož potenciál oteplování 
je ve stoletém výhledu 28krát vyšší než 
potenciál CO2; připomíná Komisi, že má 
zákonnou povinnost provést v rámci 
strategického plánu Unie pro methan co 
nejdříve posouzení možných opatření k 
rychlému řešení a odvrácení problému 
emisí methanu, včetně emisí z odvětví 
zemního plynu, a aby v tomto směru 
předložila Parlamentu a Radě legislativní 
návrhy;

Or. en

Pozměňovací návrh 241
Esther de Lange

Návrh otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou
Bod 32

Návrh otázky k ústnímu zodpovězení s 
rozpravou

Pozměňovací návrh

32. konstatuje, že přibližně 60 % 
světového objemu methanu pochází z 
takových zdrojů, jako je zemědělství, 
skládky a odpadní vody, produkce 
fosilních paliv a jejich potrubní přeprava; 
připomíná, že methan velmi silný 
skleníkový plyn, jehož potenciál oteplování 
je ve stoletém výhledu 28krát vyšší než 
potenciál CO2; připomíná Komisi, že má 
zákonnou povinnost provést v rámci 
strategického plánu Unie pro methan co 
nejdříve posouzení možných opatření k 
rychlému řešení problému emisí methanu, 
a aby v tomto směru předložila Parlamentu 
a Radě legislativní návrhy;

32. konstatuje, že přibližně 60 % 
světového objemu methanu pochází z 
takových zdrojů, jako je zemědělství, 
skládky a odpadní vody, produkce 
fosilních paliv a jejich potrubní přeprava; 
připomíná, že methan je velmi silný 
skleníkový plyn, jehož potenciál oteplování 
je ve stoletém výhledu 28krát vyšší než 
potenciál CO2; připomíná Komisi, že má 
zákonnou povinnost provést v rámci 
strategického plánu Unie pro methan co 
nejdříve posouzení možných opatření k 
rychlému řešení problému emisí methanu, 
a aby v tomto směru případně předložila 
Parlamentu a Radě legislativní návrhy;

Or. en
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Pozměňovací návrh 242
Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Anna Zalewska

Návrh usnesení
Bod 32

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32. konstatuje, že přibližně 60 % 
světového objemu methanu pochází z 
takových zdrojů, jako je zemědělství, 
skládky a odpadní vody, produkce 
fosilních paliv a jejich potrubní přeprava; 
připomíná, že methan velmi silný 
skleníkový plyn, jehož potenciál oteplování 
je ve stoletém výhledu 28krát vyšší než 
potenciál CO2; připomíná Komisi, že má 
zákonnou povinnost provést v rámci 
strategického plánu Unie pro methan co 
nejdříve posouzení možných opatření k 
rychlému řešení problému emisí methanu, 
a aby v tomto směru předložila Parlamentu 
a Radě legislativní návrhy;

32. konstatuje, že přibližně 60 % 
světového objemu methanu pochází z 
takových zdrojů, jako je zemědělství, 
skládky a odpadní vody, produkce 
fosilních paliv a jejich potrubní přeprava; 
připomíná, že methan je velmi silný 
skleníkový plyn, jehož potenciál oteplování 
je ve stoletém výhledu 28krát vyšší než 
potenciál CO2; připomíná Komisi, že má 
zákonnou povinnost provést v rámci 
strategického plánu Unie pro methan co 
nejdříve posouzení možných opatření k 
rychlému řešení problému emisí methanu, 
a aby v tomto směru případně předložila 
Parlamentu a Radě legislativní návrhy;

Or. en

Pozměňovací návrh 243
Monika Beňová

Návrh otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou
Bod 32

Návrh otázky k ústnímu zodpovězení s 
rozpravou

Pozměňovací návrh

32. konstatuje, že přibližně 60 % 
světového objemu methanu pochází z 
takových zdrojů, jako je zemědělství, 
skládky a odpadní vody, produkce 
fosilních paliv a jejich potrubní přeprava; 
připomíná, že methan velmi silný 
skleníkový plyn, jehož potenciál oteplování 
je ve stoletém výhledu 28krát vyšší než 
potenciál CO2; připomíná Komisi, že má 
zákonnou povinnost provést v rámci 
strategického plánu Unie pro methan co 

32. konstatuje, že přibližně 60 % 
světového objemu methanu pochází z 
takových zdrojů, jako jsou skládky a 
odpadní vody, produkce fosilních paliv a 
jejich potrubní přeprava; připomíná, že 
methan je velmi silný skleníkový plyn, 
jehož potenciál oteplování je ve stoletém 
výhledu 28krát vyšší než potenciál CO2; 
připomíná Komisi, že má zákonnou 
povinnost provést v rámci strategického 
plánu Unie pro methan co nejdříve 



AM\1190058CS.docx 137/158 PE641.381v01-00

CS

nejdříve posouzení možných opatření k 
rychlému řešení problému emisí methanu, 
a aby v tomto směru předložila Parlamentu 
a Radě legislativní návrhy;

posouzení možných opatření k rychlému 
řešení problému emisí methanu, a aby v 
tomto směru předložila Parlamentu a Radě 
legislativní návrhy;

Or. en

Pozměňovací návrh 244
Christophe Hansen

Návrh usnesení
Bod 32 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32a. připomíná, že 23 % světových 
emisí skleníkových plynů pochází ze 
zemědělství; zdůrazňuje, že k zajištění 
dostatečné výživy pro rostoucí světovou 
populaci musíme investovat do 
inteligentních zemědělských technik a 
výrobních metod, jako je zachycování 
methanu z hnoje, účinnější využívání 
hnojiv, používání biomasy v cyklech a 
větší účinnost při produkci masa a mléka;

