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Pozměňovací návrh 1
Jo Leinen

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, s odkazem na preambuli 
WTO a na čl. XX písm. b) a g) dohody 
GATT, že mezinárodní obchod nesmí vést
k nedovolenému využívání přírodních 
zdrojů, a vyzývá Komisi a členské státy, 
aby v rámci WTO posílily zásadu 
kolektivní preference, zejména s ohledem 
na udržitelné výrobky šetrné ke klimatu, 
které nepředstavují žádné etické riziko;

1. zdůrazňuje, s odkazem na preambuli 
WTO a na čl. XX písm. b), d) a g) dohody 
GATT, že mezinárodní obchod nesmí vést
k nedovolenému využívání přírodních 
zdrojů, a vyzývá Komisi a členské státy, 
aby v rámci WTO posílily zásadu 
kolektivní preference, zejména s ohledem 
na udržitelné výrobky šetrné ke klimatu, 
které nepředstavují žádné etické riziko;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Kriton Arsenis, Jo Leinen, Sirpa Pietikäinen, Corinne Lepage, Bairbre de Brún, 
Daciana Octavia Sârbu, Nessa Childers

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. vyslovuje politování nad tím, že 
členové WTO musí nejprve nalézt způsob, 
jak tuto smlouvu začlenit do systému 
institucí a pravidel OSN, které se vztahují 
na ochranu životního prostředí včetně 
změny klimatu, sociální spravedlnost
a respektování všech lidských práv;
zdůrazňuje, že závazky a cíle v rámci 
MEA (mnohostranných dohod o životním 
prostředí), jako např. Rámcová úmluva 
OSN o změně klimatu a ostatní instituce 
OSN (Organizace OSN pro výživu
a zemědělství (FAO), Mezinárodní 
organizace práce (ILO), Mezinárodní 
námořní organizace (IMO)) musejí mít 
přednost před úzkým výkladem 
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obchodních pravidel; 

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Jo Leinen

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. vzhledem k tomu, že od rozhodnutí 
WTO o obchodu a životním prostředí na 
úrovni ministrů, které bylo přijato
v Marrakeši dne 15. dubna 1994, 
uplynulo již více než 15 let, vyzývá Komisi, 
aby nejpozději do poloviny roku 2011 
Evropskému parlamentu a Radě 
představila zprávu hodnotící, do jaké míry 
výbor WTO pro obchod a životní prostředí 
uplatnil svou pravomoc stanovenou
v tomto rozhodnutí, a také závěry o tom, 
co ještě je třeba vykonat, zejména
v souvislosti s celosvětovým dialogem
o zmírnění změny klimatu a přizpůsobení 
se této změně a WTO;

Or.en

Pozměňovací návrh 4
Bairbre de Brún, Bas Eickhout

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vyzývá Komisi a členské státy, aby
v rámci jednání WTO a u dvoustranných 
obchodních dohod trvaly na tom, aby 
liberalizace obchodu, zejména s přírodními 
surovinami, nenarušovala udržitelné řízení 
zdrojů a aby se cíle ochrany klimatu
i ochrany biologické rozmanitosti staly 

3. vyzývá Komisi a členské státy, aby
v rámci jednání WTO a u dvoustranných 
obchodních dohod trvaly na tom, aby 
liberalizace obchodu, zejména s přírodními 
surovinami, nenarušovala udržitelné řízení 
zdrojů a aby se cíle ochrany klimatu
i ochrany biologické rozmanitosti staly 
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nedílnou součástí dohod; za tímto účelem 
vyzývá Komisi, aby v rámci WTO 
vyvinula tlak na společné setkání ministrů 
obchodu a ministrů životního prostředí 
zemí WTO ještě před konferencí 
smluvních stran Rámcové úmluvy OSN
o změně klimatu (UNFCCC COP)
v Johannesburgu v roce 2011;

nedílnou součástí dohod; za tímto účelem 
vyzývá Komisi, aby v rámci WTO 
vyvinula tlak na společné setkání ministrů 
obchodu a ministrů životního prostředí 
zemí WTO ještě před konferencí 
smluvních stran Rámcové úmluvy OSN
o změně klimatu (UNFCCC COP)
v Johannesburgu v roce 2011; připomíná, 
že UNFCCC představuje fórum pro 
dosažení mezinárodní dohody o boji proti 
změně klimatu;

