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 Základní politické principy

Pozměňovací návrh 1
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrh 1

Návrh usnesení
Bod –1 (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

–1. Připomíná své shora uvedené 
usnesení ze dne 21. května 2008, 
a zejména skutečnost, že by veškeré úsilí 
o snížení emisí by mělo být zaměřeno na 
udržení zvýšení globální teploty pod 2°C, 
protože míra oteplení takového rozsahu by 
již měla těžký dopad na naši společnost 
a individuální životní styl a způsobila by 
zásadní změny ekosystému a vodních 
zdrojů; je hluboce znepokojen skutečností, 
že podle mnoha současných vědeckých 
zpráv je změna klimatu jednak rychlejší 
a jednak závažnější, pokud jde o škodlivé 
dopady, než se myslelo; proto vyzývá 
Komisi, aby pečlivě sledovala 
a analyzovala poslední vědecké důkazy se 
snahou zejména zhodnotit, zda se 
prostřednictvím cíle EU ve výši 2°C stále 
dosahuje cíle zabránit nebezpečné změně 
klimatu;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Karl-Heinz Florenz, Johannes Blokland
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrh 10

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

Ea. vzhledem k tomu, že lidská společnost 
čelí dvojí výzvě, která ohrožuje systém 
podpory života na Zemi, a to zejména 
změně klimatu a nadměrnému využívání 
a ničení mnoha z nejdůležitějších 
ekosystémů; vzhledem k tomu, že
klimatický systém a ekosystémy jsou 
mnoha způsoby propojeny – především 
schopnost mořských a suchozemských 
ekosystémů vázat CO2 – a vzhledem 
k tomu, že změnu klimatu lze účinně řešit 
pouze v podmínkách zdravých 
ekosystémů,

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrhy 11, 12, 13, 14, 15, 16

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. upozorňuje obzvláště na to, že při boji 
proti změně klimatu je nutno stanovit 
pevné cíle, a poukazuje na jednoznačný
střednědobý cíl snížit emise skleníkových 
plynů do roku 2020 o 20 až 30 % a na 
dlouhodobý cíl snížit emise o 50 až 80 %
do roku 2050, aby se růst průměrné 
globální teploty omezil s 50% 
pravděpodobností na 2ºC oproti 
předprůmyslovému období;

2. upozorňuje obzvláště na to, že při boji 
proti změně klimatu je nutno stanovit 
pevné cíle, a poukazuje na střednědobý cíl 
pro EU a ostatní průmyslové země jako 
celek snížit v souladu s doporučeními 
obsaženými ve čtvrté hodnotící zprávě 
IPCC a zahrnutými do cestovní mapy 
z Bali emise skleníkových plynů do roku 
2020 o 25 až 40 % a na dlouhodobý cíl 
snížit emise nejméně o 60 až 80 % do roku 
2050 ve srovnání s úrovní roku 1990 a 
současně se zaměřit na omezení růstu 
průměrné globální teploty na 2ºC oproti 
předprůmyslovému období, čímž se 
dosáhne 50% pravděpodobnosti, že bude 
tento cíl splněn;

Or. en
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Pozměňovací návrh 4
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrhy 24, 206, 207, 208, 
211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, poslední větu pozměňovacího návrhu 328, 
části pozměňovacích návrhů 351 a 352, původní body 70, 71, 72 (ETS) a pozměňovací návrh 
160 (CO2 z automobilů)

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. připomíná své stanovisko ze dne 
[datum přijetí na plenárním zasedání] 
v rámci legislativních postupů týkajících 
se klimatického a energetického balíčku;

Or. en

Pozměňovací návrh 5
 Karl-Heinz Florenz, Johannes Blokland
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrhy 24, 206, 207, 208, 
211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, poslední větu pozměňovacího návrhu 328, 
části pozměňovacích návrhů 351 a 352, původní body 70, 71, 72 (ETS) a pozměňovací návrh 
160 (CO2 z automobilů)

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Bb. vzhledem k tomu, že Parlament 
v současné době společně s Radou 
posuzuje návrhy právních předpisů, 
jejichž cílem je splnit závazky EU týkající 
se klimatu; vzhledem k tomu, že jeho 
stanovisko k těmto specifickým právním 
předpisům bude stanoveno na konci 
dotčených legislativních postupů,

Or. en
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Pozměňovací návrh 6
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland 
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrh 31