Or. en

Pozměňovací návrh 245
Pär Holmgren

Návrh usnesení
Bod 32 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32b. zdůrazňuje, že společná 
zemědělská politika představuje téměř 
třetinu výdajů VFR; zdůrazňuje potenciál 
zemědělského odvětví pro řešení problémů 
spojených se změnou klimatu, např. 
prostřednictvím agroekologických 
postupů, jakož i potenciál opatření pro 
zachování a zlepšování kvality půdy, 
zejména mokřadů a rašelinišť, a jejich 
schopnosti ukládat uhlík; se 
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znepokojením bere na vědomí nedostatek 
ambicí týkajících se klimatu v 
projednávaných návrzích; vyzývá Komisi, 
aby zajistila, aby budoucí společná 
zemědělská politika, stejně jako jiná 
odvětví, plně přispívala ke snížení emisí 
skleníkových plynů v souladu s cílem 
dosáhnout co nejdříve, nejpozději však do 
roku 2050, klimatické neutrality;

Or. en

Pozměňovací návrh 246
Pär Holmgren

Návrh usnesení
Bod 32 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32a. zdůrazňuje, že je naléhavě nutné 
zohledňovat cíle v oblasti klimatu ve všech 
politikách EU; znovu opakuje svou výzvu, 
aby se do budoucího VFR více 
začleňovaly ambice v oblasti klimatu – 
mimo jiné vynaložením alespoň 50 % 
příštího VFR na opatření týkající se 
změny klimatu a zároveň zlepšením 
metodiky v oblasti sledování klimatu 
a odolnosti vůči změně klimatu – a aby se 
zajistilo, aby projekty a programy, které 
nejsou v souladu s dosažením cíle EU v 
oblasti klimatu a Pařížské dohody, nebyly 
způsobilé pro podporu EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 247
Peter Liese, Stanislav Polčák, Agnès Evren, Alexander Bernhuber, Norbert Lins, Edina 
Tóth, Radan Kanev, Christophe Hansen

Návrh usnesení
Bod 32 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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32a. zdůrazňuje, že je důležité 
porozumět pozitivním účinkům 
udržitelných a aktivně spravovaných lesů 
v Evropě na přizpůsobení se změně 
klimatu a zamezení škodám v lesích;

Or. en

Pozměňovací návrh 248
Mick Wallace, João Ferreira

Návrh usnesení
Bod 32 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32a. zdůrazňuje, že je důležité posoudit 
potenciál, jaký by mělo pro snížení 
uhlíkové náročnosti hospodářství omezení 
závislosti na fosilních palivech;

Or. pt

Pozměňovací návrh 249
Peter Liese, Stanislav Polčák, Agnès Evren, Alexander Bernhuber, Norbert Lins, Edina 
Tóth, Radan Kanev, Christophe Hansen

Návrh usnesení
Bod 32 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32b. zdůrazňuje, že udržitelně 
obhospodařované lesy jsou nesmírně 
důležité v boji proti změně klimatu, a to 
prostřednictvím zvýšené sekvestrace CO2 
rostoucími lesy, ukládáním uhlíku v 
dřevěných produktech a nahrazováním 
fosilních surovin a energie, jakož i 
snižováním rizika lesních požárů, 
zamoření škůdci a nemocí;

Or. en
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Pozměňovací návrh 250
Peter Liese, Stanislav Polčák, Pernille Weiss, Agnès Evren, Alexander Bernhuber, 
Norbert Lins, Edina Tóth, Radan Kanev, Christophe Hansen

Návrh usnesení
Bod 32 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32c. požaduje větší úsilí na všech 
politických úrovních s cílem zabránit 
zhoršování stavu lesů v Evropě a v 
případě potřeby obnovit jejich dobrý stav; 
žádá proto Komisi a členské státy, aby 
podporovaly opatření na zalesňování 
degradovaných půd a půd nevhodných 
pro zemědělské účely;

Or. en

Pozměňovací návrh 251
Pär Holmgren

Návrh usnesení
Bod 32 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32c. vyjadřuje hluboké politování nad 
tím, že dotace na fosilní paliva v EU stále 
rostou a dosahují přibližně 55 miliard 
EUR ročně, a to navzdory celosvětovému 
závazku Unie je do roku 2020 postupně 
ukončit; naléhavě vyzývá všechny členské 
státy, aby do svých konečných 
integrovaných vnitrostátních plánů v 
oblasti energetiky a klimatu začlenily 
konkrétní politiky, harmonogramy a 
opatření směřující k postupnému 
ukončení všech vnitrostátních podpor 
fosilních paliv;

Or. en

Pozměňovací návrh 252
Peter Liese, Stanislav Polčák, Agnès Evren, Alexander Bernhuber, Norbert Lins, Edina 
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Tóth, Radan Kanev, Christophe Hansen

Návrh usnesení
Bod 32 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32d. vzhledem k zásadní úloze lesů v 
boji proti změně klimatu se domnívá, že 
vlastníci lesů v Evropě musí dostávat 
přiměřenou finanční podporu určenou k 
udržitelnému hospodaření s lesy;