Or.en

Pozměňovací návrh 5
Bas Eickhout, Bairbre de Brún

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje především potřebu souladu 
mezi cíli v oblasti klimatu a biologické 
rozmanitosti a podmínkami obchodu, aby 
se zajistila například účinnost boje proti 
odlesňování;

Or.en

Pozměňovací návrh 6
Oreste Rossi

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. domnívá se, že EU jakožto největší 
mezinárodní obchodní blok může 
celosvětově stanovovat standardy,
a podporuje rozvoj a šíření systémů 
osvědčení a označování, které zohledňují 
sociální a ekologická kritéria; odkazuje na 
úspěšnou činnost mezinárodních 
nevládních organizací při rozvíjení

4. domnívá se, že EU jakožto největší 
mezinárodní obchodní blok může 
celosvětově stanovovat standardy,
a podporuje rozvoj a šíření systémů 
osvědčení a označování, které zohledňují 
ekologická kritéria, přičemž  podporuje 
jejich širší používání;
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a podpoře příslušných označení
a osvědčení a výslovně podporuje jejich 
širší používání;

Or.it

Pozměňovací návrh 7
Kriton Arsenis, Sirpa Pietikäinen, Corinne Lepage, Bairbre de Brún, Daciana Octavia 
Sârbu, Nessa Childers

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. vítá zavedení hodnocení dopadu 
udržitelnosti (Sustainability impact 
assessment – SIA) v rámci obchodních 
dohod; bere však na vědomí, že
v některých případech, jako např.
u evropsko-středomořské dohody
o volném obchodu, SIA ukazuje, že 
dohoda bude mít nepříznivý klimatický 
dopad, který nebyl před jejím uzavřením 
zohledněn; domnívá se, že obchodní 
dohody by neměly v žádném případě 
ohrozit mnohostranné dohody o životním 
prostředí (MEAS);

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Jolanta Emilia Hibner

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vyslovuje se pro to, aby EU byla dobrým 
příkladem a omezovala překážky, jako 
jsou cla a poplatky za obchod se
„zelenými“ technologiemi i s výrobky 
šetrnými ke klimatu a k životnímu 
prostředí, a aby podporovala tzv. 

5. vyslovuje se pro to, aby EU byla dobrým 
příkladem a podporovala rozvoj a širší  
používání „zelených“ technologií
a výrobků šetrných k životnímu prostředí
a ke klimatu; a navíc podporovala širší 
používání komodit a tzv. 
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environmentální statky a služby, mimo 
jiné na základě akčního plánu z Bali
a Zeleného kodaňského fondu pro změnu 
klimatu;

environmentálních služeb v rozvojových 
zemích, mimo jiné na základě akčního 
plánu z Bali a Zeleného kodaňského fondu 
pro změnu klimatu;

Or.en

Pozměňovací návrh 9
Sari Essayah

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vyslovuje se pro to, aby EU byla dobrým 
příkladem a omezovala překážky, jako jsou 
cla a poplatky za obchod se „zelenými“
technologiemi i s výrobky šetrnými ke 
klimatu a k životnímu prostředí, a aby 
podporovala tzv. environmentální statky
a služby, mimo jiné na základě akčního 
plánu z Bali a Zeleného kodaňského fondu 
pro změnu klimatu;

5. vyslovuje se pro to, aby EU byla dobrým 
příkladem a omezovala překážky, jako jsou 
cla a poplatky za obchod s hospodářsky, 
sociálně a environmentálně udržitelnými
technologiemi i s výrobky šetrnými ke 
klimatu a k životnímu prostředí, a aby 
podporovala tzv. environmentální statky
a služby, mimo jiné na základě akčního 
plánu z Bali a Zeleného kodaňského fondu 
pro změnu klimatu;

