
AM\863116CS.doc PE462.704v02-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 - 2014

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

2011/2012(INI)

1. 4. 2011

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY
242 - 363

Návrh zprávy
Bas Eickhout
(PE460.597v01-00)

Analýza možností snížení emisí skleníkových plynů o více než 20 % a 
vyhodnocení rizika úniku uhlíku
(KOM(2010)265 – 2011/2012(INI))



PE462.704v02-00 2/59 AM\863116CS.doc

CS

AM_Com_NonLegReport



AM\863116CS.doc 3/59 PE462.704v02-00

CS

Pozměňovací návrh 242
Oreste Rossi

Návrh usnesení
Bod 18 d (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18d. je toho názoru, že má-li být systém 
pro obchodování s emisemi plně funkčním 
nástrojem, díky kterému bude možné 
snižovat emise v celosvětovém měřítku, 
musí být přijat všemi hlavními světovými 
ekonomikami a podpořen dalšími nástroji 
(jako jsou dobrovolné dohody, daňová 
opatření aj.), které je nutné zvážit 
v kontextu vnitrostátních priorit a 
možností;

Or. it

Pozměňovací návrh 243
Holger Krahmer

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. domnívá se, že uzavírání jaderných 
elektráren povede ke zvýšení emisí 
skleníkových plynů; uznává, že by se toto 
mělo příslušně zohlednit při analyzování 
možností snížení emisí skleníkových plynů 
o více než 20 %;

Or. en

Pozměňovací návrh 244
Theodoros Skylakakis, Richard Seeber, Peter Liese

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

18a. vyzývá Komisi, aby neprodleně 
navrhla, jak Unie může nejlépe doplnit 
její akce pro zmírnění změny klimatu 
úsilím zaměřeným na snižování emisí 
jiných plynů než CO2, jako například 
hydrofluoruhlovodíků, které jsou 
nejrychleji rostoucím znečišťovatelem 
ovzduší na světě, a plynů HFC-23; vyzývá 
Komisi, aby podpořila snahy o zahrnutí 
výroby hydrofluoruhlovodíků do 
Montrealského protokolu a uzavřela 
dvoustranné dohody se třetími zeměmi 
s cílem omezit použití plynů HFC-23 tím, 
že se postupně ukončí výroba a spotřeba 
jiných plynů než CO2 a omezí plyny HFC-
23 nákladově účinným způsobem, kde 
bude panovat v řádu nižší rozsah 
veřejných cenových předpisů, než je tomu 
v případě současných cen uhlíku;

Or. en

Pozměňovací návrh 245
Theodoros Skylakakis, Richard Seeber, Salvatore Tatarella, Peter Liese

Návrh usnesení
Bod 18 b (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18b. vyzývá Komisi, aby v rámci svých 
opatření ke zmírnění změny klimatu 
vyvinula regulační strategie pro rychlou 
akci, jejichž cílem bude zrychlené 
ukončení výroby a spotřeby 
hydrochlorfluoruhlovodíků (HCFC),
obnova zničeného stratosférického ozónu 
a likvidace emisí skleníkových plynů 
poškozujících ozonovou vrstvu, které jsou 
obsaženy v odpadu z výrobků a zařízení;

Or. en
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Pozměňovací návrh 246
Theodoros Skylakakis, Richard Seeber, Salvatore Tatarella, Peter Liese

Návrh usnesení
Bod 18 c (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18c. vyzývá Komisi, aby v rámci svých 
opatření ke zmírnění změny klimatu 
vyvinula strategie pro rychlou akci, jejichž 
cílem bude snížit emise černého uhlíku, a 
aby přednostně vytvářela tyto strategie pro 
emise, které postihují oblasti ledu a 
sněhu, zejména oblasti v Arktidě;

Or. en

Pozměňovací návrh 247
Theodoros Skylakakis, Richard Seeber, Salvatore Tatarella, Peter Liese

Návrh usnesení
Bod 18 d (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18d. vyzývá Komisi, aby v rámci svých 
opatření ke zmírnění změny klimatu 
vyvinula regulační strategie pro rychlou 
akci, jejichž cílem bude omezit 
znečišťující plyny, které vedou k vytváření 
významného skleníkového plynu, 
troposférického ozónu (rozptýleného 
v nižší atmosféře);

Or. en

Pozměňovací návrh 248
Dan Jørgensen, Jo Leinen

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

18a. je toho názoru, že má-li EU splnit 
dlouhodobý cíl snížení o 89–95 % v rámci 
členských států do roku 2050, na němž se 
shodla Evropská rada a který byl potvrzen 
Plánem pro nízkouhlíkové hospodářství 
do roku 2050, který předložila Komise, 
bude muset zvýšit úsilí poté, co dosáhne 
25% snížení v členských státech v roce 
2020, přinejmenším v souladu s cíly 
představenými v Plánu pro nízkouhlíkové 
hospodářství, jimiž se má dosáhnout 
dlouhodobých cílů nákladově co 
nejúčinnějším způsobem;

Or. en

Pozměňovací návrh 249
Dan Jørgensen, Jo Leinen

Návrh usnesení
Bod 18 b (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18b. vyzývá k dalším kritériím kvality 
v oblasti využívání mezinárodních 
kompenzací v EU, což zahrnuje zavádění 
přísných standardů kvality projektů, jež 
budou zárukou dodržování lidských práv, 
a spolehlivého, ověřitelného a reálného
dalšího snížení emisí, které rovněž 
podporuje udržitelný rozvoj v rozvojových 
zemích;

Or. en

Pozměňovací návrh 250
Oreste Rossi

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

18a. znovu opakuje, že je důležité 
překlenout propast mezi mezinárodními 
závazky přijatými zeměmi mimo EU a 
uznáváním právně závazného 
mezinárodního systému;

Or. it

Pozměňovací návrh 251
Salvatore Tatarella, Miroslav Ouzký, Martin Callanan

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. odkazuje na sdělení Komise o Plánu 
přechodu na konkurenceschopné 
nízkouhlíkové hospodářství do roku 2050, 
které zdůrazňuje, že je třeba věnovat 
pozornost riziku úniku uhlíku, aby se 
zajistily rovné podmínky pro průmysl;

Or. en

Pozměňovací návrh 252
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. bere v potaz, že jak je uvedeno 
v závěrech ze zasedání Rady ze dne 
14. března 2011, členské státy zopakovaly 
význam zajištění pokračování existujících 
pružných mechanismů, které budou 
zlepšovány, a stanovení nových 
odvětvových nebo podobných vyšších 
tržních mechanismů na klimatické 
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konferenci v Durbanu s cílem posílit 
nákladovou účinnost opatření ke zmírnění 
důsledků a podporovat je a zároveň
přispět k udržitelnému rozvoji;

Or. en

Pozměňovací návrh 253
Salvatore Tatarella

Návrh usnesení
Bod 18 b (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18b. bere v potaz, že jak je uvedeno 
v závěrech ze zasedání Rady ze dne 
14. března 2011, členské státy zopakovaly 
význam zajištění pokračování existujících 
pružných mechanismů, které budou 
zlepšovány, a stanovení nových 
odvětvových nebo podobných vyšších 
tržních mechanismů na klimatické 
konferenci v Durbanu s cílem posílit 
nákladovou účinnost opatření ke zmírnění 
důsledků a podporovat je a zároveň 
přispět k udržitelnému rozvoji;

Or. en

Pozměňovací návrh 254
Oreste Rossi

Návrh usnesení
Podnadpis 3 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Doprovodné zisky a dopad vypouští se

Or. it
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Pozměňovací návrh 255
Oreste Rossi

Návrh usnesení
Bod 19 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. je přesvědčen, že včasná realizace 
opatření má významný dlouhodobý přínos 
pro evropskou konkurenceschopnost, 
protože si díky tomu může EU udržet 
silnou pozici na rychle rostoucím 
globálním trhu ekologických technologií;

vypouští se

Or. it

Pozměňovací návrh 256
Sabine Wils

Návrh usnesení
Bod 19 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. je přesvědčen, že včasná realizace 
opatření má významný dlouhodobý přínos 
pro evropskou konkurenceschopnost, 
protože si díky tomu může EU udržet 
silnou pozici na rychle rostoucím 
globálním trhu ekologických technologií;

19. je přesvědčen, že včasná realizace 
opatření má významný dlouhodobý přínos 
pro evropskou konkurenceschopnost, 
protože si díky tomu může EU udržet 
silnou pozici na rychle rostoucím 
globálním trhu udržitelných technologií
rozvíjením nových pracovních příležitostí 
posilujících programy celoživotního 
učení;

Or. en

Pozměňovací návrh 257
Kriton Arsenis, Judith A. Merkies

Návrh usnesení
Bod 19 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. je přesvědčen, že včasná realizace 
opatření má významný dlouhodobý přínos 
pro evropskou konkurenceschopnost, 
protože si díky tomu může EU udržet 
silnou pozici na rychle rostoucím 
globálním trhu ekologických technologií;

19. je přesvědčen, že včasná realizace 
opatření má významný dlouhodobý přínos 
pro evropskou konkurenceschopnost, 
protože si díky tomu může EU vymezit 
odpovídající očekávání a udržet silnou 
pozici na rychle rostoucím globálním trhu 
ekologických technologií;

Or. en

Pozměňovací návrh 258
Oreste Rossi

Návrh usnesení
Bod 19 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19a. připomíná EU a členským státům, že 
se od nich vyžaduje, aby podporovaly větší 
investice do výzkumu a vývoje a 
poskytovaly vhodný dlouhodobý obecný 
politický rámec zajišťující, že ve velkém 
rozsahu bude vyvinuto hospodářsky 
účinnější využití technologií k snižování 
uhlíku a to ve velmi krátkodobém 
časovém horizontu;

Or. it

Pozměňovací návrh 259
Oreste Rossi

Návrh usnesení
Bod 19 b (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19b. zdůrazňuje, že je nezbytné, aby EU a 
členské státy začlenily politiky týkající se 
klimatu, energií, průmyslu a technologií 
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do organického, soudržného rámce; 
všichni hospodářští a sociální partneři 
budou muset v souvislosti s tímto rámcem 
plnit svou úlohu a mělo by se vyžadovat
nejen úsilí průmyslu (a zejména odvětví 
spadajících do ETS), ale rovněž subjektů 
z jiných odvětví, jako je doprava a 
výstavba, a subjektů z celé občanské 
společnosti;

