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Pozměňovací návrh 1
Anders Wijkman, John Bowis, Peter Liese, Satu Hassi, Rebecca Harms

Návrh usnesení
Bod -1 (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

-1. je hluboce znepokojen skutečností, že 
mnoho nedávných vědeckých zpráv 
naznačuje, že změna klimatu je jak 
rychlejší, tak závažnější kvůli jejím 
nevratným účinkům, než jak se dříve 
myslelo; proto vyzývá Komisi a Radu, aby 
analyzovaly jako naléhavé téma otázku, 
zda celkový cíl, stanovený až dosud pro 
evropskou politiku vůči klimatu, totiž 
zůstat pod nárůstem o 2°C je dostatečně 
obezřetný na to, aby se dosáhlo cíle
UNFCC - zabránění antropogenního 
zásahu do klimatického systému;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Vittorio Prodi

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje při sledování horizontálního 
přístupu, že existuje naléhavá potřeba
začlenit klimatické změny jako novou 
charakteristiku do všech oblastí a politiky
a brat v evropské legislativě do úvahy 
příčiny a důsledky globálního oteplování;

1. zdůrazňuje při sledování horizontálního 
přístupu, že existuje naléhavá potřeba 
začlenit globální oteplování a následné
klimatické změny jako novou 
charakteristiku do všech oblastí a politiky
a brát v evropských právních předpisech do 
úvahy příčiny a důsledky globálního 
oteplování;

Or. en
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Pozměňovací návrh 3
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje při sledování horizontálního 
přístupu, že existuje naléhavost začlenit 
klimatické změny jako novou rámcovou 
podmínku do všech oblastí a politiky
a zohlednit v evropské legislativě příčiny
a důsledky globálního oteplování;

1. zdůrazňuje při sledování horizontálního 
přístupu, že existuje význam začlenit 
klimatické změny jako novou rámcovou 
podmínku do některých oblastí a politiky
a zohlednit v evropské legislativě příčiny
a důsledky globálního oteplování;

Or. pl

Pozměňovací návrh 4
Romana Jordan Cizelj

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že je potřeba klimatické 
změny jako novou rámcovou podmínku –
při použití horizontálního přístupu – nutně 
zahrnout do všech politických oblastí a 
v evropské legislativě respektovat příčiny
a následky globálního oteplování;

1. zdůrazňuje, že je potřeba klimatické 
změny jako nový parametr – při použití 
horizontálního přístupu – nutně zahrnout 
do všech politických oblastí a v evropské 
legislativě respektovat příčiny a následky 
globálního oteplování;

Or. sl

Pozměňovací návrh 5
Adam Gierek

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje při sledování horizontálního 
přístupu, že existuje naléhavost začlenit 
klimatické změny jako novou rámcovou 

1. zdůrazňuje při sledování horizontálního 
přístupu, že existuje naléhavost začlenit 
klimatické změny jako novou rámcovou 
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podmínku do všech oblastí a politiky
a zohlednit v evropské legislativě příčiny
a důsledky globálního oteplování;

podmínku do všech oblastí a politiky
a zohlednit v evropské legislativě jejich
příčiny a globální důsledky;

Or. pl

Pozměňovací návrh 6
Peter Liese

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje při sledování horizontálního 
přístupu, že existuje naléhavost začlenit 
klimatické změny jako novou rámcovou 
podmínku do všech oblastí a politiky
a zohlednit v evropské legislativě příčiny
a důsledky globálního oteplování;

1. zdůrazňuje při sledování horizontálního 
přístupu, že existuje naléhavost začlenit 
klimatické změny jako novou rámcovou 
podmínku do všech oblastí a politiky
a zohlednit v evropské legislativě příčiny
a důsledky globálního oteplování v každé 
příslušné oblasti; 

Or. de

Pozměňovací návrh 7
Dorette Corbey, Åsa Westlund

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje, že řešení klimatických 
změn povede k sociálním změnám, které 
pomohou vytvořit nová pracovní místa
a průmyslová odvětví, bojovat
s nedostatkem energie a přinesou 
společenský prospěch jako zlepšené zdraví
a lepší životní prostředí pro občany;
zdůrazňuje, že spolupráce na 
mezinárodní, regionální a místní úrovni 
bude rozhodující, chceme-li být při 
dosahování tohoto cíle úspěšní;
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Or. en

Pozměňovací návrh 8
Dorette Corbey, Katerina Batzeli, Åsa Westlund

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. je přesvědčen, že boj proti klimatickým 
změnám může být úspěšný pouze tehdy, 
jestliže se občané budou angažovat
a budou chráněni v období, kdy se bude 
přecházet k hospodářství, které je 
nezávislé na uhlíku; zdůrazňuje proto 
skutečnost, že politika zmírnění
a přizpůsobení posune Evropskou unii 
směrem k novému modelu udržitelného 
rozvoje, který by měl podporovat jeho 
sociální charakter s cílem zajistit sociální 
smír;

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Romana Jordan Cizelj

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje, že opatření v oblasti 
přizpůsobení se klimatickým změnám jsou 
stejně důležitá jako opatření jejich 
zmírňování;

Or. sl
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Pozměňovací návrh 10
Anders Wijkman, Peter Liese, John Bowis, Satu Hassi, Rebecca Harms

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje, že lidské společenství stojí 
tváří v tvář dvojí výzvě týkající se 
systému,který podporuje život na zemi: 
klimatickým změnám a nadměrnému 
využívání a ničení mnoha velmi důležitých 
ekosystémů; zdůrazňuje mnoho 
vzájemných vazeb mezi klimatickým 
systémem a ekosystémy – zvláště 
schopnost oceánů a zemských ekosystémů 
odebírat uhlík – a podtrhuje, že 
klimatickými změnami se lze účinně
zabývat pouze v kontextu zdravých 
ekosystémů;

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Peter Liese

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zvláště připomíná hlavní cíle v boji proti 
klimatickým změnám a podtrhuje jasné 
zadání střednědobého cíle pro omezení 
emisí skleníkových plynů o 20 % až 30 %
do roku 2020, jakož i dlouhodobý cíl 
omezení o 50 % až 80 % do roku 2050, aby 
se omezil vzestup globální průměrné 
teploty na 2°C ve srovnání
s předprůmyslovou úrovní
s pravděpodobností 50 %;

2. zvláště připomíná hlavní cíle v boji proti 
klimatickým změnám a podtrhuje jasné 
zadání střednědobého cíle pro omezení 
emisí skleníkových plynů o 30 % v případě 
mezinárodní úmluvy, která bude 
obsahovat, že ostatní průmyslové státy 
vyvinou srovnatelné úsilí a rozvinuté 
rozvojové země vyvinou přiměřené úsilí, 
jakož i dlouhodobý cíl omezení o 60 % až 
80 % do roku 2050, aby se omezil vzestup 
globální průměrné teploty na 2°C ve 
srovnání s předprůmyslovou úrovní
s pravděpodobností 50 %;
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Or. de

Pozměňovací návrh 12
Rebecca Harms

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zvláště připomíná hlavní cíle v boji proti 
klimatickým změnám a zdůrazňuje 
důležitost stanovení střednědobého cíle 
omezení skleníkových plynů o 20 % až 
30 % do roku 2020, a dlouhodobý cíl
omezení o 50 % až 80 % do roku 2050, aby 
se omezil s 50% pravděpodobností vzestup 
globální průměrné teploty na 2°C ve 
srovnání s předprůmyslovou úrovní;

2. zvláště připomíná hlavní cíle v boji proti 
klimatickým změnám a zdůrazňuje 
důležitost stanovení střednědobého cíle 
omezení skleníkových plynů o 30 % do 
roku 2020, a dlouhodobý cíl omezení o
80 % do roku 2050 ve srovnání s úrovní 
roku 1990 u EU a jiných průmyslových 
zemí, aby se omezil s 50% 
pravděpodobností vzestup globální 
průměrné teploty na 2°C ve srovnání
s předprůmyslovou úrovní;

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Dorette Corbey, Elisa Ferreira, Åsa Westlund, Dan Jørgensen, Riitta Myller, Inés Ayala 
Sender

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zvláště připomíná hlavní cíle v boji proti 
klimatickým změnám a zdůrazňuje 
důležitost stanovení střednědobého cíle 
omezení skleníkových plynů o 20 % až 
30 % do roku 2020, a dlouhodobý cíl 
omezení o 50 % až 80 % do roku 2050, 
aby se dosáhlo 50% pravděpodobnosti 
omezení vzestupu globální průměrné 
teploty na 2°C ve srovnání
s předprůmyslovou úrovní; 

2. zvláště připomíná hlavní cíle v boji proti 
klimatickým změnám a zdůrazňuje 
důležitost stanovení střednědobého cíle 
omezení skleníkových plynů o 25 % až 
40 % do roku 2020, jak bylo dohodnuto 
na cestovní mapě, přijaté na konferenci 
OSN na Bali o klimatických změnách
v roce 2007, a dlouhodobý cíl omezení o
60 % až 80 % do roku 2050, při zaměření 
pozornosti na omezení vzestupu globální 
průměrné teploty na 2°C ve srovnání
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s předprůmyslovou úrovní; 

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Anders Wijkman, John Bowis

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zvláště připomíná hlavní cíle v boji proti 
klimatickým změnám a zdůrazňuje 
důležitost stanovení střednědobého cíle 
omezení skleníkových plynů o 20 % až 
30 % do roku 2020, a dlouhodobý cíl 
omezení o 50 % až 80 % do roku 2050, aby 
se omezil s 50% pravděpodobností vzestup 
globální průměrné teploty na 2°C ve 
srovnání s předprůmyslovou úrovní;

2. zvláště připomíná hlavní cíle v boji proti 
klimatickým změnám a zdůrazňuje 
důležitost stanovení střednědobého cíle 
omezení skleníkových plynů pro 
průmyslové země o 25 % až 40 % do roku 
2020, jak bylo dohodnuto na Bali,
a dlouhodobý cíl omezení nejméně o 80 % 
až 95 % do roku 2050 ve srovnání s rokem 
1990, aby se omezil s 50% 
pravděpodobností vzestup globální 
průměrné teploty na 2°C ve srovnání
s předprůmyslovou úrovní;

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Jens Holm, Roberto Musacchio, Bairbre de Brún

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zvláště připomíná hlavní cíle v boji proti 
klimatickým změnám a zdůrazňuje 
důležitost stanovení střednědobého cíle 
omezení skleníkových plynů o 20 % až 
30 % do roku 2020, a dlouhodobý cíl 
omezení o 50 % až 80 % do roku 2050, aby 
se omezil s 50% pravděpodobností vzestup
globální průměrné teploty na 2°C ve 
srovnání s předprůmyslovou úrovní;

2. zvláště připomíná hlavní cíle v boji proti 
klimatickým změnám a zdůrazňuje 
důležitost stanovení střednědobého cíle 
omezení skleníkových plynů o 40 % do 
roku 2020, a dlouhodobý cíl omezení 
o 70 % až 90 % do roku 2050, aby se 
omezil s 50% pravděpodobností vzestup 
globální průměrné teploty na 2°C ve 
srovnání s předprůmyslovou úrovní;
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Or. en

Pozměňovací návrh 16
Johannes Blokland

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zvláště připomíná hlavní cíle v boji proti 
klimatickým změnám a zdůrazňuje 
důležitost stanovení střednědobého cíle 
omezení skleníkových plynů o 20 až 30 % 
do roku 2020, a dlouhodobý cíl omezení
o 50 % až 80 % do roku 2050, aby se 
omezil s 50% pravděpodobností vzestup 
globální průměrné teploty na 2°C ve 
srovnání s předprůmyslovou úrovní;

2. zvláště připomíná hlavní cíle v boji proti 
klimatickým změnám a zdůrazňuje 
důležitost stanovení střednědobého cíle 
omezení skleníkových plynů o 20 až 30 % 
do roku 2020, a dlouhodobý cíl omezení
o 60 % až 80 % do roku 2050, aby se 
omezil s 50% pravděpodobností vzestup 
globální průměrné teploty na 2°C ve 
srovnání s předprůmyslovou úrovní;

Or. nl

Pozměňovací návrh 17
Anders Wijkman

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. zdůrazňuje, že vliv státu na klima není 
omezen jeho fyzickými emisemi; vyzývá
EU, aby podnikla naléhavé kroky doma
a v souvislosti s mezinárodními rozhovory
s cílem vyvinout kontrolní zásady, které 
budou také zahrnovat úplné následky
spotřeby včetně dopadů mezinárodního 
letectví;

Or. en
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Pozměňovací návrh 18
Timothy Kirkhope

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. vyzývá Komisi, aby vzala v úvahu 
uhlíkové stopy budoucích evropských 
politických iniciativ a aby zajistila, že cílů 
ohledně klimatických změn, stanovených 
na evropské úrovni, bude dosaženo, 
zatímco bude zabezpečena vysoká úroveň 
ochrany životního prostředí a veřejného 
zdraví;

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Dorette Corbey

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje politická měřítka
a spolupráci na mezinárodní a evropské 
úrovni i úrovni členských států, která byla 
opakovaně navrhovaná Evropským 
parlamentem pro boj proti klimatickým 
změnám;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Guido Sacconi

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. poukazuje na to, Evropský parlament 3. poukazuje na to, Evropský parlament 
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opakovaně navrhoval politická opatření
v oblasti změny klimatu a různé formy 
spolupráce na mezinárodní úrovni i na 
úrovni EU a jejích členských států;

opakovaně navrhoval politická opatření
v oblasti změny klimatu a různé formy 
spolupráce na mezinárodní úrovni (včetně 
regionální multilaterálních smluv) i na 
úrovni EU a jejích členských států;

Or. it

Pozměňovací návrh 21
Vittorio Prodi

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. je oddán vedoucí úloze Evropské unie
v mezinárodních rozhovorech pod záštitou 
UNFCCC na úrovni COP a MOP a na 
jiných mezinárodních fórech; rovněž 
zdůrazňuje naléhavost splnění cíle 
Kjótského protokolu pro EU a její členské 
státy, aby mohly hrát vedoucí úlohu 
věrohodným způsobem;

4. je oddán vedoucí úloze Evropské unie
v mezinárodních rozhovorech pod záštitou 
UNFCCC na úrovni COP a MOP a na 
jiných mezinárodních fórech, jako je WTO, 
Světová banka a Mezinárodní měnový 
fond; rovněž zdůrazňuje naléhavost splnění 
cíle Kjótského protokolu pro EU a její 
členské státy, aby mohly hrát vedoucí 
úlohu věrohodným způsobem;

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Riitta Myller, Dorette Corbey, Åsa Westlund

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. souhlasí, že rozvoj, uplatnění a vývoz 
moderních ekologických technologií 
představuje příspěvek ke splnění 
Lisabonské strategie a cílů EU z Kjóta
a dalších klimatických cílů, a tak bude 
umožněno, aby se realizovaly ekologické 
cíle a hospodářský růst;

5. souhlasí, že rozvoj, uplatnění a vývoz 
moderních ekologických technologií 
zároveň přispívá ke splnění lisabonské 
strategie a cílů EU z Kjóta a dalších 
klimatických cílů, a zdůrazňuje, že aby se 
mohlo dosáhnout ambiciózních 
ekologických cílů a hospodářského růstu, 
Lisabonská strategie a klimatický
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a energetický balíček by měly být plně 
integrovány;

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Dorette Corbey

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje prvořadou potřebu 
dosáhnout především dramatických 
zlepšení v účinnosti ve všech oblastech 
každodenního života a současně s tím 
začít s modelem udržitelné výroby
a spotřeby s vědomím šetření zdroji na 
základě obnovitelné energie;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Vittorio Prodi

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje v této souvislosti potřebu 
prověřit rozpočet EU a stávající i budoucí 
finanční nástroje ohledně jejich 
slučitelnosti s evropskou politikou klimatu
a přizpůsobit je tam, kde bude potřeba;

7. zdůrazňuje v této souvislosti potřebu 
prověřit rozpočet EU a stávající i budoucí 
finanční nástroje ohledně jejich 
slučitelnosti s evropskou politikou klimatu
a přizpůsobit je tam, kde bude potřeba, aby 
se vyčlenily zdroje z ETS GHG na emisní 
kázeň pro adaptaci na změnu klimatu
a aby se podpořily kultivační změny 
směrem k udržitelnému rozvoji;

Or. en
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Pozměňovací návrh 25
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje v této souvislosti potřebu 
prověřit rozpočet EU a stávající i budoucí 
finanční nástroje ohledně jejich 
slučitelnosti s evropskou politikou klimatu
a přizpůsobit je tam, kde bude potřeba

7. . zdůrazňuje v této souvislosti potřebu 
prověřit rozpočet EU a stávající i budoucí 
finanční nástroje ohledně jejich 
slučitelnosti s evropskou politikou, včetně 
politiky klimatu a přizpůsobit je tam, kde 
bude potřeba;

Or. pl

Pozměňovací návrh 26
Adam Gierek

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje v této souvislosti potřebu 
prověřit rozpočet EU a stávající i budoucí 
finanční nástroje ohledně jejich 
slučitelnosti s evropskou politikou klimatu
a přizpůsobit je tam, kde bude potřeba

7. . zdůrazňuje v této souvislosti potřebu 
prověřit rozpočet EU a stávající i budoucí 
finanční nástroje ohledně jejich 
slučitelnosti s evropskou politikou klimatu
a zamezování negativních důsledků jeho 
změn a přizpůsobit tyto finanční nástroje 
tam, kde bude potřeba;

Or. pl

Pozměňovací návrh 27
Dorette Corbey, Åsa Westlund

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje, že úspěšnou politiku 
výzkumu a rozvoje lze dělat pouze 

vypouští se



AM\746497CS.doc 15/97 PE414.179v01-00

CS

praktickou aplikací nových technologií 
prostřednictvím zajištěných přístupových 
bodů na trh;

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Nikolaos Vakalis

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. zdůrazňuje, že snahy o zmírnění
a přizpůsobení musí jít ruku v ruce,
vzhledem k tomu, že zvládnutí stávajících 
důsledků změny klimatu má prvořadou 
důležitost pro mnoho regionů a oblastí 
hospodářství v EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Anders Wijkman, John Bowis, Peter Liese, Satu Hassi, Rebecca Harms

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. zdůrazňuje, že téměř polovina světové 
populace je mladší než 25 let a dnešní 
rozhodnutí o politice klimatu bude mít 
dalekosáhlé důsledky pro nejhojnější 
generaci mladého obyvatelstva v lidských 
dějinách; zvláště vyzývá plánovače 
a návrháře, aby začlenili specifické 
potřeby dětí do bydlení, dopravy, škol, 
zdravotnictví a další infrastruktury 
v souvislosti se změnou klimatu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 30
Peter Liese

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. zdůrazňuje, že inteligentní politika 
ochrany klimatu může rovněž vyřešit další 
problémy, například omezit závislost na 
dovozu ropy, plynu a dalších fosilních 
palivech a nárůst cen v oblasti energií
a dát impulsy pro růst a zaměstnanost;

Or. de

Pozměňovací návrh 31
Jo Leinen

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. připomíná, že Lisabonská smlouva 
jasněji definuje cíle a pravomoci Unie na 
poli změny klimatu a že jakmile bude 
ratifikována, posílí schopnost EU 
podporovat udržitelný rozvoj a bojovat 
proti změně klimatu1;
1 Usnesení Evropského parlamenut z 20. února
2008 o Lisabonské smlouvě (schválené texty, 
P6_TA(2008)0055).