Or.en

Pozměňovací návrh 10
Oreste Rossi

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. vyzývá EU, aby v rámci WTO jednala
o zavedení tzv. uhlíkové daně na dovozy 
ze třetích zemí, které nepřispívají aktivně
k boji proti změně klimatu, a to na základě 
závazných cílů o snížení, které jsou 
podobné cílům EU, a zásady „společné
a nerozlišené odpovědnosti“;

Or.it
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Pozměňovací návrh 11
Jolanta Emilia Hibner

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. požaduje uzavření mezinárodně 
závazné dohody o ochraně klimatu
a naléhavě podporuje cíl 30% snížení 
emisí CO2 v EU do roku 2020, a to 
nezávisle na mezinárodních jednáních,
a také dlouhodobý cíl EU dosáhnout do 
roku 2050 snížení emisí CO2 a dalších 
emisí skleníkových plynů o nejméně 85 
%;

vypouští se

Or.en

Pozměňovací návrh 12
Elisabetta Gardini

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. požaduje uzavření mezinárodně závazné 
dohody o ochraně klimatu a naléhavě 
podporuje cíl 30% snížení emisí CO2 v EU 
do roku 2020, a to nezávisle na 
mezinárodních jednáních, a také
dlouhodobý cíl EU dosáhnout do roku 
2050 snížení emisí CO2 a dalších emisí 
skleníkových plynů o nejméně 85 %;

6. požaduje uzavření mezinárodně závazné 
dohody o ochraně klimatu a naléhavě 
podporuje cíl 30% snížení emisí CO2 v EU 
do roku 2020, za předpokladu, že bude
v Cancúnu uzavřena globální dohoda, 
která stanoví cíle, jež budou společné 
a/nebo srovnatelné s cíli EU, stejně jako 
dlouhodobý cíl EU dosáhnout do roku 
2050 snížení emisí CO2 a dalších emisí 
skleníkových plynů o nejméně 85 %;

Or.it

Pozměňovací návrh 13
Oreste Rossi

Návrh stanoviska
Bod 6
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. požaduje uzavření mezinárodně závazné 
dohody o ochraně klimatu a naléhavě 
podporuje cíl 30% snížení emisí CO2 v EU 
do roku 2020, a to nezávisle na 
mezinárodních jednáních, a také 
dlouhodobý cíl EU dosáhnout do roku 
2050 snížení emisí CO2 a dalších emisí 
skleníkových plynů o nejméně 85 %;

6. požaduje uzavření mezinárodně závazné 
dohody o ochraně klimatu a naléhavě 
podporuje cíl 20% snížení emisí CO2 v EU 
do roku 2020,  domnívá se, že každé další 
snížení emisí CO2 a dalších emisí 
skleníkových plynů v EU do roku 2010 by 
mělo být podmíněno podobnými cíli
o snížení, které přijmou ostatní 
průmyslové a rozvíjející se země;

Or.it

Pozměňovací návrh 14
Bairbre de Brún, Bas Eickhout, Kriton Arsenis

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. požaduje uzavření mezinárodně závazné 
dohody o ochraně klimatu a naléhavě 
podporuje cíl 30% snížení emisí CO2 v EU 
do roku 2020, a to nezávisle na 
mezinárodních jednáních, a také 
dlouhodobý cíl EU dosáhnout do roku 
2050 snížení emisí CO2 a dalších emisí 
skleníkových plynů o nejméně 85 %;

6. požaduje uzavření mezinárodně závazné 
dohody o ochraně klimatu a naléhavě 
podporuje cíl nejméně 30% snížení emisí 
CO2 v EU do roku 2020, a to nezávisle na 
mezinárodních jednáních, a také 
dlouhodobý cíl EU dosáhnout do roku 
2050 snížení emisí CO2 a dalších emisí 
skleníkových plynů o nejméně 85–95 %;

Or.en

Pozměňovací návrh 15
Oreste Rossi

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. požaduje uzavření mezinárodně závazné 
dohody o ochraně klimatu a naléhavě 
podporuje cíl 30% snížení emisí CO2 v EU 
do roku 2020, a to nezávisle na 