Or. it

Pozměňovací návrh 260
Kriton Arsenis

Návrh usnesení
Bod 19 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19a. bere v úvahu potenciální ztráty ve 
státních příjmech zapříčiněné finanční 
krizí v roce 2008 a z toho plynoucí 
přebytek povolenek v systému 
obchodování s emisemi EU; zdůrazňuje, 
že zpřísnění množství ekologických 
povolenek na základě zvýšení cíle v oblasti 
snižování emisí skleníkových plynů 
v rámci systému ETS EU je nezbytné 
k tomu, aby vlády EU mohly získat část 
těchto ztrát zpět;

Or. en

Pozměňovací návrh 261
Salvatore Tatarella, Martin Callanan, Miroslav Ouzký

Návrh usnesení
Bod 19 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19a. domnívá se, že ve sdělení Komise 
o Plánu přechodu na konkurenceschopné 
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nízkouhlíkové hospodářství do roku 2050 
je zdůrazněno, že při vypracovávání 
možných odvětvových politik se bude třeba 
důkladněji zabývat otázkou nákladů, 
kompromisů a nejistot;1

__________________
1 Plán do roku 2050 s. 6.

Or. en

Pozměňovací návrh 262
Salvatore Tatarella, Karl-Heinz Florenz, Miroslav Ouzký, Martin Callanan

Návrh usnesení
Bod 19 b (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19b. bere ohled na potřebu provést 
hloubkovou analýzu kumulativních 
nákladů klimatických cílů z hlediska cen 
uhlíku, cen energií a výdajů do inovací a 
výzkumu;

Or. en

Pozměňovací návrh 263
Salvatore Tatarella

Návrh usnesení
Bod 19 c (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19c. v návaznosti na krizi veřejného dluhu 
v důsledku finanční krize, která zasáhla 
Evropu, budou členské státy muset ročně 
snížit 1/20 z částky nadměrného dluhu.
Znamená to, že bude existovat méně 
veřejných prostředků k investicím na 
podporu inovací a růstu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 264
Oreste Rossi

Návrh usnesení
Bod 20 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. domnívá se, že posun k 30% cíli 
v oblasti klimatu do roku 2020 by znovu 
posílil motivaci k provádění inovací, která 
ulehčením dosažení 20% cíle polevila;

vypouští se

Or. it

Pozměňovací návrh 265
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Návrh usnesení
Bod 20 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. domnívá se, že posun k 30% cíli 
v oblasti klimatu do roku 2020 by znovu 
posílil motivaci k provádění inovací, která 
ulehčením dosažení 20% cíle polevila;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 266
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh usnesení
Bod 20 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. domnívá se, že posun k 30% cíli 
v oblasti klimatu do roku 2020 by znovu 
posílil motivaci k provádění inovací, která 
ulehčením dosažení 20% cíle polevila;

vypouští se
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Or. ro

Pozměňovací návrh 267
Salvatore Tatarella

Návrh usnesení
Bod 20 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. domnívá se, že posun k 30% cíli 
v oblasti klimatu do roku 2020 by znovu 
posílil motivaci k provádění inovací, která 
ulehčením dosažení 20% cíle polevila;

20. domnívá se, že stanovení 
dlouhodobých cílů by dalo nový důraz na
motivaci k provádění inovací k dosažení 
20% cíle;

Or. en

Pozměňovací návrh 268
Eija-Riitta Korhola, Riikka Manner, Romana Jordan Cizelj

Návrh usnesení
Bod 20 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. domnívá se, že posun k 30% cíli v 
oblasti klimatu do roku 2020 by znovu 
posílil motivaci k provádění inovací, která 
ulehčením dosažení 20% cíle polevila;

20. domnívá se, že zvýšení nezbytného 
úsilí ke zlepšení energetické účinnosti 
představuje cestu ke splnění cílů do roku 
2020 či dokonce k jejich překročení;

Or. en

Pozměňovací návrh 269
Elena Oana Antonescu

Návrh usnesení
Bod 20 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. domnívá se, že posun k 30% cíli
v oblasti klimatu do roku 2020 by znovu 
posílil motivaci k provádění inovací, která 

20. domnívá se, že posun nad 20% cíl
v oblasti klimatu do roku 2020 by znovu 
posílil motivaci k provádění inovací, která 
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ulehčením dosažení 20% cíle polevila; ulehčením dosažení 20% cíle polevila;

Or. en

Pozměňovací návrh 270
Françoise Grossetête

Návrh usnesení
Bod 20 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. domnívá se, že posun k 30% cíli 
v oblasti klimatu do roku 2020 by znovu 
posílil motivaci k provádění inovací, která 
ulehčením dosažení 20% cíle polevila;

20. domnívá se, že posun k 30% cíli 
v oblasti klimatu do roku 2020 by mohlo 
posílit motivaci k provádění inovací, 
pokud budou splněny podmínky uvedené 
v článku 28 směrnice 2009/29/ES;

Or. fr

Pozměňovací návrh 271
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese

Návrh usnesení
Bod 20 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. domnívá se, že posun k 30% cíli v 
oblasti klimatu do roku 2020 by znovu 
posílil motivaci k provádění inovací, která 
ulehčením dosažení 20% cíle polevila;

20. domnívá se, že posun k 30% cíli 
v oblasti klimatu do roku 2020 by znovu 
posílil motivaci k provádění inovací;

Or. de

Pozměňovací návrh 272
Sabine Wils

Návrh usnesení
Bod 20 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. domnívá se, že posun k 30% cíli 
v oblasti klimatu do roku 2020 by znovu 
posílil motivaci k provádění inovací, která 
ulehčením dosažení 20% cíle polevila;

20. domnívá se, že posun k 30% 
vnitrostátnímu cíli v oblasti klimatu do 
roku 2020 by znovu posílil motivaci 
k provádění inovací, která ulehčením 
dosažení 20% cíle polevila;

Or. en

Pozměňovací návrh 273
Chris Davies

Návrh usnesení
Bod 20 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20a. bere v úvahu závěry studie Nová 
cesta růstu pro Evropu zadané německým 
federálním ministerstvem pro životní 
prostředí, podle které by zvýšení cíle EU 
v oblasti snižování emisí CO2 na 30 % 
mohlo do roku 2020 zvýšit míru růstu 
evropského hospodářství ročně až o 0,6 %, 
vytvořit 6 milionů pracovních míst a 
významně posílit evropské investice;

Or. en

Pozměňovací návrh 274
Oreste Rossi

Návrh usnesení
Bod 21 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. poznamenává, že evropská ekologická 
odvětví zaměstnávají přibližně 3,4 milionu 
pracovníků na plný úvazek, což je 
desetinásobek počtu odpovídajícího přímé 
zaměstnanosti v evropském ocelářském 

vypouští se
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průmyslu v roce 2007; poukazuje na to, že 
podle nedávno vypracovaných studií může 
stanovení 30% cíle v oblasti klimatu vést 
k vytvoření až 6 milionů nových 
pracovních míst;

Or. it

Pozměňovací návrh 275
Salvatore Tatarella, Richard Seeber, Bogusław Sonik, Theodoros Skylakakis, Martin 
Callanan, Miroslav Ouzký, Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini

Návrh usnesení
Bod 21 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. poznamenává, že evropská ekologická 
odvětví zaměstnávají přibližně 3,4 milionu 
pracovníků na plný úvazek, což je 
desetinásobek počtu odpovídajícího přímé 
zaměstnanosti v evropském ocelářském 
průmyslu v roce 2007; poukazuje na to, že 
podle nedávno vypracovaných studií může 
stanovení 30% cíle v oblasti klimatu vést k 
vytvoření až 6 milionů nových pracovních 
míst;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 276
Eija-Riitta Korhola, Riikka Manner, Romana Jordan Cizelj

Návrh usnesení
Bod 21 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. poznamenává, že evropská ekologická 
odvětví zaměstnávají přibližně 3,4 milionu 
pracovníků na plný úvazek, což je 
desetinásobek počtu odpovídajícího přímé 
zaměstnanosti v evropském ocelářském 
průmyslu v roce 2007; poukazuje na to, že 

21. poznamenává, že politika změny 
klimatu povede k restrukturalizaci 
hospodářství EU, lepším pracovním 
příležitostem v jednom odvětví 
hospodářství, ale snížení počtu pracovních 
míst v jiném, neboť dlouhodobé 
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podle nedávno vypracovaných studií může 
stanovení 30% cíle v oblasti klimatu vést 
k vytvoření až 6 milionů nových 
pracovních míst;

vyrovnávání zaměstnanosti je z povahy 
věci neutrální;

Or. en

Pozměňovací návrh 277
Oreste Rossi

Návrh usnesení
Bod 21 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. poznamenává, že evropská ekologická 
odvětví zaměstnávají přibližně 3,4 milionu 
pracovníků na plný úvazek, což je 
desetinásobek počtu odpovídajícího přímé 
zaměstnanosti v evropském ocelářském 
průmyslu v roce 2007; poukazuje na to, že 
podle nedávno vypracovaných studií může 
stanovení 30% cíle v oblasti klimatu vést 
k vytvoření až 6 milionů nových 
pracovních míst;

21. poznamenává, že evropská ekologická 
odvětví zaměstnávají přibližně 3,4 milionu 
pracovníků na plný úvazek, což je 
desetinásobek počtu odpovídajícího přímé 
zaměstnanosti v evropském ocelářském 
průmyslu v roce 2007; poukazuje na to, že 
podle nedávno vypracovaných studií může 
stanovení 30% cíle v oblasti klimatu 
v nejlepším případě vést k vytvoření až 
1,5 milionu nových pracovních míst;

Or. it

Pozměňovací návrh 278
Holger Krahmer

Návrh usnesení
Bod 21 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. poznamenává, že evropská ekologická 
odvětví zaměstnávají přibližně 3,4 milionu 
pracovníků na plný úvazek, což je 
desetinásobek počtu odpovídajícího přímé 
zaměstnanosti v evropském ocelářském 
průmyslu v roce 2007; poukazuje na to, že 
podle nedávno vypracovaných studií může 
stanovení 30% cíle v oblasti klimatu vést 

21. poznamenává, že sdělení Komise 
uvádí, že podle makroekonomických 
analýz má dosažení 30% cíle v oblasti 
snižování jen malý celkový dopad na 
zaměstnanost, ale situace se rázem mění, 
pokud jsou zisky z aukcí nebo 
z uhlíkových daní vynakládány uvážlivě;
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k vytvoření až 6 milionů nových 
pracovních míst;