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Rebecca Harms, Hélène Flautre

Návrh usnesení
Podtitulek po odstavci 8 (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

mezinárodní dimenze: Post-2012, vnější 
politika klimatu a mezinárodní obchod 

dopad na člověka

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Rebecca Harms, Hélène Flautre

Návrh usnesení
Bod 8 a (po podtitulku 'Dopad na člověka')(nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. vyzývá Komisi, aby spustila strategii 
EU za přizpůsobení se obyvatelstva, 
donuceného přestěhovat se v důsledku 
změn klimatu, a za ochranu jejich práv;

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Rebecca Harms, Hélène Flautre

Návrh usnesení
Bod 8 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8b. vyzývá k vytvoření mezinárodního 
fondu na pomoc zvládnutí migrace, 
vyvolané klimatem a na další vědeckou 
analýzu IPPC o vysídlení obyvatelstva
v důsledku klimatických změn;

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Dorette Corbey, Elisa Ferreira

Návrh usnesení
Bod 9
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vyzývá Komisi a nadcházející 
předsednictví Rady, aby převzalo vedoucí 
úlohu v mezinárodních rozhovorech 
vedoucích k dohodě po roce 2012, aby se 
dosáhlo uzavření do roku 2009, aby zbylo 
dost času na ratifikaci chystané úmluvy
o změně klimatu a aby se zabránilo 
přerušení mezi obdobími závazku;

9. vyzývá Komisi a nadcházející 
předsednictví Rady, aby převzalo vedoucí 
úlohu v mezinárodních rozhovorech 
vedoucích k dohodě po roce 2012
a mezinárodním sektorovým dohodám, 
aby se dosáhlo uzavření do roku 2009, aby 
zbylo dost času na ratifikaci chystané 
úmluvy o klimatických změnách a aby se 
zabránilo přerušení mezi obdobími
závazku;

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Rebecca Harms

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. zdůrazňuje, že nová úmluva o ochraně 
klimatu by měla být uspořádána pod 
záštitou Organizace spojených národů 
podle zásady „společné, ale různé
odpovědnosti“, přičemž průmyslový svět 
poskytne jasný příspěvek ke snížení emisí, 
zatímco rozvojové země se rovněž zaváží
k opatřením na ochranu klimatu v rámci 
svých možností; 

10. zdůrazňuje, že nová úmluva o ochraně 
klimatu by měla uspořádána pod záštitou 
Organizace spojených národů podle zásady 
„společné, ale různé odpovědnosti“, 
přičemž země průmyslového světa budou 
na čele ve snižování svých domácích emisí 
nejméně v rozsahu IPCC od 25 % do 40 % 
do roku 2020 ve srovnání s úrovní roku 
1990, zatímco rozvojové země rovněž 
dosáhnou podstatných odchylek od svého 
obchodu a obvyklých základních linií 
měřitelnou, reportovatelnou a ověřitelnou 
podporou kapacitní výstavby a finančních
a technologických převodů od 
průmyslových zemí;

Or. en
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Pozměňovací návrh 37
Markus Pieper

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. zdůrazňuje, že nová úmluva o ochraně 
klimatu by měla uspořádána pod záštitou 
Spojených národů podle zásady „společné, 
ale různé odpovědnosti“, přičemž 
průmyslový svět poskytne jednoznačný 
příspěvek ke snížení emisí, zatímco se 
rozvojové země rovněž zaváží k opatřením 
na ochranu klimatu v rámci svých 
možností; 

10. zdůrazňuje, že nová úmluva o ochraně 
klimatu by měla uspořádána pod záštitou 
Spojených národů podle zásady „společné, 
ale různé odpovědnosti“, přičemž 
průmyslový svět poskytne jednoznačný 
sociálně I hospodářsky ospravedlnitelný 
příspěvek ke snížení emisí, zatímco se 
rozvojové země rovněž zaváží k opatřením 
na ochranu klimatu v rámci svých 
možností; 

Or. de

Pozměňovací návrh 38
Romana Jordan Cizelj

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. zdůrazňuje, že nová dohoda
o klimatických změnách musí vzniknout 
pod záštitou OSN a na principu „společné, 
ale různé odpovědnosti“, přičemž by 
industrializovaný svět rozhodně přispíval 
ke snižování emisí, a rozvojové země by se 
zrovna tak v rámci svých možností 
zavázaly ke klimatickým opatřením;

10. zdůrazňuje, že nová dohoda
o klimatických změnách musí vzniknout 
pod záštitou OSN a na principu „společné, 
ale různé odpovědnosti“, přičemž by 
industrializovaný svět rozhodně přispíval 
ke snižování emisí, a rozvojové země by se 
zrovna tak v rámci svých možností 
zavázaly ke klimatickým opatřením
a udržitelnému rozvoji;

Or. sl
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Pozměňovací návrh 39
Romana Jordan Cizelj

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. zdůrazňuje, že je potřeba dát smlouvu 
pro období po roce 2012 do souladu
s jinými cíli mezinárodních politických 
agend Organizace spojených národů nebo 
Evropské unie, jako jsou zachování 
biodiversity, vývojové cíle nového tisíciletí
nebo otázky bezpečnosti, aby se mohlo 
využít politické synergie;

11. zdůrazňuje, že je potřeba dát smlouvu 
pro období po roce 2012 do souladu
s jinými cíli mezinárodních politických 
agend Organizace spojených národů nebo 
Evropské unie, jako jsou zachování 
biodiversity,vývojové cíle tisíciletí
a otázky bezpečnosti, aby se mohlo využít 
politické synergie;

Or. sl

Pozměňovací návrh 40
Peter Liese

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a.vyzývá Komisi a členské státy, aby 
založily zahraniční politiku klimatu 
Evropské unie a aby ve stálých misích EU
a v členských státech stále znova 
nastolovaly témata klimatických cílů 
Evropské unie; sám se zavazuje, že se při 
svých kontaktech s poslanci z ostatních 
zemí bude neustále odvolávat na 
klimatické cíle Evropské unie a bude je 
obhajovat;

Or. de
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Pozměňovací návrh 41
Rebecca Harms

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. zdůrazňuje, že objevující se
iniciativy, navržené k financování
a podpoře odpovědí na změny klimatu,
musí být formálně spojeny s procesem 
UNFCCC a musí dosahovat cílů rozvoje 
milénia za účelem zajištění, že dodatečná 
podpora pro opatření, směřovaná na 
změny klimatu, bude plně integrována
s rozvojovou podporou tak, aby se 
opatření k řešení mnohonásobných výzev
a klimatických změn vzájemně 
podporovala; zdůrazňuje nicméně, že 
objem nákladů na zmírnění
a přizpůsobení by v rozvojových zemích 
neměl být zaplacen oficiální rozvojovou 
pomocí, ale dodatečnými zdroji , které je 
třeba zmobilizovat, aby se rozvojovým 
zemím pomohlo zastavit změny klimatu;

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Jens Holm, Roberto Musacchio, Bairbre de Brún

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vyzývá Komisi a členské státy
k začlenění požadavků na snížení emisí
a opatření k přizpůsobení se důsledkům 
změny klimatu do programů rozvojové 
pomoci a/ nebo ke vztažení těchto 
požadavků na rozhodovací procesy agentur 
mezinárodní rozvojové pomoci, a tím
k zapojení soukromé sféry a veřejných
úřadů v dotčených zemích a oblastech 

12. vyzývá Komisi a členské státy
k začlenění požadavků na snížení emisí
a opatření k přizpůsobení se důsledkům 
klimatu změn do programů rozvojové 
pomoci a/ nebo ke vztažení těchto 
požadavků na rozhodovací procesy agentur 
mezinárodní rozvojové pomoci, a tím
k zapojení soukromé sféry a veřejných
úřadů v dotčených zemích a oblastech 
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cestou partnerství; cestou partnerství; zdůrazňuje, že 
financování přizpůsobení by mělo být nad 
rámec současné úrovně pomoci a nemělo 
by zahrnovat pouze přesměrování zdrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Fiona Hall, Anders Wijkman

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vyzývá Komisi a členské státy
k začlenění požadavků na snížení emisí
a opatření k přizpůsobení se důsledkům 
klimatických změn do programů rozvojové 
pomoci a/ nebo ke vztažení těchto
požadavků na rozhodovací procesy agentur 
mezinárodní rozvojové pomoci, a tím
k zapojení soukromé sféry a veřejných
úřadů v dotčených zemích a oblastech 
cestou partnerství;

12. vyzývá Komisi a členské státy
k začlenění požadavků na snížení emisí
a opatření k přizpůsobení se důsledkům 
klimatických změn do programů rozvojové 
pomoci a/ nebo ke vztažení těchto 
požadavků na rozhodovací procesy agentur 
mezinárodní rozvojové pomoci, a tím
k zapojení soukromé sféry, veřejných
úřadů a nevládních organizací v dotčených 
zemích a oblastech cestou partnerství;

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Anders Wijkman

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. zdůrazňuje, že objem nákladů na 
zmírnění a přizpůsobení se v rozvojových 
zemích by neměl být placen z oficiální 
rozvojové pomoci, která je určena
k umožnění partnerským zemím, aby 
dostály svým prioritám a mezinárodním 
cílům rozvoje, stanoveným pro každou 
zemi zvlášť, ale je třeba zmobilizovat 



AM\746497CS.doc 23/97 PE414.179v01-00

CS

dodatečné zdroje na pomoc rozvojovým 
zemím, aby řešily výzvy změn klimatu;

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Anders Wijkman

Návrh usnesení
Bod 12 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12b. vítá začínající globální alianci EU 
pro boj proti změně klimatu (GCCA), 
která má podporovat přizpůsobení se 
klimatickým změnám v rozvojových 
zemích; uznává, že 60 milionů EUR, 
přidělených Komisí je žalostně 
nedostatečných;vyzývá členské státy, aby 
převzaly větší odpovědnost za financování
a sladění jejich rozvojových aktivit
s GCCA; dále vyzývá Komisi a členské 
státy, aby naléhavě poskytly dodatečné 
inovační finanční zdroje;

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Dorette Corbey, Åsa Westlund

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. vyzývá EU a její členské státy
k posouzení účinků změn klimatu a z nich 
vyplývajících přírodních katastrof na 
civilní ochranu a bezpečnost lidí
v kontextu evropské bezpečnostní strategie 
(ESS) a evropské bezpečnostní a obranné
politiky (ESDP);

14. vyzývá EU a její členské státy
k ustavení „klimatické diplomacie“
v kontextu evropské bezpečnostní strategie 
(ESS) a evropské bezpečnostní a obranné 
politiky (ESDP) a k zabránění účinkům,
jejich monitorování a přijetí opatření na 
zastavení účinků změn klimatu a z nich 
vyplývajících přírodních katastrof s dopady



PE414.179v01-00 24/97 AM\746497CS.doc

CS

na civilní ochranu a bezpečnost lidí
a možných konfliktů, způsobených
změnami v zabezpečení dostatku vody
a pozemků, majících původ ve změnách
klimatu;

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Anders Wijkman

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vyzývá EU a její členské státy, aby 
vstoupily do klimatického partnerství
s cílovými zeměmi, které dovolí překonat 
bariéry, bránící úspěšnému přenosu 
technologií a promyšleným řešením, 
přizpůsobeným přihlédnutí k tématům, 
týkajících se ochrany duševního 
vlastnictví, stavu technologického rozvoje, 
institucionální stability a dostupných 
lidských a finančních zdrojů v cílové 
zemi;

15. vyzývá EU a její členské státy
k posílení stávajícího klimatického 
partnerství s cílovými rozvojovými zeměmi
a rozvíjejícími se hospodářstvími; vstupu 
do nových partnerství tam, kde tato ještě
v současnosti neexistují, při poskytování 
výrazně vyšší finanční podpory 
technologického rozvoje, přenosu
a ochrany duševního vlastnictví
a institucionálního budování kapacit;

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Rebecca Harms

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vyzývá EU a její členské státy, aby 
vstoupily do klimatického partnerství
s cílovými zeměmi, které dovolí překonat 
bariéry, bránící úspěšnému přenosu 
technologií a promyšleným řešením, 

15. vyzývá EU a její členské státy, aby
překonaly bariéry, bránící úspěšnému 
přenosu technologií do třetích zemí, 
zahrnující témata jako právoochrany 
duševního vlastnictví, za současného 
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přizpůsobeným přihlédnutí k tématům, 
týkajících se ochrany duševního 
vlastnictví, stavu technologického rozvoje, 
institucionální stability a dostupných 
lidských a finančních zdrojů v cílové zemi;

přihlédnutí ke stavu technologického 
rozvoje, institucionální stability
a dostupných lidských a finančních zdrojů
v cílové zemi;

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Pilar del Castillo Vera

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vyzývá EU a její členské státy, aby 
vstoupily do klimatického partnerství
s cílovými zeměmi, které dovolí překonat 
bariéry, bránící úspěšnému přenosu 
technologií a promyšleným řešením, 
přizpůsobeným přihlédnutí k tématům, 
týkajících se ochrany duševního 
vlastnictví, stavu technologického rozvoje, 
institucionální stability a dostupných 
lidských a finančních zdrojů v cílové zemi;

15. vyzývá EU a její členské státy, aby 
vstoupily do klimatického partnerství
s cílovými zeměmi, které dovolí překonat 
bariéry, bránící úspěšnému přenosu 
technologií a promyšleným řešením, 
přizpůsobeným přihlédnutí k tématům, 
týkajících se ochrany duševního 
vlastnictví, stavu technologického rozvoje, 
institucionální stability a dostupných 
lidských a finančních zdrojů v cílové zemi;
 v tomto ohledu upozorňuje, že asijsko-
tichomořské partnerství se ukazuje jako 
účinný nástroj ve snaze vytvořit 
budoucnost s nízkým podílem uhlíku;

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Pilar del Castillo Vera

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. vyzývá Komisi, aby za neexistence 
nové mezinárodní úmluvy vyjednala
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a uzavřela sektorové přístupové 
partnerství s těmi zeměmi, které se 
neúčastní obchodu s emisemi;

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. vyzývá Komisi v souvislosti s kolem 
rozhovorů v rámci WTO a procesem po 
roce 2000, aby usilovala o koordinované 
strategie vyjednávání na poli obchodu
a ekologické politiky tak, aby věrohodně 
představila svým partnerům při jednání 
evropské klimatické cíle a nástroje, které 
byly vyvinuty k jejich dosažení a 
k rozptýlení obav z obchodních bariér 
nebo jiných nevýhod obchodních vztahů 
se třetími zeměmi, které nemají žádné 
závazné klimatické cíle, a k naplnění 
principu vzájemnosti v zájmu boje proti 
změnám klimatu na globální úrovni;

16. vyzývá Komisi v souvislosti s kolem 
rozhovorů v rámci WTO a procesem po 
roce 2012, aby prováděla strategie jednání 
harmonizované s obchodní politikou
a politikou ochrany životního prostředí, 
aby se partnerům jednání důvěryhodně 
předložily evropské cíle ochrany klimatu;

Or. pl

Pozměňovací návrh 52
Jens Holm, Roberto Musacchio, Bairbre de Brún

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. vyzývá Komisi v souvislosti s kolem 
rozhovorů v rámci WTO a procesem po 
roce 2000, aby usilovala o koordinované
strategie vyjednávání na poli obchodu
a ekologické politiky tak, aby věrohodně 

16. vyzývá Komisi v souvislosti s kolem 
rozhovorů v rámci WTO a procesem post-
2000, aby usilovala o koordinované 
strategie vyjednávání na poli obchodu
a ekologické politiky tak, aby nabídla část 
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představila svým partnerům při jednání 
evropské klimatické cíle a nástroje, které 
byly vyvinuty k jejich dosažení a 
k rozptýlení obav z obchodních bariér 
nebo jiných nevýhod obchodních vztahů
se třetími zeměmi, které nemají žádné 
závazné klimatické cíle, a k naplnění 
principu vzájemnosti v zájmu boje proti
změnám klimatu na globální úrovni;