6. požaduje uzavření mezinárodně závazné 
dohody o ochraně klimatu a naléhavě 
podporuje cíl 20% snížení emisí CO2 v EU 
do roku 2020 a také dlouhodobý cíl EU 
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mezinárodních jednáních, a také 
dlouhodobý cíl EU dosáhnout do roku 
2050 snížení emisí CO2 a dalších emisí 
skleníkových plynů o nejméně 85 %;

dosáhnout do roku 2050 dalšího snížení 
emisí CO2 a dalších emisí skleníkových 
plynů;

Or.it

Pozměňovací návrh 16
Sari Essayah

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. požaduje uzavření mezinárodně závazné 
dohody o ochraně klimatu a naléhavě 
podporuje cíl 30% snížení emisí CO2 v EU 
do roku 2020, a to nezávisle na 
mezinárodních jednáních, a také 
dlouhodobý cíl EU dosáhnout do roku 
2050 snížení emisí CO2 a dalších emisí 
skleníkových plynů o nejméně 85 %;

6. požaduje uzavření mezinárodně závazné 
dohody o ochraně klimatu a naléhavě 
podporuje cíl 20% snížení emisí CO2 v EU 
do roku 2020, a to nezávisle na 
mezinárodních jednáních, a také 
dlouhodobý cíl EU dosáhnout do roku 
2050 snížení emisí CO2 a dalších emisí 
skleníkových plynů o nejméně 80%;

Or.en

Pozměňovací návrh 17
Oreste Rossi

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. požaduje uzavření mezinárodně závazné 
dohody o ochraně klimatu a naléhavě 
podporuje cíl 30% snížení emisí CO2 v EU 
do roku 2020, a to nezávisle na 
mezinárodních jednáních, a také 
dlouhodobý cíl EU dosáhnout do roku 
2050 snížení emisí CO2 a dalších emisí 
skleníkových plynů o nejméně 85 %;

6. požaduje uzavření mezinárodně závazné 
dohody o ochraně klimatu a naléhavě 
podporuje cíl 20% snížení emisí CO2 v EU 
do roku 2020; 

Or.it
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Pozměňovací návrh 18
Jo Leinen

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. je pevně přesvědčen, že při nadálé 
absenci právně závazné globální dohody, 
která by nahradila Kjótský protokol, 
existuje pro EU v souvislosti s postupným 
snižováním emisí skleníkových plynů 
jediný jednostranný postup, jenž je 
spolehlivě slučitelný s WTO, a tím je 
zavedení rozsáhlého zákazu emisí 
vznikajících při používání fosilních paliv
v EU; vyzývá proto Komisi, aby při 
absenci takové globální dohody 
Evropskému parlamentu a Radě 
předložila bílou knihu, která pojmenuje 
všechna legislativní a jiná příslušná
opatření, společně se závazným časovým 
plánem pro jejich přijetí, jež jsou nutná 
pro zavedení rozsáhlého zákazu
v souvislosti s cíli, jež byly stanoveny ve 
strategii do roku 2050, a bude věnovat 
zvláštní pozornost úplnému rozšíření 
obnovitelných energií;

Or.en

Pozměňovací návrh 19
Rovana Plumb

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. je přesvědčen, že boj proti změně 
klimatu musí být založen na zásadě 
solidarity mezi průmyslovými
a rozvojovými zeměmi. Požaduje proto 
společně s rozvojovými, transformujícími 
se a průmyslovými zeměmi vývoj globální 
koncepce zdanění energie a emisí 

7. je přesvědčen, že boj proti změně 
klimatu musí být založen na zásadě 
solidarity mezi průmyslovými
a rozvojovými zeměmi. Požaduje proto 
společně s rozvojovými, transformujícími 
se a průmyslovými zeměmi vývoj globální 
koncepce zdanění energie a emisí 
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skleníkových plynů, která by jednak 
zabránila přemísťování podniků („carbon 
leakage“ – únik uhlíku) a za druhé 
vytvářela finanční prostředky pro boj proti 
změně klimatu, resp. pro přizpůsobování 
se této změně;

skleníkových plynů, která by jednak 
zabránila přemísťování podniků („carbon 
leakage“ – únik uhlíku) a za druhé 
vytvářela finanční prostředky pro boj proti 
změně klimatu, snížila její následky
a pomohla přizpůsobit se jim;

