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Pozměňovací návrh 121
Åsa Westlund

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. domnívá se, ve shodě se čtvrtou 
hodnotící zprávou Mezivládního panelu 
pro změnu klimatu a cílem EU hrát hlavní 
úlohu v oblasti klimatu, že EU by měla své 
emise snížit o 40 %;

Or. sv

Pozměňovací návrh 122
Oreste Rossi

Návrh usnesení
Bod 6 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. znovu opakuje, že kumulativní emise 
mají rozhodující vliv na klimatický 
systém; poznamenává, že i kdyby se EU 
podařilo dosáhnout 30% snížení v roce 
2020, 55% snížení v roce 2030, 75% 
snížení v roce 2040 a 90% snížení v roce 
2050, stále by ještě překračovala zhruba 
dvojnásobně podíl na globálním 
uhlíkovém rozpočtu slučitelném 
s omezením na 2 °C stanovený na osobu, 
a že odkládání snižování emisí vede 
k výraznému navýšení kumulativního 
podílu;

vypouští se

Or. it
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Pozměňovací návrh 123
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Návrh usnesení
Bod 6 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. znovu opakuje, že kumulativní emise 
mají rozhodující vliv na klimatický 
systém; poznamenává, že i kdyby se EU 
podařilo dosáhnout 30% snížení v roce
2020, 55% snížení v roce 2030, 75% 
snížení v roce 2040 a 90% snížení v roce 
2050, stále by ještě překračovala zhruba 
dvojnásobně podíl na globálním 
uhlíkovém rozpočtu slučitelném 
s omezením na 2 °C stanovený na osobu, 
a že odkládání snižování emisí vede 
k výraznému navýšení kumulativního 
podílu;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 124
Eija-Riitta Korhola, Riikka Manner, Romana Jordan Cizelj

Návrh usnesení
Bod 6 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. znovu opakuje, že kumulativní emise 
mají rozhodující vliv na klimatický systém; 
poznamenává, že i kdyby se EU podařilo 
dosáhnout 30 % snížení v roce 2020, 55% 
snížení v roce 2030, 75% snížení v roce 
2040 a 90% snížení v roce 2050, stále by 
ještě překračovala zhruba dvojnásobně 
podíl na globálním uhlíkovém rozpočtu 
slučitelném s omezením na 2 °C stanovený 
na osobu, a že odkládání snižování emisí 
vede k výraznému navýšení kumulativního 
podílu;

6. znovu opakuje, že kumulativní emise 
mají rozhodující vliv na klimatický systém; 
poznamenává, že i kdyby se EU podařilo 
naplnit cíle pro rok 2050, stále by ještě 
překračovala zhruba dvojnásobně podíl na 
globálním uhlíkovém rozpočtu slučitelném 
s omezením na 2 °C stanovený na osobu, a 
že odkládání snižování emisí vede 
k výraznému navýšení kumulativního 
podílu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 125
Silvia-Adriana Ţicău, Daciana Octavia Sârbu, Rovana Plumb

Návrh usnesení
Bod 6 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. znovu opakuje, že kumulativní emise 
mají rozhodující vliv na klimatický systém; 
poznamenává, že i kdyby se EU podařilo 
dosáhnout 30% snížení v roce 2020, 55% 
snížení v roce 2030, 75% snížení v roce 
2040 a 90% snížení v roce 2050, stále by 
ještě překračovala zhruba dvojnásobně 
podíl na globálním uhlíkovém rozpočtu 
slučitelném s omezením na 2 °C stanovený 
na osobu, a že odkládání snižování emisí 
vede k výraznému navýšení kumulativního 
podílu;

6. znovu opakuje, že kumulativní emise 
mají rozhodující vliv na klimatický systém; 
poznamenává, že i kdyby se EU podařilo 
dosáhnout 30% snížení skleníkových plynů 
v roce 2020, 55% snížení v roce 2030, 75% 
snížení v roce 2040 a 90% snížení v roce 
2050 oproti úrovním emisí skleníkových 
plynů v roce 1990, stále by ještě 
překračovala zhruba dvojnásobně podíl na 
globálním uhlíkovém rozpočtu slučitelném 
s omezením na 2 °C stanovený na osobu, a 
že odkládání snižování emisí vede 
k výraznému navýšení kumulativního 
podílu;

Or. ro

Pozměňovací návrh 126
Salvatore Tatarella, Richard Seeber, Peter Liese, Sergio Berlato, Paolo Bartolozzi

Návrh usnesení
Bod 6 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. znovu opakuje, že kumulativní emise 
mají rozhodující vliv na klimatický systém; 
poznamenává, že i kdyby se EU podařilo 
dosáhnout 30% snížení v roce 2020, 55% 
snížení v roce 2030, 75% snížení v roce 
2040 a 90% snížení v roce 2050, stále by 
ještě překračovala zhruba dvojnásobně 
podíl na globálním uhlíkovém rozpočtu 
slučitelném s omezením na 2 °C stanovený 
na osobu, a že odkládání snižování emisí 
vede k výraznému navýšení 

6. znovu opakuje, že kumulativní emise 
mají rozhodující vliv na klimatický systém; 
poznamenává, že i kdyby se EU podařilo 
dosáhnout 30% snížení v roce 2020, 55% 
snížení v roce 2030, 75% snížení v roce 
2040 a 90% snížení v roce 2050, stále by 
ještě překračovala zhruba dvojnásobně 
podíl na globální úrovni stanovený na 
osobu; podíl EU stanovený na osobu musí 
nicméně být zvážen ve vztahu k podílům 
stanoveným na osobu z globálního 
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kumulativního podílu; pohledu;

Or. en

Pozměňovací návrh 127
Matthias Groote

Návrh usnesení
Bod 6 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. znovu opakuje, že kumulativní emise 
mají rozhodující vliv na klimatický systém; 
poznamenává, že i kdyby se EU podařilo
dosáhnout 30% snížení v roce 2020, 55% 
snížení v roce 2030, 75% snížení v roce 
2040 a 90 % snížení v roce 2050, stále by
ještě překračovala zhruba dvojnásobně 
podíl na globálním uhlíkovém rozpočtu 
slučitelném s omezením na 2 °C stanovený 
na osobu, a že odkládání snižování emisí 
vede k výraznému navýšení kumulativního 
podílu;

6. znovu opakuje, že kumulativní emise 
mají rozhodující vliv na klimatický systém; 
poznamenává, že i kdyby se mezinárodní 
společenství shodlo dosáhnout 30% snížení 
v roce 2020, 55% snížení v roce 2030, 75% 
snížení v roce 2040 a 90% snížení v roce 
2050 a bylo toho dosahováno, EU by stále 
ještě překračovala zhruba dvojnásobně 
podíl na globálním uhlíkovém rozpočtu 
slučitelném s omezením na 2 °C stanovený 
na osobu, a že odkládání snižování emisí 
vede k výraznému navýšení kumulativního 
podílu;