řešení v boji proti klimatickým změnám 
provedením obchodní a investiční politiky, 
která vytvoří hospodářské podněty, určené
k dosažení cílů politiky klimatických 
změn; zdůrazňuje, že EU zřejmě potřebuje 
používat tato pravidla pro vytvoření 
negativních hospodářských pobídek pro 
činnosti, mající nepříznivý dopad na 
klima; zdůrazňuje, že partnerům EU při 
jednání tím budou důvěryhodně 
představeny evropské klimatické cíle
a nástroje, které byly vyvinuty k jejich 
dosažení;

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Jens Holm, Roberto Musacchio, Bairbre de Brún

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. vyzývá Radu a Komisi, aby zajistily, 
že orgán pro řešení sporů WTO bude 
jednat v souladu s ustanoveními GATT,
což dovolí jeho členům, aby přijali 
opatření, včetně preventivních, na 
ochranu lidského zdraví a na uchování 
vyčerpatelných přírodních zdrojů se 
záměrem zabránit ekologickému 
dumpingu výrobků majících původ
v zemích, které neratifikovaly Kjótský 
protokol;

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Marian-Jean Marinescu

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. vyzývá Komisi a Radu, aby rozvíjely
mezinárodní politiku s cílem podpory 
přizpůsobení se mořského životního 
prostředí v Arktidě, a zaměřenou na 
důležitá klimatická témata, jimž tato 
oblast čelí a která budou zahrnovat
všechny oblasti příslušné politiky;

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Rebecca Harms

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vyzývá Komisi, předsednictví a členské 
státy, aby v rozhovorech o úmluvě post-
2012 na bilaterální úrovni přijaly úlohu 
prostředníka mezi postoji průmyslových 
zemí, G5 a rozvojových zemí, aby byl 
prostředky rovnováhy zájmů zajištěn 
úspěch jednání o klimatu, zahrnující 
všechny velké původce skleníkových 
plynů;

17. vyzývá Komisi, předsednictví a členské 
státy, aby v rozhovorech o úmluvě post-
2012 na bilaterální úrovni přijaly úlohu 
prostředníka, aby byl zajištěn úspěch 
rozhovorů o klimatu zaměřený na dosažení
cíle 2ºC;

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Dorette Corbey, Elisa Ferreira

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vyzývá Komisi, předsednictví a členské 
státy, aby v rozhovorech o úmluvě post-
2012 na bilaterální úrovni přijaly úlohu 

17. vyzývá Komisi, předsednictví a členské 
státy, aby v rozhovorech o úmluvě post-
2012 a o mezinárodních sektorových 
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prostředníka mezi postoji průmyslových 
zemí, G5 a rozvojových zemí, aby byl 
prostředky rovnováhy zájmů zajištěn 
úspěch jednání o klimatu, zahrnující 
všechny velké původce skleníkových 
plynů;

úmluvách na bilaterální úrovni přijaly 
úlohu prostředníka mezi postoji 
průmyslových zemí, G5 a rozvojových 
zemí, aby byl prostředky rovnováhy zájmů
zajištěn úspěch jednání o klimatu, 
zahrnující všechny velké původce 
skleníkových plynů;

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Romana Jordan Cizelj

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. zdůrazňuje, že Evropa potřebuje 
strategickou energetickou politiku a vnější 
energetickou politiku zaměřenou na 
budoucnost, abychom zajistili vysoký 
stupeň spolehlivosti energetického 
zásobování, které by splňovalo podmínky 
udržitelnosti, efektivity zdrojů a klimatické 
neutrality, a abychom odpověděli na 
otázky ohledně přenosu a uchovávání 
energie pod souhrným pojmenováním 
„energetická infrastruktura“, spolu
s otázkou ohledně disponibility energie;

18. zdůrazňuje, že Evropa potřebuje
společnou strategickou energetickou 
politiku a vnější energetickou politiku 
zaměřenou na budoucnost, abychom 
zajistili vysoký stupeň spolehlivosti 
energetického zásobování, které by 
splňovalo podmínky udržitelnosti, 
efektivity zdrojů a klimatické neutrality,
a abychom odpověděli na otázky ohledně 
přenosu a uchovávání energie pod 
souhrným pojmenováním „energetická 
infrastruktura“, spolu s otázkou ohledně 
disponibility energie;

Or. sl

Pozměňovací návrh 58
Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras, Romana Jordan Cizelj, Pilar del Castillo Vera

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. zdůrazňuje, že Evropa potřebuje 
prozíravou strategickou energetickou

18. zdůrazňuje, že Evropa potřebuje 
prozíravou strategickou energetickou
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a vnější energetickou politiku pro zajištění 
vysoké úrovně bezpečnosti zásobování 
energiemi, která splňuje podmínky 
udržitelnosti, účinnosti zdrojů a klimatické 
neutrálnosti, a že otázky, týkající se 
dopravy a skladování energie pod 
souhrnným termínem „energetické 
infrastruktury“, je třeba zodpovědět
současně s otázkou dostupnosti energií;

a vnější energetickou politiku pro zajištění 
vysoké úrovně bezpečnosti zásobování 
energiemi, která splňuje podmínky 
udržitelnosti, účinnosti zdrojů a klimatické 
neutrálnosti a funguje ve prospěch 
průhledné a nediskriminační energetické 
politiky, zvláště co se týče zdrojů, které 
neprodukují CO2,, a že otázky, týkající se 
dopravy a skladování energie pod 
souhrnným termínem „energetické 
infrastruktury“ je třeba zodpovědět 
současně s otázkou dostupnosti energií;

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Marian-Jean Marinescu

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. vyzývá Komisi, členské státy
a sousední země, aby pečlivě posuzovaly 
strategickou důležitost arktické oblasti se 
zaměřením na postižení náležité 
rovnováhy mezi energetickými
a ekologickými potřebami, a je názoru, že 
moratorium na pobřežní těžbu ropy a její 
přepravu v Arktidě by mohlo poskytnout 
řešení problému ochrany ekologicky 
křehké oblasti světa;

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Rebecca Harms

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. vyzývá EU k vytvoření evropského 
společenství obnovitelné energie, aby se 
podpořil další výzkum a pilotní projekty 
na tomto poli, jakož i vývoj sítí, které 
dovolí optimální integraci obnovitelných 
zdrojů energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 61
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. vyzývá EU a její členské státy
k zajištění vývoje energetických projektů 
prvořadého evropského zájmu, jak je 
vymezeno v Rozhodnutí Evropského 
parlamentu a Rady 1364/2006/EC ze 6. 
září 2006, kterým se stanoví hlavní směry 
pro transevropské energetické sítě1, 
jakoNabucco, se zaměřením na diverzitu 
energetických zdrojů;
______
1 OJ L 262, 22.9.2006, s. 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Dorette Corbey, Riitta Myller, Åsa Westlund

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. vyzývá EU a její členské státy
k zajištění vývoje evropské infrastruktury 
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na přepravu energie, která je zapotřebí 
kvůli zajištění diverzity energetických 
zdrojů EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 63
Rebecca Harms

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. vyzývá EU a její členské státy
k zajištění přechodné fáze v energetickém 
mixu, ovlivněné politiky a vedené 
podnikateli, která bude obdobím, v němž,
za aktivní podpory veřejných úřadů
v členských státech a na úrovni EU, bude 
používání obnovitelných energetických 
zdrojů postupně doplňovat a následně 
nahrazovat používání fosilních paliv;

19. vyzývá EU a její členské státy, 
ovlivněné politiky a vedené podnikateli, 
aby zvýšily podíl obnovitelných 
energetických zdrojů, jež rychle nahradí
používání fosilních paliv, za aktivní 
podpory veřejných úřadů v členských 
státech a na úrovni EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Adam Gierek

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. vyzývá EU a její členské státy
k zajištění přechodné fáze v energetickém 
mixu, ovlivněné politiky a vedené
podnikateli, která bude obdobím, v němž,
za aktivní podpory veřejných úřadů
v členských státech a na úrovni EU, bude 
používání obnovitelných energetických 
zdrojů postupně doplňovat a následně 
nahrazovat používání fosilních paliv

19. vyzývá EU a její členské státy
k zajištění přechodné fáze v energetickém 
mixu související s emisemi CO2, centrálně 
politicky a ekonomicky řízené, která bude 
obdobím, v němž, za aktivní podpory 
veřejných úřadů v členských státech a na 
úrovni EU, bude používání obnovitelných 
energetických zdrojů postupně nahrazeno 
jinými zdroji energie;



AM\746497CS.doc 33/97 PE414.179v01-00

CS

Or. pl

Pozměňovací návrh 65
Dorette Corbey, Silvia-Adriana Ţicău, Åsa Westlund

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. vyzývá EU a její členské státy
k zajištění přechodné fáze v energetickém 
mixu, ovlivněné politiky a vedené 
podnikateli, která bude obdobím, v němž,
za aktivní podpory veřejných úřadů
v členských státech a na úrovni EU, bude 
používání obnovitelných energetických 
zdrojů postupně doplňovat a následně 
nahrazovat používání fosilních paliv;

19. vyzývá EU a její členské státy
k zajištění přechodné fáze v energetickém 
mixu, ovlivněné politiky a vedené 
podnikateli, která bude obdobím, v němž,
za aktivní podpory veřejných úřadů
v členských státech a na úrovni EU, bude 
používání obnovitelných energetických
zdrojů postupně omezovat a následně 
nahrazovat používání fosilních paliv;

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras, Romana Jordan Cizelj, Pilar del Castillo Vera

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. vyzývá EU a její členské státy
k zajištění přechodné fáze v energetickém 
mixu, ovlivněné politiky a vedené 
podnikateli, která bude obdobím, v němž,
za aktivní podpory veřejných úřadů
v členských státech a na úrovni EU, bude 
používání obnovitelných energetických 
zdrojů postupně doplňovat a následně 
nahrazovat používání fosilních paliv;

19. Vyzývá EU a její členské státy to
k zajištění přechodné fáze v energetickém 
mixu, ovlivněné politiky a vedené 
podnikateli, která bude obdobím, v němž,
za aktivní podpory veřejných úřadů
v členských státech a na úrovni EU, bude 
používání všech energetických zdrojů
s nízkým obsahem CO2 postupně 
doplňovat a následně nahrazovat používání 
fosilních paliv;

Or. en
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Pozměňovací návrh 67
Romana Jordan Cizelj

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. vyzývá EU a její členské státy, aby 
pomocí aktivní podpory veřejných orgánů
v členských státech a na úrovni EU 
zajistily přechodné období ve směsici 
energetických zdrojů, na které budou mít 
vliv politici a povedou ho podnikatelé a ve 
kterém využití obnovitelných zdrojů 
energie postupně doplní a následovně 
nahradí využití fosilních paliv;

19. vyzývá EU a její členské státy, aby 
pomocí aktivní podpory veřejných orgánů
v členských státech a na úrovni EU 
zajistily přechodné období ve směsici 
energetických zdrojů, na které budou mít 
vliv politici a povedou ho podnikatelé a ve 
kterém využití udržitelných zdrojů energie 
postupně doplní a následovně nahradí 
využití fosilních paliv;

Or. sl

Pozměňovací návrh 68
Vittorio Prodi

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. vyzývá EU a její členské státy
k zajištění přechodné fáze v energetickém 
mixu, ovlivněné politiky a vedené 
podnikateli, která bude obdobím, v němž,
za aktivní podpory veřejných úřadů
v členských státech a na úrovni EU, bude 
používání obnovitelných energetických 
zdrojů postupně doplňovat a následně 
nahrazovat používání fosilních paliv;

19. vyzývá EU a její členské státy
k zajištění přechodné fáze v energetickém 
mixu, ovlivněné politiky a vedené 
podnikateli, která bude obdobím, v němž,
za aktivní podpory veřejných úřadů
v členských státech a na úrovni EU
společně s největším možným stupněm 
spolupráce s ostatními zeměmi
a mezinárodními organizacemi, bude 
používání obnovitelných energetických 
zdrojů postupně doplňovat a následně 
nahrazovat používání fosilních paliv;

Or. en
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Pozměňovací návrh 69
Michl Ebner

Návrh usnesení
Bod 19 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19a. apeluje na členské státy, aby 
podporovaly regiony a občany v jejich 
vlastní zodpovědnosti a zákonnými
a daňovými podněty napomohly širšímu 
využívání obnovitelných zdrojů energie, 
které jsou decentralizované k dispozici

Or. de

Pozměňovací návrh 70
Elisa Ferreira, Dorette Corbey

Návrh usnesení
Bod 19 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19a. poznamenává, že zkušenosti ukázaly, 
že koneční spotřebitelé ponesou velkou 
zátěž a že by zde mohl existovat 
potenciální inflační efekt; zdůrazňuje 
skutečnost, že proti klimatickým změnám 
se musí bojovat sociálně a hospodářsky 
udržitelným způsobem a že jakákoli 
iniciativa musí zahrnovat opatření
k eliminaci nepříznivých sociálních 
důsledků pro zranitelné sektory a sociální 
skupiny;

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Dorette Corbey, Evangelia Tzampazi, Åsa Westlund

Návrh usnesení
Bod 20
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. vyzývá členské státy, aby motivovaly 
dodavatele elektřiny pomocí odpisů
a daňovými pobídkami, aby prováděli 
potřebnou modernizaci elektráren na 
fosilní paliva s cílem dosáhnout 
podstatného zlepšení účinnosti při 
konvenční výrobě elektřiny;

20. vyzývá členské státy, aby motivovaly 
dodavatele elektřiny pomocí odpisů
a daňovými pobídkami, aby prováděli 
potřebnou modernizaci elektráren na 
fosilní paliva a rozvodných (přenosových)
sítí s cílem dosáhnout podstatného zlepšení 
účinnosti při konvenční výrobě a přenosu 
elektřiny;

Or. en

Pozměňovací návrh 72
Pilar del Castillo Vera

Návrh usnesení
Bod 20 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20a. vyzývá Komisi a členské státy
k aktivní podpoře pilotních návrhů
s ohledem na výrobu, založenou na 
decentralizovaných výrobních soustavách
ICT (včetně používání kombinovaného 
vytápění a výroby elektřiny);

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Dorette Corbey, Katerina Batzeli, Åsa Westlund

Návrh usnesení
Bod 20 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20a. Navrhuje, aby výzkumné programy 
byly financovány takovým způsobem, aby 
podporovaly využívání nových technologií 
tak, aby se dosáhlo šetření energií
a podpořil se nárůst podílu obnovitelných 
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energií v celém energetickém mixu;

Or. en

Pozměňovací návrh 74
Vittorio Prodi

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. vyzývá členské státy k zajištění 
přístupu k energetickým sítím včetně 
elektřiny z decentralizovaných zdrojů a 
k odstranění bariér, bránících přístupu na 
trh pokrokovým dodavatelům energie
v oblasti obnovitelných zdrojů a k tlaku na 
rozšíření místní kogenerace a zařazení 
těchto cílů do střednědobé perspektivy;

21. vyzývá členské státy k zajištění 
přístupu k energetickým sítím včetně plynu
a elektřiny z decentralizovaných zdrojů a 
k odstranění bariér, bránících přístupu na 
trh pokrokovým dodavatelům energie
v oblasti obnovitelných zdrojů a k tlaku na 
rozšíření místní kogenerace a trigenerace
a zařazení těchto cílů do střednědobé 
perspektivy;

Or. en

Pozměňovací návrh 75
Karl-Heinz Florenz

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. navrhuje jako základní jednotku 
evropské vnější energetické politiky 
partnerství solární energie se třetími státy 
ve Středomoří, které představuje základ 
výroby vodíku a tím vstup do hospodářství
s nízkou produkcí CO2 na bázi vodíku;

22. navrhuje jako základní jednotku 
evropské vnější energetické politiky 
partnerství solární energie se třetími státy 
ve Středomoří, které může být v prvním 
kroku zaměřeno na získávání solární 
elektrické energie, která se bude vedením 
vysokého stejnosměrného napětí 
přepravovat do Evropské unie a ve 
druhém kroku může být základem výroby 
vodíku a tím vstupu do hospodářství
s nízkou produkcí CO2 na bázi vodíku;
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Or. de

Pozměňovací návrh 76
Peter Liese

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. navrhuje jako základní jednotku 
evropské vnější energetické politiky 
partnerství solární energie se třetími státy 
ve Středomoří, které představuje základ 
výroby vodíku a tím vstup do hospodářství
s nízkou produkcí CO2 na bázi vodíku;

22. navrhuje jako základní jednotku 
evropské vnější energetické politiky 
partnerství solární energie se třetími státy 
ve Středomoří, které představuje základ 
výroby energie ze slunce a její přepravu 
do Evropské unie na bázi vodíku a jiných 
nových technologií a tím vstup do 
hospodářství s nízkou produkcí CO2 na 
bázi vodíku;

Or. de

Pozměňovací návrh 77
Rebecca Harms

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. navrhuje jako základní jednotku 
evropské vnější energetické politiky 
partnerství solární energie se třetími 
zeměmi ve Středomoří, které představuje 
základ výroby vodíku a tím změnu na 
hospodářství s nízkou produkcí CO2 na 
bázi vodíku;

22. navrhuje jako základní jednotku 
evropské vnější energetické politiky 
partnerství solární energie se třetími 
zeměmi ve Středomoří, které představuje 
základ výroby elektřiny a vodíku a tím 
změnu na hospodářství založené na 
obnovitelných zdrojích;

Or. en
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Pozměňovací návrh 78
Romana Jordan Cizelj

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. vyzývá politiky a ekonomy, aby 
investovali do infrastruktury a sítí na 
získávání sluneční energie pro výrobu 
vodíku a aby na základě energetického 
partnerství zemím třetího světa nabídli 
programy pro vytvoření potřebných 
institucí, infrastruktury a vzdělávacích 
programů pro místní odborníky a přístup 
do sítě pro jejich potřeby;