Or.ro

Pozměňovací návrh 20
Vittorio Prodi

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. je přesvědčen, že boj proti změně 
klimatu musí být založen na zásadě 
solidarity mezi průmyslovými
a rozvojovými zeměmi. Požaduje proto 
společně s rozvojovými, transformujícími 
se a průmyslovými zeměmi vývoj globální 
koncepce zdanění energie a emisí 
skleníkových plynů, která by jednak 
zabránila přemísťování podniků („carbon 
leakage“ – únik uhlíku) a za druhé 
vytvářela finanční prostředky pro boj proti 
změně klimatu, resp. pro přizpůsobování se 
této změně;

7. je přesvědčen, že boj proti změně 
klimatu musí být založen na zásadě 
solidarity mezi průmyslovými
a rozvojovými zeměmi a případně na užší 
spolupráci mezi OSN, WTO a ostatními 
brettonwoodskými institucemi; požaduje 
proto společně s rozvojovými, 
transformujícími se a průmyslovými 
zeměmi vývoj globální koncepce zdanění 
energie a emisí skleníkových plynů, která 
by jednak zabránila přemísťování podniků 
(„carbon leakage“ – únik uhlíku) a za 
druhé vytvářela finanční prostředky pro boj 
proti změně klimatu, resp. pro 
přizpůsobování se této změně;

Or.en

Pozměňovací návrh 21
Sari Essayah

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. je přesvědčen, že boj proti změně 
klimatu musí být založen na zásadě 
solidarity mezi průmyslovými

7. je přesvědčen, že boj proti změně 
klimatu musí být založen na zásadě 
solidarity mezi průmyslovými
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a rozvojovými zeměmi. Požaduje proto 
společně s rozvojovými, transformujícími 
se a průmyslovými zeměmi vývoj globální 
koncepce zdanění energie a emisí 
skleníkových plynů, která by jednak 
zabránila přemísťování podniků („carbon 
leakage“ – únik uhlíku) a za druhé 
vytvářela finanční prostředky pro boj proti 
změně klimatu, resp. pro přizpůsobování se 
této změně;

a rozvojovými zeměmi. Požaduje proto 
společně s rozvojovými, transformujícími 
se a průmyslovými zeměmi vývoj globální 
koncepce obchodování s emisemi
a zdanění energie a emisí skleníkových 
plynů, která by jednak zabránila 
přemísťování podniků („carbon leakage“ –
únik uhlíku) a za druhé vytvářela finanční 
prostředky pro boj proti změně klimatu, 
resp. pro přizpůsobování se této změně;

Or.en

Pozměňovací návrh 22
Jo Leinen

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. domnívá se, že individuální opatření
s cílem podpořit udržitelný rozvoj, která 
mají podle rozhodnutí výboru WTO pro 
obchodní jednání o obchodu a životním 
prostředí ze dne 15. prosince 1993 dopad 
na vztah mezi obchodními
a environmentálními opatřeními (např. 
úpravy daní na hranicích a tzv.„eko-
antidumpingová cla“), se s ohledem na 
současnou judikaturu WTO v této oblasti 
mohou jevit jako slučitelná s pravidly
a zvyklostmi WTO jen tehdy, pokud jsou 
přijata v souladu s právně závaznou 
globální dohodou v rámci UNFCCC,
a vyzývá proto Komisi, aby před 
sedmnáctým zasedáním konference 
smluvních stran (COP 17) v Jihoafrické 
republice předložila Evropskému 
parlamentu a Radě sdělení o tom, jak 
vytvořit takový systém pro jakoukoli 
dohodu, jež bude navazovat na Kjótský 
protokol;

Or.en
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Pozměňovací návrh 23
Bas Eickhout

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. je si vědom toho, že pravidla WTO 
nejsou v rozporu s opatřeními na 
hranicích, která mají neutralizovat dopad 
domácích politik tím, že do ceny produktů 
zahrnují vnější náklady na životní 
prostředí, za předpokladu, že tyto úpravy 
nemají diskriminační charakter; 