Or. de

Pozměňovací návrh 128
Elena Oana Antonescu

Návrh usnesení
Bod 6 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. znovu opakuje, že kumulativní emise 
mají rozhodující vliv na klimatický systém; 
poznamenává, že i kdyby se EU podařilo 
dosáhnout 30 % snížení v roce 2020, 55% 
snížení v roce 2030, 75% snížení v roce
2040 a 90% snížení v roce 2050, stále by 
ještě překračovala zhruba dvojnásobně 
podíl na globálním uhlíkovém rozpočtu 
slučitelném s omezením na 2 °C stanovený 

6. znovu opakuje, že kumulativní emise 
mají rozhodující vliv na klimatický systém; 
poznamenává, že i kdyby se EU podařilo 
dosáhnout 30 % snížení v roce 2020, 55% 
snížení v roce 2030, 75% snížení v roce 
2040 a 90% snížení v roce 2050, stále by 
ještě překračovala zhruba dvojnásobně 
podíl emisí skleníkových plynů na 
globálním uhlíkovém rozpočtu slučitelném 
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na osobu, a že odkládání snižování emisí 
vede k výraznému navýšení kumulativního 
podílu;

s omezením na 2 °C stanovený na osobu, a 
že odkládání snižování emisí vede 
k výraznému navýšení kumulativního 
podílu;

Or. en

Pozměňovací návrh 129
Salvatore Tatarella, Richard Seeber, Peter Liese, Bogusław Sonik, Elisabetta Gardini, 
Martin Callanan, Karl-Heinz Florenz, Theodoros Skylakakis, Miroslav Ouzký

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. připomíná, že EU vypouští o něco více 
než 10 % světových emisí a nebude moci 
bojovat proti změně klimatu sama;

Or. en

Pozměňovací návrh 130
Kriton Arsenis

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. konstatuje, že alternativní náklady na 
nečinnost jsou vyšší než dodatečných 
11 miliard EUR, jež jsou v současnosti 
vyžadovány při přechodu na 30% cíl 
snížení emisí skleníkových plynů do roku 
2020;

Or. en
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Pozměňovací návrh 131
Oreste Rossi

Návrh usnesení
Bod 7 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje, že pozdní přijetí opatření 
k boji proti změně klimatu by si vyžádalo 
vyšší náklady nezbytné k dosažení cíle 
v roce 2050, a to v důsledku promrhaných 
investic do fyzického kapitálu spojeného 
s vysokým obsahem uhlíku a pomalejšího 
získávání poznatků v oblasti nových 
technologií;

vypouští se

Or. it

Pozměňovací návrh 132
Eija-Riitta Korhola, Karl-Heinz Florenz, Salvatore Tatarella, Romana Jordan Cizelj

Návrh usnesení
Bod 7 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje, že pozdní přijetí opatření 
k boji proti změně klimatu by si vyžádalo 
vyšší náklady nezbytné k dosažení cíle 
v roce 2050, a to v důsledku promrhaných 
investic do fyzického kapitálu spojeného 
s vysokým obsahem uhlíku a pomalejšího 
získávání poznatků v oblasti nových 
technologií;

7. zdůrazňuje, že pozdní přijetí globálních 
a evropských opatření k boji proti změně 
klimatu by si vyžádalo vyšší náklady 
nezbytné k dosažení cíle v roce 2050, a to 
v důsledku promrhaných investic do 
fyzického kapitálu spojeného s vysokým 
obsahem uhlíku a pomalejšího získávání 
poznatků v oblasti nových technologií;

Or. en

Pozměňovací návrh 133
Françoise Grossetête

Návrh usnesení
Bod 7 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje, že pozdní přijetí opatření 
k boji proti změně klimatu by si vyžádalo 
vyšší náklady nezbytné k dosažení cíle 
v roce 2050, a to v důsledku promrhaných 
investic do fyzického kapitálu spojeného 
s vysokým obsahem uhlíku a pomalejšího 
získávání poznatků v oblasti nových 
technologií;

7. zdůrazňuje, že pozdní přijetí opatření na 
mezinárodní úrovni k boji proti změně 
klimatu by si vyžádalo vyšší náklady 
nezbytné k dosažení cíle v roce 2050, a to 
v důsledku promrhaných investic do 
fyzického kapitálu spojeného s vysokým 
obsahem uhlíku a pomalejšího získávání 
poznatků v oblasti nových technologií;

Or. fr

Pozměňovací návrh 134
Sabine Wils

Návrh usnesení
Bod 7 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje, že pozdní přijetí opatření 
k boji proti změně klimatu by si vyžádalo 
vyšší náklady nezbytné k dosažení cíle 
v roce 2050, a to v důsledku promrhaných 
investic do fyzického kapitálu spojeného 
s vysokým obsahem uhlíku a pomalejšího
získávání poznatků v oblasti nových 
technologií;

7. zdůrazňuje, že pozdní přijetí opatření 
k boji proti změně klimatu by si vyžádalo 
vyšší náklady nezbytné nejenom 
k dosažení cíle v roce 2050, a to 
v důsledku promrhaných investic do 
fyzického kapitálu spojeného s vysokým 
obsahem uhlíku a pomalejšího získávání 
poznatků v oblasti nových technologií, ale 
také v souvislosti se ztrátou vedoucí 
inovační úlohy EU při výzkumu, tvorbě 
pracovních míst a poskytování vedení 
v oblasti zelenější udržitelnější 
ekonomiky;

Or. en

Pozměňovací návrh 135
Kriton Arsenis

Návrh usnesení
Bod 7 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje, že pozdní přijetí opatření 
k boji proti změně klimatu by si vyžádalo 
vyšší náklady nezbytné k dosažení cíle 
v roce 2050, a to v důsledku promrhaných 
investic do fyzického kapitálu spojeného 
s vysokým obsahem uhlíku a pomalejšího 
získávání poznatků v oblasti nových 
technologií;

7. zdůrazňuje, že pozdní přijetí opatření 
k boji proti změně klimatu by si vyžádalo 
vyšší náklady nezbytné k dosažení cíle 
v roce 2050, a to v důsledku promrhaných 
investic do fyzického kapitálu spojeného 
s vysokým obsahem uhlíku, pomalejšího 
získávání poznatků v oblasti nových 
technologií a ztráty konkurenceschopnosti 
EU na globálním trhu s čistými zdroji 
energie, která bude mít podle odhadů 
hodnotu 10 bilionů EUR;

Or. en

Pozměňovací návrh 136
Dan Jørgensen, Jo Leinen

Návrh usnesení
Bod 7 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje, že pozdní přijetí opatření 
k boji proti změně klimatu by si vyžádalo 
vyšší náklady nezbytné k dosažení cíle 
v roce 2050, a to v důsledku promrhaných 
investic do fyzického kapitálu spojeného 
s vysokým obsahem uhlíku a pomalejšího 
získávání poznatků v oblasti nových 
technologií;