23. vyzývá politiky a ekonomy, aby 
investovali do infrastruktury a sítí na 
získávání sluneční energie pro výrobu 
vodíku;

Or. sl

Pozměňovací návrh 79
Vittorio Prodi

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. vyzývá politiky a obchodní 
společenství k investicím do infrastruktury, 
do rozvodných sítí a vedení pro získávání 
solární elektrické energie a výrobu vodíku
a k nabídce třetím zemím, cestou 
energetických partnerství, vytvořit 
potřebné instituce, infrastruktury a školící 
programy pro místní odborníky a přístup
k sítím pro jejich vlastní potřeby;

23. vyzývá politiky a obchodní 
společenství k investicím do infrastruktury, 
do rozvodných sítí a vedení pro získávání 
solární elektrické energie a výrobu vodíku
a vody a k nabídce třetím zemím, cestou 
energetických partnerství, vytvořit 
potřebné instituce, infrastruktury a školící 
programy pro místní odborníky a přístup
k sítím pro jejich vlastní potřeby;

Or. en
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Pozměňovací návrh 80
Karl-Heinz Florenz

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. vyzývá politiky a obchodní 
společenství k investicím do infrastruktury
a do rozvodných sítí a vedení pro získávání 
solární elektrické energie a výrobu vodíku
a k nabídce třetím zemím, cestou 
energetických partnerství na vytvoření 
potřebných institucí, infrastruktury
a školících programů pro místní odborníky
a přístup k sítím pro jejich vlastní potřeby;

23. vyzývá politiky a obchodní 
společenství k investicím do infrastruktury
a do rozvodných sítí a vedení pro získávání 
solární elektrické energie a výrobu vodíku
a k nabídce třetím zemím, cestou 
energetických partnerství na vytvoření 
potřebných institucí, infrastruktury
a školících programů pro místní odborníky
a přístup k sítím pro jejich vlastní potřeby;

Or. de

Pozměňovací návrh 81
Romana Jordan Cizelj

Návrh usnesení
Bod 23 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23a.vyzývá politiky a ekonomy, aby na 
základě energetického partnerství zemím 
třetího světa nabídli programy pro 
vytvoření potřebných institucí, 
infrastruktur a vzdělávacích programů 
pro místní odborníky a přístup do sítě pro 
jejich potřeby;

Or. sl

Pozměňovací návrh 82
Eija-Riitta Korhola

Návrh usnesení
Bod 24
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. vyzývá členské státy, aby dále zvýšily
v souladu s místními nebo regionálními 
možnostmi podíl větrné energie na
energetickém mixu– která se díky 
intenzívní podpoře již stala pevně 
zavedeným prostředkem výroby energie –
a vodní a geotermální energie a aby nadále 
využívaly stávajícího rozvojového 
potenciálu kromě jiného prostřednictvím 
evropských výzkumných iniciativ cestou 
sítí vynikající kvality;

24. vyzývá členské státy, aby dále zvýšily
v souladu s místními nebo regionálními 
možnostmi podíl větrné energie na 
energetickém mixu – která se díky 
intenzívní podpoře již stala pevně 
zavedeným prostředkem výroby energie –
a vodní a geotermální energie a aby nadále 
využívaly stávajícího rozvojového 
potenciálu kromě jiného prostřednictvím 
evropských výzkumných iniciativ cestou 
sítí vynikající kvality;
(Jazykové pozměňovací návrhy se týkají 
pouze anglické verze)

Or. en

Pozměňovací návrh 83
Romana Jordan Cizelj

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. vyzývá členské státy, aby v souladu
s lokálními a regionálními možnostmi 
nadále zvětšily podíl ve směsi
energetických zdrojů o větrnou energii, 
která se již díky intenzivní podpoře stala 
platnou formou získávání energie, dále pak 
vodní a geotermální energii
a prostřednictvím sítí vynikající kvality
i nadále využívaly stávající možnosti 
rozvoje pomocí evropských výzkumných 
iniciativ a koordinace;

24. vyzývá členské státy, aby v souladu
s lokálními a regionálními možnostmi 
nadále zvětšily podíl ve směsi
energetických zdrojů o větrnou energii, 
která se již díky intenzivní podpoře stala 
platnou formou získávání energie, dále pak 
vodní a geotermální energii
a prostřednictvím sítí vynikající kvality
i nadále využívaly stávající možnosti 
rozvoje pomocí evropských výzkumných 
iniciativ a koordinace;

(Jazykové pozměňovací návrhy se týkají 
pouze slovinské verze)

Or. sl
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Pozměňovací návrh 84
Dorette Corbey, Riitta Myller, Åsa Westlund

Návrh usnesení
Bod 24 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24a. zdůrazňuje, že efektivní využívání 
větrné energie a ostatních forem 
obnovitelné energie ze široké škály bude 
vyžadovat investice do evropských 
rozvodných sítí;

Or. en

Pozměňovací návrh 85
Peter Liese

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. podtrhuje výrazný potenciál využívání 
biomasy k výrobě energie, což sníží emise 
skleníkových plynům a požaduje 
evropskou strategii k používání biomasy 
na topení a chlazení;

25. podtrhuje výrazný potenciál využívání 
biomasy k výrobě energie, což sníží emise 
skleníkových plynů;

Or. de

Pozměňovací návrh 86
Rebecca Harms

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. podtrhuje výrazný potenciál využívání 
biomasy k výrobě energie, což sníží emise 
skleníkových plynů, a požaduje evropskou 
strategii k používání biomasy na topení

25. podtrhuje výrazný potenciál využívání 
biomasy, vyráběné udržitelným způsobem,
k výrobě energie, což sníží emise 
skleníkových plynů, a požaduje evropskou 
strategii k používání biomasy na topení
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a chlazení; a chlazení při respektování zásady „dřevo 
především“;

Or. en

Pozměňovací návrh 87
Johannes Blokland

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. podtrhuje výrazný potenciál využívání 
biomasy k výrobě energie, což sníží emise 
skleníkových plynů, a požaduje evropskou 
strategii k používání biomasy na topení
a chlazení;

25 podtrhuje výrazný potenciál využívání 
obnovitelné biomasy k výrobě energie, což 
sníží emise skleníkových plynů, a požaduje 
evropskou strategii k používání 
obnovitelné biomasy na topení a chlazení;

Or. nl

Pozměňovací návrh 88
Vittorio Prodi

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. podtrhuje výrazný potenciál využívání 
biomasy k výrobě energie, což sníží emise 
skleníkových plynů, a požaduje evropskou 
strategii k používání biomasy na topení
a chlazení;

25. podtrhuje výrazný potenciál využívání 
biomasy k výrobě energie, což sníží emise 
skleníkových plynů, a požaduje evropskou 
strategii k používání biomasy na topení
a chlazení a k výrobě vodíku;

Or. en
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Pozměňovací návrh 89
Jens Holm, Roberto Musacchio, Bairbre de Brún

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. podtrhuje výrazný potenciál využívání 
biomasy k výrobě energie, což sníží emise 
skleníkových plynů, a požaduje evropskou 
strategii k používání biomasy na topení
a chlazení;

25. podtrhuje výrazný potenciál využívání 
biomasy k výrobě energie, což sníží emise 
skleníkových plynů, a požaduje evropskou 
strategii k udržitelnému používání 
biomasy na topení a chlazení;

Or. en

Pozměňovací návrh 90
Peter Liese

Návrh usnesení
Bod 25 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25a. požaduje evropskou strategii
k používání obnovitelné energie k topení
a chlazení;

Or. de

Pozměňovací návrh 91
Romana Jordan Cizelj

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. vyzývá Komisi, aby předložila detailní 
analýzu všech emisí v celém životním 
cyklu bioenergie, abychom zjistili, jakou 
roli může mít bioenergie do budoucna jako 
zdroj energie, přitom je potřeba 

26. vyzývá Komisi, aby předložila detailní 
analýzu všech emisí v celém životním 
cyklu jednotlivých zdrojů bioenergie, 
abychom zjistili, jakou roli může mít 
bioenergie do budoucna jako zdroj energie, 
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prostudovat také možnosti zlepšení 
výhřevné hodnoty biomasy, kterého 
můžeme dosáhnout pomocí nových 
postupů nebo použitím biotechnologie, bez 
předem vytvořených názorů o výhodách
a nevýhodách;

přitom je potřeba prostudovat také 
možnosti zlepšení výhřevné hodnoty 
biomasy, kterého můžeme dosáhnout 
pomocí nových postupů nebo použitím 
biotechnologie, bez předem vytvořených 
názorů o výhodách a nevýhodách;

Or. sl

Pozměňovací návrh 92
Vittorio Prodi

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. vyzývá komisi, aby předložila úplnou 
analýzu všech emisí skrz celý životní 
cyklus bioenergie tak, aby se určilo, jakou 
úlohu může biomasa hrát jako zdroj 
energie v budoucnu; výhody a nevýhody 
možností, ukazujících způsoby inovací
a používání biotechnologie pro zlepšení 
topné hodnoty biomasy, by se měly 
prozkoumat bez předpojatosti k výsledku;

26. vyzývá komisi, aby předložila úplnou 
analýzu všech emisí skrz celý životní 
cyklus bioenergie tak, aby se určilo, jakou 
úlohu může biomasa ze zbytků a určených 
kultur hrát jako zdroj energie v budoucnu; 
výhody a nevýhody možností, ukazujících
způsoby inovací a používání 
biotechnologie pro zlepšení topné hodnoty 
biomasy, by se měly prozkoumat bez 
předpojatosti k výsledku;

Or. en

Pozměňovací návrh 93
Jens Holm, Roberto Musacchio, Bairbre de Brún + Inés Ayala Sender, María Sornosa 
Martínez + Adam Gierek + Rebecca Harms

Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. bere v úvahu, že jakákoli energetická 
politika budoucnosti, založená na nízkém 
využívání uhlíku, musí také prozkoumat 
možný příspěvek jaderné energie do 
energetického mixu budoucnosti se 

vypouští se
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zaměřením nikoli pouze na možné snížení 
emisí CO2, ale také na potřebné investice, 
bezpečnost dodávek uranu, provoz 
elektráren, technologické a mezinárodní
bezpečnostní otázky a rovněž nevyřešené 
otázky ukládání odpadu, ve srovnání
s obnovitelnými zdroji energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 94
Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Romana Jordan Cizelj

Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. bere v úvahu, že jakákoli energetická 
politika budoucnosti, založená na nízkém 
využívání uhlíku, musí také prozkoumat 
možný příspěvek jaderné energie do 
energetického mixu budoucnosti se 
zaměřením nikoli pouze na možné snížení 
emisí CO2, ale také na potřebné investice, 
bezpečnost dodávek uranu, provoz 
elektráren, technologické a mezinárodní 
bezpečnostní otázky a rovněž nevyřešené 
otázky ukládání odpadu, ve srovnání
s obnovitelnými zdroji energie;

27. bere v úvahu, že jakákoli energetická 
politika budoucnosti, založená na nízkém 
využívání uhlíku, musí vzít v úvahu 
příspěvek jaderné energie do energetického 
mixu budoucnosti srovnávajíc výkon 
jaderné energie s jinými možnostmi 
energie, poskytujících týž druh služeb, t.j. 
centralizovanou výrobu elektřiny trvalého 
zatížení na evropském trhu; upozorňuje, 
že jak je uvedeno v Evropském fóru pro 
jadernou energií, založeném Evropskou 
radou, jaderná energie neprodukuje 
žádný CO2, je konkurenceschopná
a předvídatelná v podmínkách svých
výrobních nákladů, malých ekologických 
dopadů a vynikajících bezpečnostních 
výsledků; má za to, že odvětví jaderné 
energie nabízí důležitou domácí přidanou 
hodnotu v důsledku skutečnosti, že větší 
část dodavatelského řetězu je v zemích 
EU; zdůrazňuje, že odpovědné využívání 
jaderné energie vyžaduje závazek vyhovět 
stávajícím institucionálním a technickým 
omezením , aby se zajistilo nešíření 
radioaktivního odpadu a příprava 
potřebné dlouhodobé infrastruktury pro 
omezení radioaktivního odpadu;
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Or. en

Pozměňovací návrh 95
Anne Laperrouze, Philippe Busquin, Françoise Grossetête, Jacques Toubon

Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. má za to, že budoucí energetická 
politika zaměřená na snížení emisí CO2,
musí rovněž počítat s možným podílem 
jaderné energie na energetickém spektru 
budoucnosti, neměla by soustřeďovat 
pouze na možnost snížení oxidu 
uhličitého, ale rovněž by se měla zaměřit ,
s ohledem na obnovitelné zdroje energie, 
na otázky týkající se potřeb investování, 
bezpečnosti dodávek uranu, fungování 
zařízení, technologické a mezinárodní 
bezpečnosti a na doposud nevyřešenou 
otázku finálního skladování odpadu;

27. má za to, že pro skutečné snížení emisí
skleníkových plynů v odvětví energetiky, 
je naprosto nutné ve větší míře 
používat nízkouhlíkové technologie,
k nimž patří jaderná energie, která rovněž 
přispívá k bezpečnosti dodávky;

Or. fr

Pozměňovací návrh 96
Dorette Corbey, Riitta Myller, Silvia-Adriana Ţicău, Justas Vincas Paleckis, Åsa 
Westlund

Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. bere v úvahu, že jakákoli energetická 
politika budoucnosti, založená na nízkém 
využívání uhlíku, musí také prozkoumat 
možný příspěvek jaderné energie do 
energetického mixu budoucnosti se 
zaměřením nikoli pouze na možné snížení 
emisí CO2, ale také na potřebné investice, 
bezpečnost dodávek uranu, provoz 
elektráren, technologické a mezinárodní 
bezpečnostní otázky a rovněž nevyřešené 

27. bere v úvahu, že bude-li jakákoli 
energetická politika budoucnosti, s cílem 
snížit obsah kysličníku uhličitého,
zahrnovat jadernou energii, musí se 
zaměřit nikoli pouze na možné snížení 
emisí CO2, ale také na potřebné investice, 
bezpečnost dodávek uranu, provoz 
elektráren, technologické a mezinárodní 
bezpečnostní otázky a rovněž nevyřešené 
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otázky ukládání odpadu, ve srovnání
s obnovitelnými zdroji energie;

otázky ukládání odpadu;

Or. en

Pozměňovací návrh 97
Fiona Hall, Anders Wijkman

Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. bere v úvahu, že jakákoli energetická 
politika budoucnosti, založená na nízkém 
využívání uhlíku, musí také prozkoumat
možný příspěvek jaderné energie do 
energetického mixu budoucnosti se 
zaměřením nikoli pouze na možné snížení 
emisí CO2, ale také na potřebné investice, 
bezpečnost dodávek uranu, provoz 
elektráren, technologické a mezinárodní 
bezpečnostní otázky a rovněž nevyřešené 
otázky ukládání odpadu, ve srovnání
s obnovitelnými zdroji energie;

27. bere v úvahu, že jakákoli energetická 
politika budoucnosti, založená na nízkém 
využívání uhlíku, která bude 
konfrontována s možným příspěvkem 
jaderné energie do energetického mixu 
budoucnosti by se měla zaměřit nikoli 
pouze na možné snížení emisí CO2, ale 
také na potřebné investice, omezené 
globální zásoby uranu a bezpečnost jeho
dodávek, provoz elektráren, technologické
a mezinárodní bezpečnostní otázky
a rovněž nevyřešené otázky ukládání 
odpadu, ve srovnání s obnovitelnými zdroji 
energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 98
Vittorio Prodi

Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. bere v úvahu, že jakákoli energetická 
politika budoucnosti, založená na nízkém 
využívání uhlíku, musí také prozkoumat 
možný příspěvek jaderné energie do 
energetického mixu budoucnosti se 
zaměřením nikoli pouze na možné snížení 

27. bere v úvahu, že jakákoli energetická 
politika budoucnosti, založená na nízkém 
využívání uhlíku, musí také prozkoumat 
možný příspěvek jaderné energie do 
energetického mixu budoucnosti se 
zaměřením nikoli pouze na možné snížení 
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emisí CO2, ale také na potřebné investice, 
bezpečnost dodávek uranu, provoz 
elektráren, technologické a mezinárodní 
bezpečnostní otázky a rovněž nevyřešené 
otázky ukládání odpadu, ve srovnání
s obnovitelnými zdroji energie;

emisí CO2, ale také na potřebné investice, 
bezpečnost dodávek uranu, provoz 
elektráren, na jiné použití uranu, než pro 
výrobu jaderných zbraní, technologické
a mezinárodní bezpečnostní otázky
a rovněž nevyřešené otázky ukládání 
odpadu, ve srovnání s obnovitelnými zdroji 
energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 99
Eija-Riitta Korhola

Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. bere v úvahu, že jakákoli energetická 
politika budoucnosti, založená na nízkém 
využívání uhlíku, musí také prozkoumat 
možný příspěvek jaderné energie do 
energetického mixu budoucnosti se 
zaměřením nikoli pouze na možné snížení 
emisí CO2, ale také na potřebné investice, 
bezpečnost dodávek uranu, provoz 
elektráren, technologické a mezinárodní 
bezpečnostní otázky a rovněž nevyřešené
otázky ukládání odpadu, ve srovnání
s obnovitelnými zdroji energie;

27. bere v úvahu, že jakákoli energetická 
politika budoucnosti, založená na nízkém 
využívání uhlíku, musí také prozkoumat 
možný příspěvek jaderné energie do 
energetického mixu budoucnosti se 
zaměřením nikoli pouze na možné snížení 
emisí CO2, ale také na potřebné investice, 
bezpečnost dodávek uranu, provoz 
elektráren, technologické a mezinárodní 
bezpečnostní otázky a rovněž nevyřešené 
otázky ukládání odpadu, ve srovnání
s obnovitelnými zdroji energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 100
Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras, Romana Jordan Cizelj, Pilar del Castillo Vera