Or. en

Pozměňovací návrh 253
Pär Holmgren

Návrh usnesení
Bod 32 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32d. vítá vstup kigalské změny 
Montrealského protokolu v platnost; je 
přesvědčen, že by měla dát Unii nový 
impuls k tomu, aby zajistila rychlou revizi 
nařízení o fluorovaných plynech s cílem 
řešit známé nedostatky, které ohrožují 
ambice Unie v oblasti klimatu, jako jsou 
nezákonný obchod 
s hydrofluoruhlovodíky (HFC) 
a nedostatečná opatření proti používání 
SF6;

Or. en

Pozměňovací návrh 254
Peter Liese, Stanislav Polčák, Agnès Evren, Norbert Lins, Edina Tóth, Radan Kanev, 
Christophe Hansen

Návrh usnesení
Bod 32 e (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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32e. zdůrazňuje významnou úlohu 
přírodních záchytů při dosahování 
neutrální bilance emisí skleníkových 
plynů v EU; vyzývá Komisi, aby v souladu 
s cílem dosáhnout této neutrální bilance 
do roku 2050 vypracovala podrobnou 
strategii EU pro udržitelné zlepšení 
přírodních záchytů; vybízí členské státy, 
aby tento aspekt systematicky zahrnovaly 
do svých dlouhodobých strategií, jak to 
vyžaduje čl. 15 odst. 4 písm. b) nařízení o 
správě;

Or. en

Pozměňovací návrh 255
Peter Liese, Christophe Hansen

Návrh usnesení
Dílčí nadpis 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Klimatická diplomacie Úsilí k posílení opatření v dalších velkých 
ekonomikách

Or. en

Pozměňovací návrh 256
Peter Liese, Stanislav Polčák, Pernille Weiss, Agnès Evren, Edina Tóth, Maria Spyraki, 
Christophe Hansen

Návrh usnesení
Bod 32 f (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32f. vítá závazek a konkrétní činnosti 
ke snížení emisí skleníkových plynů v 
mnoha částech světa, například velmi 
ambiciózní závazky mnoha rozvojových 
zemí a malých ostrovních států; lituje 
však, že ambice a debata o zvyšování 
vnitrostátně stanoveného příspěvku 
nejsou dostatečné v mnoha velkých 
ekonomikách; připomíná, že emise 
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skleníkových plynů v EU představují 9 % 
celosvětových emisí ve srovnání s 6,7% 
podílem občanů, což znamená, že zvýšené 
ambice v Evropě mají zásadní význam, 
zejména kvůli historické odpovědnosti a 
nutnosti dát zbytku světa dobrý příklad, a 
to i když nebude možné splnit cíl Pařížské 
dohody a vyhnout se zlomovým bodům, 
pokud nebude následovat zvýšená ambice 
v jiných velkých ekonomikách;

Or. en

Pozměňovací návrh 257
Peter Liese, Pernille Weiss, Agnès Evren, Edina Tóth, Maria Spyraki, Christophe 
Hansen

Návrh usnesení
Bod 32 g (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32g. žádá Komisi, aby neprodleně 
analyzovala možnosti, jak posílit kroky 
motivující ostatní velké ekonomiky ke 
zvýšení jejich vnitrostátně stanovených 
příspěvků a konkrétních opatření a ke 
zvážení inovativních přístupů;

Or. en

Pozměňovací návrh 258
Catherine Griset, Aurelia Beigneux

Návrh usnesení
Bod 33

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33. jednoznačně podporuje 
pokračování a další posilování unijní 
politické osvětové činnosti a diplomatické 
činnosti v oblasti klimatu, která má 
zásadní význam pro větší zviditelnění 
opatření v oblasti klimatu v partnerských 
zemích a v očích světové veřejnosti;

33. vybízí členské státy EU, aby 
zviditelnily svá opatření v oblasti klimatu 
tak, aby sloužily jako příklad;
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Or. fr

Pozměňovací návrh 259
Mohammed Chahim, César Luena, Alessandra Moretti, Nikos Androulakis, Tudor 
Ciuhodaru, Rory Palmer, Nicolás González Casares, Sylwia Spurek, Seb Dance, Monika 
Beňová, Jytte Guteland

Návrh otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou
Bod 33

Návrh otázky k ústnímu zodpovězení s 
rozpravou

Pozměňovací návrh

33. jednoznačně podporuje 
pokračování a další posilování unijní 
politické osvětové činnosti a diplomatické 
činnosti v oblasti klimatu, která má zásadní 
význam pro větší zviditelnění opatření v 
oblasti klimatu v partnerských zemích a v 
očích světové veřejnosti;

33. jednoznačně podporuje 
pokračování a další posilování unijní 
politické osvětové činnosti a diplomatické 
činnosti v oblasti klimatu, která má zásadní 
význam pro větší zviditelnění opatření v 
oblasti klimatu v partnerských zemích a v 
očích světové veřejnosti; vybízí Komisi a 
členské státy, aby přistupovaly k 
diplomacii EU v oblasti klimatu celostním 
způsobem a upozorňovaly na propojení 
mezi změnou klimatu a těmito oblastmi: 
udržitelný rozvoj, zemědělství, řešení 
konfliktů, migrace a humanitární 
záležitosti, a to s cílem usnadnit globální 
přechod k nulovým čistým emisím, 
odolnosti vůči změně klimatu, 
udržitelnému rozvoji a zabezpečení 
dodávek potravin a vody;

Or. en

Pozměňovací návrh 260
Peter Liese, Christophe Hansen

Návrh usnesení
Bod 33

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33. jednoznačně podporuje 
pokračování a další posilování unijní 
politické osvětové činnosti a diplomatické 
činnosti v oblasti klimatu, která má zásadní 