7. zdůrazňuje, že pozdní přijetí opatření 
k boji proti změně klimatu by si vyžádalo 
vyšší náklady nezbytné k dosažení cíle 
v roce 2050, a to v důsledku promrhaných 
investic do fyzického kapitálu spojeného 
s vysokým obsahem uhlíku a pomalejšího 
získávání poznatků v oblasti nových 
technologií, jak již doložil Plán Komise 
pro nízkouhlíkové hospodářství do roku 
2050;

Or. en

Pozměňovací návrh 137
Salvatore Tatarella, Elisabetta Gardini

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. konstatuje, že musíme brát v potaz 
odlišné hospodářské posouzení dotyčných 
členských států a odvětví; uznává, že 
přílišné zrychlení ve snižování emisí by 
vedlo k zablokování účinnějších 
technologií, jež budou stále ještě uhlíkově 
náročné;

Or. en

Pozměňovací návrh 138
Peter Liese, Richard Seeber

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. konstatuje, že v roce 2009 byla úroveň 
emisí v Evropské unii již o 17,3 % nižší 
než v roce 1990, a to znamená, že 20% cíl 
neposkytuje subjektům na trhu dostatečně 
silný podnět, aby investovaly do 
nízkouhlíkových a bezuhlíkových 
technologií;

Or. de

Pozměňovací návrh 139
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. připomíná, že Sternova zpráva 
ukázala, že nákladově nejefektivnější je 
provést většinu snížení emisí na začátku 
závazkového období;
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Or. sv

Pozměňovací návrh 140
Oreste Rossi

Návrh usnesení
Bod 8 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. upozorňuje, že podle analýzy Komise 
budou přebytečné povolenky v rámci 
systému ETS v roce 2020 odpovídat asi 
2,4 miliardy převedených povolenek a 
nevyužitých mezinárodních kreditů;

vypouští se

Or. it

Pozměňovací návrh 141
Eija-Riitta Korhola, Karl-Heinz Florenz, Salvatore Tatarella

Návrh usnesení
Bod 8 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. upozorňuje, že podle analýzy Komise 
budou přebytečné povolenky v rámci 
systému ETS v roce 2020 odpovídat asi
2,4 miliardy převedených povolenek a 
nevyužitých mezinárodních kreditů;

8. upozorňuje, že podle analýzy Komise 
z roku 2010 by přebytečné povolenky 
v rámci systému ETS mohly dosáhnout až 
2,4 miliardy povolenek;

Or. en

Pozměňovací návrh 142
Salvatore Tatarella

Návrh usnesení
Bod 8 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. upozorňuje, že podle analýzy Komise 8. upozorňuje, že podle analýzy Komise by
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budou přebytečné povolenky v rámci 
systému ETS v roce 2020 odpovídat asi 
2,4 miliardy převedených povolenek a 
nevyužitých mezinárodních kreditů;

zejména z důvodů hospodářské krize
přebytečné povolenky v rámci systému 
ETS v roce 2020 mohly odpovídat asi 
2,4 miliardy převedených povolenek a 
nevyužitých mezinárodních kreditů;

Or. en

Pozměňovací návrh 143
Holger Krahmer, Salvatore Tatarella

Návrh usnesení
Bod 8 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. upozorňuje, že podle analýzy Komise 
budou přebytečné povolenky v rámci 
systému ETS v roce 2020 odpovídat asi 2,4 
miliardy převedených povolenek 
a nevyužitých mezinárodních kreditů;

8. upozorňuje, že podle analýzy Komise 
budou zejména z důvodů hospodářské 
krize přebytečné povolenky v rámci 
systému ETS v roce 2020 odpovídat asi 2,4 
miliardy převedených povolenek 
a nevyužitých mezinárodních kreditů;

Or. en

Pozměňovací návrh 144
Françoise Grossetête

Návrh usnesení
Bod 8 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. upozorňuje, že podle analýzy Komise 
budou přebytečné povolenky v rámci 
systému ETS v roce 2020 odpovídat asi 
2,4 miliardy převedených povolenek a 
nevyužitých mezinárodních kreditů;

8. upozorňuje, že podle analýzy Komise 
budou přebytečné povolenky v rámci 
systému ETS v roce 2020 odpovídat asi 
2,4 miliardy převedených povolenek a 
nevyužitých mezinárodních kreditů; 
poukazuje na to, že ustanovení, jež 
umožňuje převádět tyto povolenky, 
dovoluje zachovat ceny uhlíku; domnívá 
se dále, že stabilní pravidla pro evropský 
trh obchodování s emisemi jsou důležitá 
k tomu, aby se povzbudily investice, a že 
iniciativa Komise s cílem zajistit bezpečný 
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přístup při registraci a zlepšit tržní 
regulaci by byla vítána;

Or. fr

Pozměňovací návrh 145
Chris Davies

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. vyjadřuje obavu, že současné 
nedostatečné ambice v této oblasti by 
mohly vyústit v nízké úrovně investic a 
relativní stagnaci evropských ekonomik ve 
srovnání s ekonomikami asijskými;

Or. en

Pozměňovací návrh 146
Oreste Rossi

Návrh usnesení
Bod 9 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. uznává, že investice do ekologických 
technologií závisí hlavně na cenových 
signálech uhlíkového trhu, a usuzuje 
proto, že bude-li nadále platit stávající 
20% cíl, bude systém ETS plnit jen 
omezenou úlohu při snižování emisí 
a rozšiřování technologií s nízkými 
emisemi v odvětvích, na něž se vztahuje;

vypouští se

Or. it



AM\865781CS.doc 15/59 PE462.703v02-00

CS

Pozměňovací návrh 147
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Holger Krahmer, Eija-Riitta Korhola

Návrh usnesení
Bod 9 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. uznává, že investice do ekologických 
technologií závisí hlavně na cenových 
signálech uhlíkového trhu, a usuzuje proto, 
že bude-li nadále platit stávající 20% cíl, 
bude systém ETS plnit jen omezenou 
úlohu při snižování emisí a rozšiřování 
technologií s nízkými emisemi 
v odvětvích, na něž se vztahuje;

9. uznává, že investice do ekologických 
technologií závisí hlavně na cenových 
signálech uhlíkového trhu, a usuzuje proto, 
že bude-li nadále platit stávající 20% cíl, 
úloha, kterou systém ETS bude plnit při 
snižování emisí a rozšiřování technologií 
s nízkými emisemi v odvětvích, na něž se 
vztahuje, nelze v současné době jakkoli 
s určitostí předvídat, neboť 
předpověditelný rozsah cen uhlíku je 
velice široký;