Or. en

Pozměňovací návrh 279
Sari Essayah

Návrh usnesení
Bod 21 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. poznamenává, že evropská ekologická 
odvětví zaměstnávají přibližně 3,4 milionu 
pracovníků na plný úvazek, což je 
desetinásobek počtu odpovídajícího přímé 
zaměstnanosti v evropském ocelářském 
průmyslu v roce 2007; poukazuje na to, že 
podle nedávno vypracovaných studií může 
stanovení 30% cíle v oblasti klimatu vést 
k vytvoření až 6 milionů nových 
pracovních míst;

21. poznamenává, že ačkoli všechny 
průmyslové sektory potřebují svou výrobu 
učinit udržitelnější, ve své podstatě v tzv. 
evropských ekologických odvětvích je 
zaměstnáno, většinou s pomocí veřejných 
dotací, přibližně 3,4 milionu pracovníků na
plný úvazek, což je desetinásobek počtu 
odpovídajícího přímé zaměstnanosti 
v evropském ocelářském průmyslu v roce 
2007; poukazuje na to, že podle nedávno 
vypracovaných studií může stanovení 30% 
cíle v oblasti klimatu vést k vytvoření až 
6 milionů nových pracovních míst za 
podmínky, že se veřejné dotace zvýší; 
konstatuje, že by měla být věnována 
pozornost optimálnímu využívání 
veřejných dotací efektivním způsobem;

Or. en

Pozměňovací návrh 280
Jo Leinen

Návrh usnesení
Bod 21 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. poznamenává, že evropská ekologická 
odvětví zaměstnávají přibližně 3,4 milionu 
pracovníků na plný úvazek, což je 

21. poznamenává, že evropská ekologická 
odvětví zaměstnávají přibližně 3,4 milionu 
pracovníků na plný úvazek; poukazuje na 
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desetinásobek počtu odpovídajícího přímé 
zaměstnanosti v evropském ocelářském 
průmyslu v roce 2007; poukazuje na to, že 
podle nedávno vypracovaných studií může 
stanovení 30% cíle v oblasti klimatu vést 
k vytvoření až 6 milionů nových 
pracovních míst;

to, že podle nedávno vypracovaných studií 
může stanovení 30% cíle v oblasti klimatu 
vést k vytvoření až 6 milionů nových 
pracovních míst;

Or. en

Pozměňovací návrh 281
Silvia-Adriana Ţicău, Daciana Octavia Sârbu, Rovana Plumb

Návrh usnesení
Bod 21 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. poznamenává, že evropská ekologická 
odvětví zaměstnávají přibližně 3,4 milionu 
pracovníků na plný úvazek, což je 
desetinásobek počtu odpovídajícího přímé 
zaměstnanosti v evropském ocelářském 
průmyslu v roce 2007; poukazuje na to, že 
podle nedávno vypracovaných studií může 
stanovení 30% cíle v oblasti klimatu vést 
k vytvoření až 6 milionů nových 
pracovních míst;

21. poznamenává, že evropská ekologická 
odvětví zaměstnávají přibližně 3,4 milionu 
pracovníků na plný úvazek, což je 
desetinásobek počtu odpovídajícího přímé 
zaměstnanosti v evropském ocelářském 
průmyslu v roce 2007; poukazuje na to, že 
podle nedávno vypracovaných studií může 
stanovení 30% cíle v oblasti klimatu ve 
srovnání s emisemi skleníkových plynů 
v roce 1990 vést k vytvoření až 6 milionů 
nových pracovních míst;

Or. ro

Pozměňovací návrh 282
Dan Jørgensen, Jo Leinen

Návrh usnesení
Bod 21 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. poznamenává, že evropská ekologická 
odvětví zaměstnávají přibližně 3,4 milionu 
pracovníků na plný úvazek, což je 
desetinásobek počtu odpovídajícího přímé 

21. poznamenává, že evropská ekologická 
odvětví zaměstnávají přibližně 3,4 milionu 
pracovníků na plný úvazek; poukazuje na 
to, že podle nedávno vypracovaných studií 
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zaměstnanosti v evropském ocelářském 
průmyslu v roce 2007; poukazuje na to, že 
podle nedávno vypracovaných studií může 
stanovení 30% cíle v oblasti klimatu vést 
k vytvoření až 6 milionů nových 
pracovních míst;

může stanovení 30% cíle v oblasti klimatu 
vést k vytvoření až 6 milionů nových 
pracovních míst; uznává vytváření 
pracovních příležitostí a dopady na 
konkurenceschopnost spojené 
s přechodem na nízkouhlíkovou 
ekonomiku z dlouhodobého hlediska, 
zejména proto, že EU se stává světovým 
lídrem v obnovitelných technologiích a 
energeticky účinných výrobcích a 
službách;

Or. en

Pozměňovací návrh 283
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Eija-Riitta Korhola

Návrh usnesení
Bod 21 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21a. poukazuje na to, že stále více zemí na 
celém světě uznává příležitosti, které 
nabízejí technologie pro vypořádání se se 
změnou klimatu a environmentální 
technologie, a v souladu s tím přetvářejí 
hospodářství svých zemí, a to víc, než jak 
je tomu v případě Evropy; v této 
souvislosti konstatuje slibný vývoj, 
například nový pětiletý plán, se kterým 
přišla Čína a který stanoví rychlejší 
rozšíření trhů pro environmentální 
technologie, či rozhodnutí Meseberg 
přijatá v Německu;

Or. de

Pozměňovací návrh 284
Theodoros Skylakakis, Richard Seeber, Salvatore Tatarella

Návrh usnesení
Bod 21 a (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21a. konstatuje, že v analýzách EU 
ohledně možností snižování emisí 
skleníkových plynů není požadavek 
vytvářet více „zelených pracovních míst“ 
podporováním neúčinných (poté, co je 
zohledněno stanovení cen za uhlík) 
zařízení pro obnovitelné zdroje, ale 
vytváření „obhajitelných pracovních 
míst“, které obstojí v konkurenčním boji, 
který představují noví aktéři ve světě; 
s ohledem na rostoucí výrobu příslušných
zařízení pro některé obnovitelné zdroje 
v Číně a Indii, by Evropa měla víc 
investovat do energetické účinnosti, jíž se 
posílí místní hospodářství podporou 
pracovních míst souvisejících s daným 
místem, které nemohou unikat do třetích 
zemí s nižšími náklady výroby;

Or. en

Pozměňovací návrh 285
Salvatore Tatarella, Richard Seeber, Peter Liese, Theodoros Skylakakis, Sergio Berlato, 
Miroslav Ouzký, Paolo Bartolozzi, Martin Callanan, Elisabetta Gardini

Návrh usnesení
Bod 21 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21a. souhlasí s Plánem Evropské komise 
pro nízkouhlíkové hospodářství do 
roku2050, v němž se uvádí, že „bude 
tvorba a zachování pracovních míst 
záviset na schopnosti EU udržet si vedoucí 
úlohu v rozvoji nových nízkouhlíkových 
technologií díky intenzivnějšímu 
vzdělávání, odborné přípravě, programům 
podporujícím přijetí nových technologií, 
výzkumu a vývoji, podnikání, jakož i 
příznivým hospodářským rámcovým 
podmínkám pro investice“;
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Or. en

Pozměňovací návrh 286
Salvatore Tatarella, Richard Seeber, Peter Liese, Theodoros Skylakakis, Romana 
Jordan Cizelj, Martin Callanan, Miroslav Ouzký, Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, 
Sergio Berlato

Návrh usnesení
Bod 21 b (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21b. konstatuje, že chybí důkladné 
posouzení toho, jak přechod na 
nízkouhlíkové hospodářství ovlivní 
zaměstnanost, neboť si především vyžádá
přesun pracovních míst mezi sektory, a že 
je nutné, abychom vymezili lépe „vítěze“ a 
„poražené“ takového přechodu;

Or. en

Pozměňovací návrh 287
Oreste Rossi

Návrh usnesení
Bod 22 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. domnívá se, že přijetí ambicióznějšího 
cíle v oblasti klimatu by mělo především 
pozitivní vliv na vytváření pracovních 
příležitostí, a proto by měla být současně 
přijata opatření, která usnadní 
strukturální změny a přeškolení pracovní 
síly v oblastech, kde došlo k masovému 
propouštění osob pracujících ve 
vysokouhlíkových odvětvích, a která 
rovněž zajistí, aby odvětví 
zaznamenávající nový rozvoj měla 
adekvátní přístup k náležitě kvalifikované 
pracovní síle;

vypouští se



PE462.704v02-00 24/59 AM\863116CS.doc

CS

Or. it

Pozměňovací návrh 288
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Návrh usnesení
Bod 22 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. domnívá se, že přijetí ambicióznějšího 
cíle v oblasti klimatu by mělo především 
pozitivní vliv na vytváření pracovních 
příležitostí, a proto by měla být současně
přijata opatření, která usnadní strukturální 
změny a přeškolení pracovní síly v 
oblastech, kde došlo k masovému 
propouštění osob pracujících ve 
vysokouhlíkových odvětvích, a která 
rovněž zajistí, aby odvětví zaznamenávající 
nový rozvoj měla adekvátní přístup k 
náležitě kvalifikované pracovní síle;

22. domnívá se, že by měla být přijata 
opatření, která usnadní strukturální změny 
a přeškolení pracovní síly v oblastech, kde 
došlo k masovému propouštění osob 
pracujících ve vysokouhlíkových 
odvětvích, a která rovněž zajistí, aby 
odvětví zaznamenávající nový rozvoj měla 
adekvátní přístup k náležitě kvalifikované 
pracovní síle;

Or. en

Pozměňovací návrh 289
Eija-Riitta Korhola, Romana Jordan Cizelj

Návrh usnesení
Bod 22 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. domnívá se, že přijetí ambicióznějšího 
cíle v oblasti klimatu by mělo především
pozitivní vliv na vytváření pracovních 
příležitostí, a proto by měla být současně 
přijata opatření, která usnadní strukturální 
změny a přeškolení pracovní síly 
v oblastech, kde došlo k masovému 
propouštění osob pracujících ve 
vysokouhlíkových odvětvích, a která 
rovněž zajistí, aby odvětví zaznamenávající 
nový rozvoj měla adekvátní přístup 