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ba. vzhledem k tomu, že Lisabonská 
smlouva výslovně stanoví cíle 
a příslušnost Unie v oblasti změny klimatu 
a její případná ratifikace posílí roli 
Evropské unie při prosazování 
udržitelného rozvoje a v boji proti změně 
klimatu,

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrhy 7 (částečně), 8 
(částečně), 30

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. souhlasí s názorem, že vývoj, aplikace 
a export moderních ekologických 
technologií přispívá k plnění Lisabonské 
strategie a cílů EU podle Kjótského 
protokolu i jiných cílů v oblasti ochrany 
klimatu; tak budou moci být dosaženy cíle 
ochrany životního prostředí a současně 
zajištěn hospodářský růst;

5. souhlasí s názorem, že vývoj, aplikace 
a export moderních ekologických 
technologií přispívá k plnění Lisabonské 
strategie a cílů EU podle Kjótského 
protokolu i jiných cílů v oblasti ochrany 
klimatu; tak budou moci být dosaženy cíle 
ochrany životního prostředí a současně 
zajištěn hospodářský růst; zdůrazňuje 
v této souvislosti, že boj proti změně 
klimatu povede ke společenským změnám, 
které pomohou vytvořit nové pracovní 
příležitosti a průmyslová odvětví, bojovat 
proti závislosti na dovozech fosilních paliv 
a zajistit sociální přínos pro občany; je 
kromě toho přesvědčen, že se změnou 
klimatu lze úspěšně bojovat, pouze pokud 
se do tohoto procesu plně zapojí občané 
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a pokud budou v průběhu období 
přechodu k uhlíkově neutrální ekonomice 
chráněni;

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrhy 9, 28, 418, 419, 420, 
422, 423, 342

Návrh usnesení
Bod odůvodnění O

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

O. vzhledem k tomu, že finanční 
prostředky na adaptační opatření
v rozvojových zemích jsou zcela 
nedostatečné a musí být podstatně 
navýšeny;

O. vzhledem k tomu, že úsilí o zmírňování 
a přizpůsobení se má zásadní význam; 
vzhledem k tomu, že průmyslové země 
nesou historickou odpovědnost za změny 
klimatu; vzhledem k tomu, že rozvojové 
země ke změně klimatu přispěly málo, 
avšak jsou jí postiženy nejvíce; vzhledem 
k tomu, že finanční prostředky na boj proti 
změně klimatu v rozvojových zemích jsou 
nedostatečné a musí být podstatně 
navýšeny;

Or. en

 Mezinárodní rozměr: období po roce 2012, …

Pozměňovací návrh 9
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrhy 36, 38

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. zdůrazňuje, že základem nové dohody 
o ochraně klimatu v rámci OSN by měl být 
princip „společné, ale diferencované 

10. zdůrazňuje, že základem nové dohody 
o ochraně klimatu v rámci OSN by měl být 
princip „společné, ale diferencované 



PE415.349v03-00 8/20 AM\755663CS.doc

CS

odpovědnosti“, podle něhož to budou 
průmyslové země, kdo ke snížení emisí 
přispěje jednoznačným způsobem, přičemž 
však závazky přijmou v rámci svých 
možností i rozvojové země,

odpovědnosti“, podle něhož to budou 
průmyslové země, kdo se ujme vůdčí 
úlohy při snižování svých domácích emisí, 
přičemž však i rozvojové země přijmou
v souladu s  akčním plánem z Bali 
přiměřená zmírňovací opatření 
v souvislosti s udržitelným rozvojem, která 
budou měřitelným, sdělitelným 
a ověřitelným způsobem podporovaná 
a umožněná technologiemi, financováním 
a budováním kapacit průmyslovými 
zeměmi,

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrhy 41, 42, 43, 44, 45

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
požadavky na snižování emisí a na 
přijímání opatření k adaptaci na dopady 
změny klimatu učinila součástí programů 
rozvojové pomoci, případně aby na tyto 
požadavky poukazovala v rámci 
rozhodovacích procesů mezinárodních 
agentur pro rozvojovou pomoc a aby 
přitom v dotyčných zemích a regionech 
zapojila formou partnerství také soukromý 
sektor a veřejné orgány;

12. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
požadavky na snižování emisí a na 
přijímání opatření k adaptaci na dopady 
změny klimatu učinila součástí programů 
rozvojové pomoci, případně aby na tyto 
požadavky poukazovala v rámci 
rozhodovacích procesů mezinárodních 
agentur pro rozvojovou pomoc a aby 
přitom v dotyčných zemích a regionech 
zapojila formou partnerství také soukromý 
sektor, veřejné orgány a nevládní 
organizace; zdůrazňuje, že je zapotřebí 
mobilizovat další zdroje na pomoc 
rozvojovým zemím v boji proti problému 
změny klimatu a že iniciativy vzešlé v této 
souvislosti musí být formálně spojeny 
s procesem UNFCCC a s plněním 
rozvojových cílů tisíciletí; vítá, že EU 
založila globální alianci pro změnu 
klimatu na podporu přizpůsobení se 
změně klimatu v chudých rozvojových 
zemích, které jsou vůči změně klimatu 
nejcitlivější, a připomíná v tomto ohledu 
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své usnesení ze dne 21. října 20081;

Or. en

 Energetika

Pozměňovací návrh 11
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrh 57

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. zdůrazňuje, že Evropa potřebuje 
strategickou vnitřní i vnější energetickou 
politiku orientovanou na budoucnost, aby 
byla zajištěna vysoká bezpečnost dodávek 
energie s ohledem na cíle udržitelnosti, 
efektivního využívání zdrojů a neutrality 
z hlediska klimatu, a že současně musí být 
pod souhrnným pojmem energetické 
infrastruktury nejen nalezena odpověď na 
otázku dostupnosti energie, ale také 
vyřešeny problémy s její přepravou 
a skladováním;

18. zdůrazňuje, že Evropa potřebuje 
společnou energetickou politiku, jak 
v rámci EU, tak v rámci vnějších vztahů, 
orientovanou na budoucnost, aby byla 
zajištěna vysoká bezpečnost dodávek 
energie s ohledem na cíle udržitelnosti, 
efektivního využívání zdrojů a neutrality 
z hlediska klimatu;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Jens Holm, Liam Aylward, 
Johannes Blokland
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrhy 61, 62, 71, 72, 73

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. Vyzývá EU a její členské státy, aby 
zajistily:

                                               
1 Texty přijaté tohoto dne, P6_TA-PROV(2008)0491.
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– rozvoj evropské energetické přepravní 
infrastruktury a investice do ní (včetně 
tzv. supersítě) potřebné pro zajištění 
diverzifikace zdrojů energie EU;
– pokračování výzkumu a vývoje pilotních 
zařízení spojených s informačními 
a komunikačními technologiemi a další 
technologický pokrok;

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrhy 78, 79, 80, 81

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. vyzývá představitele politického 
a hospodářského života, aby investovali do
infrastruktury, sítí a rozvodů pro získávání 
solární energie za účelem výroby vodíku 
a aby v rámci energetických partnerství 
nabízeli třetím zemím programy rozvoje 
potřebných institucí, infrastrukturu
a vzdělávací programy pro místní 
odborníky a přístup k síti pro vlastní 
potřebu;

23. vyzývá EU, členské státy 
a představitele hospodářského života, aby:

– investovali do infrastruktury, sítí 
a rozvodů pro výrobu, přepravu 
a skladování solární energie a vodíku;
– nabízeli v rámci energetických 
partnerství třetím zemím programy rozvoje 
potřebných institucí, infrastrukturu
a vzdělávací programy pro místní 
odborníky a přístup k síti pro vlastní 
potřebu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 14
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland 
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrhy 87, 86, 88, 89

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. poukazuje na to, že biomasa užívaná 
k výrobě energie má značný potenciál, 
pokud jde o snižování emisí skleníkových 
plynů, a požaduje, aby byla přijata 
evropská strategie pro zavádění biomasy 
k vytápění a chlazení;

25. poukazuje na to, že obnovitelná
biomasa užívaná k výrobě energie má 
značný potenciál, pokud jde o snižování 
emisí skleníkových plynů, a požaduje, aby 
byla přijata evropská strategie pro zavádění 
obnovitelné biomasy k výrobě elektřiny 
a plynu, vytápění a chlazení;

Or. en

 Biopaliva

Pozměňovací návrh 15
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Jens Holm, Liam Aylward, 
Johannes Blokland 

Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrhy 107, 108, 109

Návrh usnesení
Bod 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. konstatuje, že ač výroba biopaliv byla 
jednou z příčin růstu cen potravin, 
nevyřeší se opuštěním biopaliv ani 
problém hladu ve světě, ani otázka 
mobility, která by neškodila klimatu;

29. konstatuje, že některé způsoby výroby
biopaliv mohou mít dopad na ceny
potravin, ztrátu biologické rozmanitosti 
a odlesňování, a zároveň konstatuje, že 
biopaliva je nutné vyrábět odpovědně 
a ověřitelně udržitelnými postupy;