Or. de

Pozměňovací návrh 148
Eija-Riitta Korhola, Riikka Manner

Návrh usnesení
Bod 9 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. uznává, že investice do ekologických 
technologií závisí hlavně na cenových 
signálech uhlíkového trhu, a usuzuje proto, 
že bude-li nadále platit stávající 20% cíl, 
bude systém ETS plnit jen omezenou
úlohu při snižování emisí a rozšiřování 
technologií s nízkými emisemi 
v odvětvích, na něž se vztahuje;

9. uznává, že investice do ekologických 
technologií závisí mimo jiné na cenových 
signálech uhlíkového trhu, a proto nízká 
cena uhlíku má menší úlohu při snižování 
emisí a rozšiřování technologií s nízkými 
emisemi v odvětvích, na něž se vztahuje;

Or. en
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Pozměňovací návrh 149
Salvatore Tatarella, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Návrh usnesení
Bod 9 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. uznává, že investice do ekologických 
technologií nezávisí hlavně na cenových 
signálech uhlíkového trhu, a usuzuje proto, 
že bude-li nadále platit stávající 20% cíl, 
bude systém ETS plnit jen omezenou 
úlohu při snižování emisí a rozšiřování 
technologií s nízkými emisemi v odvětvích, 
na něž se vztahuje;

9. uznává, že přechod na ekologičtější 
paliva a soukromé investice do
ekologických technologií nezávisí jen na 
cenových signálech uhlíkového trhu, jak to 
ukazuje nedávná zkušenost ve třetích 
zemích, které nemají tržní mechanismus 
pro obchodování s emisními povolenkami;

Or. en

Pozměňovací návrh 150
Sabine Wils

Návrh usnesení
Bod 9 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. uznává, že investice do ekologických 
technologií závisí hlavně na cenových 
signálech uhlíkového trhu, a usuzuje proto, 
že bude-li nadále platit stávající 20% cíl, 
bude systém ETS plnit jen omezenou úlohu 
při snižování emisí a rozšiřování 
technologií s nízkými emisemi 
v odvětvích, na něž se vztahuje;

9. uznává, že investice do ekologických 
technologií nezávisí jen na cenových 
signálech uhlíkového trhu, ale též na 
provádění soudržných politik v oblasti 
životního prostředí, jejichž cílem je 
rozvíjet sociální a zelenější ekonomiku 
jako alternativní řešení spočívající 
v tvorbě pracovních příležitostí oproti 
hospodářskému poklesu a krizi; a usuzuje 
proto, že bude-li nadále platit stávající 20% 
cíl, bude systém ETS plnit jen omezenou 
úlohu při snižování emisí a rozšiřování 
technologií s nízkými emisemi 
v odvětvích, na něž se vztahuje, čímž se 
riskuje, že bude investování do zařízení a 
instalací náročných na uhlík v příštích 
desetiletích zablokováno;

Or. en



AM\865781CS.doc 17/59 PE462.703v02-00

CS

Pozměňovací návrh 151
Bas Eickhout

Návrh usnesení
Bod 9 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. uznává, že investice do ekologických 
technologií závisí hlavně na cenových 
signálech uhlíkového trhu, a usuzuje proto, 
že bude-li nadále platit stávající 20% cíl, 
bude systém ETS plnit jen omezenou úlohu 
při snižování emisí a rozšiřování 
technologií s nízkými emisemi 
v odvětvích, na něž se vztahuje;

9. uznává, že investice do ekologických 
technologií závisí hlavně na cenových 
signálech uhlíkového trhu, a usuzuje proto, 
že bude-li nadále platit stávající 20% cíl, 
bude systém ETS plnit jen omezenou úlohu 
při snižování emisí a rozšiřování 
technologií s nízkými emisemi 
v odvětvích, na něž se vztahuje; domnívá 
se, že v případě, že významné zpřísnění 
stropů ETS není stanoveno, byla by 
s cílem dát podnět k vývoji technologií a 
s cílem předejít tomu, aby došlo 
k zablokování investic do oblastí s velkým 
obsahem uhlíku, nutná jiná opatření, jako 
např. normy emisních vlastností pro staré, 
ale i nové spalovny;

Or. en

Pozměňovací návrh 152
Dan Jørgensen, Jo Leinen

Návrh usnesení
Bod 9 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. uznává, že investice do ekologických 
technologií závisí hlavně na cenových 
signálech uhlíkového trhu, a usuzuje proto, 
že bude-li nadále platit stávající 20% cíl, 
bude systém ETS plnit jen omezenou úlohu 
při snižování emisí a rozšiřování 
technologií s nízkými emisemi 
v odvětvích, na něž se vztahuje;

9. uznává, že investice do ekologických 
technologií závisí hlavně na cenových 
signálech uhlíkového trhu, a usuzuje proto, 
že bude-li nadále platit stávající 20% cíl, 
bude systém ETS plnit jen omezenou úlohu 
při snižování emisí a rozšiřování 
technologií s nízkými emisemi 
v odvětvích, na něž se vztahuje, čímž se 
riskuje, že bude investování do zařízení a 
instalací náročných na uhlík v příštích 
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desetiletích zablokováno;

Or. en

Pozměňovací návrh 153
Chris Davies

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. poukazuje na podporu Eurelectric, 
pokud jde o systém ETS EU, který je 
hlavním politickým motorem, co se týče 
šíření komerčně životaschopných 
nízkouhlíkových technologií, ve prospěch 
evropského elektroenergetického odvětví;

Or. en

Pozměňovací návrh 154
Jo Leinen, Dan Jørgensen

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. upozorňuje, že pokud by se EU 
podařilo uskutečnit současné politiky, 
zahrnující závazek dosáhnout 20% podílu 
energie z obnovitelných zdrojů a zlepšit do 
roku 2020 energetickou účinnost o 20 %, 
mohla by EU překonat současný cíl 20% 
snížení emisí a emise snížit do roku 2020 
o 25 %; zdůrazňuje, že to by rovněž 
vyžadovalo úplné provedení plánu pro 
energetickou účinnost, v němž jsou 
určena opatření, jež by byla k dosažení 
cíle energetické účinnosti nezbytná;

Or. en
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Pozměňovací návrh 155
Oreste Rossi

Návrh usnesení
Bod 10 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. poznamenává, že v důsledku přebytku 
a nízkých cen uhlíku nebude ani dražba 
povolenek moci mobilizovat zdroje pro 
investice v oblasti klimatu v té míře, jak se 
očekávalo;

vypouští se

Or. it

Pozměňovací návrh 156
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Návrh usnesení
Bod 10 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. poznamenává, že v důsledku přebytku 
a nízkých cen uhlíku nebude ani dražba 
povolenek moci mobilizovat zdroje pro 
investice v oblasti klimatu v té míře, jak se 
očekávalo;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 157
Peter Liese, Richard Seeber