33. jednoznačně podporuje 
pokračování a další posilování unijní 
politické osvětové činnosti a diplomatické 
činnosti v oblasti klimatu, která má zásadní 
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význam pro větší zviditelnění opatření v 
oblasti klimatu v partnerských zemích a v 
očích světové veřejnosti;

význam pro větší zviditelnění opatření v 
oblasti klimatu v partnerských zemích a v 
očích světové veřejnosti; domnívá se, že 
toto úsilí zároveň rozhodně nestačí a že 
lidské zdroje, s nimiž se počítá v Evropské 
komisi a ESVČ, ani zdaleka nepostačují, a 
proto navrhuje dramatické zvýšení 
lidských zdrojů v této oblasti;

Or. en

Pozměňovací návrh 261
Petros Kokkalis

Návrh usnesení
Bod 33

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33. jednoznačně podporuje 
pokračování a další posilování unijní 
politické osvětové činnosti a diplomatické 
činnosti v oblasti klimatu, která má zásadní 
význam pro větší zviditelnění opatření v 
oblasti klimatu v partnerských zemích a v 
očích světové veřejnosti;

33. jednoznačně podporuje 
pokračování a další posilování unijní 
politické osvětové činnosti a diplomatické 
činnosti v oblasti klimatu, která má zásadní 
význam pro mobilizaci opatření v oblasti 
klimatu v partnerských zemích a v očích 
světové veřejnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 262
Mohammed Chahim, César Luena, Alessandra Moretti, Nikos Androulakis, Rory 
Palmer, Nicolás González Casares, Sylwia Spurek, Seb Dance, Monika Beňová, Jytte 
Guteland

Návrh usnesení
Bod 33 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33a. vyzývá Komisi a členské státy, 
aby ve snaze o prosazování a posilování 
spolupráce při globálním přechodu k 
čistým nulovým emisím, odolnosti vůči 
změně klimatu, udržitelnému rozvoji a 
zabezpečení dodávek potravin a vody 
využívaly všech dostupných nástrojů 
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(např. mezinárodních jednání, 
obchodních a regionálních dohod, 
mezinárodních partnerství);

Or. en

Pozměňovací návrh 263
Alessandra Moretti

Návrh usnesení
Bod 34

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34. poukazuje na to, že změna klimatu 
má stále závažnější dopady na mezinárodní 
bezpečnost a regionální stabilitu v 
důsledku zhoršování životního prostředí, 
ztrát možností obživy obyvatel, 
vysídlování obyvatelstva způsobených 
změnou klimatu a souvisejícími formami 
sociálních nepokojů, kde může klimatická 
změna být často považována za faktor, 
který tyto hrozby prohlubuje; naléhavě 
proto vyzývá EU a členské státy, aby 
spolupracovaly se svými partnery na celém 
světě za účelem lepšího porozumění, 
zohlednění, předvídání a řízení 
destabilizačních dopadů změny klimatu;

34. poukazuje na to, že změna klimatu 
má stále závažnější dopady na mezinárodní 
bezpečnost a regionální stabilitu v 
důsledku zhoršování životního prostředí, 
ztrát možností obživy obyvatel, 
vysídlování obyvatelstva způsobených 
změnou klimatu a souvisejícími formami 
sociálních nepokojů, kde může klimatická 
změna být často považována za faktor, 
který tyto hrozby prohlubuje; poukazuje 
na to, že ženy nucené opustit své domovy v 
důsledku podmínek neudržitelných z 
hlediska životního prostředí často upadají 
do spárů zločineckých organizací 
provozujícím sexuální nebo pracovní 
vykořisťování; naléhavě proto vyzývá EU 
a členské státy, aby spolupracovaly se 
svými partnery na celém světě za účelem 
lepšího porozumění, zohlednění, 
předvídání a řízení destabilizačních dopadů 
změny klimatu;

Or. it

Pozměňovací návrh 264
Peter Liese, Christophe Hansen

Návrh usnesení
Bod 34

Návrh usnesení Pozměňovací návrh



AM\1190058CS.docx 147/158 PE641.381v01-00

CS

34. poukazuje na to, že změna klimatu 
má stále závažnější dopady na mezinárodní 
bezpečnost a regionální stabilitu v 
důsledku zhoršování životního prostředí, 
ztrát možností obživy obyvatel, 
vysídlování obyvatelstva způsobených 
změnou klimatu a souvisejícími formami 
sociálních nepokojů, kde může klimatická 
změna být často považována za faktor, 
který tyto hrozby prohlubuje; naléhavě 
proto vyzývá EU a členské státy, aby 
spolupracovaly se svými partnery na celém 
světě za účelem lepšího porozumění, 
zohlednění, předvídání a řízení 
destabilizačních dopadů změny klimatu;

34. poukazuje na to, že změna klimatu 
má stále závažnější dopady na mezinárodní 
bezpečnost a regionální stabilitu v 
důsledku zhoršování životního prostředí, 
ztrát možností obživy obyvatel, 
vysídlování obyvatelstva způsobených 
změnou klimatu a souvisejícími formami 
sociálních nepokojů, kde může klimatická 
změna být často považována za faktor, 
který tyto hrozby prohlubuje; naléhavě 
proto vyzývá EU a členské státy, aby 
spolupracovaly se svými partnery na celém 
světě za účelem lepšího porozumění, 
zohlednění, předvídání a řízení 
destabilizačních dopadů změny klimatu; 
vybízí k uskutečnění programu včasného 
varování před potenciálními body zlomu, 
které by mohly podkopat udržitelnost 
struktur a ekosystémů celých rozsáhlých 
regionů či kontinentů;