Or.en

Pozměňovací návrh 24
Kriton Arsenis, Jo Leinen, Sirpa Pietikäinen, Corinne Lepage, Daciana Octavia Sârbu

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. podporuje úpravy daní na hranicích 
jako způsob přiblížení se
k nízkouhlíkovému hospodářství;
jednoznačně konstatuje, že úpravy daní 
na hranicích by neměly být nástrojem 
protekcionismu, ale spíše cestou ke 
snížení emisí; je toho názoru, že by EU 
měla vyčlenit část potenciálních příjmů na 
plnění svých finančních závazků v rámci 
UNFCCC; naléhavě vyzývá Komisi
a členské státy, aby v tomto směru přijaly 
opatření;

Or. en
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Pozměňovací návrh 25
Kriton Arsenis, Jo Leinen, Sirpa Pietikäinen, Corinne Lepage, Bairbre de Brún, 
Daciana Octavia Sârbu, Nessa Childers

Návrh stanoviska
Bod 8 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8a. naléhavě vyzývá Komisi a členské 
státy, aby na základě svých pravomocí 
udělaly vše pro to, aby bylo v rámci 
Mezinárodní námořní organizace 
dosaženo právně závazné dohody o snížení 
emisí z lodní dopravy;

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Oreste Rossi

Návrh stanoviska
Bod 8 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8a. zdůrazňuje, že rostoucí objem emisí 
CO2 souvisejících s dopravou
a mezinárodním obchodem narušuje 
strategii EU v oblasti změny klimatu;
zdůrazňuje, že několik studií ukázalo, že 
výroba a dodávky zboží v rámci Evropy 
mají za následek nižší emise CO2 než je 
tomu u dovozů ze třetích zemí; domnívá 
se, že je to platný argument pro přechod 
od rozvojové strategie založené na vývozu
k vnitřnímu rozvoji založenému na 
diverzifikované místní výrobě a spotřebě
v rozvojových zemích; zdůrazňuje, že 
taková strategie by měla pozitivní dopady 
na zaměstnanost v EU i v rozvojových 
zemích;

Or.it
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Pozměňovací návrh 27
Bas Eickhout, Bairbre de Brún

Návrh stanoviska
Bod 9

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9. vyslovuje se proti dotování fosilních 
paliv a požaduje výraznější podporu 
obnovitelných energií šetrných k životnímu 
prostředí a podporu výzkumu a vývoje 
decentralizovaných zdrojů energie, 
zejména v rozvojových zemích;

9. vyslovuje se proti dotování fosilních 
paliv a požaduje výraznější podporu 
obnovitelných energií šetrných k životnímu 
prostředí a podporu výzkumu a vývoje 
decentralizovaných zdrojů energie, 
zejména v rozvojových zemích; připomíná
v tomto směru dohodu skupiny G20
o zrušení dotování fosilních paliv a vyzývá 
Komisi, aby navrhla evropskou strategii 
pro její zavedení včetně jednoznačných 
lhůt a případných vyrovnávacích 
mechanismů;  

Or.en

Pozměňovací návrh 28
Sari Essayah

Návrh stanoviska
Bod 9

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9. vyslovuje se proti dotování fosilních 
paliv a požaduje výraznější podporu 
obnovitelných energií šetrných k životnímu 
prostředí a podporu výzkumu a vývoje 
decentralizovaných zdrojů energie, 
zejména v rozvojových zemích;

9. vyslovuje se proti dotování fosilních 
paliv a požaduje v oblasti výzkumu
a vývoje větší úsilí a výraznější podporu 
obnovitelných energií, které jsou vhodné
z hlediska hospodářského a sociálního
a jsou šetrné k životnímu prostředí
a podporu výzkumu a vývoje 
decentralizovaných zdrojů energie, 
zejména v rozvojových zemích;

Or.en
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Pozměňovací návrh 29
Oreste Rossi

Návrh stanoviska
Bod 9

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9. vyslovuje se proti dotování fosilních 
paliv a požaduje výraznější podporu 
obnovitelných energií šetrných k životnímu 
prostředí a podporu výzkumu a vývoje 
decentralizovaných zdrojů energie, 
zejména v rozvojových zemích;