Návrh usnesení
Bod 10 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. poznamenává, že v důsledku přebytku 
a nízkých cen uhlíku nebude ani dražba 
povolenek moci mobilizovat zdroje pro 
investice v oblasti klimatu v té míře, jak se 

10. myslí si, že bude třeba pečlivě 
monitorovat vývoj cen uhlíku a celkově 
obchodování s emisemi, a v této 
souvislosti musí být posouzena otázka, zda 
cenový signál k povzbuzení investic do 
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očekávalo; nízkouhlíkových a bezuhlíkových 
technologií stačí a zároveň zda je možné 
efektivně zvládnout riziko úniků uhlíku;

Or. de

Pozměňovací návrh 158
Eija-Riitta Korhola, Karl-Heinz Florenz, Salvatore Tatarella

Návrh usnesení
Bod 10 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. poznamenává, že v důsledku přebytku 
a nízkých cen uhlíku nebude ani dražba 
povolenek moci mobilizovat zdroje pro 
investice v oblasti klimatu v té míře, jak se 
očekávalo;

10. poznamenává, že v důsledku nízkých 
cen uhlíku by nemusela dražba povolenek 
mobilizovat zdroje pro investice v oblasti 
klimatu v té míře, jak se očekávalo;

Or. en

Pozměňovací návrh 159
Salvatore Tatarella

Návrh usnesení
Bod 10 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. poznamenává, že v důsledku přebytku 
a nízkých cen uhlíku nebude ani dražba 
povolenek moci mobilizovat zdroje pro 
investice v oblasti klimatu v té míře, jak se 
očekávalo;

10. poznamenává, že v důsledku 
aktuálních nízkých cen uhlíku 
vyplývajících z recese by nemusela ani 
dražba povolenek mobilizovat zdroje pro 
investice v oblasti klimatu v té míře, jak se 
očekávalo;

Or. en
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Pozměňovací návrh 160
Sabine Wils

Návrh usnesení
Bod 10 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. poznamenává, že v důsledku přebytku 
a nízkých cen uhlíku nebude ani dražba 
povolenek moci mobilizovat zdroje pro 
investice v oblasti klimatu v té míře, jak se 
očekávalo;

10. poznamenává, že v důsledku přebytku 
a nízkých cen uhlíku nebude ani dražba 
povolenek moci mobilizovat zdroje pro 
investice v oblasti klimatu v té míře, jak se 
očekávalo, a naproti tomu vnitrostátní cíle 
v rozvoji energetické účinnosti a úspor 
ovlivní podněcování vhodných investic 
účinněji;

Or. en

Pozměňovací návrh 161
Françoise Grossetête

Návrh usnesení
Bod 10 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. poznamenává, že v důsledku přebytku 
a nízkých cen uhlíku nebude ani dražba 
povolenek moci mobilizovat zdroje pro 
investice v oblasti klimatu v té míře, jak se 
očekávalo;

10. poznamenává, že v důsledku přebytku 
a nízkých cen uhlíku nebude ani dražba 
povolenek moci mobilizovat zdroje pro 
investice v oblasti klimatu v té míře, jak se 
očekávalo; domnívá se, že by členské státy 
měly povzbudit účinné využívání příjmů 
z dražeb během třetí etapy tak, aby se 
podporoval výzkum a vývoj a inovace 
s ohledem na dlouhodobé snižování emisí 
skleníkových plynů; pevně věří, že 
účinnou koordinací mezi členskými státy, 
a to prostřednictvím Komise, by mělo být 
možné dosáhnout toho, aby velká část 
těchto příjmů byla využita na společné 
programy na úrovni Společenství, což EU 
umožní účinně konkurovat výzkumným 
politikám jejích konkurentů;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 162
Silvia-Adriana Ţicău, Daciana Octavia Sârbu

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. domnívá se, že by stanovení 30% cíle 
mělo být podmíněno uzavřením dohody 
pro období po Kjótském protokolu, jež by 
zahrnovala cíle a pevné závazky všech 
průmyslových zemí světa;

Or. ro

Pozměňovací návrh 163
Silvia-Adriana Ţicău, Daciana Octavia Sârbu

Návrh usnesení
Bod 10 b (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10b. vyzývá Komisi, aby přezkoumala 
směrnici o ETS EU, která je součástí 
legislativního balíčku EU 2020 týkajícího 
se energií a změny klimatu přijatého 
v prosinci 2008, a to s ohledem na 
zajištění 30% snížení emisí skleníkových 
plynů do roku 2020 ve srovnání 
s úrovněmi roku 1990;

Or. ro

Pozměňovací návrh 164
Salvatore Tatarella, Miroslav Ouzký, Martin Callanan

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

10a. domnívá se, že na mezinárodní 
úrovni jednotlivé země dosud nenaznačily, 
že preferují přístup specifických cílů 
emisí, vyvíjejí však naproti tomu 
konkrétní úsilí při investování do čistých 
technologií;

Or. en

(Spíše než zaměřovat se na evropskou politickou debatu o novém číselném vyjádření cílů 
v oblasti snižování emisí požadují evropské podniky po orgánech EU, aby pracovaly na 

soudržné nízkouhlíkové strategii pro Evropu do roku 2020 a mimo ni, což poskytne stabilní 
investiční prostředí pro evropské společnosti. Přístup, z nějž by se EU měla poučit, je 
pragmatický odvětvový, zdola nahoru tvořený a na technologiích založený přístup ke 

klimatickým a energetickým výzvám uplatňovaný například v Číně).

Pozměňovací návrh 165
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. domnívá se, že na mezinárodní 
úrovni jednotlivé země dosud nenaznačily, 
že mají chuť uplatňovat přístup 
specifických cílů emisí, vyvíjejí však 
naproti tomu konkrétní úsilí při 
investování do čistých technologií;

Or. en

Pozměňovací návrh 166
Eija-Riitta Korhola

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. konstatuje, že předpověď průměrné 
ceny uhlíku pro třetí etapu obchodování je 
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přibližně 28 EUR a 36 EUR v roce 2020, 
zatímco závěrem modelování ve sdělení 
Komise z roku 2010 bylo, že tato cena 
bude 16,50 EUR;

Or. en

Pozměňovací návrh 167
Kriton Arsenis

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. vyzývá k zavedení minimální ceny 
uhlíku v systému ETS EU, pod kterou 
nesmí cena za žádných okolností 
klesnout; konstatuje, že tato „cenová 
podlaha“ by měla být stanovena na 
odpovídající úrovni použitelného 
spouštěče investic do čistých technologií;