22. domnívá se, že přijetí ambicióznějšího 
cíle v oblasti klimatu může mít krátkodobý
pozitivní vliv na vytváření pracovních 
příležitostí, a proto by měla být současně 
přijata opatření, která usnadní strukturální 
změny a přeškolení pracovní síly 
v oblastech, kde došlo k masovému 
propouštění osob pracujících ve 
vysokouhlíkových odvětvích, a která 
rovněž zajistí, aby odvětví zaznamenávající 
nový rozvoj měla adekvátní přístup 
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k náležitě kvalifikované pracovní síle; k náležitě kvalifikované pracovní síle;

Or. en

Pozměňovací návrh 290
Sari Essayah

Návrh usnesení
Bod 22 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. domnívá se, že přijetí ambicióznějšího 
cíle v oblasti klimatu by mělo především
pozitivní vliv na vytváření pracovních 
příležitostí, a proto by měla být současně 
přijata opatření, která usnadní strukturální 
změny a přeškolení pracovní síly 
v oblastech, kde došlo k masovému 
propouštění osob pracujících ve 
vysokouhlíkových odvětvích, a která 
rovněž zajistí, aby odvětví zaznamenávající 
nový rozvoj měla adekvátní přístup 
k náležitě kvalifikované pracovní síle;

22. domnívá se, že přijetí ambicióznějšího 
cíle v oblasti klimatu může mít, pokud se 
zvýší veřejné dotace, pozitivní vliv na 
vytváření pracovních příležitostí, a proto 
by měla být současně přijata opatření na 
přizpůsobení se probíhajícím 
strukturálním změnám a k usnadnění 
přeškolení pracovní síly v oblastech, kde 
došlo k masovému propouštění osob, a 
která rovněž zajistí, že odvětví 
zaznamenávající nový rozvoj budou mít
adekvátní přístup k náležitě kvalifikované 
pracovní síle;

Or. en

Pozměňovací návrh 291
Matthias Groote

Návrh usnesení
Bod 22 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. domnívá se, že přijetí ambicióznějšího 
cíle v oblasti klimatu by mělo především 
pozitivní vliv na vytváření pracovních 
příležitostí, a proto by měla být současně 
přijata opatření, která usnadní strukturální 
změny a přeškolení pracovní síly 
v oblastech, kde došlo k masovému 
propouštění osob pracujících ve 

22. domnívá se, že přijetí ambicióznějšího 
cíle v oblasti klimatu by mělo především 
pozitivní vliv na vytváření pracovních 
příležitostí, vyzývá však Komisi k přijetí
příslušných opatření, která usnadní jak 
strukturální změny, tak přeškolení pracovní 
síly v oblastech, kde došlo k masovému 
propouštění osob pracujících ve 
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vysokouhlíkových odvětvích, a která 
rovněž zajistí, aby odvětví zaznamenávající 
nový rozvoj měla adekvátní přístup 
k náležitě kvalifikované pracovní síle;

vysokouhlíkových odvětvích, a která 
rovněž zajistí, aby odvětví zaznamenávající 
nový rozvoj měla adekvátní přístup 
k náležitě kvalifikované pracovní síle;

Or. de

Pozměňovací návrh 292
Jo Leinen

Návrh usnesení
Bod 22 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. domnívá se, že přijetí ambicióznějšího 
cíle v oblasti klimatu by mělo především 
pozitivní vliv na vytváření pracovních 
příležitostí, a proto by měla být současně 
přijata opatření, která usnadní strukturální 
změny a přeškolení pracovní síly 
v oblastech, kde došlo k masovému 
propouštění osob pracujících ve 
vysokouhlíkových odvětvích, a která 
rovněž zajistí, aby odvětví zaznamenávající 
nový rozvoj měla adekvátní přístup 
k náležitě kvalifikované pracovní síle;

22. domnívá se, že přijetí ambicióznějšího 
cíle v oblasti klimatu by mělo především 
pozitivní vliv na vytváření pracovních 
příležitostí, a proto by měla být současně 
přijata opatření, která usnadní strukturální 
změny a přeškolení pracovní síly, 
například prostřednictvím využívání 
strukturálních fondů EU nebo fondu pro 
přizpůsobování se globalizaci, a která 
rovněž zajistí, aby odvětví zaznamenávající 
nový rozvoj měla adekvátní přístup 
k náležitě kvalifikované pracovní síle;

Or. en

Pozměňovací návrh 293
Oreste Rossi

Návrh usnesení
Bod 23 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. zdůrazňuje, že podle odhadů Komise 
by výše doprovodných zisků souvisejících 
se zlepšením kvality ovzduší měla v roce 
2020 dosahovat 6,3–22 miliard EUR 
ročně, a to bez započtení doprovodných 
zisků souvisejících se snížením nákladů 

vypouští se
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na léčbu nemocí; poznamenává, že podle 
další analýzy by posun k 30% cíli 
znamenal nárůst doprovodných zisků 
v oblasti zdraví a boje proti znečištění 
ovzduší v rozmezí 6,3–35,8 miliardy EUR, 
přičemž této horní hranice by se dosáhlo 
v případě domácích opatření na snížení 
emisí;

Or. it

Pozměňovací návrh 294
Oreste Rossi

Návrh usnesení
Bod 23 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. zdůrazňuje, že podle odhadů Komise 
by výše doprovodných zisků souvisejících
se zlepšením kvality ovzduší měla v roce 
2020 dosahovat 6,3–22 miliard EUR 
ročně, a to bez započtení doprovodných 
zisků souvisejících se snížením nákladů 
na léčbu nemocí; poznamenává, že podle 
další analýzy by posun k 30% cíli 
znamenal nárůst doprovodných zisků 
v oblasti zdraví a boje proti znečištění 
ovzduší v rozmezí 6,3–35,8 miliardy EUR, 
přičemž této horní hranice by se dosáhlo 
v případě domácích opatření na snížení 
emisí;

23. poukazuje na to, že není žádná přímá 
souvislost mezi přínosy spojenými se 
snižováním emisí skleníkových plynů a 
doprovodnými zisky souvisejícími se 
zlepšením kvality ovzduší nebo omezením 
znečišťujících látek;

Or. it

Pozměňovací návrh 295
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Theodoros Skylakakis, Eija-Riitta Korhola

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

23a. upozorňuje na skutečnost, že kromě 
vývoje nových technologií pro vypořádání 
se se změnou klimatu je rozhodující jejich 
šíření; vyzývá Komisi, aby přijala opatření 
také v této oblasti, například tím, že 
vytvoří nové finanční mechanismy;

Or. de

Pozměňovací návrh 296
Oreste Rossi

Návrh usnesení
Bod 24 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. poznamenává, že z analýzy Komise 
vyplývá, že dosažením 30% cíle v roce 
2020 se sníží dovoz ropy a zemního plynu 
přibližně o 40 miliard EUR, vycházíme-li 
z předpokladu, že v roce 2020 bude cena 
za barel 88 USD; domnívá se, že tento 
odhad ceny ropy je spíše velmi střízlivý, 
neboť Mezinárodní energetická agentura 
v roce 2010 předpovídala pro rok 2020 
cenu 108 USD za barel, což by 
předpokládané zisky v souvislosti se 
sníženým dovozem energií zvýšilo o více 
než 20 %;

vypouští se

Or. it

Pozměňovací návrh 297
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Návrh usnesení
Bod 24 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. poznamenává, že z analýzy Komise 
vyplývá, že dosažením 30% cíle v roce 
2020 se sníží dovoz ropy a zemního plynu 
přibližně o 40 miliard EUR, vycházíme-li 
z předpokladu, že v roce 2020 bude cena 
za barel 88 USD; domnívá se, že tento 
odhad ceny ropy je spíše velmi střízlivý, 
neboť Mezinárodní energetická agentura 
v roce 2010 předpovídala pro rok 2020 
cenu 108 USD za barel, což by 
předpokládané zisky v souvislosti se 
sníženým dovozem energií zvýšilo o více 
než 20 %;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 298
Sabine Wils

Návrh usnesení
Bod 24 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. poznamenává, že z analýzy Komise 
vyplývá, že dosažením 30% cíle v roce 
2020 se sníží dovoz ropy a zemního plynu 
přibližně o 40 miliard EUR, vycházíme-li 
z předpokladu, že v roce 2020 bude cena za 
barel 88 USD; domnívá se, že tento odhad 
ceny ropy je spíše velmi střízlivý, neboť 
Mezinárodní energetická agentura v roce 
2010 předpovídala pro rok 2020 cenu 
108 USD za barel, což by předpokládané 
zisky v souvislosti se sníženým dovozem 
energií zvýšilo o více než 20 %;

24. poznamenává, že z analýzy Komise 
vyplývá, že dosažením vnitrostátního 30% 
cíle se sníží náklady za dovoz ropy a 
zemního plynu přibližně o 14 miliard EUR
a do roku 2020 budou celkové úspory činit 
45,5 miliardy EUR, vycházíme-li 
z předpokladu, že v roce 2020 bude cena za 
barel 88 USD; domnívá se, že tento odhad 
ceny ropy je spíše velmi střízlivý, neboť 
Mezinárodní energetická agentura v roce 
2010 předpovídala pro rok 2020 cenu 
108 USD za barel, což by předpokládané 
zisky v souvislosti se sníženým dovozem 
energií zvýšilo o více než 20 %, čímž se 
sníží náklady na dosažení vnitrostátního 
30% cíle snížení;

Or. en
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Pozměňovací návrh 299
Oreste Rossi

Návrh usnesení
Bod 24 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24a. připomíná, že abychom dosáhli
zlepšení energetické účinnosti, je třeba 
sledovat veškeré jednotlivé možnosti 
energetických úspor, aby se podpořily
neutrální, vyvážené a nediskriminační 
přístupy zahrnující tradiční, obnovitelné a 
jaderné energetické zdroje;

Or. it

Pozměňovací návrh 300
Oreste Rossi

Návrh usnesení
Bod 25 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. zdůrazňuje, že doprovodné zisky ze 
snižování emisí se vytváří pouze tehdy, je-
li snížení emisí dosaženo v rámci EU 
a klade-li se zvláštní důraz na investice do 
zvyšování energetické účinnosti;

vypouští se

Or. it

Pozměňovací návrh 301
Salvatore Tatarella

Návrh usnesení
Bod 25 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. zdůrazňuje, že doprovodné zisky ze 25. zdůrazňuje, že doprovodné zisky ze 
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snižování emisí se vytváří pouze tehdy, je-
li snížení emisí dosaženo v rámci EU 
a klade-li se zvláštní důraz na investice do 
zvyšování energetické účinnosti;

snižování emisí se většinou vytváří tehdy, 
je-li snížení emisí dosaženo v rámci EU 
a klade-li se v krátkodobém a 
střednědobém horizontu zvláštní důraz na 
investice do zvyšování energetické 
účinnosti a přechodu na ekologičtější 
paliva;