9. vyslovuje se proti dotování fosilních 
paliv a požaduje výraznější podporu 
obnovitelných energií šetrných k životnímu 
prostředí a podporu výzkumu a vývoje 
decentralizovaných zdrojů energie;

Or.it

Pozměňovací návrh 30
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Návrh stanoviska
Bod 9 – bod i (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

i) prosazování obnovitelných energií by 
mělo být intenzivnější v případech, kdy 
vlády členských států sledují    
konzistentní politiku a vytvoří závazný 
právní rámec, který dlouhodobě umožní 
přijetí postupného programu pomoci, jež 
přispěje k otevření trhu a vytvoření 
minimální infrastruktury, což je v době 
krize a obchodní nejistoty důležitý prvek;

Or.es

Pozměňovací návrh 31
Daciana Octavia Sârbu

Návrh stanoviska
Bod 10

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10. zasazuje se o to, aby byla pro výrobu 10. zasazuje se o to, aby byla pro výrobu 
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biopaliv a biomasy vyvinuta skutečná
a závazná kritéria a standardy udržitelnosti, 
které by především zohlednily uvolňování 
plynů poškozujících klima prostřednictvím 
nepřímé změny využívání půdy (ILUC);
zdůrazňuje, že zajištění dodávek potravin 
pro obyvatelstvo musí mít přednost před 
výrobou biopaliv.

biopaliv a biomasy vyvinuta skutečná
a závazná kritéria a standardy udržitelnosti, 
které by především zohlednily uvolňování 
plynů poškozujících klima prostřednictvím 
nepřímé změny využívání půdy (ILUC); 
zdůrazňuje, že zajištění dodávek potravin 
pro obyvatelstvo musí mít přednost před 
výrobou biopaliv a že dotování biopaliv 
může mít škodlivý dopad na zajišťování 
potravin, což nepřiměřeně postihne osoby
s nízkým příjmem.

Or.en

Pozměňovací návrh 32
Bas Eickhout

Návrh stanoviska
Bod 10

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10. zasazuje se o to, aby byla pro výrobu 
biopaliv a biomasy vyvinuta skutečná
a závazná kritéria a standardy udržitelnosti, 
které by především zohlednily uvolňování 
plynů poškozujících klima prostřednictvím 
nepřímé změny využívání půdy (ILUC); 
zdůrazňuje, že zajištění dodávek potravin 
pro obyvatelstvo musí mít přednost před 
výrobou biopaliv.

10. zasazuje se o to, aby byla pro výrobu 
biopaliv a biomasy vyvinuta skutečná
a závazná kritéria a standardy udržitelnosti, 
které by především zohlednily uvolňování 
plynů poškozujících klima prostřednictvím 
nepřímé změny využívání půdy (ILUC); 
zdůrazňuje, že zajištění dodávek potravin 
pro obyvatelstvo musí mít přednost před 
výrobou biopaliv a že problém 
udržitelnosti politiky a praxe v oblasti 
využívání půdy musí být řešen 
komplexnějším způsobem;  

Or.en

Pozměňovací návrh 33
Sari Essayah

Návrh stanoviska
Bod 10

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10. zasazuje se o to, aby byla pro výrobu 10. zasazuje se o to, aby byla pro výrobu 
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biopaliv a biomasy vyvinuta skutečná
a závazná kritéria a standardy udržitelnosti, 
které by především zohlednily uvolňování 
plynů poškozujících klima prostřednictvím 
nepřímé změny využívání půdy (ILUC); 
zdůrazňuje, že zajištění dodávek potravin 
pro obyvatelstvo musí mít přednost před 
výrobou biopaliv.

biopaliv a biomasy vyvinuta skutečná
a závazná kritéria a standardy udržitelnosti, 
které by především zohlednily uvolňování 
plynů poškozujících klima a malých 
částeček prostřednictvím nepřímé změny 
využívání půdy (ILUC) a celý produkční 
cyklus; zdůrazňuje, že zajištění dodávek 
potravin pro obyvatelstvo musí mít 
přednost před výrobou biopaliv.

Or.en