Or. en

Pozměňovací návrh 168
Dan Jørgensen, Jo Leinen, Linda McAvan, Bas Eickhout

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. podporuje myšlenku vyčlenění 
1,4 miliardy povolenek ze systému ETS 
EU před rokem 2020 jako možné řešení, 
aby se v tomto systému udržely pobídky, a 
s cílem zajistit úroveň přísnosti 
předpokládanou v době legislativního 
postupu; vyzývá rovněž k 
vydražení významného počtu povolenek 
na úrovni EU na podporu urychlení
technologického pokroku a k financování 
spravedlivého mechanismu přechodu, co 
se týče pracovní síly v EU; vyzývá Komisi, 
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aby předložila návrh, jak lze tuto politiku 
organizovat v praxi;

Or. en

Pozměňovací návrh 169
Oreste Rossi

Návrh usnesení
Podnadpis 2 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Možnosti a prostředky spojené se snížením 
emisí o více než 20 %;

vypouští se

Or. it

Pozměňovací návrh 170
Oreste Rossi

Návrh usnesení
Bod 11 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. připomíná, že z analýzy Komise 
vyplynulo, že přechod k závazku ke 
snížení emisí na 30 %, přičemž domácí 
emise by se snížily o 25 %, představuje 
nyní oproti odhadům z roku 2008 zvýšení 
celkových nákladů na opatření 
klimaticko-energetického balíčku do roku 
2020 o 11 miliard EUR; bere na vědomí, 
že podle odhadů Komise by se tím cena 
uhlíku v rámci systému ETS zvýšila na 
přibližně 30 EUR za tunu CO2, tj. na 
obdobnou úroveň, jaká se v roce 2008 
odhadovala pro 20% snížení;

vypouští se

Or. it
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Pozměňovací návrh 171
Holger Krahmer

Návrh usnesení
Bod 11 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. připomíná, že z analýzy Komise 
vyplynulo, že přechod k závazku ke 
snížení emisí na 30 %, přičemž domácí 
emise by se snížily o 25 %, představuje 
nyní oproti odhadům z roku 2008 zvýšení 
celkových nákladů na opatření 
klimaticko-energetického balíčku do roku 
2020 o 11 miliard EUR; bere na vědomí, 
že podle odhadů Komise by se tím cena 
uhlíku v rámci systému ETS zvýšila na
přibližně 30 EUR za tunu CO2, tj. na 
obdobnou úroveň, jaká se v roce 2008 
odhadovala pro 20% snížení;

11. připomíná, že podle sdělení Komise 
jsou dodatečné celkové náklady pro EU 
vyplývající ze zvýšení ze současných 20 na 
30 % odhadovány přibližně na 33 miliard
EUR do roku 2020; bere na vědomí, že 
podle odhadů Komise by k tomu, aby se 
dosáhlo tohoto 30% snížení, musela cena 
uhlíku v rámci systému ETS činit přibližně 
30 EUR za tunu CO2;

Or. en

Pozměňovací návrh 172
Salvatore Tatarella, Richard Seeber, Peter Liese, Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, 
Sergio Berlato

Návrh usnesení
Bod 11 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. připomíná, že z analýzy Komise 
vyplynulo, že přechod k závazku ke snížení 
emisí na 30 %, přičemž domácí emise by 
se snížily o 25 %, představuje nyní oproti 
odhadům z roku 2008 zvýšení celkových 
nákladů na opatření klimaticko-
energetického balíčku do roku 2020 
o 11 miliard EUR; bere na vědomí, že 
podle odhadů Komise by se tím cena 
uhlíku v rámci systému ETS zvýšila na 
přibližně 30 EUR za tunu CO2, tj. na 
obdobnou úroveň, jaká se v roce 2008 
odhadovala pro 20% snížení;

11. připomíná, že Plán přechodu na 
konkurenceschopné nízkouhlíkové 
hospodářství do roku 2050 potvrzuje 
nabídku, kterou EU učinila při jednáních 
na mezinárodní úrovni, totiž že přijme cíl 
30% snížení emisí do roku 2020, pokud to 
podmínky dovolí; připomíná, že z analýzy 
Komise vyplynulo, že přechod k závazku 
ke snížení emisí na 30 %, přičemž domácí 
emise by se snížily o 25 %, představuje 
nyní oproti odhadům z roku 2008 zvýšení 
celkových nákladů na opatření klimaticko-
energetického balíčku do roku 2020 
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o 11 miliard EUR;

Or. en

Pozměňovací návrh 173
Eija-Riitta Korhola, Romana Jordan Cizelj

Návrh usnesení
Bod 11 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. připomíná, že z analýzy Komise 
vyplynulo, že přechod k závazku ke snížení 
emisí na 30 %, přičemž domácí emise by 
se snížily o 25 %, představuje nyní oproti 
odhadům z roku 2008 zvýšení celkových 
nákladů na opatření klimaticko-
energetického balíčku do roku 2020 o 11 
miliard EUR; bere na vědomí, že podle 
odhadů Komise by se tím cena uhlíku 
v rámci systému ETS zvýšila na přibližně 
30 EUR za tunu CO2, tj. na obdobnou 
úroveň, jaká se v roce 2008 odhadovala 
pro 20% snížení;

11. připomíná, že z analýzy Komise z roku 
2010 vyplynulo, že přechod k závazku ke 
snížení emisí na 30 %, přičemž domácí 
emise by se snížily o 25 %, představuje 
nyní oproti odhadům z roku 2008 zvýšení 
celkových nákladů na opatření klimaticko-
energetického balíčku do roku 2020 
o 11 miliard EUR;

Or. en

Pozměňovací návrh 174
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. domnívá se, že se ukázalo, že systém 
ETS je jako nástroj pro povzbuzení 
snižování emisí neúčinný, a vyzývá Komisi 
a členské státy, aby vyhodnotily a zavedly 
nové nástroje k povzbuzení rozvoje 
zelených odvětví, zvýšení energetické 
účinnosti a účinného využívání zdrojů;
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Or. ro

Pozměňovací návrh 175
Chris Davies

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. zdůrazňuje, že pro dosažení 30% 
snížení skleníkových plynů do roku 2020 
je nutná vysoká a stabilní cena uhlíku, 
která by podněcovala investice do 
nízkouhlíkových technologií;

Or. en

Pozměňovací návrh 176
Holger Krahmer, Salvatore Tatarella

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. uznává, že tato hospodářská krize 
snížila schopnost evropského hospodářství 
investovat do nízkouhlíkových 
technologií;

Or. en

Pozměňovací návrh 177
Sabine Wils

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. bere na vědomí, že dosažení 92% 
podílu energie z obnovitelných zdrojů a 
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snížení energie spojené s emisemi CO2
o 95 % do roku 2050 bude stát EU pouze 
dalších 1 800 miliard EUR na investicích, 
ale přinese úspory výdajů na fosilní paliva 
během příštích 40 let přibližně 
2 650 miliard EUR;