Or. en

Pozměňovací návrh 302
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Theodoros Skylakakis

Návrh usnesení
Bod 25 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. zdůrazňuje, že doprovodné zisky ze 
snižování emisí se vytváří pouze tehdy, je-
li snížení emisí dosaženo v rámci EU 
a klade-li se zvláštní důraz na investice do 
zvyšování energetické účinnosti;

25. zdůrazňuje, že doprovodné zisky ze 
snižování emisí se vytváří zejména tehdy, 
je-li snížení emisí dosaženo v rámci EU 
a klade-li se zvláštní důraz na investice do 
zvyšování energetické účinnosti;

Or. de

Pozměňovací návrh 303
Bas Eickhout

Návrh usnesení
Bod 25 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. zdůrazňuje, že doprovodné zisky ze 
snižování emisí se vytváří pouze tehdy, je-
li snížení emisí dosaženo v rámci EU 
a klade-li se zvláštní důraz na investice do 
zvyšování energetické účinnosti;

25. zdůrazňuje, že doprovodné zisky ze 
snižování emisí se vytváří pouze tehdy, je-
li snížení emisí dosaženo v rámci EU 
a klade-li se zvláštní důraz na investice do 
zvyšování energetické účinnosti a 
přechodu na ekologičtější paliva;

Or. en
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Pozměňovací návrh 304
Judith A. Merkies, Dan Jørgensen, Jo Leinen, Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Kriton 
Arsenis, Vittorio Prodi, Nessa Childers, Kathleen Van Brempt

Návrh usnesení
Bod 25 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. zdůrazňuje, že doprovodné zisky ze 
snižování emisí se vytváří pouze tehdy, je-
li snížení emisí dosaženo v rámci EU 
a klade-li se zvláštní důraz na investice do 
zvyšování energetické účinnosti;

25. zdůrazňuje, že doprovodné zisky ze 
snižování emisí se vytváří pouze tehdy, je-
li snížení emisí dosaženo v rámci EU 
a klade-li se zvláštní důraz na investice do 
zvyšování energetické účinnosti; 
zdůrazňuje, že navrhovaný přístup 
v rámci nového Akčního plánu pro 
energetickou účinnost týkající se 
dobrovolných nebo závazných cílů není 
vhodný. Znovu opakuje, že Evropský 
parlament vyzývá k závazným 
energetickým cílům pro členské státy, 
přičemž tento požadavek nabyl ve světle 
nedávno zveřejněného Plánu pro 
nízkouhlíkové hospodářství ještě na
významu;

Or. en

Pozměňovací návrh 305
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Návrh usnesení
Bod 25 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25a. zdůrazňuje, že se EU na základě řady 
předchozích příležitostí podařilo 
přesvědčit další země, aby zvyšovaly své 
environmentální požadavky tím, že se 
ujmou vedení v zavádění příslušných 
legislativních předpisů; poukazuje na to, 
že v těchto případech činnost EU ukázala, 
že je možné kombinovat přísné 
environmentální požadavky 
s hospodářským růstem; 
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Or. sv

Pozměňovací návrh 306
Kriton Arsenis

Návrh usnesení
Bod 25 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25a. konstatuje dále, že vyšší cíle snížení 
emisí skleníkových plynů v EU budou 
posilovat ještě víc pozici EU a vyjednávací 
sílu v jednáních ohledně rámcové úmluvy 
Organizace spojených národů o změně 
klimatu a podněcovat diskuse směřující 
k mezinárodní dohodě o změně klimatu;

Or. en

Pozměňovací návrh 307
Oreste Rossi

Návrh usnesení
Bod 26 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. dochází k závěru, že stanovení 30% 
cíle přinese evropským občanům větší 
zisky než náklady a že největšího 
celkového zisku se dosáhne v případě, že 
cílů v oblasti snižování emisí bude 
dosaženo v rámci členských států EU;

vypouští se

Or. it

Pozměňovací návrh 308
Eija-Riitta Korhola, Riikka Manner, Romana Jordan Cizelj

Návrh usnesení
Bod 26 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. dochází k závěru, že stanovení 30%
cíle přinese evropským občanům větší
zisky než náklady a že největšího 
celkového zisku se dosáhne v případě, že 
cílů v oblasti snižování emisí bude 
dosaženo v rámci členských států EU;

26. dochází k závěru, že stanovení 
klimatického cíle do roku 2020 přinese 
evropským občanům jak náklady, tak
zisky a že největšího celkového zisku se
může dosáhnout v případě, že cílů 
v oblasti snižování emisí bude dosaženo 
v rámci členských států EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 309
Matthias Groote

Návrh usnesení
Bod 26 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. dochází k závěru, že stanovení 30%
cíle přinese evropským občanům větší 
zisky než náklady a že největšího 
celkového zisku se dosáhne v případě, že 
cílů v oblasti snižování emisí bude 
dosaženo v rámci členských států EU;

26. dochází k závěru, že stanovení vyššího 
než 20% cíle přinese evropským občanům 
větší zisky než náklady a že největšího 
celkového zisku se dosáhne v případě, že 
cílů v oblasti snižování emisí bude 
dosaženo v rámci členských států EU;

Or. de

Pozměňovací návrh 310
Elena Oana Antonescu

Návrh usnesení
Bod 26 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. dochází k závěru, že stanovení 30%
cíle přinese evropským občanům větší 
zisky než náklady a že největšího 
celkového zisku se dosáhne v případě, že 
cílů v oblasti snižování emisí bude 
dosaženo v rámci členských států EU;

26. dochází k závěru, že cíl přesahující
20 % přinese evropským občanům větší 
zisky než náklady a že největšího 
celkového zisku se dosáhne v případě, že 
cílů v oblasti snižování emisí bude 
dosaženo v rámci členských států EU;
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Or. en

Pozměňovací návrh 311
Mairead McGuinness

Návrh usnesení
Bod 26 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. dochází k závěru, že stanovení 30% 
cíle přinese evropským občanům větší 
zisky než náklady a že největšího 
celkového zisku se dosáhne v případě, že 
cílů v oblasti snižování emisí bude 
dosaženo v rámci členských států EU;

26. dochází k závěru, že stanovení 30% 
cíle prostřednictvím snižování emisí 
v rámci členských států EU před 
uzavřením mezinárodní dohody by 
nepřineslo maximální celkový zisk kvůli 
riziku úniku uhlíku;

Or. en

Pozměňovací návrh 312
Françoise Grossetête

Návrh usnesení
Bod 26 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. dochází k závěru, že stanovení 30% 
cíle přinese evropským občanům větší 
zisky než náklady a že největšího 
celkového zisku se dosáhne v případě, že 
cílů v oblasti snižování emisí bude 
dosaženo v rámci členských států EU;

26. dochází k závěru, že stanovení 30% 
cíle by přineslo, budou-li splněny 
podmínky, evropským občanům a 
evropskému hospodářství zisky a že 
největšího celkového zisku se dosáhne 
v případě, že cílů v oblasti snižování emisí 
bude dosaženo v rámci členských států EU;

Or. fr

Pozměňovací návrh 313
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Návrh usnesení
Bod 26 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. dochází k závěru, že stanovení 30% 
cíle přinese evropským občanům větší
zisky než náklady a že největšího 
celkového zisku se dosáhne v případě, že 
cílů v oblasti snižování emisí bude 
dosaženo v rámci členských států EU;

26. dochází k závěru, že stanovení 30% 
cíle může přinést evropským občanům 
zisky, budou-li obdobná opatření 
přijímána na světové úrovni;

Or. en

Pozměňovací návrh 314
Salvatore Tatarella, Richard Seeber

Návrh usnesení
Bod 26 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. dochází k závěru, že stanovení 30% 
cíle přinese evropským občanům větší 
zisky než náklady a že největšího 
celkového zisku se dosáhne v případě, že
cílů v oblasti snižování emisí bude 
dosaženo v rámci členských států EU;

26. dochází k závěru, že stanovení 30% 
cíle přinese evropským občanům větší 
zisky jedině za předpokladu, že bude 
uzavřena celosvětová dohoda; vzhledem 
k tomu, že stanovení dlouhodobých cílů a 
doplňkových politik, jako jsou opatření 
v oblasti energetické účinnosti, umožní 
naplnění dlouhodobých cílů v souladu 
s cílem 2 °C;

Or. en

Pozměňovací návrh 315
Silvia-Adriana Ţicău, Daciana Octavia Sârbu, Rovana Plumb

Návrh usnesení
Bod 26 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. dochází k závěru, že stanovení 30% 
cíle přinese evropským občanům větší 
zisky než náklady a že největšího 
celkového zisku se dosáhne v případě, že 

26. zdůrazňuje, že stanovení 30% cíle 
v otázce emisí skleníkových plynů, oproti 
hodnotám v roce 1990, přinese zisky; 
konstatuje však, že je nezbytné provést 
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cílů v oblasti snižování emisí bude 
dosaženo v rámci členských států EU;

hloubkovou analýzu nákladů evropských 
občanů a zabránit tomu, aby se zvyšoval 
počet evropských občanů ohrožených 
chudobou; konstatuje, že naplnění cílů 
v oblasti snižování emisí by bylo vhodné 
podpořit prostřednictvím různých systémů 
zdanění a půjček;

Or. ro

Pozměňovací návrh 316
Sabine Wils

Návrh usnesení
Bod 26 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. dochází k závěru, že stanovení 30% 
cíle přinese evropským občanům větší 
zisky než náklady a že největšího 
celkového zisku se dosáhne v případě, že 
cílů v oblasti snižování emisí bude 
dosaženo v rámci členských států EU;

26. dochází k závěru, že stanovení 30% 
cíle v rámci členských států EU a 
případně jeho překročení směrem k cíli
40% snížení emisí přinese evropským 
občanům větší zisky než náklady a že 
největšího celkového zisku, a to pro rozvoj 
průmyslu a zemědělství a z hlediska 
posílení kvality a výše zaměstnanosti, se 
dosáhne v případě, že cílů v oblasti 
snižování emisí bude dosaženo v rámci 
členských států EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 317
Matthias Groote