Or. en

Pozměňovací návrh 265
Catherine Griset, Aurelia Beigneux

Návrh usnesení
Bod 34

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34. poukazuje na to, že změna klimatu 
má stále závažnější dopady na mezinárodní 
bezpečnost a regionální stabilitu v 
důsledku zhoršování životního prostředí, 
ztrát možností obživy obyvatel, vysídlování 
obyvatelstva způsobených změnou klimatu 
a souvisejícími formami sociálních 
nepokojů, kde může klimatická změna být 
často považována za faktor, který tyto 
hrozby prohlubuje; naléhavě proto vyzývá 
EU a členské státy, aby spolupracovaly se 
svými partnery na celém světě za účelem 
lepšího porozumění, zohlednění, 
předvídání a řízení destabilizačních dopadů 
změny klimatu;

34. poukazuje na to, že změna klimatu 
má stále závažnější dopady na mezinárodní 
bezpečnost a regionální stabilitu v 
důsledku zhoršování životního prostředí, 
ztrát možností obživy obyvatel a 
souvisejících forem sociálních nepokojů, 
kde může klimatická změna být často 
považována za faktor, který tyto hrozby 
prohlubuje; naléhavě proto vyzývá EU a 
členské státy, aby spolupracovaly se svými 
partnery na celém světě za účelem lepšího 
porozumění, zohlednění, předvídání a 
řízení destabilizačních dopadů změny 
klimatu;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 266
Petros Kokkalis

Návrh otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou
Bod 34

Návrh otázky k ústnímu zodpovězení s 
rozpravou

Pozměňovací návrh

34. poukazuje na to, že změna klimatu 
má stále závažnější dopady na mezinárodní 
bezpečnost a regionální stabilitu v 
důsledku zhoršování životního prostředí, 
ztrát možností obživy obyvatel, 
vysídlování obyvatelstva způsobených 
změnou klimatu a souvisejícími formami 
sociálních nepokojů, kde může klimatická 
změna být často považována za faktor, 
který tyto hrozby prohlubuje; naléhavě 
proto vyzývá EU a členské státy, aby 
spolupracovaly se svými partnery na celém 
světě za účelem lepšího porozumění, 
zohlednění, předvídání a řízení 
destabilizačních dopadů změny klimatu;

34. poukazuje na to, že změna klimatu 
má stále závažnější dopady na mezinárodní 
bezpečnost a regionální stabilitu v 
důsledku zhoršování životního prostředí, 
ztrát možností obživy obyvatel, 
vysídlování obyvatelstva způsobených 
změnou klimatu a souvisejícími formami 
sociálních nepokojů, kde by klimatická 
změna měla být považována za faktor, 
který tyto hrozby prohlubuje; naléhavě 
proto vyzývá EU a členské státy, aby 
spolupracovaly se svými partnery na celém 
světě za účelem lepšího porozumění, 
zohlednění, předvídání a řízení 
destabilizačních dopadů změny klimatu;

Or. en

Pozměňovací návrh 267
Mohammed Chahim, Delara Burkhardt, César Luena, Alessandra Moretti, Nikos 
Androulakis, Rory Palmer, Nicolás González Casares, Sylwia Spurek, Seb Dance, Jytte 
Guteland

Návrh otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou
Bod 34 a (nový)

Návrh otázky k ústnímu zodpovězení s 
rozpravou

Pozměňovací návrh

34a. je přesvědčen, že vysídlení 
způsobené změnou klimatu by mělo být 
uznáno jako důvod pro azyl a 
mezinárodní ochranu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 268
Agnès Evren, Nathalie Colin-Oesterlé

Návrh usnesení
Bod 35

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

35. zdůrazňuje, že klimatické cíle je 
nutné zohledňovat ve všech politikách EU, 
včetně obchodní politiky; vyzývá Komisi, 
aby zajistila, že všechny nové obchodní a 
investiční dohody, které EU uzavře, budou 
plně slučitelné s Pařížskou dohodou, a žádá 
Komisi, aby provedla a zveřejnila 
komplexní posouzení souladu stávajících a 
budoucích dohod s Pařížskou dohodou;

35. zdůrazňuje, že cíle v oblasti 
klimatu je nutné zohledňovat ve všech 
politikách EU, včetně obchodní politiky; 
vyzývá Komisi, aby zajistila, aby všechny 
nové obchodní a investiční dohody, které 
EU uzavře, byly plně slučitelné s Pařížskou 
dohodou, a žádá Komisi, aby provedla 
a zveřejnila komplexní posouzení souladu 
stávajících a budoucích dohod s Pařížskou 
dohodou; vyzývá Komisi, aby zajistila, aby 
každá obchodní dohoda obsahovala 
závazná ustanovení týkající se dodržování 
Pařížské dohody, včetně ustanovení 
týkajících se správy a udržitelné ochrany 
lesů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 269
Catherine Chabaud, Pascal Canfin, Véronique Trillet-Lenoir

Návrh usnesení
Bod 35

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

35. zdůrazňuje, že klimatické cíle je 
nutné zohledňovat ve všech politikách EU, 
včetně obchodní politiky; vyzývá Komisi, 
aby zajistila, že všechny nové obchodní a 
investiční dohody, které EU uzavře, budou 
plně slučitelné s Pařížskou dohodou, a žádá 
Komisi, aby provedla a zveřejnila 
komplexní posouzení souladu stávajících a 
budoucích dohod s Pařížskou dohodou;