Or. en
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Pozměňovací návrh 16
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Jens Holm, Johannes Blokland 
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrhy 113, 111, 112
(částečně)

Návrh usnesení
Bod 30

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30. navrhuje Komisi, aby přehodnotila 
koncepci pevné kvóty pro biopaliva 
a namísto ní stanovila flexibilní scénáře, 
které by ve snaze dostát budoucím 
požadavkům individuální mobility 
a nákladní dopravy přihlížely jak k růstu 
celosvětové poptávky po zemědělských 
plochách k pěstování potravin a krmiv, 
tak i k otázce nezbytného importu biopaliv 
do EU;

30. navrhuje Komisi, aby přehodnotila 
koncepci kvóty pro biopaliva a stanovila 
flexibilní politiky, které by přihlížely ke 
komplexní povaze výroby biopaliv, včetně 
emisí skleníkových plynů po dobu celého 
životního cyklu a hodnocení veškerých 
významných nepřímých dopadů;

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland

Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrhy 86, 114, 115

Návrh usnesení
Bod 31

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31. domnívá se, že je nezbytné zapojit do 
dlouhodobé strategie vývoje a výroby 
biopaliv také rozvojové země, aby mohly 
být zváženy možnosti hospodářského 
plánování a posouzena hospodárnost, 
zodpovězeny otázky ekologické 
udržitelnosti a v neposlední řadě umožněn 
sociální rozvoj a trvalé zvýšení příjmu;

31. domnívá se, že je nezbytné zapojit do 
dlouhodobé strategie vývoje a výroby 
biopaliv také rozvojové země, aby mohly 
být zváženy možnosti hospodářského 
plánování a posouzena hospodárnost, 
zajištěna dostupnost a výroba potravin,
zodpovězeny otázky ekologické 
udržitelnosti a v neposlední řadě umožněn 
sociální rozvoj a trvalé zvýšení příjmu
a zajištěno předávání odborných poznatků 
rozvojovým zemím, aby byly schopny 
vyhovět kritériím EU pro udržitelný 
rozvoj;

Or. en
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 Energetická účinnost

Pozměňovací návrh 18
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrhy 119, 120, 121, 122, 
123

Návrh usnesení
Bod 33

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33. vyzývá Komisi, aby přezkoumala 
nezávazný charakter dvacetiprocentního 
cíle energetické účinnosti do roku 2020 
a aby případně doporučila Radě stanovit 
tento cíl jako závazný;

33. vyzývá Komisi, aby navrhla závazný
dvacetiprocentní cíl energetické účinnosti 
do roku 2020 a aby k tomuto návrhu 
připojila konkrétní mezitímní cíle pro 
snížení;

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland 

Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrh 134 a 138 (částečně)

Návrh usnesení
Bod 39

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

39. vyzývá odpovědné orgány 
územněsprávních celků a profesní 
organizace v členských státech, aby
u novostaveb zavedly kritérium
energetické účinnosti, které by se stalo 
jakýmsi leitmotivem pro architekty 
a stavební inženýry, přičemž prvním 
krokem k dosažení tohoto cíle by mohly 
být stavební předpisy stanovující stupeň 
energetické účinnosti novostaveb;

39. vyzývá odpovědné orgány 
územněsprávních celků a profesní 
organizace v členských státech, aby
u novostaveb zavedly kritérium
energetické účinnosti, vydaly pokyny a 
vnitrostátní právní předpisy nebo správní 
rozhodnutí, které by se staly jakýmsi 
leitmotivem pro architekty a stavební 
inženýry, a stavební předpisy stanovující 
stupeň energetické účinnosti novostaveb a 
rozsáhlých renovačních prací;

Or. en
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Pozměňovací návrh 20
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrhy 138, 143, 336, 376, 
463, 452

Návrh usnesení
Bod 39 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

39a. zdůrazňuje nutnost, aby byla 
minimální kritéria energetické účinnosti 
zahrnuta do komplexní politiky zadávání 
veřejných zakázek na veřejné budovy 
a služby na vnitrostátní, regionální 
a místní úrovni jakožto prostředky 
podpory inovace v oblasti nových 
technologií a zajištění jejich přístupu na 
trh;

Or. en

 Mobilita a logistika

Pozměňovací návrh 21
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrhy 163, 164, 165

Návrh usnesení
Bod 51

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

51. vítá budování a další rozvoj 
transevropských sítí a požaduje, aby byly 
co nejdříve dokončeny prioritní projekty, 
které mají pro logistiku řetězce nákladní 
dopravy a pro udržitelnou evropskou 
dopravní politiku prvořadý význam;