Návrh usnesení
Bod 26 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26a. domnívá se, že jakmile budou 
splněny podmínky pro zvýšení cíle a 
provedena důkladná studie přechodu 
jednotlivých států na 30% cíl a tento cíl 
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přijme i mezinárodní společenství, nebude 
již nutné žádné další rozhodnutí a EU 
bude připravena okamžitě jednat;

Or. de

Pozměňovací návrh 318
Bas Eickhout

Návrh usnesení
Bod 26 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26a. opakuje, že cíle snížení vytyčené EU 
musí být naplněny v prvé řadě na území 
EU; připomíná, že náklady spojené se 
snížením emisí jsou investicemi do 
evropského hospodářství; připomíná, že 
podporuje názor, že je nutné hledat 
odvětvové mechanismy pro vyspělejší 
rozvojové země pro období po roce 2012, 
přičemž mechanismy čistého rozvoje by 
měly zůstat k dispozici zemím méně 
rozvinutým; požaduje, aby jakékoli nové 
mezinárodní odvětvové mechanismy 
kompenzačních plateb zajišťovaly
environmentální integritu a zahrnovaly
více než 15% až 30% přínos pro klima 
oproti obvyklému stavu;

Or. en

Pozměňovací návrh 319
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Návrh usnesení
Bod 26 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26a. domnívá se, že je nutné poučit se 
z toho, že strategie EU zvýšit cíl v oblasti 
snižování emisí na 30 %, za předpokladu, 
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že obdobná opatření přijmou i další 
světoví partneři, nezafungovala jako 
pobídka ostatním zemím k účasti 
v mezinárodních jednáních o klimatu; 
konstatuje naopak, že EU byla kritizována 
za to, že nepřijala svůj díl odpovědnosti; 
domnívá se tedy, že nastal čas vyzkoušet 
novou strategii, jak přimět ostatní země, 
aby se připojily k úsilí EU v oblasti 
klimatu;

Or. sv

Pozměňovací návrh 320
Oreste Rossi

Návrh usnesení
Nadpis 4 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Vyhodnocení rizika úniku uhlíku vypouští se

Or. it

Pozměňovací návrh 321
Oreste Rossi

Návrh usnesení
Bod 27 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. poznamenává, že energeticky náročná 
odvětví pravděpodobně budou mít na 
konci druhé etapy ETS v roce 2012 
výrazně větší množství nevyužitých 
povolenek, které budou moci přesunout 
do třetí etapy probíhající v letech 2013–
2020, díky čemuž získají daleko lepší 
postavení v rámci mezinárodní 
hospodářské soutěže, než tomu bylo v roce
2008;

vypouští se
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Or. it

Pozměňovací návrh 322
Eija-Riitta Korhola, Romana Jordan Cizelj

Návrh usnesení
Bod 27 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. poznamenává, že energeticky náročná
odvětví pravděpodobně budou mít na 
konci druhé etapy ETS v roce 2012 
výrazně větší množství nevyužitých 
povolenek, které budou moci přesunout do 
třetí etapy probíhající v letech 2013–2020, 
díky čemuž získají daleko lepší postavení 
v rámci mezinárodní hospodářské soutěže, 
než tomu bylo v roce 2008;

27. poznamenává, že některá zařízení 
v energeticky náročných odvětvích by 
mohla mít na konci druhé etapy ETS 
v roce 2012 nevyužité povolenky, které 
budou moci přesunout do třetí etapy 
probíhající v letech 2013–2020, a tím 
zmírnit dopad ukazatelů platných pro 
obchodování s emiseni po roce 2012;

Or. en

Pozměňovací návrh 323
Holger Krahmer

Návrh usnesení
Bod 27 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. poznamenává, že energeticky náročná 
odvětví pravděpodobně budou mít na 
konci druhé etapy ETS v roce 2012 
výrazně větší množství nevyužitých 
povolenek, které budou moci přesunout do 
třetí etapy probíhající v letech 2013–2020, 
díky čemuž získají daleko lepší postavení 
v rámci mezinárodní hospodářské soutěže, 
než tomu bylo v roce 2008;

27. poukazuje, že podle sdělení Komise
budou moci podniky zhruba 5–8% 
povolenek na roky 2008–2012 přesunout 
do období třetí etapy ETS (2013–2020), 
neboť mnoho povolenek se v důsledku 
krize nevyužilo; 

Or. en
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Pozměňovací návrh 324
Elena Oana Antonescu

Návrh usnesení
Bod 27 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. poznamenává, že energeticky náročná
odvětví pravděpodobně budou mít na konci 
druhé etapy ETS v roce 2012 výrazně větší 
množství nevyužitých povolenek, které 
budou moci přesunout do třetí etapy 
probíhající v letech 2013–2020, díky 
čemuž získají daleko lepší postavení 
v rámci mezinárodní hospodářské soutěže, 
než tomu bylo v roce 2008;

27. poznamenává, že odvětví systému 
obchodování s emisními povolenkami 
pravděpodobně budou mít na konci druhé 
etapy ETS v roce 2012 výrazně větší 
množství nevyužitých povolenek, které 
budou moci přesunout do třetí etapy 
probíhající v letech 2013–2020;

Or. en

Pozměňovací návrh 325
Jo Leinen

Návrh usnesení
Bod 27 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. poznamenává, že energeticky náročná 
odvětví pravděpodobně budou mít na konci 
druhé etapy ETS v roce 2012 výrazně větší 
množství nevyužitých povolenek, které 
budou moci přesunout do třetí etapy 
probíhající v letech 2013–2020, díky 
čemuž získají daleko lepší postavení 
v rámci mezinárodní hospodářské soutěže, 
než tomu bylo v roce 2008;

27. poznamenává, že energeticky náročná 
odvětví pravděpodobně budou mít na konci 
druhé etapy ETS v roce 2012 výrazně větší 
množství nevyužitých povolenek, které 
budou moci přesunout do třetí etapy 
probíhající v letech 2013–2020;

Or. en
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Pozměňovací návrh 326
Holger Krahmer

Návrh usnesení
Bod 27 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27b. uznává, že v období 2013–2020 
vzroste zátěž odvětví spadajících do 
systému ETS EU v důsledku rozhodnutí 
Komise o závazných ukazatelích, 
opravného koeficientu jednotného pro 
všechna odvětví a vyšších cen elektřiny;

Or. en

Pozměňovací návrh 327
Holger Krahmer

Návrh usnesení
Bod 27 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27a. konstatuje, že Spojené státy, 
Japonsko a Austrálie prozatím opustily 
myšlenku systému obchodování s emisemi 
skleníkových plynů a stanovování jejich 
stropu;

Or. en

Pozměňovací návrh 328
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Návrh usnesení
Bod 27 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27a. opakuje, že nejméně 50 % příjmů 
z aukcí by mělo být znovu investováno do 
inovativních a udržitelných technologií;
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Or. en

Pozměňovací návrh 329
Kriton Arsenis, Judith A. Merkies

Návrh usnesení
Bod 27 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27a. konstatuje, že ceny jaderné elektřiny 
neodrážejí rizika spojená s jadernou 
energií a ukládáním radioaktivního 
odpadu; požaduje, aby byla generace 
využívající jaderné energie zatížena daní 
z jádra, která bude odrážet
socioekonomická a environmentální 
rizika spojená s jejím užíváním;

Or. en

Pozměňovací návrh 330
Sabine Wils

Návrh usnesení
Bod 27 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27a. konstatuje znepokojení ohledně 
úniku uhlíku v rámci současného systému 
obchodování s povolenkami, kdy zároveň 
byly energeticky náročnými odvětvími 
zpeněženy nevyužité volně přidělované
povolenky;

Or. en

Pozměňovací návrh 331
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Návrh usnesení
Bod 27 b (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27b. konstatuje, že Komise plně uznala, že 
nejlepší ochranou proti riziku úniku 
uhlíku by samozřejmě byl účinný 
celosvětový postup [1] a že je nutné i
nadále dbát na to, aby se v Evropě udržela 
silná průmyslová základna;[2]
[1] KOM(2011)0112, s. 9.
[2] KOM(2011)0112, s. 9.

Or. en

Pozměňovací návrh 332
Salvatore Tatarella, Richard Seeber, Peter Liese, Miroslav Ouzký, Martin Callanan, 
Bogusław Sonik, Theodoros Skylakakis

Návrh usnesení
Bod 27 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27b. konstatuje, že Komise plně uznala, že 
nejlepší ochranou proti riziku úniku 
uhlíku by samozřejmě byl účinný 
celosvětový postup;1

__________________
1 KOM(2011)0112, s. 9.

Or. en

Pozměňovací návrh 333
Salvatore Tatarella, Richard Seeber, Peter Liese, Miroslav Ouzký, Theodoros 
Skylakakis

Návrh usnesení
Bod 27 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27b. konstatuje, že Komise plně uznala, že 
je třeba i nadále dbát na to, aby se v EU 



AM\863116CS.doc 45/59 PE462.704v02-00

CS

udržela silná průmyslová základna;
__________________
1 KOM(2011)0112, s. 9.

Or. en

Pozměňovací návrh 334
Oreste Rossi

Návrh usnesení
Bod 28 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. poznamenává, že zařízením 
zodpovědným za velkou většinu emisí 
z neenergetických odvětví, na něž se 
vztahuje systém ETS, byly na celé období 
až do roku 2020 bezplatně přiděleny 
povolenky podle měřítek pro jednotlivé 
produkty stanovených na základě 
vysokých úrovní produkce z období před 
recesí;

vypouští se

Or. it

Pozměňovací návrh 335
Eija-Riitta Korhola, Riikka Manner

Návrh usnesení
Bod 28 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. poznamenává, že zařízením 
zodpovědným za velkou většinu emisí z 
neenergetických odvětví, na něž se 
vztahuje systém ETS, byly na celé období 
až do roku 2020 bezplatně přiděleny 
povolenky podle měřítek pro jednotlivé 
produkty stanovených na základě 
vysokých úrovní produkce z období před 
recesí;

28. poznamenává, že zařízením 
zodpovědným za velkou většinu emisí 
z neenergetických odvětví, na něž se 
vztahuje systém ETS, byly na celé období 
až do roku 2020 bezplatně přiděleny 
povolenky podle měřítek pro jednotlivé 
produkty; konstatuje však, že jen 5 % 
nejlepších společností dle daného měřítka 
může obdržet potřebné množství ve vztahu 
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ke splnění příslušných emisí, zatímco 
95 % zařízení si bude muset koupit 
kredity; poznamenává, že přidělování 
proběhne na základě vysokých úrovní 
produkce z období před recesí; konstatuje 
však, že to neplatí stejnou měrou pro 
všechna odvětví a společnosti a že řada 
odvětví se již z krize zotavuje a vrací se na 
úroveň produkce v roce 2008;