35. zdůrazňuje, že cíle v oblasti 
klimatu je nutné zohledňovat ve všech 
politikách EU, včetně obchodní politiky; 
vyzývá Komisi, aby zajistila, aby všechny 
nové obchodní a investiční dohody, které 
EU uzavře, byly plně slučitelné s Pařížskou 
dohodou, a žádá Komisi, aby provedla 
a zveřejnila komplexní posouzení souladu 
stávajících a budoucích dohod s Pařížskou 
dohodou; vyzývá Komisi, aby věnovala 
zvláštní pozornost životnímu cyklu 
obchodovaného zboží od jeho vývoje po 
spotřebu a ochraně přírodních zdrojů a 
aby zohledňovala kumulované dopady 
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včetně dopravy;

Or. en

Pozměňovací návrh 270
Catherine Griset, Aurelia Beigneux

Návrh usnesení
Bod 35

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

35. zdůrazňuje, že klimatické cíle je 
nutné zohledňovat ve všech politikách EU, 
včetně obchodní politiky; vyzývá Komisi, 
aby zajistila, že všechny nové obchodní a 
investiční dohody, které EU uzavře, budou 
plně slučitelné s Pařížskou dohodou, a žádá 
Komisi, aby provedla a zveřejnila 
komplexní posouzení souladu stávajících a 
budoucích dohod s Pařížskou dohodou;

35. zdůrazňuje, že cíle v oblasti 
klimatu a ekologie je nutné zohledňovat ve 
všech politikách EU, včetně obchodní 
politiky; vyzývá Komisi, aby zajistila, aby 
všechny nové obchodní a investiční 
dohody, které EU uzavře, byly plně 
slučitelné s Pařížskou dohodou a 
ekologicky soudržné; žádá Komisi, aby 
provedla a zveřejnila komplexní posouzení 
souladu stávajících a budoucích dohod s 
Pařížskou dohodou a v případě potřeby je 
vypověděla;

Or. fr

Pozměňovací návrh 271
Mohammed Chahim, Delara Burkhardt, César Luena, Alessandra Moretti, Nikos 
Androulakis, Rory Palmer, Nicolás González Casares, Sylwia Spurek, Seb Dance, 
Monika Beňová, Jytte Guteland

Návrh otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou
Bod 35

Návrh otázky k ústnímu zodpovězení s 
rozpravou

Pozměňovací návrh

35. zdůrazňuje, že klimatické cíle je 
nutné zohledňovat ve všech politikách EU, 
včetně obchodní politiky; vyzývá Komisi, 
aby zajistila, že všechny nové obchodní a 
investiční dohody, které EU uzavře, budou 
plně slučitelné s Pařížskou dohodou, a žádá 
Komisi, aby provedla a zveřejnila 
komplexní posouzení souladu stávajících a 

35. zdůrazňuje, že cíle v oblasti 
klimatu je nutné zohledňovat ve všech 
politikách EU, včetně obchodní politiky; 
vyzývá Komisi, aby zajistila, aby všechny 
nové obchodní a investiční dohody, které 
EU uzavře, byly plně slučitelné s Pařížskou 
dohodou a aby ustanovení týkající se 
životního prostředí a klimatu byla závazná 
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budoucích dohod s Pařížskou dohodou; a vymahatelná; žádá Komisi, aby provedla 
a zveřejnila komplexní posouzení souladu 
stávajících a budoucích dohod s Pařížskou 
dohodou;

Or. en

Pozměňovací návrh 272
Petros Kokkalis

Návrh otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou
Bod 35

Návrh otázky k ústnímu zodpovězení s 
rozpravou

Pozměňovací návrh

35. zdůrazňuje, že klimatické cíle je 
nutné zohledňovat ve všech politikách EU, 
včetně obchodní politiky; vyzývá Komisi, 
aby zajistila, že všechny nové obchodní a 
investiční dohody, které EU uzavře, budou 
plně slučitelné s Pařížskou dohodou, a žádá 
Komisi, aby provedla a zveřejnila 
komplexní posouzení souladu stávajících a 
budoucích dohod s Pařížskou dohodou;

35. zdůrazňuje, že cíle v oblasti 
klimatu je nutné zohledňovat ve všech 
politikách EU, včetně obchodní politiky; 
vyzývá Komisi, aby zajistila, aby všechny 
nové obchodní a investiční dohody, které 
EU uzavře, byly plně slučitelné s Pařížskou 
dohodou a cíli udržitelného rozvoje, a žádá 
Komisi, aby provedla a zveřejnila 
komplexní posouzení souladu stávajících a 
budoucích dohod s Pařížskou dohodou;

Or. en

Pozměňovací návrh 273
Christophe Hansen

Návrh usnesení
Bod 35 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

35a. zdůrazňuje, že obchodní dohody 
dávají EU do ruky nástroj, jak vyvíjet tlak 
na naše obchodní partnery, aby dostáli 
svým závazkům, a žádá Komisi, aby jako 
povinný požadavek, jenž musí předcházet 
uzavření obchodních jednání, 
zavedla účast na vnitrostátním či 
regionálním obchodním systému 
stanovujícím stropy emisí CO2;
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Or. en