51. vítá budování a další rozvoj 
transevropských dopravních sítí (TEN-T)
v rámci EU i v sousedních zemích
a požaduje, aby byly co nejdříve 
dokončeny prioritní projekty, které mají 
pro logistiku řetězce nákladní dopravy 
a pro udržitelnou evropskou dopravní 
politiku prvořadý význam, a zejména ty 
z nich, které jsou nejvíce šetrné ke 
klimatu;

Or. en
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 Zemědělství a živočišná výroba

Pozměňovací návrh 22
Jens Holm, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Liam Aylward
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrhy 247, 248, 249

Návrh usnesení
Bod 84 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

84a. uznává, že kvůli pěstování obilovin a 
sóji jako krmiva pro hospodářská zvířata 
dochází ke značným emisím skleníkových 
plynů; odkazuje na zprávu „Livestock’s 
Long Shadow“, kterou v listopadu 2006 
vydala Organizace OSN pro výživu a 
zemědělství a v níž se uvádí, že živočišná 
výroba způsobuje celkem 18 % světových 
emisí skleníkových plynů; soudí, že je 
třeba podporovat přechod od intenzivní 
živočišné výroby k extenzivním 
udržitelným systémům, přičemž je rovněž 
nutno snížit celkovou spotřebu masa, 
zvláště v průmyslových zemích;

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Jens Holm, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Liam Aylward, Johannes 
Blokland
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrhy 251, 252, 253

Návrh usnesení
Bod 85

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

85. požaduje, aby byla přezkoumána 
a případně zkvalitněna skladba krmiv 

85. požaduje, aby byla přezkoumána 
a případně zkvalitněna skladba krmiv 
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v odvětví výroby mléka a masa, čímž by se 
omezila tvorba metanu v bachoru 
přežvýkavců bez toho, aby se jakkoli 
snížila produktivita;

v odvětví výroby mléka a masa, čímž by se 
omezila tvorba metanu v bachoru 
přežvýkavců; požaduje, aby veškerá 
opatření týkající se krmení a 
rozmnožování v odvětví živočišné výroby 
byla posouzena z hlediska dopadu na 
zdraví a dobré životní podmínky zvířat a 
aby tato opatření nebyla realizována, 
pokud by mohla mít na tato zvířata 
negativní dopad;

Or. en

 Ochrana půdy

Pozměňovací návrh 24
Karl-Heinz Florenz, Chris Davies
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrhy 271, 273

Návrh usnesení
Bod 95

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

95. vyzývá členské státy, aby zahájily 
politiku ochrany půdy prostřednictvím 
vhodných metod obdělávání s ohledem na 
význam, jaký mají pro úrodnost půdy 
organické látky v ní uložené, na schopnost 
půdy zadržovat vodu a na její funkci jako 
úložiště uhlíku;

95. vyzývá členské státy, aby zahájily 
politiku ochrany půdy prostřednictvím 
vhodných metod obdělávání s ohledem na 
význam, jaký mají pro úrodnost půdy 
organické látky v ní uložené, na schopnost 
půdy zadržovat vodu a na její funkci jako 
úložiště uhlíku, a aby zvážily možnosti 
používání zplynovače;

Or. en

 Zdraví
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Pozměňovací návrh 25
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrhy 315, 317 

Návrh usnesení
Bod 116

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

116. mezi možnými opatřeními vyzdvihuje 
zvýšení připravenosti na přírodní pohromy, 
posílení veřejného zdravotnictví a nouzové 
péče, podporu opatření v oblasti zdraví ve 
všech sektorech a osvětová opatření, jako 
je například poskytování informací 
o nových zdravotních rizicích a vydávání 
varování a konkrétních pokynů k expoziční 
profylaxi;

116. mezi možnými opatřeními vyzdvihuje 
sběr a hodnocení příslušných údajů 
o dopadech změny klimatu na lidské 
zdraví, zvýšení připravenosti na přírodní 
pohromy, posílení veřejného zdravotnictví 
a nouzové péče, podporu opatření v oblasti 
zdraví ve všech sektorech a osvětová 
opatření, jako je například poskytování 
informací o nových zdravotních rizicích 
a vydávání varování a konkrétních pokynů 
k expoziční profylaxi, se zvláštním 
zřetelem na nemoci přenášené hmyzem 
a vlny horka;

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrhy 305, 306, 522, 523, 
525, 526