Or. en

Pozměňovací návrh 178
Jo Leinen, Dan Jørgensen

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. zdůrazňuje, že komplexní škála 
opatření, jako jsou pobídky k dalším 
investicím, fiskální politika orientovaná 
na růst a veřejné zakázky, je nutná 
k zajištění toho, aby se hospodářský růst a 
snížení nezaměstnanosti, ale i emisí 
skleníkových plynů navzájem posilovaly; 
poukazuje na směrnici Rady 2003/96/ES 
o zdanění energetických produktů a 
elektřiny, která již umožňuje některé 
výjimky či omezení na úrovni daní, mj. 
vzhledem k požadované 
konkurenceschopnosti či kvůli 
environmentálním ohledům; 

Or. en

Pozměňovací návrh 179
Dan Jørgensen, Jo Leinen

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. připomíná společné prohlášení 
vedoucích evropských podniků veřejných 
služeb, ve kterém se požaduje, aby EU od 
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února 2011 stanovila 25% snížení emisí 
v rámci členských států, a společné 
prohlášení podniků z října 2011 
požadující 30% snížení emisí do roku 
2020. Významné hlasy v evropském 
průmyslu tímto říkají, že je nyní čas 
jednat a jít nad rámec 20% snížení emisí 
do roku 2020;

Or. en

Pozměňovací návrh 180
Dan Jørgensen, Jo Leinen

Návrh usnesení
Bod 11 b (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11b. domnívá se, že pro zajištění 
dlouhodobých investic do obnovitelných 
zdrojů energie by EU měla přijmout 
trajektorii pro závazné cíle v oblasti 
obnovitelných zdrojů po roce 2020; 
připomíná, že Evropská asociace pro 
větrnou energii (EWEA) vyzvala k cílům 
v oblasti obnovitelných zdrojů energie pro 
období po roce 2020; žádá, aby Komise 
předložila návrhy pro určení těchto cílů;

Or. en

Pozměňovací návrh 181
Oreste Rossi

Návrh usnesení
Bod 12 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. podporuje závěr, k němuž Komise 
došla ve své analýze, a sice že nákladově 
účelní sdílení úsilí mezi odvětvími uvnitř 
i vně systému ETS zůstane v případě 
vyššího cíle stejné, jako by byl v rámci 

vypouští se
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klimatického balíčku;

Or. it

Pozměňovací návrh 182
Peter Liese, Richard Seeber

Návrh usnesení
Bod 12 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. podporuje závěr, k němuž Komise 
došla ve své analýze, a sice že nákladově 
účelní sdílení úsilí mezi odvětvími uvnitř 
i vně systému ETS zůstane v případě 
vyššího cíle stejné, jako by byl v rámci 
klimatického balíčku;

12. vítá závěr, k němuž Komise došla ve 
své analýze, a sice že je možné přejít ke 
25% snížení emisí v Evropě pouze díky 
20% zlepšení energetické účinnosti, které 
bylo již stanoveno, a proto není s ohledem 
na vývoj v systému obchodování s emisemi 
nezbytné, aby se systém ETS upravoval;

Or. de

Pozměňovací návrh 183
Sabine Wils

Návrh usnesení
Bod 12 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. podporuje závěr, k němuž Komise 
došla ve své analýze, a sice že nákladově 
účelní sdílení úsilí mezi odvětvími uvnitř 
i vně systému ETS zůstane v případě 
vyššího cíle stejné, jako by byl v rámci 
klimatického balíčku;

12. podporuje závěr, k němuž Komise 
došla ve své analýze, a sice že nákladově 
účelné sdílení úsilí mezi odvětvími uvnitř 
i vně systému ETS zůstane v případě 
vyššího cíle stejné, jako by bylo v rámci 
klimatického balíčku, vyzývá proto členské 
státy k posílení úsilí v oblasti inovačních 
investic a uplatňování ustanovení 
platných směrnic o energetických 
úsporách s cílem dosáhnout 
ambicióznějších cílů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 184
Eija-Riitta Korhola, Romana Jordan Cizelj, Françoise Grossetête

Návrh usnesení
Bod 12 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. podporuje závěr, k němuž Komise 
došla ve své analýze, a sice že nákladově 
účelní sdílení úsilí mezi odvětvími uvnitř 
i vně systému ETS zůstane v případě 
vyššího cíle stejné, jako by byl v rámci 
klimatického balíčku;

12. vyzývá Komisi, aby pravidelně 
prováděla analýzu a zajistila, aby 
nákladově účelné sdílení úsilí mezi 
odvětvími uvnitř i vně systému ETS 
zůstalo v případě vyššího cíle stejné, jako 
by bylo v rámci klimatického balíčku;

Or. en

Pozměňovací návrh 185
Salvatore Tatarella, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. konstatuje, že sdělení Komise 
z května 2010 již není platné, neboť 
nebere v potaz dva poslední roky vývoje 
v členských státech a na světové úrovni;

Or. en

Pozměňovací návrh 186
Eija-Riitta Korhola, Riikka Manner

Návrh usnesení
Bod 13 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. souhlasí s odhady uvedenými 
v analýze Komise, že přechod na 30 % 
snížení emisí při nákladově efektivních 
opatřeních, na kterých se budou podílet 
odvětví uvnitř i vně systému ETS, a při 

vypouští se



AM\865781CS.doc 33/59 PE462.703v02-00

CS

snížení domácích emisí o 25 % (zbytek by 
byl pokryt kompenzacemi) by odpovídal 
snížení stropu ETS o 1,4 miliardy 
povolenek;

Or. en

Pozměňovací návrh 187
Oreste Rossi

Návrh usnesení
Bod 13 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. souhlasí s odhady uvedenými 
v analýze Komise, že přechod na 30 % 
snížení emisí při nákladově efektivních 
opatřeních, na kterých se budou podílet 
odvětví uvnitř i vně systému ETS, a při 
snížení domácích emisí o 25 % (zbytek by 
byl pokryt kompenzacemi) by odpovídal 
snížení stropu ETS o 1,4 miliardy 
povolenek;

vypouští se

Or. it

Pozměňovací návrh 188
Sabine Wils

Návrh usnesení
Bod 13 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. souhlasí s odhady uvedenými v analýze 
Komise, že přechod na 30% snížení emisí 
při nákladově efektivních opatřeních, na 
kterých se budou podílet odvětví uvnitř i 
vně systému ETS, a při snížení domácích 
emisí o 25 % (zbytek by byl pokryt 
kompenzacemi) by odpovídal snížení 
stropu ETS o 1,4 miliardy povolenek;

13. souhlasí s odhady uvedenými v analýze 
Komise, že přechod na domácí 30% 
snížení emisí při opatřeních, na kterých se 
budou podílet odvětví uvnitř i vně systému 
ETS, by odpovídal snížení stropu ETS 
o více než 1,4 miliardy povolenek;
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Or. en