Návrh usnesení
Bod 27 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27a. vyzývá EU a její členské státy, aby 
zajistily, že úroveň hřiště pro jadernou 
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energii v Evropě bude klíčovou prioritou
v souvislosti s konkurenceschopným
evropským energetickým trhem;
zdůrazňuje, že přijetí pokročilejšího 
právního rámce pro jadernou energii, 
dodržení nejvyšších standardů zajištění
a bezpečnosti by mělo zajistit odpovědné 
rostoucí využívání tohoto zdroje energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 101
Richard Corbey, Riitta Myller, Åsa Westlund

Návrh usnesení
Bod 27 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27a. považuje kombinované vytápění
a energii za účinnou, hospodárnou
a ekologicky citlivou volbu;

Or. en

Pozměňovací návrh 102
Anne Laperrouze, Philippe Busquin, Françoise Grossetête, Jacques Toubon

Návrh usnesení
Bod 27 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27a. podotýká, že největší část financování 
Společenství, vyhrazeného na jaderné 
štěpení v sedmém rámcovém programu
Evropského společenství pro atomovou 
energii (Euratom) v oblasti jaderného 
výzkumu a odborné přípravy (2007-2011),
je určena hlavně na výzkum týkající se 
bezpečnosti a připomíná, že pokud chce 
Společenství lépe vyhovět strategickým 
kritériím Unie,mělo by být jeho snahou 
připojit se k výzkumům zaměřeným na 
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vývoj nové generace udržitelné jaderné 
technologie, která by umožnila 
prodloužení potenciálu jaderné energie na 
tisíce let zlepšením efektivnosti paliva
a velmi podstatným snížením objemu 
konečného odpadu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 103
Rebecca Harms + Jens Holm, Roberto Musacchio, Bairbre de Brún + Dorette Corbey, 
Riitta Myller, Matthias Groote

Návrh usnesení
Bod 28

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. má za to, že výzkum technologické 
proveditelnosti nukleární syntézy
v Mezinárodním termonukleárním 
experimentálním reaktoru (ITER) je 
prvním krokem směrem k cíli obchodního 
využívání této formy energie a zdůrazňuje, 
že dosažení tohoto cíle ve vysoké míře 
závisí na dlouhodobých zárukách 
financování tohoto výzkumu a na 
možnostech rozšířit dostupné zdroje tak, 
aby se projekt urychlil a prozkoumal; 

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 104
Fiona Hall, Anders Wijkman

Návrh usnesení
Bod 28

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. má za to, že výzkum technologické 
proveditelnosti nukleární syntézy
v Mezinárodním termonukleárním 
experimentálním reaktoru (ITER) je 

28. má za to, že výzkum technologické 
proveditelnosti nukleární syntézy
v Mezinárodním termonukleárním 
experimentálním reaktoru (ITER) je 
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prvním krokem směrem k cíli obchodního 
využívání této formy energie a zdůrazňuje, 
že dosažení tohoto cíle ve vysoké míře 
závisí na dlouhodobých zárukách 
financování tohoto výzkumu a že by se 
měly možnosti rozšíření dostupných 
zdrojů v projektu urychleně prozkoumat; 

prvním krokem směrem k cíli obchodního 
využívání této formy energie a zdůrazňuje, 
že dosažení tohoto cíle ve vysoké míře 
závisí na dlouhodobých zárukách 
financování tohoto výzkumu;

Or. en

Pozměňovací návrh 105
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Návrh usnesení
Bod 28

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. za první krok ve směru komerčního 
využití jaderné energie považuje prověření 
technologické proveditelnosti jaderné 
syntézy ve zkušebním reaktoru ITER
a zdůrazňuje, že dosažení tohoto cíle ve 
značné míře závisí na zaručení 
dlouhodobého financování vědeckého 
výzkumu a že posuzuje navýšení 
dostupných prostředků za účelem rychlé 
realizace projektu;

28. za první krok ve směru komerčního 
využití jaderné energie považuje prověření 
technologické proveditelnosti jaderné 
syntézy ve zkušebním reaktoru ITER
a zdůrazňuje, že dosažení tohoto cíle ve 
značné míře závisí na zaručení 
dlouhodobého financování z rozpočtu EU 
vědeckého výzkumu a že posuzuje 
navýšení těchto prostředků za účelem 
rychlé realizace projektu;

Or. pl

Pozměňovací návrh 106
Marian-Jean Marinescu

Návrh usnesení
Bod 28

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. má za to, že výzkum technologické 
proveditelnosti nukleární syntézy
v Mezinárodním termonukleárním 
experimentálním reaktoru (ITER) je 
prvním krokem směrem k cíli obchodního 

28. má za to, že výzkum technologické 
proveditelnosti nukleární syntézy
v Mezinárodním termonukleárním 
experimentálním reaktoru (ITER) je 
prvním krokem směrem k cíli obchodního
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využívání této formy energie a zdůrazňuje, 
že dosažení tohoto cíle ve vysoké míře 
závisí na dlouhodobých zárukách 
financování tohoto výzkumu a že by se 
měly možnosti rozšíření dostupných zdrojů
v projektu urychleně prozkoumat;

a vědeckého využívání této formy energie
a zdůrazňuje, že dosažení tohoto cíle ve 
vysoké míře závisí na dlouhodobých 
zárukách financování tohoto výzkumu a že 
by se měly možnosti rozšíření dostupných 
zdrojů v projektu urychleně prozkoumat;

Or. en

Pozměňovací návrh 107
Nikolaos Vakalis

Návrh usnesení
Bod 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. bere na vědomí, že výroba biopaliv 
nese zčásti vinu za zvýšené ceny potravin, 
ale odstoupení od biopaliv nemůže vyřešit 
ani problém hladu ve světe, ani téma 
klimaticky zaměnitelné mobility;

29. bere na vědomí, že výroba biopaliv 
nese zčásti vinu za zvýšené ceny potravin, 
včetně ztráty biodiverzity a odlesňování, 
ale odstoupení od biopaliv nemůže vyřešit 
ani problém hladu ve světe, ani téma 
klimaticky zaměnitelné mobility;

Or. en

Pozměňovací návrh 108
Dorette Corbey, Elisa Ferreira, Åsa Westlund

Návrh usnesení
Bod 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. bere na vědomí, že výroba biopaliv 
nese zčásti vinu za zvýšené ceny potravin, 
ale odstoupení od biopaliv nemůže vyřešit 
ani problém hladu ve světe, ani téma 
klimaticky zaměnitelné mobility;

29. bere na vědomí, že výrobu biopaliv je 
třeba provádět ověřitelně udržitelným 
způsobem že odstoupení od biopaliv 
nemůže vyřešit ani problém hladu ve světe, 
ani téma klimaticky zaměnitelné mobility;

Or. en
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Pozměňovací návrh 109
Anders Wijkman

Návrh usnesení
Bod 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. bere na vědomí, že výroba biopaliv 
nese z zčásti vinu za zvýšené ceny 
potravin, ale že odstoupení od biopaliv 
nemůže vyřešit ani problém hladu ve 
světe, ani téma klimaticky zaměnitelné 
mobility;

29. bere na vědomí, že určitá výroba 
biopaliv může mít nepříznivý dopad na 
zvýšené ceny potravin, ale bere na vědomí, 
že současně biopaliva lze vyrábět 
odpovědně;

Or. en

Pozměňovací návrh 110
Lena Ek

Návrh usnesení
Bod 30

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30. navrhuje, aby Komise znovu 
promyslela názor na pevné kvóty biopaliv
a místo nich vyvinula pružné scénáře, 
které vezmou v úvahu nejen rostoucí 
celosvětovou potřebu zemědělské půdy na 
potraviny a krmiva, ale také otázku 
potřeby dovážet biopaliva do EU se 
zaměřením na vyhovění požadavkům
individuální mobility a přepravy zboží
v budoucnu;

Vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 111
Rebecca Harms

Návrh usnesení
Bod 30
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30. navrhuje, aby Komise znovu 
promyslela názor na pevné kvóty biopaliv
a místo nich vyvinula pružné scénáře, které 
vezmou v úvahu nejen rostoucí 
celosvětovou potřebu zemědělské půdy na 
potraviny a krmiva, ale také otázku 
potřeby dovážet biopaliva do EU se 
zaměřením na vyhovění požadavkům
individuální mobility a přepravy zboží
v budoucnu;

30. navrhuje, aby Komise opustila pevné 
kvóty biopaliv a místo toho vyvinula 
pružné scénáře, které vezmou v úvahu 
nejen rostoucí celosvětovou potřebu 
zemědělské půdy na potraviny a krmiva;

Or. en

Pozměňovací návrh 112
Dorette Corbey, Elisa Ferreira, Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez, Dan 
Jørgensen

Návrh usnesení
Bod 30

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30. navrhuje, aby Komise znovu 
promyslela názor na pevné kvóty biopaliv
a místo nich vyvinula pružné scénáře, 
které vezmou v úvahu nejen rostoucí 
celosvětovou potřebu zemědělské půdy na 
potraviny a krmiva, ale také otázku potřeby 
dovážet biopaliva do EU se zaměřením na 
vyhovění požadavkům individuální 
mobility a přepravy zboží v budoucnu;

30. navrhuje, aby Komise vyvinula scénáře
na pevné kvóty biopaliv používaných
v dopravě, které vezmou v úvahu nejen 
rostoucí celosvětovou potřebu zemědělské 
půdy na potraviny a krmiva a dopad na 
vodní zdroje, ale také otázku potřeby 
dovážet biopaliva do EU se zaměřením na 
vyhovění požadavkům individuální 
mobility a přepravy zboží v budoucnu;

Or. en

Pozměňovací návrh 113
Anders Wijkman

Návrh usnesení
Bod 30
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30. navrhuje, aby Komise znovu 
promyslela názor na pevné kvóty biopaliv
a místo nich vyvinula pružné scénáře, 
které vezmou v úvahu nejen rostoucí 
celosvětovou potřebu zemědělské půdy na 
potraviny a krmiva, ale také otázku 
potřeby dovážet biopaliva do EU se 
zaměřením na vyhovění požadavkům 
individuální mobility a přepravy zboží
v budoucnu;

30. navrhuje, aby Komise znovu 
promyslela názor na pevné kvóty biopaliv
a místo nich vyvinula pružné politiky, které 
vezmou lépe v úvahu komplexní povahu 
výroby biopaliv, včetně životního cyklu 
emisí CHG a zhodnocení nepřímých 
účinků;

Or. en

Pozměňovací návrh 114
Rebecca Harms

Návrh usnesení
Bod 31

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31. považuje za podstatné zahrnout 
rozvojové země do dlouhodobé strategie 
pro vývoj a výrobu biopaliv, aby se 
prověřila možnost jejich hospodářského 
plánování a ziskovosti, aby se zodpověděly 
otázky jejich ekologické udržitelnosti a 
v neposlední řadě aby se připustil sociální 
vývoj a trvalý nárůst výdělků ;

31. považuje za podstatné zahrnout 
rozvojové země do dlouhodobé strategie 
pro vývoj a výrobu biopaliv, aby se 
prověřila možnost jejich hospodářského 
plánování a ziskovosti, aby se zodpověděly 
otázky jejich ekologické udržitelnosti
s cílem zajistit dostačující výrobu potravin
a v neposlední řadě aby se připustil sociální 
vývoj a trvalý nárůst výdělků ;

Or. en

Pozměňovací návrh 115
Dorette Corbey, Riitta Myller, Åsa Westlund

Návrh usnesení
Bod 31
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31. považuje za podstatné zahrnout 
rozvojové země do dlouhodobé strategie 
pro vývoj a výrobu biopaliv, aby se 
prověřila možnost jejich hospodářského 
plánování a ziskovosti, aby se zodpověděly 
otázky jejich ekologické udržitelnosti a 
v neposlední řadě aby se připustil sociální 
vývoj a trvalý nárůst výdělků ;

31. považuje za podstatné zahrnout 
rozvojové země do dlouhodobé strategie 
pro vývoj a výrobu biopaliv, aby se 
prověřila možnost jejich hospodářského 
plánování a ziskovosti, aby se zodpověděly 
otázky jejich ekologické udržitelnosti a 
v neposlední řadě aby se připustil sociální 
vývoj a trvalý nárůst výdělků, a dále aby se 
zajistilo, že se rozvojovým zemím dostane 
průpravy tak, aby byly s to brát zřetel na 
evropská kritéria udržitelnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 116
Jens Holm, Roberto Musacchio, Bairbre de Brún

Návrh usnesení
Bod 32

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
urychlily výzkum a vývoj druhé generace 
biopaliv, aby mu zabezpečily potřebné 
financování a aby ho spojily s pevnými cíli 
výzkumu pro pěstování a využívání
biomasy;

32. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
urychlily výzkum a vývoj druhé generace 
biopaliv a aby mu zabezpečily potřebné 
financování;

Or. en

Pozměňovací návrh 117
Anders Wijkman

Návrh usnesení
Bod 32

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
urychlily výzkum a vývoj druhé generace

32. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
urychlily výzkum a vývoj pokročilých 
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biopaliv, aby mu zabezpečily potřebné 
financování a aby ho spojily s pevnými cíli 
výzkumu pro pěstování a využívání 
biomasy;

biopaliv, aby mu zabezpečily potřebné 
financování a aby ho spojily s pevnými cíli 
výzkumu pro výrobu bioenergií;

Or. en

Pozměňovací návrh 118
Anders Wijkman

Návrh usnesení
Bod 32 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
využívaly zkušeností, získaných z výzkumu 
udržitelných kriterií uvnitř EU, za účelem
aktivní podpory vývoje globálního 
standardu biopaliv;

Or. en

Pozměňovací návrh 119
Anders Wijkman

Návrh usnesení
Bod 33

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33. Vyzývá Komisi, aby znovu zvážila 
nezávazný charakter cíle 20% energetické 
účinnosti do roku 2020 a bude-li to 
potřebné, aby navrhla Radě, že tento cíl 
bude závazný;

33. Vyzývá Komisi a členské státy, aby 
odsouhlasily závazný cíl energetické 
účinnosti pro rok 2020 na nejméně20 %;

Or. en
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Pozměňovací návrh 120
Rebecca Harms

Návrh usnesení
Bod 33

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33. Vyzývá Komisi, aby znovu zvážila 
nezávazný charakter cíle 20% energetické 
účinnosti do roku 2020 a bude-li to 
potřebné, aby navrhla Radě, že tento cíl 
bude závazný;

33. Vyzývá Komisi, aby předložila 
Parlamentu a Radě legislativní návrh, že
cíl 20% energetické účinnosti do roku 
2020 bude závazný;

Or. en

Pozměňovací návrh 121
Johannes Blokland

Návrh usnesení
Bod 33

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33. vyzývá Komisi, aby znovu zvážila 
nezávazný charakter cíle 20% energetické 
účinnosti do roku 2020 a bude-li to 
potřebné, aby navrhla Radě, že tento cíl
bude závazný;

33. vyzývá Komisi, aby znovu zvážila 
nezávazný charakter cíle 20% energetické 
účinnosti do roku 2020 a aby navrhla Radě, 
že tento cíl bude závazný;

Or. nl

Pozměňovací návrh 122
Jens Holm, Roberto Musacchio, Bairbre de Brún

Návrh usnesení
Bod 33

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33. Vyzývá Komisi, aby znovu zvážila 
nezávazný charakter cíle 20% energetické 
účinnosti do roku 2020 a bude-li to 

33. Vyzývá Komisi, aby znovu zvážila 
nezávazný charakter cíle 20% energetické 
účinnosti do roku 2020 a aby navrhla Radě, 
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potřebné, aby navrhla Radě, že tento cíl 
bude závazný;

že tento cíl bude učiněn závazným pomocí 
jasných měření v každém příslušném 
odvětví, která stanoví konkrétní cíle;

Or. en

Pozměňovací návrh 123
Elisa Ferreira, Evangelia Tzampazi, Dorette Corbey, Inés Ayala Sender, María Sornosa 
Martínez, Riitta Myller, Åsa Westlund

Návrh usnesení
Bod 33

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33. vyzývá Komisi, aby znovu zvážila 
nezávazný charakter cíle 20% energetické 
účinnosti do roku 2020 a bude-li to 
potřebné, aby navrhla Radě, že tento cíl 
bude závazný;

33. vyzývá Komisi, aby znovu zvážila 
nezávazný charakter cíle 20% energetické 
účinnosti do roku 2020 a bude-li to 
potřebné, aby navrhla Radě, že tento cíl 
bude závazný; zdůrazňuje tedy potřebu 
prozkoumat možnost stanovení
prozatímního snížení cílů;

Or. en

Pozměňovací návrh 124
Markus Pieper

Návrh usnesení
Bod 33 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33a. vyzývá Komisi, aby zajistila trvalé 
pěstování biomasy pro výrobu 
biologických pohonných hmot
v celosvětovém měřítku na úrovni 
evropského práva životního prostředí
a křížovou shodu v rámci společné 
zemědělské politiky;

Or. de
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Pozměňovací návrh 125
Rebecca Harms, Caroline Lucas

Návrh usnesení
Bod 34

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34. vyzývá k široké lokálně založené
veřejné informační kampani s majiteli 
domů a bytů za zlepšení decentralizované 
energetické účinnosti, podloženou 
zobrazením teplotní bilance a informací
o energetické účinnosti, pokud jde o jejich 
majetky, a dále doporučeními pro 
financování možných modernizačních 
prací podle plánů mikroúvěrů;