Návrh usnesení
Bod odůvodnění CA

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

CA. vzhledem k tomu, že mnoha 
zdravotním dopadům změny klimatu lze 
úspěšně čelit vhodnou přípravou 
zdravotnických systémů a jejich 
posilováním a přijetím vhodných 
preventivních opatření,

CA. vzhledem k tomu, že mnoha 
zdravotním dopadům změny klimatu lze 
například podle zprávy WHO úspěšně čelit 
vhodnou přípravou zdravotnických 
systémů a jejich posilováním, přijetím 
vhodných preventivních opatření se 
zvláštní pozorností věnovanou šíření 
tropických nemocí a veřejnými 
informačními kampaněmi zaměřenými 
především na zranitelné skupiny, jako 
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jsou těhotné ženy, novorozenci, děti 
a starší osoby,

Or. en

 Vyspělé technologie

Pozměňovací návrh 27
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrhy 331, 333, 351

Návrh usnesení
Bod 125

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

125. požaduje, aby byl zřízen evropský 
fond pro ochranu klimatu nebo obdobné 
fondy v členských státech, které by byly 
financovány z výnosů z aukcí v rámci 
systému obchodování s emisemi; domnívá 
se, že tímto způsobem by mohl vzniknout 
kapitálový fond k financování budoucí 
klimatické politiky, jejíž konkrétní kroky 
a příslušné investiční potřeby lze plánovat 
jen v omezené míře;

125. požaduje, aby byl zřízen evropský 
fond pro ochranu klimatu a/nebo obdobné 
fondy v členských státech; domnívá se, že 
tímto způsobem by mohl vzniknout 
kapitálový fond k financování budoucí 
klimatické politiky, jejíž konkrétní kroky 
a příslušné investiční potřeby a solidární 
opatření lze plánovat jen v omezené míře;

Or. en
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 2050 – Budoucnost začíná dnes

Pozměňovací návrh 28
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrhy 370, 371

Návrh usnesení
Bod 146 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

146a. požaduje, aby byl program pro boj 
proti změně klimatu na období 2009–2014 
realizován následujícím způsobem:
a) Komise a členské státy by měly na 
úrovni EU:
– vést diskuse na místní i globální úrovni 
o krocích, jež je nutné podniknout a které 
umožní bojovat dnes proti změně klimatu,
– vybudovat, finančně pokrýt a zavést 
celoevropskou síť, která bude přístupná 
všem formám poskytovatelů elektrické 
energie,
– propagovat a finančně podporovat 
účinnou a udržitelnou dopravní 
infrastrukturu, která sníží emise uhlíku a 
která by měla zahrnovat vodíkové 
technologie a investice do 
vysokorychlostní železnice,
– vypracovat nové komunikační strategie, 
které budou občany vzdělávat a poskytovat 
jim podněty ke snížení emisí za 
přijatelnou cenu, např. vypracováním 
informací o tom, kolik uhlíku obsahují 
určité výrobky nebo služby,
– vytvořit vhodné legislativní nástroje 
k podpoře toho, aby se všechna 
průmyslová odvětví stala vedoucími 
představiteli v boji proti změně klimatu 
a začala požadovat transparentní 
informace o emisích uhlíku,
– vytvořit pevné propojení mezi agendou 
lisabonské politiky, sociální agendou 
a politikami změny klimatu;
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b) na místní a regionální úrovni by měly 
být prosazovány a vyměňovány osvědčené 
postupy, zejména pokud se týkají:
– energeticky účinných opatření na boj 
proti energetické chudobě s cílem stanovit 
limity spotřeby v nízkoenergetických 
soukromých, komerčních a veřejných 
budovách,
– recyklace a opětovného využití odpadů, 
např. vytvořením infrastruktury pro 
sběrny,
– budování infrastruktury pro osobní 
automobily s nízkými emisemi, které 
využívají obnovitelnou energii, a rovněž
zavedení pobídek pro vozidla s nulovými 
emisemi používaná ve veřejné dopravě,
– propagace udržitelnější mobility ve 
městech a zemědělských oblastech,
– přijímání a provádění opatření pro 
přizpůsobení se změně klimatu;

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Dorette Corbey, Rebecca Harms, Chris Davies, Jens Holm
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrhy 389, 390 a původní 
bod odůvodnění A

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že péče o život na 
Zemi je úkolem, který se předává 
z generace na generaci,

A. vzhledem k tomu, že péče o přírodu a 
lidstvo je úkolem, který se předává 
z generace na generaci,

Or. en