Or. en

Pozměňovací návrh 336
Sabine Wils

Návrh usnesení
Bod 28 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. poznamenává, že zařízením 
zodpovědným za velkou většinu emisí z 
neenergetických odvětví, na něž se 
vztahuje systém ETS, byly na celé období 
až do roku 2020 bezplatně přiděleny 
povolenky podle měřítek pro jednotlivé 
produkty stanovených na základě vysokých 
úrovní produkce z období před recesí;

28. poznamenává, že zařízením 
zodpovědným za velkou většinu emisí 
z neenergetických odvětví, na něž se 
vztahuje systém ETS, byly na celé období 
až do roku 2020 bezplatně přiděleny 
povolenky podle měřítek pro jednotlivé 
produkty vypočítaných na základě 
průměrných ročních vysokých úrovní 
produkce z období před recesí a že pro 
zachování integrity a adekvátního
uzpůsobeného stanovení měřítek byly 
široce zapojeny všechny dotčené subjekty;

Or. en

Pozměňovací návrh 337
Françoise Grossetête

Návrh usnesení
Bod 28 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. poznamenává, že zařízením 28. poznamenává, že zařízením 
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zodpovědným za velkou většinu emisí z 
neenergetických odvětví, na něž se 
vztahuje systém ETS, byly na celé období 
až do roku 2020 bezplatně přiděleny 
povolenky podle měřítek pro jednotlivé 
produkty stanovených na základě vysokých 
úrovní produkce z období před recesí;

zodpovědným za velkou většinu emisí z 
neenergetických odvětví, na něž se 
vztahuje systém ETS, byly na celé období 
až do roku 2020 bezplatně přiděleny 
povolenky podle měřítek pro jednotlivé 
produkty, odpovídajících 10 % 
nejúčinnějších zařízení na evropské 
úrovni a stanovených na základě vysokých 
úrovní produkce z období před recesí;

Or. fr

Pozměňovací návrh 338
Eija-Riitta Korhola

Návrh usnesení
Bod 28 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28a. poznamenává, že konkrétní přidělené 
možství je otázkou distribuce, neboť 
celkový strop pro dané odvětví je pevně 
stanoven a není možné, aby v odvětví jako 
celku došlo k přidělení „nadměrného 
množství“ prostředků, protože příslušný
strop je stanoven přímo prostřednictvím
redukčního faktoru přiměřeného všem
odvětvím;

Or. en

Pozměňovací návrh 339
Oreste Rossi

Návrh usnesení
Bod 29 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. je i nadále znepokojen v souvislosti 
s tím, jak velký potenciál neočekávaných 
zisků snižuje ochotu veřejnosti přijmout 
politiku EU v oblasti klimatu, a poukazuje 

vypouští se
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na nedostatek důkazů o jakémkoli 
přemísťování;

Or. it

Pozměňovací návrh 340
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Návrh usnesení
Bod 29 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. je i nadále znepokojen v souvislosti 
s tím, jak velký potenciál neočekávaných 
zisků snižuje ochotu veřejnosti přijmout 
politiku EU v oblasti klimatu, a poukazuje 
na nedostatek důkazů o jakémkoli 
přemísťování;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 341
Eija-Riitta Korhola, Karl-Heinz Florenz

Návrh usnesení
Bod 29 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. je i nadále znepokojen v souvislosti 
s tím, jak velký potenciál neočekávaných 
zisků snižuje ochotu veřejnosti přijmout 
politiku EU v oblasti klimatu, a poukazuje 
na nedostatek důkazů o jakémkoli 
přemísťování;

29. je i nadále znepokojen v souvislosti 
s tím, jak velký potenciál neočekávaných 
zisků a dlouhodobá nejistota a debaty
ohledně systému obchodování 
s povolenkami snižují ochotu veřejnosti 
přijmout politiku EU v oblasti klimatu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 342
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh usnesení
Bod 29 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. je i nadále znepokojen v souvislosti 
s tím, jak velký potenciál neočekávaných 
zisků snižuje ochotu veřejnosti přijmout 
politiku EU v oblasti klimatu, a poukazuje 
na nedostatek důkazů o jakémkoli 
přemísťování;

29. je i nadále znepokojen v souvislosti 
s velkým potenciálem neočekávaných 
zisků a přemísťováním průmyslu do 
oblastí, které nepřijaly závazek ke 
snižování emisí;

Or. ro

Pozměňovací návrh 343
Matthias Groote

Návrh usnesení
Bod 29 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. je i nadále znepokojen v souvislosti 
s tím, jak velký potenciál neočekávaných 
zisků snižuje ochotu veřejnosti přijmout 
politiku EU v oblasti klimatu, a poukazuje 
na nedostatek důkazů o jakémkoli 
přemísťování;

29. je i nadále znepokojen v souvislosti 
s tím, jak velký potenciál neočekávaných 
zisků snižuje ochotu veřejnosti přijmout 
politiku EU v oblasti klimatu, a poukazuje 
na nedostatek důkazů o jakémkoli 
přemísťování; požaduje předložení nové 
komplexní předpovědi, jež by posoudila
riziko přesouvání emisí CO2 pro jednotlivé 
členské státy;

Or. de

Pozměňovací návrh 344
Holger Krahmer

Návrh usnesení
Bod 29 



PE462.704v02-00 50/59 AM\863116CS.doc

CS

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. je i nadále znepokojen v souvislosti 
s tím, jak velký potenciál neočekávaných 
zisků snižuje ochotu veřejnosti přijmout 
politiku EU v oblasti klimatu, a poukazuje 
na nedostatek důkazů o jakémkoli 
přemísťování;

29. je i nadále znepokojen v souvislosti 
s tím, jak velký potenciál neočekávaných 
zisků snižuje ochotu veřejnosti přijmout 
politiku EU v oblasti klimatu, a poukazuje 
na nedostatek důkazů o jakémkoli 
přemísťování; upozorňuje však, že veřejné 
orgány by do trhu EU s uhlíkem neměly 
zasahovat ani jej jinak regulovat;

Or. en

Pozměňovací návrh 345
Dan Jørgensen

Návrh usnesení
Bod 29 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. je i nadále znepokojen v souvislosti 
s tím, jak velký potenciál neočekávaných 
zisků snižuje ochotu veřejnosti přijmout 
politiku EU v oblasti klimatu, a poukazuje 
na nedostatek důkazů o jakémkoli 
přemísťování;

29. je i nadále znepokojen v souvislosti 
s tím, jak velký potenciál neočekávaných 
zisků spjatých s volně přidělovanými 
povolenkami snižuje ochotu veřejnosti 
přijmout politiku EU v oblasti klimatu, 
a poukazuje na nedostatek důkazů 
o jakémkoli přemísťování;

Or. en

Pozměňovací návrh 346
Mairead McGuinness

Návrh usnesení
Bod 29 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29a. vyzývá Komisi, aby posoudila riziko 
přesouvání emisí a tedy i výroby, a to 
nejen v případě energeticky náročných 
odvětví, ale i dalších důležitých 
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ekonomických odvětví;

Or. en

Pozměňovací návrh 347
Jo Leinen

Návrh usnesení
Bod 29 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29a. zdůrazňuje, že pro další zmírnění 
potenciálního rizika úniku uhlíku by 
příjmy z aukce v rámci systému 
obchodování s povolenkami mohly být 
věnovány na investice do průlomových 
technologií v energeticky náročných 
odvětvích;

Or. en

Pozměňovací návrh 348
Eija-Riitta Korhola, Riikka Manner

Návrh usnesení
Bod 30 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30. souhlasí s Komisí, která ve své analýze 
uvádí, že opatření k úpravě daní na 
hranicích nebo začlenění dovozu do 
systému ETS by bylo třeba spojit 
s dražbou všech povolenek v rámci 
dotčených odvětví; domnívá se, že takový 
systém by bylo možné zavést zejména 
u některých standardizovaných komodit, 
jako je např. ocel nebo cement, a 
u elektrické energie;

30. vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 349
Holger Krahmer

Návrh usnesení
Bod 30 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30. souhlasí s Komisí, která ve své analýze 
uvádí, že opatření k úpravě daní na 
hranicích nebo začlenění dovozu do 
systému ETS by bylo třeba spojit 
s dražbou všech povolenek v rámci 
dotčených odvětví; domnívá se, že takový 
systém by bylo možné zavést zejména 
u některých standardizovaných komodit, 
jako je např. ocel nebo cement, a 
u elektrické energie;

30. zdůrazňuje, že veškerá případná 
budoucí opatření k úpravě daní na 
hranicích nebo začlenění dovozu do 
systému ETS musí zajistit rovné podmínky 
na trhu pro evropské společnosti a jejich 
uznání ze strany obchodních partnerů 
EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 350
Françoise Grossetête

Návrh usnesení
Bod 30 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30. souhlasí s Komisí, která ve své analýze 
uvádí, že opatření k úpravě daní na 
hranicích nebo začlenění dovozu do 
systému ETS by bylo třeba spojit 
s dražbou všech povolenek v rámci 
dotčených odvětví; domnívá se, že takový 
systém by bylo možné zavést zejména 
u některých standardizovaných komodit, 
jako je např. ocel nebo cement, a 
u elektrické energie;

30. souhlasí s Komisí, která ve své analýze 
uvádí, že opatření k úpravě daní na 
hranicích nebo začlenění dovozu do 
systému ETS jsou důležitá pro 
kompenzování rozdílu mezi EU a třetími 
zeměmi v souvislosti s uhlíkovými 
omezeními; domnívá se, že takový systém 
by bylo možné zavést zejména u některých 
standardizovaných komodit, jako je např. 
ocel nebo cement, a u elektrické energie;
domnívá se, že mnohostranná dohoda 
v oblasti klimatu by byla nejlepším 
nástrojem ke zmírnění negativních 
dopadů CO2 na životní prostředí, avšak 
vzhledem k tomu, že není pravděpodobné, 
že by taková dohoda byla v blízké 
budoucnosti uzavřena, měla by se EU i 
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nadále zabývat možností zavést pro ta 
odvětví, která se v současnosti potýkají 
s únikem uhlíku, kromě dražeb kvót CO2
v rámci systému obchodování s emisemi, 
vhodné environmentální nástroje, 
zejména mechanismus započítání emisí 
uhlíku vyhovující pravidlům WTO, neboť 
tak je možné snížit riziko, že se emise CO2
přesunou do třetích zemí;