34. vyzývá k široké lokálně založené 
veřejné informační kampani, nabízející 
svobodné, nestranné a široké energetické 
služby, s majiteli domů a bytů za zlepšení 
decentralizované energetické účinnosti, 
včetně zobrazení teplotní bilance
a informací o energetické účinnosti, pokud 
jde o jejich majetky, a dále doporučeními 
pro financování možných modernizačních 
prací podle plánů mikroúvěrů;

Or. en

Pozměňovací návrh 126
Katerina Batzeli, Dorette Corbey

Návrh usnesení
Bod 34

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34. vyzývá k široké lokálně založené 
veřejné informační kampani s majiteli 
domů a bytů za zlepšení decentralizované 
energetické účinnosti, podloženou 
zobrazením teplotní bilance a informací 
o energetické účinnosti, pokud jde o jejich 
majetky, a dále doporučeními pro 
financování možných modernizačních 
prací podle plánů mikroúvěrů;

34. vyzývá k široké lokálně založené 
veřejné informační kampani s majiteli 
domů a bytů za zlepšení decentralizované 
energetické účinnosti, podloženou 
zobrazením teplotní bilance a informací 
o energetické účinnosti, pokud jde o jejich 
majetky, s příklady z každodenního života,
a dále doporučeními pro financování 
možných modernizačních prací podle 
plánů mikroúvěrů nebo dotací; navrhuje
tedy, aby se poskytly pobídky pro 
modernizaci nájemního vlastnictví s cílem 
snížit objem spotřebované energie, a kde 
to bude vhodné, i daňové sazby příjmu 
z pronájmu podle investičních nákladů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 127
Pilar del Castillo Vera

Návrh usnesení
Bod 34 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
podnikly aktivní kroky ke zvýšení 
povědomí o důležitosti informačních 
a komunikačních technologií pro zlepšení 
energetické účinnosti, udržitelný rozvoj 
a kvalitu života občanů EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 128
Romana Jordan Cizelj

Návrh usnesení
Bod 36

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

36. podporuje jasnou evropskou koordinaci
pro rozšiřování simultánní výroby energie
a teploty a její integraci do průmyslových 
provozů, abychom zajistili lokální
a regionální opěrné body v souvislosti
s klimatickými opatřeními, přičemž 
bychom zároveň zajistili zlepšení efektivity 
spotřeby energie;

36. podporuje jasnou evropskou koordinaci
pro rozšiřování simultánní výroby 
elektrické energie a teploty a její integraci 
do průmyslových provozů, abychom 
zajistili lokální a regionální opěrné body
v souvislosti s klimatickými opatřeními, 
přičemž bychom zároveň zajistili zlepšení 
efektivity spotřeby energie;

Or. sl

Pozměňovací návrh 129
Vittorio Prodi

Návrh usnesení
Bod 36
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

36. vyzývá ke zřetelné evropské 
součinnosti za rozšíření kogenerace a její 
integraci do průmyslových podniků, aby se 
garantovaly místní nebo regionální 
startovní body pro opatření na ochranu 
klimatu a současně zvyšující se účinnost 
spotřeby energie;

36. vyzývá ke zřetelné evropské 
součinnosti za rozšíření kogenerace, 
trigenerace a jejich integraci do 
průmyslových podniků, aby se garantovaly 
místní nebo regionální startovní body pro 
opatření na ochranu klimatu a současně 
zvyšující se účinnost spotřeby energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 130
Fiona Hall, Anders Wijkman

Návrh usnesení
Bod 37

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

37. navrhuje, aby členské státy vytvořily 
pobídky k modernizaci snížením DPH na 
modernizaci a zařízení používaného
k jejímu provedení, odstupňováním 
zdanění pozemků a majetku směrem
k energetické účinnosti staveb
a vytvořením osvědčení o energetické 
účinnosti;

37. vyzývá ECOFIN k zavedení snížené 
DPH na zboží a služeb, šetřící energii;
zvláště navrhuje, aby členské státy 
vytvořily pobídky k modernizaci snížením 
DPH na modernizační práce a zařízení, 
používanému k jejich provedení, 
odstupňováním zdanění pozemků
a majetku směrem k energetické účinnosti 
staveb a úplnou implementací a podporou 
osvědčení o energetickém výkonu;

Or. en

Pozměňovací návrh 131
Katerina Batzeli, Dorette Corbey

Návrh usnesení
Bod 38

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

38. navrhuje systém pobídek pro 
modernizaci nájemního majetku a snížení 

vypouští se



PE414.179v01-00 64/97 AM\746497CS.doc

CS

daňových sazeb z příjmu podle 
investičních nákladů;

Or. en

Pozměňovací návrh 132
Rebecca Harms

Návrh usnesení
Bod 38

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

38. navrhuje systém pobídek pro 
modernizaci nájemního majetku a snížení 
daňových sazeb z příjmu podle 
investičních nákladů;

38. navrhuje systém pobídek pro 
modernizaci nájemního majetku a snížení 
daňových sazeb z příjmu podle 
investičních nákladů na obnovitelné 
systémy topení a elektřiny a na získání 
vyšší účinnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 133
Fiona Hall, Anders Wijkman

Návrh usnesení
Bod 38 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

38a. konstatuje u vědomí životnosti staveb, 
prvořadou důležitost zajistit, aby nové 
stavby byly stavěny s nejvyššími možnými 
standardy energetické účinnosti, aby 
stávající stavby byly vylepšeny na 
současné standardy a aby byly používány
minimální (stanovené) úrovně energie
z obnovitelných zdrojů na topení
a chlazení ve všech nových nebo 
renovovaných stavbách;

Or. en



AM\746497CS.doc 65/97 PE414.179v01-00

CS

Pozměňovací návrh 134
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez, Evangelia Tzampazi, Dorette Corbey, 
Riitta Myller, Åsa Westlund

Návrh usnesení
Bod 39

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

39. vyzývá příslušné místní úřady
a profesní asociace v členských státech, 
aby zavedly jako první krok v tomto směru
kriteria energetické účinnosti pro nové 
stavby jako hlavní motiv pro architekty
a stavební inženýry, s předpisy pro stavby
pokud jde o energetickou účinnost nových 
staveb;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 135
Fiona Hall, Anders Wijkman

Návrh usnesení
Bod 39

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

39. vyzývá příslušné místní úřady
a profesní asociace v členských státech, 
aby zavedly jako první krok tímto směrem 
kriteria energetické účinnosti pro nové 
stavby jako hlavní motiv pro architekty 
a stavební inženýry, s předpisy pro stavby,
pokud jde o.energetickou účinnost nových 
staveb;

39. požaduje minimální standardy
energetické účinnosti pro nové 
a renovované stavby; vyzývá příslušné 
místní úřady a profesní asociace 
v členských státech, aby pracovaly
s architekty a stavebními inženýry na 
zavedení předpisů pro stavby a zavedení 
nejlepších postupů pro různé typy staveb
s cílem maximalizovat energetickou 
účinnost v nových a renovovaných 
stavbách;

Or. en
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Pozměňovací návrh 136
Riitta Myller

Návrh usnesení
Bod 39

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

39. vyzývá příslušné místní úřady
a profesní asociace v členských státech, 
aby zavedly jako první krok tímto směrem 
kriteria energetické účinnosti pro nové 
stavby jako hlavní motiv pro architekty
a stavební inženýry, s předpisy pro stavby, 
pokud jde o energetickou účinnost nových 
staveb;

39. vyzývá příslušné místní úřady
a profesní asociace v členských státech, 
aby zavedly jako první krok tímto směrem 
kriteria energetické účinnosti pro nové 
stavby jako hlavní motiv pro architekty
a stavební inženýry, s předpisy pro stavby, 
pokud jde o energetickou účinnost nových 
staveb a v této souvislosti k zajištění 
čistého a zdravého vzduchu uvnitř staveb;

Or. en

Pozměňovací návrh 137
Fiona Hall, Anders Wijkman

Návrh usnesení
Bod 39a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

39a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
poskytly aktivní podporu výzkumu
a technologickému rozvoji, týkajícímu se 
osvětlovacích technologií a inteligentních 
osvětlovacích aplikací, aby se zavádění 
energeticky účinnějšího osvětlení ve 
vnitřních i vnějších veřejných prostorách 
– s důrazem na vysoce účinné diody
vyzařující světlo (LED) – mohlo 
energičtěji propagovat;

Or. en
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Pozměňovací návrh 138
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez, Evangelia Tzampazi, Dorette Corbey, 
Riitta Myller, Justas Vincas Paleckis

Návrh usnesení
Bod 39a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

39a. vyzývá členské státy společně
s příslušnými místními úřady a profesními 
organizacemi, aby předložily kriteria 
energetické účinnosti, směrnice a předpisy 
pro nové stavby a důležité rekonstrukční 
práce, a zdůrazňuje základní úlohu 
veřejných úřadů v podpoře zahrnutí 
požadavků energetické účinnosti mezi 
pravidla upravující zadávání veřejných 
zakázek;

Or. en

Pozměňovací návrh 139
Justas Vincas Paleckis, Dorette Corbey, Riitta Myller, Åsa Westlund

Návrh usnesení
Bod 39b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

39b. bere na vědomí, že obnova a zlepšení 
energetické účinnosti panelových domů, 
zvláště v těch zemích, kde takové domy 
tvoří největší část trhu s byty, je 
nejsnadnější cestou k úsporám energie
a snížení emisí CO2; vyzývá Komisi, aby 
korigovala a navýšila 2% limit 
strukturálních fondů, použitelný na 
granty na obnovu věžáků;

Or. en
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Pozměňovací návrh 140
Riitta Myller, Åsa Westlund

Návrh usnesení
Bod 39c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

39c. bere na vědomí, že dlouhodobý cíl ve 
stavebnictví v Evropě by měl v nových 
obytných stavbách do roku 2015 a 
v nových obchodních a veřejných 
budovách do roku 2020 být nulový čistý 
energetický výkon, a má za to, že tento cíl 
by měl být rozšířen v dlouhodobém 
horizontu na rekonstruované stavby;

Or. en

Pozměňovací návrh 141
Rebecca Harms

Návrh usnesení
Bod 40

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

40. vyzývá Komisi, aby přizpůsobila 
požadavky energetické účinnosti na 
elektrická a elektronická zařízení všeho 
druhu vývoji trhu každých pět let, aby se 
aktualizovaly stávající programy označení
nebo klasifikace účinnosti a to s cílem 
zabránit, aby spotřebitelé dostávali 
nepřesné informace;

40. vyzývá Komisi, aby přizpůsobila 
požadavky energetické účinnosti na 
elektrická a elektronická zařízení všeho 
druhu vývoji trhu nejméně každých pět let, 
řídíc se zásadou nejrychlejšího běžce, aby 
se aktualizovaly stávající programy 
označení nebo klasifikace účinnosti a to
s cílem zabránit, aby spotřebitelé dostávali 
nepřesné informace;

Or. en

Pozměňovací návrh 142
Rebecca Harms, Caroline Lucas

Návrh usnesení
Bod 40 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

40a. vyzývá Komisi, aby stanovila přísné 
cíle EU a stanovila integrované politiky 
průmyslu, určené k zajištění přístupu na 
trh a příjmutí energeticky účinných 
technologií, včetně rozvoje společných 
technologických cílů (jako např. pasivní 
domy), většího využívání integrovaných 
politických strategií jako např. trhů, 
udávajících tón a zelených veřejných
zakázek a podpůrné úpravy s ohledem na 
navrhování výrobků a minimální 
standardy;

Or. en

Pozměňovací návrh 143
Nikolaos Vakalis

Návrh usnesení
Bod 40 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

40a. vyzývá členské státy, aby navrhly 
komplexní politiku veřejných zakázek na 
národní, regionální a místní úrovni tak, 
aby se zvýšila energetická účinnost 
veřejných budov a elektrických zařízení
používaných ve veřejných službách. Tím 
se dá příklad a podnítí se vyšší poptávka 
po zelených výrobcích a službách;

Or. en

Pozměňovací návrh 144
Pilar del Castillo Vera

Návrh usnesení
Bod 41
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

41. Vyzývá Komisi, aby zvážila zákaz 
funkcí stand-by pro nová zařízení jako 
součást revize směrnice Eko-design a aby 
zavedla povinnost módů automatického 
vypnutí a šetření energií i pro zařízení
s velkými motory a pro průmyslová 
zařízení a stroje;

41. Vyzývá Komisi, členské státy
a evropský průmysl, aby podporovaly 
pomocí kampaně, navržené ke zvýšení 
obecného povědomí, používání 
inteligentních zařízení a přijetí módů 
automatického vypnutí a šetření energií pro 
průmyslová zařízení a stroje;

Or. en

Pozměňovací návrh 145
Peter Liese

Návrh usnesení
Bod 41

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

41. vyzývá Komisi, aby zvážila zákaz 
funkcí stand-by pro nová zařízení jako 
součást revize směrnice Eko-design a aby 
udělala módy automatického vypnutí
a šetření energií povinnými i pro zařízení
s velkými motory a pro průmyslová 
zařízení a strojírenství;

41. vyzývá Komisi, aby důsledně
realizovala zákaz přístrojů s velkými 
ztrátami při režimu stand-by a 
v následujícím kroku při realizaci
směrnice Eko-design přezkoumala 
závaznou možnost vypnutí přístrojů a aby 
udělala módy automatického vypnutí
a šetření energií povinnými i pro zařízení
s velkými motory a pro průmyslová 
zařízení a strojírenství;

Or. de

Pozměňovací návrh 146
Evangelia Tzampazi, Dorette Corbey, Åsa Westlund

Návrh usnesení
Bod 41

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

41. vyzývá Komisi, aby zvážila zákaz 
funkcí stand-by pro nová zařízení jako 

41. vyzývá Komisi, aby zvážila zákaz 
funkcí stand-by pro nová zařízení jako 
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součást revize směrnice Eko-design a aby 
zvedla povinnost módů automatického 
vypnutí a šetření energií i pro zařízení
s velkými motory a pro průmyslová 
zařízení a stroje;

součást revize směrnice Eko-design, aby 
zavedla minimální standardy energetické 
účinnosti a aby zavedla povinnost módů
automatického vypnutí a šetření energií
i pro zařízení s velkými motory a pro 
průmyslová zařízení a stroje;

Or. en

Pozměňovací návrh 147
Fiona Hall, Anders Wijkman

Návrh usnesení
Bod 41 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

41a. vyzývá ke včasnému a důslednému
provedení požadavků z roku 2006, 
týkajících se montáže chytrých měřičů
s cílem zvýšit povědomí spotřebitelů
o využívání elektřiny a pomoci
dodavatelům elektrické energie účinněji 
řídit poptávku;

Or. en

Pozměňovací návrh 148
Anders Wijkman

Návrh usnesení
Bod 42 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

42a. vyzývá Evropskou investiční banku
a její přidružený rizikový kapitál, 
Evropský investiční fond, aby výrazně 
rozšířily svou podporu energetické 
účinnosti a vývoje obnovitelných energií;

Or. en
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Pozměňovací návrh 149
Johannes Blokland

Návrh usnesení
Bod 43

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

43. připomíná příslušným činitelům, že 
evropské cíle ochrany klimatu, podle nichž 
mají být emise CO2 sníženy do roku 2020
o nejméně 20 % oproti roku 1990
a energetická účinnost současně zvýšena
o 20 %, musí splnit také odvětví dopravy;

43. připomíná příslušným činitelům, že 
evropské cíle ochrany klimatu, podle nichž 
mají být emise CO2 sníženy do roku 2020
o nejméně 20 %, a pokud dojde
k mezinárodní dohodě, o nejméně 30 % 
oproti roku 1990 a energetická účinnost 
současně zvýšena o 20 %, musí splnit také 
odvětví dopravy;

Or. nl

Pozměňovací návrh 150
Anders Wijkman

Návrh usnesení
Bod 43 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

43a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
připisovaly nejvyšší prioritu energetické 
účinnosti a obnovitelným zdrojům
v kontextu rozvojové spolupráce;

Or. en

Pozměňovací návrh 151
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Návrh usnesení
Bod 44

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

44. požaduje úplnou směsici politiky 
vzájemných podpůrných opatření za 
účelem udržitelné dopravní politiky, 

44. požaduje úplnou směsici politiky 
vzájemných podpůrných opatření za 
účelem udržitelné dopravní politiky, 
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obsahující vývoj dopravní technologie 
(ekologicky účinná inovace), zvýšené 
využívání alternativních forem pohonu, 
inteligentní řízení dopravy, změny ve stylu 
jízdy a používání automobilu a daň z CO2, 
která by mohla být podpořena jasným 
výběrem ve veřejných zakázkách;

obsahující vývoj dopravní technologie 
(ekologicky účinná inovace), zvýšené 
využívání alternativních zdrojů energie 
pro dopravu, vytváření distribučních sítí 
pro čistá paliva, zvýšené využívání 
alternativních forem pohonu, inteligentní 
řízení dopravy, změny ve stylu jízdy
a používání automobilu, zlepšenou 
logistiku „zelených koridorů“ a TIC pro 
dopravu, daň z CO2 a modernizaci veřejné 
dopravy s cílem dosáhnout nulových 
emisí, aniž by se zanedbávala zvýšená
potřeba mobility; zdůrazňuje, že to vše by 
mohlo být podpořeno jasným výběrem ve 
veřejných zakázkách;

Or. en

Pozměňovací návrh 152
Dorette Corbey, Katerina Batzeli, Åsa Westlund

Návrh usnesení
Bod 44

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

44. požaduje úplnou směsici politiky 
vzájemných podpůrných opatření za 
účelem udržitelné dopravní politiky, 
obsahující vývoj dopravní technologie 
(ekologicky účinná inovace), zvýšené 
využívání alternativních forem pohonu, 
inteligentní řízení dopravy, změny ve stylu 
jízdy a používání automobilu a daň z CO2, 
která by mohla být podpořena jasným 
výběrem ve veřejných zakázkách;