Pozměňovací návrh 274
João Ferreira, Mick Wallace

Návrh usnesení
Bod 35 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

35a. domnívá se, že značný dopad na 
růst spotřeby energie a emisí skleníkových 
plynů má deregulace světového obchodu a 
že je nezbytné a naléhavě důležité, aby 
byla tato situace řádně prostudována a 
vyhodnocena;

Or. pt

Pozměňovací návrh 275
Pernille Weiss, Peter Liese

Návrh usnesení
Bod 35 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

35a. naléhavě žádá Komisi a Radu, 
aby jako nástroje v boji proti změně 
klimatu prostřednictvím vzájemných 
požadavků aktivněji využívaly 
dvoustranných obchodních dohod;

Or. en

Pozměňovací návrh 276
Pernille Weiss, Peter Liese

Návrh usnesení
Bod 35 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

35b. vyzývá Komisi a Radu, aby 
Pařížskou dohodu začleňovaly do 
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obchodních dohod s cílem motivovat 
obchodní partnery k dosažení cílů, jež byly 
v této dohodě stanoveny; vyzývá rovněž 
Komisi a Radu, aby dvoustranné 
obchodní dohody revidovaly a začlenily do 
nich ambiciózní povinnosti v oblasti 
klimatu, čímž by motivovaly partnery k 
přijetí strategií v oblasti klimatu v souladu 
s Pařížskou dohodou;

Or. en

Pozměňovací návrh 277
Catherine Griset, Aurelia Beigneux

Návrh usnesení
Bod 36

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

36. znovu vyjadřuje své politování nad 
prohlášením prezidenta USA Donalda 
Trumpa, že zamýšlí vyvázat Spojené státy 
z Pařížské dohody; velmi pozitivně 
hodnotí to, že nejvýznamnější státy, města, 
univerzity a další nestátní subjekty v USA 
se nadále výrazně zasazují o přijímání 
klimatických opatření v rámci kampaně 
„we are still in“;

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 278
Radan Kanev, Peter Liese

Návrh usnesení
Bod 36

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

36. znovu vyjadřuje své politování nad 
prohlášením prezidenta USA Donalda 
Trumpa, že zamýšlí vyvázat Spojené státy 
z Pařížské dohody; velmi pozitivně hodnotí 
to, že nejvýznamnější státy, města, 
univerzity a další nestátní subjekty v USA 

36. uznává mimořádný význam 
partnerství EU-USA pro dosažení 
strategických cílů Pařížské dohody a 
jakékoli ambicióznější strategie; znovu 
proto vyjadřuje své politování nad 
prohlášením prezidenta USA Donalda 
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se nadále výrazně zasazují o přijímání 
klimatických opatření v rámci kampaně 
„we are still in“;

Trumpa, že zamýšlí vyvázat Spojené státy 
z Pařížské dohody; velmi pozitivně hodnotí 
to, že nejvýznamnější státy, města, 
univerzity a další nestátní subjekty v USA 
se nadále výrazně zasazují o přijímání 
klimatických opatření v rámci kampaně 
„we are still in“; vyjadřuje naději, že se 
USA znovu připojí k boji proti změně 
klimatu a v partnerství s EU budou stát v 
přední linii procesu celosvětových dohod o 
obchodu, průmyslu a energetice v souladu 
s Pařížskou dohodou;

Or. en

Pozměňovací návrh 279
Peter Liese, Edina Tóth, Christophe Hansen

Návrh usnesení
Bod 36

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

36. znovu vyjadřuje své politování nad 
prohlášením prezidenta USA Donalda 
Trumpa, že zamýšlí vyvázat Spojené státy 
z Pařížské dohody; velmi pozitivně hodnotí 
to, že nejvýznamnější státy, města, 
univerzity a další nestátní subjekty v USA 
se nadále výrazně zasazují o přijímání 
klimatických opatření v rámci kampaně 
„we are still in“;

36. znovu vyjadřuje své politování nad 
prohlášením prezidenta USA Donalda 
Trumpa, že zamýšlí vyvázat Spojené státy 
z Pařížské dohody; velmi pozitivně hodnotí 
to, že nejvýznamnější státy, města, 
univerzity a další nestátní subjekty v USA 
se nadále výrazně zasazují o přijímání 
klimatických opatření v rámci kampaně 
„we are still in“; velmi vítá prohlášení 
Ruska, že provede Pařížskou dohodu; 

Or. en

Pozměňovací návrh 280
Mick Wallace

Návrh usnesení
Bod 36 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

36a. vítá, že Rusko ratifikovalo 
Pařížskou dohodu;
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Or. en

Pozměňovací návrh 281
Catherine Griset, Aurelia Beigneux

Návrh usnesení
Bod 37

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

37. vyjadřuje hluboké politování nad 
vlažnou reakcí brazilského prezidenta 
Jaira Bolsonara na rekordní počet a 
rozsah lesních požárů v brazilské části 
Amazonského pralesa: naléhavě vyzývá 
EU a její členské státy, aby učinily vše 
proti ničení životního prostředí v této 
klíčové oblasti globálního ekosystému;

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 282
Peter Liese, Stanislav Polčák, Christophe Hansen

Návrh usnesení
Bod 37

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

37. vyjadřuje hluboké politování nad 
vlažnou reakcí brazilského prezidenta Jaira 
Bolsonara na rekordní počet a rozsah 
lesních požárů v brazilské části 
Amazonského pralesa: naléhavě vyzývá 
EU a její členské státy, aby učinily vše 
proti ničení životního prostředí v této 
klíčové oblasti globálního ekosystému;