Or. fr

Pozměňovací návrh 351
Oreste Rossi

Návrh usnesení
Bod 30 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30. souhlasí s Komisí, která ve své analýze 
uvádí, že opatření k úpravě daní na 
hranicích nebo začlenění dovozu do 
systému ETS by bylo třeba spojit 
s dražbou všech povolenek v rámci 
dotčených odvětví; domnívá se, že takový 
systém by bylo možné zavést zejména 
u některých standardizovaných komodit, 
jako je např. ocel nebo cement, a 
u elektrické energie;

30. souhlasí, že by bylo vhodné zavést 
opatření k úpravě daní na hranicích nebo 
začlenit dovoz do systému ETS; domnívá 
se, že takový systém by bylo možné zavést 
zejména u některých standardizovaných 
komodit, jako je např. ocel nebo cement, a 
u elektrické energie;

Or. it

Pozměňovací návrh 352
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Návrh usnesení
Bod 30 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30. souhlasí s Komisí, která ve své analýze 
uvádí, že opatření k úpravě daní na 
hranicích nebo začlenění dovozu do 

30. souhlasí s Komisí, která ve své analýze 
uvádí, že opatření k úpravě daní na 
hranicích nebo začlenění dovozu do 
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systému ETS by bylo třeba spojit 
s dražbou všech povolenek v rámci 
dotčených odvětví; domnívá se, že takový 
systém by bylo možné zavést zejména 
u některých standardizovaných komodit, 
jako je např. ocel nebo cement, a 
u elektrické energie;

systému ETS by bylo možné vzít v úvahu 
v případě naprosté nezbytnosti, zejména 
u některých standardizovaných komodit, 
jako je např. ocel nebo cement, a 
u elektrické energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 353
Salvatore Tatarella, Richard Seeber, Peter Liese

Návrh usnesení
Bod 30 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30. souhlasí s Komisí, která ve své analýze 
uvádí, že opatření k úpravě daní na 
hranicích nebo začlenění dovozu do 
systému ETS by bylo třeba spojit s dražbou 
všech povolenek v rámci dotčených 
odvětví; domnívá se, že takový systém by 
bylo možné zavést zejména u některých 
standardizovaných komodit, jako je např. 
ocel nebo cement, a u elektrické energie;

30. souhlasí s Komisí, která ve své analýze 
uvádí, že opatření k úpravě daní na 
hranicích nebo začlenění dovozu do 
systému ETS by bylo třeba spojit s dražbou 
všech povolenek v rámci dotčených 
odvětví; domnívá se, že takový systém by 
bylo možné zavést zejména u některých 
standardizovaných komodit, jako je např. 
ocel nebo cement;

Or. en

Pozměňovací návrh 354
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Návrh usnesení
Bod 30 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30. souhlasí s Komisí, která ve své analýze 
uvádí, že opatření k úpravě daní na 
hranicích nebo začlenění dovozu do 
systému ETS by bylo třeba spojit s dražbou 
všech povolenek v rámci dotčených 
odvětví; domnívá se, že takový systém by 

30. souhlasí s Komisí, která ve své analýze 
uvádí, že opatření k úpravě daní na 
hranicích nebo začlenění dovozu do 
systému ETS by bylo třeba spojit s dražbou 
všech povolenek v rámci dotčených 
odvětví; domnívá se, že takový systém by 
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bylo možné zavést zejména u některých 
standardizovaných komodit, jako je např. 
ocel nebo cement, a u elektrické energie;

bylo možné zavést zejména u některých 
standardizovaných komodit, jako je např. 
ocel nebo cement, hliník a u elektrické 
energie;

Or. sv

Pozměňovací návrh 355
Eija-Riitta Korhola

Návrh usnesení
Bod 30 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30a. vyzývá Komisi, aby posoudila závěry 
nedávno provedené studie, že emise CO2
vyprodukované v členských státech a 
spotřebované prostřednictvím dovezeného 
zboží vzrostly v EU mezi lety 1990 a 2006 
o 47 %, a aby analyzovala, do jaké míry se 
to v odvětvích systému obchodování 
s emisemi i mimo něj projevilo únikem 
uhlíku nebo podobnými účinky;

Or. en

Pozměňovací návrh 356
Bas Eickhout

Návrh usnesení
Bod 30 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30a. vyzývá Komisi, aby byla obzvláště 
obezřetná, pokud jde o únik energetické 
produkce mimo systém ETS EU, a zvláštní 
pozornost přitom věnovala členským 
státům s vazbou na země mimo EU;

Or. en
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Pozměňovací návrh 357
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Návrh usnesení
Bod 30 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30a. zdůrazňuje, že k dosažení cíle 
v oblasti snižování a současnému
zabezpečení spravedlivé hospodářské 
soutěže by EU měla prosazovat 
mezinárodní meziresortní dohody pro 
průmyslová odvětví s největším rizikem 
úniku uhlíku, například odvětví oceli, 
cementu a hliníku;

Or. sv

Pozměňovací návrh 358
Eija-Riitta Korhola, Françoise Grossetête

Návrh usnesení
Bod 31 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31. přiklání se k tomu, aby se přistoupilo
k cílenějším opatřením, pokud jde 
o jakékoli využívání kompenzací, a aby se 
omezilo používání kreditů CDM získaných 
z energeticky náročných odvětví ve třetích 
zemích, s výjimkou nejméně rozvinutých 
zemí, a to nejprve prostřednictvím 
opatření, jako je zavedení násobícího 
faktoru, přičemž by se například za tunu 
CO2 v systému ETS požadovaly dva 
kredity CDM;

31. přiklání se k tomu, aby byla v budoucí 
revizi systému ETS EU po roce 2020 
prověřena možnost přistoupit k cílenějším 
opatřením, pokud jde o jakékoli využívání 
kompenzací, a omezeno používání kreditů 
CDM získaných z energeticky náročných 
odvětví ve třetích zemích, s výjimkou 
nejméně rozvinutých zemí, a to nejprve 
prostřednictvím opatření, jako je zavedení 
násobícího faktoru, přičemž by se 
například za tunu CO2 v systému ETS 
požadovaly dva kredity CDM;

Or. en
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Pozměňovací návrh 359
Bas Eickhout

Návrh usnesení
Bod 31 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31. přiklání se k tomu, aby se přistoupilo 
k cílenějším opatřením, pokud jde 
o jakékoli využívání kompenzací, a aby se 
omezilo používání kreditů CDM získaných 
z energeticky náročných odvětví ve třetích 
zemích, s výjimkou nejméně rozvinutých 
zemí, a to nejprve prostřednictvím 
opatření, jako je zavedení násobícího 
faktoru, přičemž by se například za tunu 
CO2 v systému ETS požadovaly dva 
kredity CDM;

31. přiklání se k tomu, aby se přistoupilo 
k cílenějším opatřením, pokud jde 
o jakékoli využívání kompenzací, a aby se 
omezilo používání kreditů CDM získaných 
z energeticky náročných odvětví ve třetích 
zemích, s výjimkou nejméně rozvinutých 
zemí, a to nejprve prostřednictvím 
opatření, jako je zavedení násobícího 
faktoru, přičemž by se například za tunu 
CO2 v systému ETS požadovaly dva 
kredity CDM; v této souvislosti vítá 
rozhodnutí přijaté v lednu 2011 zakázat 
v rámci systému ETS EU od května 2013 
používání mezinárodních kreditů 
z projektů týkajících se průmyslově 
využívaných plynů a očekává, že členské 
státy upustí od používání takových kreditů 
pro dosažení souladu v rámci cílů podle 
rozhodnutí o sdílení úsilí;

Or. en

Pozměňovací návrh 360
Sabine Wils

Návrh usnesení
Bod 31 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31. přiklání se k tomu, aby se přistoupilo 
k cílenějším opatřením, pokud jde 
o jakékoli využívání kompenzací, a aby se 
omezilo používání kreditů CDM získaných 
z energeticky náročných odvětví ve třetích 
zemích, s výjimkou nejméně rozvinutých 
zemí, a to nejprve prostřednictvím 
opatření, jako je zavedení násobícího 

31. zdůrazňuje, že je nutné vyloučit 
jakékoli využívání kompenzací, počínaje 
zákazem používání kreditů CDM 
získaných z energeticky náročných odvětví 
ve třetích zemích;
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faktoru, přičemž by se například za tunu 
CO2 v systému ETS požadovaly dva 
kredity CDM;

Or. en

Pozměňovací návrh 361
Miroslav Ouzký, Salvatore Tatarella

Návrh usnesení
Bod 31 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31a. zdůrazňuje, že příliš ambiciózní cíle 
EU bez odpovídající mezinárodní 
spolupráce mohou mít negativní dopad na 
konkurenceschopnost průmyslu EU a 
mohou vést k úniku uhlíku přes hranice;

Or. cs

Pozměňovací návrh 362
Bas Eickhout

Návrh usnesení
Bod 31 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31a. uznává, že je nutné vyhodnocovat a 
snižovat riziko, že při nedostatečné snaze 
na celosvětové úrovni přinesou 
vnitrostátní opatření posun tržního podílu 
směrem k méně účinným zařízením, bez 
ohledu na umístění, důsledkem čehož 
bude celosvětový nárůst emisí; 
zdůrazňuje, že čím větší počet hlavních 
obchodních partnerů splní své velkorysé 
klimatické závazky, tím menší je riziko 
úniku uhlíku; konstatuje v této 
souvislosti, že dvanáctý čínský pětiletý 
plán vykazuje výrazný posun směrem 
k realizaci politik v souladu se čtvrtou 
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hodnoticí zprávou mezivládního panelu 
pro změnu klimatu;

Or. en

Pozměňovací návrh 363
Bas Eickhout

Návrh usnesení
Bod 32 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32a. uznává sice, že je důležité projevit své 
vedoucí postavení příkladným chováním, 
pouhé úsilí EU však nebude stačit 
k udržení změny klimatu pod hranicí 2 °C 
ve srovnání s úrovní před rozvojem 
průmyslu; je proto zastáncem aktivnější 
diplomacie EU, včetně personálního 
posílení, vůči ostatním rozvinutým zemím 
a nově se rozvíjejícím ekonomikám 
s cílem získat jejich závazek jednat 
odpovídajícím nebo obdobným způsobem;
(pod novým nadpisem: Další příležitosti a 
výzvy)

Or. en