44. požaduje úplnou směsici politiky 
vzájemných podpůrných opatření za 
účelem udržitelné dopravní politiky, 
obsahující vývoj dopravní technologie 
(ekologicky účinná inovace), vytváření 
distribučních sítí pro čistá paliva, zvýšené 
využívání alternativních forem pohonu, 
zvýšené využívání alternativních zdrojů 
pro dopravu, inteligentní řízení dopravy, 
změny ve stylu jízdy a používání 
automobilu, daň z CO2 a modernizaci 
veřejné dopravy s cílem dosáhnout 
nulových emisí, aniž by se zanedbávala
zvýšená potřeba mobility jako znaku 
současného životního stylu; zdůrazňuje, 
že to vše by mohlo být podpořeno jasným 
výběrem ve veřejných zakázkách;

Or. en
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Pozměňovací návrh 153
Vittorio Prodi

Návrh usnesení
Bod 44

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

44. požaduje úplnou směsici politiky 
vzájemných podpůrných opatření za 
účelem udržitelné dopravní politiky, 
obsahující vývoj dopravní technologie 
(ekologicky účinná inovace), zvýšené 
využívání alternativních forem pohonu, 
inteligentní řízení dopravy, změny ve stylu 
jízdy a používání automobilu a daň z CO2, 
která by mohla být podpořena jasným 
výběrem ve veřejných zakázkách;

44. požaduje úplnou směsici politiky 
vzájemných podpůrných opatření za 
účelem udržitelné dopravní politiky,
obsahující vývoj dopravní technologie 
(ekologicky účinná inovace), zvýšené 
využívání alternativních forem pohonu, 
inteligentní řízení dopravy, změny ve stylu 
jízdy a používání automobilu s cílem zvýšit 
průměrnou rychlost za současného 
snížení maximální povolené rychlosti
a výkonu automobilů a daň z CO2, která
by mohla být podpořena jasným výběrem 
ve veřejných zakázkách;

Or. en

Pozměňovací návrh 154
Etelka Barsi-Pataky

Návrh usnesení
Bod 44

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

44. požaduje úplnou směsici politiky 
vzájemných podpůrných opatření za 
účelem udržitelné dopravní politiky, 
obsahující vývoj dopravní technologie 
(ekologicky účinná inovace), zvýšené 
využívání alternativních forem pohonu, 
inteligentní řízení dopravy, změny ve stylu 
jízdy a používání automobilu a daň z CO2, 
která by mohla být podpořena jasným 
výběrem ve veřejných zakázkách;

44. požaduje úplnou směsici politiky 
vzájemných podpůrných opatření za 
účelem udržitelné dopravní politiky, 
obsahující vývoj dopravní technologie 
(ekologicky účinná inovace), zvýšené 
využívání alternativních forem pohonu, 
inteligentní řízení dopravy a změny ve 
stylu jízdy, používání automobilu, což by 
mohlo být podpořeno jasným výběrem ve 
veřejných zakázkách;

Or. en
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Pozměňovací návrh 155
Pilar del Castillo Vera

Návrh usnesení
Bod 45

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

45. požaduje, aby byly všechny druhy 
dopravy plně zahrnuty do internalizace 
svých vnějších nákladů;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 156
Etelka Barsi-Pataky

Návrh usnesení
Bod 45

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

45. požaduje, aby byly všechny druhy 
dopravy plně zahrnuty do internalizace 
svých vnějších nákladů;

45. má za to, že se musí věnovat zvláštní 
pozornost použití zásady, že znečišťovatel 
platí, a požaduje, aby byly všechny druhy 
dopravy plně zahrnuty do internalizace 
svých vnějších nákladů; zdůrazňuje, že 
dosažení tohoto cíle bude vyžadovat 
odpovídající ekonomické prostředí
a vyzývá členské státy, aby přehodnotily 
daně a poplatky, které se toho týkají;

Or. en

Pozměňovací návrh 157
Jens Holm, Roberto Musacchio, Bairbre de Brún

Návrh usnesení
Bod 45

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

45. požaduje, aby byly všechny druhy 45. požaduje, aby byly všechny druhy 
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dopravy plně zahrnuty do internalizace 
svých vnějších nákladů;

dopravy plně zahrnuty do internalizace 
svých vnějších nákladů a v tomto ohledu 
bere na vědomí, že v důsledku globální 
dělby práce současný tržní systém vyrábí 
velmi vysoký vstup dopravy podobných 
výrobků, které by bylo možné snadno 
vyrábět na místě;

Or. en

Pozměňovací návrh 158
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Návrh usnesení
Bod 45

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

45.; požaduje, aby byly všechny druhy 
dopravy plně zahrnuty do 
internacionalizace svých vnějších nákladů

45. požaduje, aby byly všechny druhy 
dopravy plně zahrnuty do internalizace
svých vnějších nákladů;

(Jazykový pozměňovací návrh – týká se 
pouze španělské verze)

Or. es

Pozměňovací návrh 159
Pilar del Castillo Vera

Návrh usnesení
Bod 47 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

47a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zužitkovaly možný potenciál satelitního 
navigačního systému s ohledem na 
rostoucí energetickou účinnost na poli 
dopravy díky zlepšení řízení a organizace 
dopravních toků, poskytování informace
v reálném čase o pohybu zboží a osob
a díky optimalizované volbě cest
a způsobu dopravy;
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Or. en

Pozměňovací návrh 160
Peter Liese

Návrh usnesení
Bod 48 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

48a. zdůrazňuje naléhavou nutnost 
stanovit střednědobý cíl pro emise CO2
u výfukových plynů osobních automobilů, 
který bude nanejvýš na 95g;

Or. de

Pozměňovací návrh 161
Elisa Ferreira, Dorette Corbey, Åsa Westlund

Návrh usnesení
Bod 50

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

50. zdůrazňuje potenciál železniční 
dopravy jako způsobu dopravy s nízkými 
emisemi uhličitanů, energeticky účinného 
způsobu dopravy jak na dlouhé vzdálenosti 
při přepravě nákladů, tak na krátké
a střední vzdálenosti v regionální
a příměstské dopravě; 

50. zdůrazňuje potenciál železniční 
dopravy jako způsobu dopravy s nízkými 
emisemi uhličitanů, energeticky účinného 
způsobu dopravy jak na dlouhé vzdálenosti 
při přepravě nákladů, tak na krátké
a střední vzdálenosti v regionální
a příměstské dopravě a požaduje, aby se 
takové priority odrazily v kriteriích 
podpory regionálních a kohezních fondů; 

Or. en

Pozměňovací návrh 162
Peter Liese

Návrh usnesení
Bod 50
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

50. Zdůrazňuje potenciál železniční 
dopravy jako druhu dopravy s nízkými 
emisemi uhličitanů, energeticky účinného 
způsobu jak na dlouhé vzdálenosti při 
přepravě nákladů, tak na krátké a střední 
vzdálenosti v regionální a příměstské 
dopravě; 

50. Zdůrazňuje potenciál železniční 
dopravy jako druhu dopravy s nízkými 
emisemi uhličitanů, energeticky účinného 
způsobu jak na dlouhé vzdálenosti při 
přepravě nákladů, tak na krátké a střední 
vzdálenosti v regionální a příměstské 
dopravě; považuje cílené odlehčení 
uživatelů kolejové dopravy za nutné, 
přičemž příjmy z dražeb představují možný 
zdroj financí;

Or. de

Pozměňovací návrh 163
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Návrh usnesení
Bod 51

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

51. vítá vytváření a rozšiřování 
transevropských sítí a požaduje, aby byly 
co nejdříve dokončeny prioritní projekty, 
poněvadž jsou životně důležité pro 
přepravu nákladů a udržitelnou evropskou 
dopravní politiku;

51. vítá vytváření a rozšiřování 
transevropských sítí a požaduje, aby byly 
co nejdříve dokončeny prioritní projekty,
zvláště ty, které jsou nejpřátelštější ke 
klimatu, včetně „zelených koridorů“, 
poněvadž jsou životně důležité pro 
přepravu nákladů a udržitelnou evropskou 
dopravní politiku;

Or. en

Pozměňovací návrh 164
Elisa Ferreira, Dorette Corbey, Åsa Westlund

Návrh usnesení
Bod 51

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

51. vítá vytváření a rozšiřování 51. vítá vytváření a rozšiřování 
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transevropských sítí a požaduje, aby byly 
co nejdříve dokončeny prioritní projekty, 
poněvadž jsou životně důležité pro 
přepravu nákladů a udržitelnou evropskou 
dopravní politiku;

transevropských sítí a požaduje, aby byly 
co nejdříve dokončeny prioritní projekty, 
zvláště ty, které jsou nejpřátelštější ke 
klimatu, poněvadž jsou životně důležité
pro přepravu nákladů a udržitelnou 
evropskou dopravní politiku;

Or. en

Pozměňovací návrh 165
Marian-Jean Marinescu

Návrh usnesení
Bod 51

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

51. vítá vytváření a rozšiřování 
transevropských sítí a požaduje, aby byly 
co nejdříve dokončeny prioritní projekty, 
poněvadž jsou životně důležité pro 
přepravu nákladů a udržitelnou evropskou 
dopravní politiku;

51. vítá vytváření a plánované rozšiřování 
transevropských sítí do sousedních zemí
a požaduje, aby byly co nejdříve 
dokončeny prioritní projekty, poněvadž 
jsou životně důležité pro přepravu nákladů
a udržitelnou evropskou dopravní politiku;

Or. en

Pozměňovací návrh 166
Etelka Barsi-Pataky

Návrh usnesení
Bod 51

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

51. vítá vytváření a rozšiřování 
transevropských sítí a požaduje, aby byly 
co nejdříve dokončeny prioritní projekty, 
poněvadž jsou životně důležité pro 
přepravu nákladů a udržitelnou evropskou 
dopravní politiku;

51. vítá vytváření a rozšiřování 
transevropských sítí a vyzývá členské 
státy, aby byly co nejdříve dokončeny 
prioritní projekty, poněvadž jsou životně 
důležité pro přepravu nákladů a udržitelnou 
evropskou dopravní politiku;

Or. en
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Pozměňovací návrh 167
Romana Jordan Cizelj

Návrh usnesení
Bod 51

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

51. vítá vybudování a rozšíření 
transevropské sítě a vyzývá k co 
nejrychlejšímu uzavření prioritních 
projektů, protože jsou velmi důležité pro 
nákladní přepravu a udržitelnou evropskou 
dopravní politiku;

51. vítá vybudování a rozšíření 
transevropských sítí a vyzývá k co 
nejrychlejšímu uzavření prioritních 
projektů, protože jsou velmi důležité pro 
nákladní přepravu a udržitelnou evropskou 
dopravní politiku;

Or. sl

Pozměňovací návrh 168
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Návrh usnesení
Bod 51

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

51. vítá vytváření a rozšiřování 
transevropských sítí a požaduje, aby byly 
co nejdříve dokončeny prioritní projekty, 
poněvadž jsou životně důležité pro 
přepravu nákladů a udržitelnou evropskou 
dopravní politiku;

51. vítá vytváření a rozšiřování 
transevropských sítí a požaduje, aby byly 
co nejdříve dokončeny prioritní projekty, 
poněvadž jsou životně důležité pro 
přepravu nákladů a udržitelnou evropskou 
dopravní politiku;

(Jazykový pozměňovací návrh – týká se 
pouze španělské verze)

Or. es

Pozměňovací návrh 169
Jens Holm, Roberto Musacchio, Antonio De Blasio

Návrh usnesení
Bod 51
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

51. vítá vytváření a rozšiřování 
transevropských sítí a požaduje, aby byly 
co nejdříve dokončeny prioritní projekty, 
poněvadž jsou životně důležité pro 
přepravu nákladů a udržitelnou evropskou 
dopravní politiku;

51. vítá vytváření a rozšiřování 
transevropských železničních sítí
a požaduje, aby byly co nejdříve 
dokončeny prioritní projekty, poněvadž 
jsou životně důležité pro přepravu nákladů
a udržitelnou evropskou dopravní politiku;

Or. en

Pozměňovací návrh 170
Johannes Blokland

Návrh usnesení
Bod 51 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

51a. poukazuje na důležitou roli 
vnitrozemské vodní nákladní dopravy
a zdůrazňuje, že toto odvětví nepoškozuje 
životní prostředí a že má ještě nadbytek 
logistické kapacity;

Or. nl

Pozměňovací návrh 171
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Návrh usnesení
Bod 51 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

51a. lituje, že program transevropských 
sítí nebyl použit k zajištění potřebné 
infrastruktury pro distribuci 
alternativních zdrojů energie pro dopravu 
(biopaliva, vodík, elektřina, atd.)
z obnovitelné energie;

Or. en
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Pozměňovací návrh 172
Johannes Blokland

Návrh usnesení
Bod 52

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

52. vyjadřuje politování nad tím, že ačkoli
z hlediska dopravní politiky je nutné, aby 
se nákladní doprava přenesla na železnici, 
došlo v uplynulém desetiletí ke snížení 
investic do výstavby železniční sítě;

52. vyjadřuje politování nad tím, že ačkoli
je v zájmu dopravního sektoru jako celku  
– možné přesunout velkou část nákladní
dopravy na železnici a na vnitrozemské 
vodní cesty, došlo v uplynulém desetiletí 
ke snížení investic do výstavby železniční 
sítě;

Or. en

Pozměňovací návrh 173
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Návrh usnesení
Bod 53

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

53 vyzývá členské státy a místní úřady, aby 
cenovými opatřeními podpořily modální 
posun od automobilů k místní veřejné 
dopravě a ze silnice na železnici a aby 
udržitelnými investicemi do potřebné 
infrastruktury masivně rozšířily všeobecné 
služby a zatraktivnily je;

53. vyzývá členské státy a místní úřady, 
aby cenovými opatřeními a jinými 
pobídkami podpořily modální posun od 
automobilů k místní veřejné dopravě a ze 
silnice na ekologičtější způsoby dopravy
a aby udržitelnými investicemi do potřebné 
infrastruktury masivně rozšířily a zlepšily 
všeobecné služby a zatraktivnily je;
v přechodném období požaduje zlepšení
v integraci soukromé/ individuální 
dopravy s logistikou osobní/ nákladní 
dopravy a se systémy veřejné/ kolektivní 
dopravy;

Or. en
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Pozměňovací návrh 174
Dorette Corbey, Riitta Myller, Justas Vincas Paleckis, Åsa Westlund

Návrh usnesení
Bod 53

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

53. vyzývá členské státy a místní úřady, 
aby cenovými opatřeními podpořily 
modální posun od automobilů k místní 
veřejné dopravě a ze silnice na železnici
a aby udržitelnými investicemi do potřebné 
infrastruktury masivně rozšířily všeobecné 
služby a zatraktivnily je;

53. vyzývá členské státy a místní úřady, 
aby cenovými opatřeními a jinými 
pobídkami podpořily modální posun od 
automobilů k místní veřejné dopravě a ze 
silnice na ekologičtější způsoby dopravy
a aby udržitelnými investicemi do potřebné 
infrastruktury masivně rozšířily a zlepšily 
všeobecné služby a zatraktivnily je;
v přechodném období požaduje zlepšení
v integraci soukromé/ individuální 
dopravy s logistikou osobní/ nákladní 
dopravy a se systémy veřejné/ kolektivní 
dopravy;

Or. en

Pozměňovací návrh 175
Pilar del Castillo Vera

Návrh usnesení
Bod 53

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

53. vyzývá členské státy a místní úřady, 
aby cenovými opatřeními podpořily 
modální posun od automobilů k místní 
veřejné dopravě a ze silnice na železnici
a aby udržitelnými investicemi do potřebné 
infrastruktury masivně rozšířily všeobecné 
služby a zatraktivnily je;

53. vyzývá členské státy a místní úřady, 
aby zvýšeným výzkumem a inovacemi
podpořily modální posun od automobilů
k místní veřejné dopravě a ze silnice na 
železnici a aby udržitelnými investicemi do 
potřebné infrastruktury masivně rozšířily 
všeobecné služby a zatraktivnily je;

Or. en
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Pozměňovací návrh 176
Rebecca Harms, Caroline Lucas

Návrh usnesení
Bod 53

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

53. vyzývá členské státy a místní úřady, 
aby cenovými opatřeními podpořily 
modální posun od automobilů k místní 
veřejné dopravě a ze silnice na železnici
a aby udržitelnými investicemi do potřebné 
infrastruktury masivně rozšířily všeobecné 
služby a zatraktivnily je;

53. vyzývá členské státy a místní úřady, 
aby cenovými opatřeními a jinými 
pobídkami podpořily modální posun od 
automobilů k místní veřejné dopravě a ze 
silnice na ekologičtější způsoby dopravy
a aby udržitelnými investicemi do potřebné 
infrastruktury masivně rozšířily, a zlepšily 
všeobecné služby a zatraktivnily veřejnou 
dopravu; v přechodném období požaduje 
zlepšení v integraci soukromé/ 
individuální dopravy s logistikou osobní/ 
nákladní dopravy a se systémy veřejné/ 
kolektivní dopravy;

Or. en

Pozměňovací návrh 177
Dirk Sterckx

Návrh usnesení
Bod 53

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

53.; vyzývá členské státy a místní úřady, 
aby cenovými opatřeními podpořily 
modální posun od automobilů k místní 
veřejné dopravě a ze silnice na železnici
a aby udržitelnými investicemi do potřebné 
infrastruktury masivně rozšířily všeobecné 
služby a zatraktivnily je