37. vyjadřuje hluboké politování nad 
vlažnou reakcí brazilského prezidenta Jaira 
Bolsonara a brazilské vlády na rekordní 
počet a rozsah lesních požárů v brazilské 
části Amazonského pralesa; naléhavě 
vyzývá EU a její členské státy, aby učinily 
vše proti ničení životního prostředí v této 
klíčové oblasti globálního ekosystému a 
aby braly v úvahu potenciální roli své 
vlastní obchodní politiky;

Or. en

Pozměňovací návrh 283
João Ferreira, Mick Wallace
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Návrh usnesení
Bod 37

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

37. vyjadřuje hluboké politování nad 
vlažnou reakcí brazilského prezidenta Jaira 
Bolsonara na rekordní počet a rozsah 
lesních požárů v brazilské části 
Amazonského pralesa: naléhavě vyzývá 
EU a její členské státy, aby učinily vše 
proti ničení životního prostředí v této 
klíčové oblasti globálního ekosystému;

37. vyjadřuje hluboké politování nad 
vlažnou reakcí brazilského prezidenta Jaira 
Bolsonara na rekordní počet a rozsah 
lesních požárů v brazilské části 
Amazonského pralesa; naléhavě vyzývá 
EU a její členské státy, aby 
prostřednictvím mezinárodní spolupráce a 
pomoci učinily vše proti ničení životního 
prostředí v této klíčové oblasti globálního 
ekosystému;

Or. pt

Pozměňovací návrh 284
Esther de Lange

Návrh otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou
Bod 37

Návrh otázky k ústnímu zodpovězení s 
rozpravou

Pozměňovací návrh

37. vyjadřuje hluboké politování nad 
vlažnou reakcí brazilského prezidenta Jaira 
Bolsonara na rekordní počet a rozsah 
lesních požárů v brazilské části 
Amazonského pralesa: naléhavě vyzývá 
EU a její členské státy, aby učinily vše 
proti ničení životního prostředí v této 
klíčové oblasti globálního ekosystému;

37. vyjadřuje hluboké politování nad 
vlažnou reakcí brazilského prezidenta Jaira 
Bolsonara na rekordní počet a rozsah 
lesních požárů v brazilské části 
Amazonského pralesa; naléhavě vyzývá 
EU a její členské státy, aby učinily vše 
proti ničení životního prostředí v této a 
dalších klíčových oblastech globálního 
ekosystému;

Or. en

Pozměňovací návrh 285
João Ferreira

Návrh usnesení
Bod 37 a (nový)



AM\1190058CS.docx 157/158 PE641.381v01-00

CS

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

37a. odmítá veškeré snahy o podporu 
hospodářských plánů a projektů a o 
přenesení jejich environmentálních 
dopadů na brazilské obyvatelstvo, jsou-li 
současně zbavovány odpovědnosti 
ultraliberální programy, které podněcují a 
dále rozdmychávají ambice velkých 
podniků a agroprůmyslových skupin, 
které se snaží přivlastnit si přírodní 
bohatství Amazonie; 

Or. pt

Pozměňovací návrh 286
Maria Spyraki

Návrh usnesení
Bod 38

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

38. domnívá se, že jelikož Parlament 
musí poskytnout svůj souhlas s 
mezinárodními dohodami a jako 
spolunormotvůrce hraje ústřední roli v 
provádění Pařížské dohody v EU, musí mít 
náležité místo v delegaci EU; očekává 
proto, že mu bude umožněno účastnit se 
koordinačních schůzek EU na COP25 v 
Santiagu a bude mu už od zahájení jednání 
zaručen přístup ke všem přípravným 
dokumentům;

38. domnívá se, že jelikož Parlament 
musí poskytnout svůj souhlas 
s mezinárodními dohodami a jako 
spolunormotvůrce hraje ústřední roli 
v provádění Pařížské dohody v EU, musí 
mít náležité místo v delegaci EU; domnívá 
se, že je v rámci EU i celosvětově 
zapotřebí financovat činnosti v oblasti 
výzkumu a vývoje s cílem vytvořit 
pomocné mechanismy, které urychlí 
transformaci hospodářství EU, aby 
dosáhnlo cílů týkajících se uhlíku na rok 
2030 (alespoň 50 %) a 2050 (nula); 
očekává proto, že mu bude umožněno 
účastnit se koordinačních schůzek EU na 
COP25 v Santiagu a bude mu už od 
zahájení jednání zaručen přístup ke všem 
přípravným dokumentům;

Or. en

Pozměňovací návrh 287
Mick Wallace
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Návrh usnesení
Bod 38

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

38. domnívá se, že jelikož Parlament 
musí poskytnout svůj souhlas s 
mezinárodními dohodami a jako 
spolunormotvůrce hraje ústřední roli v 
provádění Pařížské dohody v EU, musí mít 
náležité místo v delegaci EU; očekává 
proto, že mu bude umožněno účastnit se 
koordinačních schůzek EU na COP25 v 
Santiagu a bude mu už od zahájení 
jednání zaručen přístup ke všem 
přípravným dokumentům;

38. domnívá se, že jelikož Parlament 
musí poskytnout svůj souhlas s 
mezinárodními dohodami a jako 
spolunormotvůrce hraje ústřední roli v 
provádění Pařížské dohody v EU, musí mít 
náležité místo v delegaci EU; očekává 
proto, že bude mít plný přístup na 
koordinační schůzky EU na COP25 v 
Santiagu a zaručený přístup ke všem 
přípravným dokumentům od okamžiku 
zahájení jednání;

Or. en