53. vyzývá členské státy a místní úřady, 
aby cenovými opatřeními podpořily 
modální posun od automobilů k místní 
veřejné dopravě a ze silnice na železnici
a aby udržitelnými investicemi do potřebné 
infrastruktury masivně rozšířily všeobecné 
služby a zatraktivnily je; je přesvědčen
o tom, že investice do železniční 
infrastruktury musí být doprovázeny 
zlepšením služeb na železnici;

Or. nl
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Pozměňovací návrh 178
Karl-Heinz Florenz

Návrh usnesení
Bod 54 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

54a. vyzývá členské státy, aby podporovaly 
společnou modalitu zaváděním 
proměnných dopravních značek podle 
stávajícího vzoru, aby bylo pro občany 
atraktivnější použít na delší vzdálenosti 
železnici a aby mohli v místě počátku
a cíle cesty použít úsporné automobily 
místní dopravy;

Or. de

Pozměňovací návrh 179
Dirk Sterckx

Návrh usnesení
Bod 56

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

56. podporuje Komisi v jejím záměru 
definovat společně s členskými státy 
zvláštní „mořské dálnice“ (motorways of 
the sea) s cílem zkrátit námořní trasy
a rozvíjet dopravu na evropských 
námořních trasách;

56. podporuje Komisi v jejím záměru 
definovat společně s členskými státy 
zvláštní „mořské dálnice“ (motorways of 
the sea) a vkládá velká očekávání ve 
zřizovaný evropský prostor pro námořní 
dopravu bez hranic s cílem rozvíjet
a zefektivnit námořní dopravu v Evropě;

Or. nl

Pozměňovací návrh 180
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Návrh usnesení
Bod 57
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

57. podporuje návrhy Komise ohledně 
vybírání přístavních a odstavných 
poplatků v souvislosti s množstvím zplodin
produkovaných loděmi a zaručených 
dodávek proudu z pevniny pro lodě stojící
v přístavech místo lodních generátorů;

vypouští se

Or. pl

Pozměňovací návrh 181
Elisa Ferreira

Návrh usnesení
Bod 58

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

58. má za to, že loděnice a loďaři by se 
měli důsledně ohlížet po nových 
technologiích podporujících výkonnost,
jako používání drakových plachet, 
využívání odpadního tepla k výrobě 
elektrické energie, účinnější motory, lepší 
profily trupu a kormidla, přesnější 
předpovědi počasí, které dovolují úpravu 
kursu, a možné úspory paliva díky 
nátěrům trupu;

58. má za to, že loděnice a loďaři by se 
měli důsledně ohlížet po nových
technologiích podporujících výkonnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 182
Johannes Blokland

Návrh usnesení
Bod 58

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

58. má za to, že loděnice a loďaři by se 
měli důsledně ohlížet po nových 
technologiích podporujících výkonnost, 

58. . má za to, že loděnice a loďaři by se 
měli důsledně ohlížet po nových 
technologiích podporujících výkonnost, 
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jako používání drakových plachet, 
využívání odpadního tepla k výrobě 
elektrické energie, účinnější motory, lepší 
profily trupu a kormidla, přesnější 
předpovědi počasí, které dovolují úpravu 
kursu, a možné úspory paliva díky nátěrům 
trupu;

jako používání drakových plachet, Air 
Cavity System (ACS), využívání odpadního 
tepla k výrobě elektrické energie, účinnější 
motory, lepší profily trupu a kormidla, 
přesnější předpovědi počasí, které dovolují 
úpravu kursu, a možné úspory paliva díky 
nátěrům trupu;

Or. nl

Pozměňovací návrh 183
Dorette Corbey, Riitta Myller, Åsa Westlund

Návrh usnesení
Bod 59

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

59. vyzývá Mezinárodní námořní 
organizaci (IMO) k souhlasu s plánem
omezení v loďařském průmyslu a se 
stanovením minimálních standardů pro 
používání těchto moderních technologií
v konstrukci nových plavidel;

59. vyzývá Mezinárodní námořní 
organizaci (IMO) k souhlasu s plánem 
omezení v loďařském průmyslu a se 
stanovením minimálních standardů pro 
používání těchto moderních technologií
v konstrukci nových plavidel; vyzývá 
Komisi, aby stanovila cíl snížení emisní
pro námořní dopravu, což by se mělo 
prověřit z hlediska potřebnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 184
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Návrh usnesení
Bod 60

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

60. má za to, že existuje potřeba 
integrovaného přístupu v leteckém odvětví, 
který společně zaváže letecký průmysl, 
letecké společnosti a letištní operátory na 
cíli snížit emise do roku 2020, aniž by se 
zpochybňovaly výhody obchodování

60. má za to, že existuje potřeba 
integrovaného přístupu v leteckém odvětví, 
který společně zaváže letecký průmysl, 
letecké společnosti a letištní operátory na 
cíli snížit emise do roku 2020;
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s emisemi jako nástroj zvýšení účinnosti

Or. pl

Pozměňovací návrh 185
Elisa Ferreira, Dorette Corbey, Åsa Westlund

Návrh usnesení
Bod 60

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

60. má za to, že existuje potřeba 
integrovaného přístupu v leteckém odvětví, 
který společně zaváže letecký průmysl, 
letecké společnosti a letištní operátory na 
cíli snížit emise do roku 2020, aniž by se 
zpochybňovaly výhody obchodování
s emisemi jako nástroj zvýšení účinnosti;

60. má za to, že existuje potřeba 
integrovaného přístupu v leteckém odvětví, 
který v celosvětovém měřítku společně 
zaváže letecký průmysl, letecké společnosti
a letištní operátory na cíli snížit emise do 
roku 2020, aniž by se zpochybňovaly 
výhody obchodování s emisemi jako 
nástroj zvýšení účinnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 186
Rebecca Harms

Návrh usnesení
Bod 62 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

62a. vyzývá výrobce automobilů, aby 
měnili svůj park směrem k menším, 
lehčím a účinnějším modelům, s cílem 
poskytnout individuální mobilitu pod 
tlakem klimatických změn a omezených 
zdrojů ropy;

Or. en
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Pozměňovací návrh 187
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Návrh usnesení
Bod 63 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

63a. vyzývá všechny členské státy
a instituce EU, aby poskytly veškerou 
potřebnou podporu na výzkum a rozvoj 
(R&D) s ohledem na průlom v ekologicky 
šetrných dopravních technologiích jako je 
vodík, elektřina, palivové články, hybridní 
nebo pokročilá biopaliva;

Or. en

Pozměňovací návrh 188
Dorette Corbey, Riitta Myller

Návrh usnesení
Bod 63 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

63a. vyzývá všechny členské státy
a instituce EU, aby poskytly veškerou 
potřebnou podporu na výzkum a rozvoj 
(R&D) s ohledem na průlom v ekologicky 
šetrných dopravních technologiích jako je 
vodík, elektřina, palivové články, nebo 
hybridní pohony;

Or. en

Pozměňovací návrh 189
Etelka Barsi-Pataky

Návrh usnesení
Bod 63 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

63a. vyzývá Evropskou unii a její členské 
státy, aby přijaly systém podpory 
vodíkového programu, který zajistí, že se 
rapidně urychlí výroba vozidel, 
poháněných vodíkem; má za to, že tento
systém by se měl obrátit k tématům
zvyšování podpory rozpočtu EU konečným 
aplikacím na bázi vodíku, nařízením
členských států o podpoře rozšíření 
vodíku finančními opatřeními jako 
daňové pobídky a vytváření ranných trhů 
prostřednictvím veřejných zakázek na 
vozidla pro vládní služby s nulovými 
emisemi;

Or. en

Pozměňovací návrh 190
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Návrh usnesení
Bod 64

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

64. vyzývá Komisi, aby do roku 2010 
sepsala zprávu o kabotáži a dalších 
faktorech v Evropské unii, které vedou
k nevytíženým cestám a ztrátám efektivity
na vnitřním trhu;

64. vyzývá Komisi, aby do roku 2010 
sepsala zprávu o kabotáži a dalších 
faktorech v Evropské unii, které vedou
k nevytíženým cestám a ztrátám efektivity
na vnitřním trhu; domnívá se, že účinná 
logistika nákladní přepravy, založená na 
TIC a systémech jako Galileo, používaná 
jako nedílná součást dopravního systému 
EU, je klíčem k udržitelné mobilitě
v Evropě, k ekonomické efektivitě
a konkurenceschopnosti, k optimálnímu 
využívání energetických zdrojů,
k vytváření pracovních míst, k ochraně 
životního prostředí a k boji proti 
klimatickým změnám; vyzývá Komisi, aby 
integrovala do příští revize strategie 
transevropských sítí jak logistický přístup, 
tak „zelené koridory“;
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Or. en

Pozměňovací návrh 191
Dirk Sterckx

Návrh usnesení
Bod 64

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

64. vyzývá Komisi, aby do roku 2010 
sepsala zprávu o kabotáži a dalších 
faktorech v Evropské unii, které vedou
k nevytíženým cestám a ztrátám efektivity 
na vnitřním trhu;

64. vyzývá Komisi, aby do roku 2010 
sepsala zprávu o dosud existujících 
omezeních kabotáže a dalších faktorech
v Evropské unii, které jsou příčinou jízd 
bez nákladu a snížené efektivity na 
vnitřním trhu;

Or. nl

Pozměňovací návrh 192
Dorette Corbey, Riitta Myller

Návrh usnesení
Bod 64

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

64. vyzývá Komisi, aby do roku 2010 
sepsala zprávu o kabotáži a dalších 
faktorech v Evropské unii, které vedou
k nevytíženým cestám a ztrátám efektivity 
na vnitřním trhu;

64. vyzývá Komisi, aby do roku 2010 
sepsala zprávu o kabotáži a dalších 
faktorech v Evropské unii, které vedou
k nevytíženým cestám a ztrátám efektivity 
na vnitřním trhu; domnívá se, že účinná 
logistika nákladní přepravy, založená na 
TIC a systémech jako Galileo, používaná 
jako nedílná součást dopravního systému 
EU, je klíčem k udržitelné mobilitě
v Evropě, k ekonomické efektivitě
a konkurenceschopnosti, k optimálnímu 
využívání energetických zdrojů,
k vytváření pracovních míst, k ochraně 
životního prostředí a k boji proti 
klimatickým změnám;

Or. en
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Pozměňovací návrh 193
Silvia-Adriana Ţicău, Dorette Corbey

Návrh usnesení
Bod 64 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

64a. požaduje vývoj a používání 
inteligentních dopravních systémů s cílem 
řídit dopravu a omezit dopravní zácpy;

Or. en

Pozměňovací návrh 194
Dorette Corbey

Návrh usnesení
Bod 65

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

65. vyjadřuje obavu, že kulturní dědictví
a tradiční krajina v Evropě jsou ohroženy 
extrémními jevy počasí a dlouhodobou 
změnou klimatu;

65. vyjadřuje obavu, že kulturní dědictví
a tradiční krajina v Evropě jsou ohroženy 
extrémními jevy počasí a dlouhodobou 
změnou klimatu a vyzývá členské státy, aby 
pořídily jednotný seznam míst evropského 
kulturního dědictví ohrožených změnou 
klimatu, koordinovaný na evropské 
úrovni;

Or. en

Pozměňovací návrh 195
Marian-Jean Marinescu

Návrh usnesení
Bod 65

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

65. vyjadřuje obavu, že kulturní dědictví
a tradiční krajina v Evropě jsou ohroženy 

65. vyjadřuje obavu, že kulturní dědictví
a tradiční krajina v Evropě jsou ohroženy 
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extrémními jevy počasí a dlouhodobou 
změnou klimatu;

extrémními jevy počasí, dlouhodobou 
změnou klimatu a nekoordinovaným 
lidským zásahem;

Or. en

Pozměňovací návrh 196
Michl Ebner

Návrh usnesení
Bod 65

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

65. vyjadřuje obavu, že kulturní dědictví
a tradiční krajina v Evropě jsou ohroženy 
extrémními jevy počasí a dlouhodobou 
změnou klimatu;

65. vyjadřuje obavu, že kulturní dědictví
a tradiční krajina v Evropě (jako např. 
ledovce) jsou ohroženy extrémními jevy 
počasí a dlouhodobou změnou klimatu;

Or. de

Pozměňovací návrh 197
Dorette Corbey

Návrh usnesení
Bod 66

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

66. vyzývá členské státy, aby pořídily 
jednotný seznam míst evropského 
kulturního dědictví ohrožených změnou 
klimatu, koordinovaný na evropské 
úrovni;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 198
Michl Ebner

Návrh usnesení
Bod 67
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

67. žádá členský státy a regiony, aby
v klimaticky citlivých sezónních 
turistických oblastech kde neexistují reálné 
alternativy nabídky, přijaly komplexní 
adaptační a nápravná opatření – jako 
zajištění zásobování vodou, ochrana proti 
lesním požárům a zlepšení ochrany pobřeží 
– aby se reflektovala hospodářská 
důležitost turistiky a potřebné 
infrastruktury pro pracovní místa a příjmy
a aby se působilo proti závažným 
hospodářským škodám po celé délce 
hodnotového řetězce;

67. žádá členský státy a regiony, aby
v klimaticky citlivých sezónních 
turistických oblastech kde neexistují reálné 
alternativy nabídky, přijaly komplexní 
adaptační a nápravná opatření – jako 
zajištění zásobování vodou, ochrana proti 
lesním požárům, opatření proti tání 
ledovců a zlepšení ochrany pobřeží – aby 
se reflektovala hospodářská důležitost 
turistiky a potřebné infrastruktury pro 
pracovní místa a příjmy a aby se působilo 
proti závažným hospodářským škodám po 
celé délce hodnotového řetězce;

Or. de

Pozměňovací návrh 199
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Návrh usnesení
Bod 67

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

67. vyzývá členské státy a regiony, aby
v klimaticky citlivých sezónních 
turistických oblastech, kde neexistují 
reálné alternativy nabídky, přijaly 
komplexní adaptační a nápravná opatření –
jako zajištění zásobování vodou, ochrana 
proti lesním požárům a zlepšení ochrany 
pobřeží – aby se reflektovala hospodářská 
důležitost turistiky a potřebné 
infrastruktury pro pracovní místa a příjmy
a aby se působilo proti závažným 
hospodářským škodám po celé délce 
hodnotového řetězce;

67. vyzývá Komisi, členské státy a regiony, 
aby v klimaticky citlivých turistických 
sezónních oblastech, kde neexistují reálné 
alternativy nabídky, přijaly komplexní 
adaptační a nápravná opatření – jako 
zajištění zásobování vodou, ochrana proti 
lesním požárům a zlepšení ochrany pobřeží 
– aby se reflektovala hospodářská 
důležitost turistiky a potřebné 
infrastruktury pro pracovní místa a příjmy
a aby se působilo proti závažným 
hospodářským škodám po celé délce 
hodnotového řetězce;

Or. en
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Pozměňovací návrh 200
Elisa Ferreira

Návrh usnesení
Bod 67 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

67a. má za to, že je třeba vzít v úvahu 
turistiku v okrajových a ostrovních 
oblastech, poněvadž jejich nejdůležitější 
zdroj příjmů může být ovlivněn vyššími
cenami za letecký provoz, způsobenými 
zahrnutím leteckého provozu do systému
EU pro obchodování s emisemi;

Or. en

Pozměňovací návrh 201
Michl Ebner

Návrh usnesení
Bod 68

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

68. považuje v některých regionech další 
expanzi odvětví turistiky za smysluplně
a ekologicky zdůvodnitelnou pouze tehdy, 
budou-li vzaty v úvahu očekáváníhodné 
účinky klimatických změn jako zostřený 
nedostatek vody nebo sněhu na budoucí 
vývoj v místě;

68. považuje v některých regionech další 
expanzi odvětví turistiky za smysluplně
a ekologicky zdůvodnitelnou pouze tehdy, 
budou-li vzaty v úvahu očekáváníhodné 
účinky klimatických změn jako zostřený 
nedostatek vody nebo sněhu, jakož i úbytek 
ledovců na budoucí vývoj v místě;

Or. de

Pozměňovací návrh 202
Jens Holm, Roberto Musacchio, Bairbre de Brún

Návrh usnesení
Bod 69

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

69. vyzývá turistický průmysl společně 69. vyzývá turistický průmysl společně
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s místními úřady a hospodářskými 
sdruženími, aby pracovaly na 
integrovaných strategií s ohledem na 
snižování emisí a zlepšování energetické 
účinnosti odvětví – zvláště se zřetelem na 
dopravu a ubytování – a aby plánovaly 
opatření k ochraně turistických lokalit před 
extrémními vlivy počasí;

s místními úřady a hospodářskými 
sdruženími, aby pracovaly na 
integrovaných strategií s ohledem na 
snižování emisí a zlepšování energetické 
účinnosti odvětví – zvláště se zřetelem na 
dopravu a ubytování – a aby plánovaly 
opatření k podpoře ekoturistiky a 
k ochraně turistických lokalit před 
extrémními vlivy počasí;

Or. en

Pozměňovací návrh 203
Silvia-Adriana Ţicău, Dorette Corbey

Návrh usnesení
Bod 69 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

69a. má za to, že by rozvoj turistiky měl 
být udržitelný a měl by chránit životní 
prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 204
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh usnesení
Bod 69 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

69a. doporučuje vývoj ekologičtějších typů 
turistiky, jako sportovní nebo kulturní 
turistika, a zdůrazňuje, že dokonalé 
turistické destinace by měly být ty, které 
respektují a chrání životní prostředí;

Or. en
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Pozměňovací návrh 205
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Návrh usnesení
Bod 69 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

69a. doporučuje vývoj ekologičtějších typů 
turistiky, jako společenská, sportovní nebo 
kulturní turistika, a zdůrazňuje, že 
dokonalé turistické destinace by měly být 
ty, které respektují a chrání životní 
prostředí;

Or. en


	746497cs.doc