Pozměňovací návrh 189
Elena Oana Antonescu

Návrh usnesení
Bod 13 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. souhlasí s odhady uvedenými v analýze 
Komise, že přechod na 30% snížení emisí 
při nákladově efektivních opatřeních, na 
kterých se budou podílet odvětví uvnitř i 
vně systému ETS, a při snížení domácích 
emisí o 25 % (zbytek by byl pokryt 
kompenzacemi) by odpovídal snížení 
stropu ETS o 1,4 miliardy povolenek;

13. souhlasí s odhady uvedenými v analýze 
Komise, že přechod na 30% snížení emisí 
při nákladově efektivních opatřeních, na 
kterých se budou podílet odvětví uvnitř i 
vně systému ETS, a při snížení domácích 
emisí o 25 % (zbytek by byl pokryt 
kompenzacemi);

Or. en

Pozměňovací návrh 190
Oreste Rossi

Návrh usnesení
Bod 14 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. poznamenává, že v systému ETS by se 
tato změna mohla provést zrušením 
povolenek určených k dražbě; domnívá se 
nicméně, že přispět by měla všechna 
odvětví;

vypouští se

Or. it

Pozměňovací návrh 191
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Návrh usnesení
Bod 14 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. poznamenává, že v systému ETS by se 
tato změna mohla provést zrušením 
povolenek určených k dražbě; domnívá se 
nicméně, že přispět by měla všechna 
odvětví;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 192
Salvatore Tatarella

Návrh usnesení
Bod 14 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. poznamenává, že v systému ETS by se 
tato změna mohla provést zrušením 
povolenek určených k dražbě; domnívá se 
nicméně, že přispět by měla všechna 
odvětví;

14. poznamenává, že v systému ETS by se 
tato změna mohla provést zrušením 
povolenek určených k dražbě; pak se také 
již stanoveným cílem do roku 2020 
v rámci širšího politického kompromisu 
v souvislosti s revidovanou směrnicí 
o ETS nesmí narušit důvěryhodnost a 
předvídatelnost právního rámce, který je 
pro zajištění dlouhodobých investic do 
nízkouhlíkových technologií zásadní. Dále 
poznamenává, že by tato změna 
vyžadovala úpravu prostřednictvím 
postupu spolurozhodování, pokud jde 
o směrnici o obchodování s emisními 
povolenkami (směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2003/87/ES ze dne 
13. října 2003 o vytvoření systému pro 
obchodování s povolenkami na emise 
skleníkových plynů ve Společenství 
pozměněná směrnicí 2009/29/ES ze dne 
23. dubna 2009, kterou se mění směrnice 
2003/87/ES s cílem zlepšit a rozšířit 
systém pro obchodování s povolenkami na 
emise skleníkových plynů ve Společenství;

Or. en
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Pozměňovací návrh 193
Eija-Riitta Korhola, Françoise Grossetête

Návrh usnesení
Bod 14 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. poznamenává, že v systému ETS by se 
tato změna mohla provést zrušením 
povolenek určených k dražbě; domnívá se
nicméně, že přispět by měla všechna 
odvětví;

14. poznamenává, že v systému ETS by se 
tato změna mohla provést zrušením 
povolenek určených k dražbě; zdůrazňuje
nicméně, že stabilní a předvídatelný 
systém ETS EU je nezbytný pro investiční 
rozhodnutí, což je v rozporu s rušením 
uhlíkových povolenek motivovaným 
snahou politicky určovat cenu uhlíku;

Or. en

Pozměňovací návrh 194
Romana Jordan Cizelj

Návrh usnesení
Bod 14 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. poznamenává, že v systému ETS by se 
tato změna mohla provést zrušením 
povolenek určených k dražbě; domnívá se
nicméně, že přispět by měla všechna 
odvětví;

14. poznamenává, že v systému ETS by se 
tato změna mohla provést zrušením 
povolenek určených k dražbě; zdůrazňuje
nicméně, že stabilní a předvídatelný 
systém ETS EU je nezbytný pro investiční 
rozhodnutí; požaduje, aby byl ETS 
v nadcházející etapě uplatňován pružněji;

Or. en

Pozměňovací návrh 195
Elena Oana Antonescu

Návrh usnesení
Bod 14 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. poznamenává, že v systému ETS by se
tato změna mohla provést zrušením
povolenek určených k dražbě; domnívá se 
nicméně, že přispět by měla všechna 
odvětví;

14. poznamenává, že je jednou z možností, 
jak by se v systému ETS tato změna mohla 
provést, by mohlo být zrušení povolenek 
určených k dražbě; domnívá se nicméně, že 
přispět by měla všechna odvětví;

Or. en

Pozměňovací návrh 196
Salvatore Tatarella, Miroslav Ouzký, Sergio Berlato, Paolo Bartolozzi, Martin Callanan, 
Richard Seeber

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. domnívá se, že pro povzbuzení 
investic do nových technologií ze strany 
soukromého sektoru je nezbytné zachovat 
stabilitu právního a ekonomického rámce 
pro fungování průmyslu. Narušení 
současného rámce by přineslo nejistotu 
při rozhodování a rovněž by negativně 
ovlivnilo investice v tomto odvětví;

Or. en

Pozměňovací návrh 197
Dan Jørgensen, Jo Leinen

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. zdůrazňuje, že je nutné omezit emise 
CO2 v odvětví dopravy prostřednictvím 
poskytování standardizované evropské 
infrastruktury pro vozidla na elektrický 
pohon a více pobídek pro udržitelná 
biopaliva druhé generace jakožto 
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alternativu fosilních paliv;

Or. en

Pozměňovací návrh 198
Oreste Rossi

Návrh usnesení
Bod 15 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. uvědomuje si, že největší rezervy, 
pokud jde o možnosti přijímat nákladově 
efektivní opatření, vykazují členské státy, 
které v současnosti nedosahují ani 
průměrného hrubého národního produktu 
na obyvatele v EU, a že pro snížení emisí 
v odvětvích vně systému ETS bude 
pravděpodobně zapotřebí intervence státu, 
na jejímž základě bude usnadněno 
financování počátečních investic; 
zdůrazňuje, že k zahájení nákladově 
efektivního snižování emisí skleníkových 
plynů v EU je třeba revidovat její finanční 
mechanismy;

vypouští se

Or. it

Pozměňovací návrh 199
Silvia-Adriana Ţicău, Rovana Plumb

Návrh usnesení
Bod 15 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. uvědomuje si, že největší rezervy, 
pokud jde o možnosti přijímat nákladově 
efektivní opatření, vykazují členské státy, 
které v současnosti nedosahují ani 
průměrného hrubého národního produktu 
na obyvatele v EU, a že pro snížení emisí 
v odvětvích vně systému ETS bude 
pravděpodobně zapotřebí intervence státu, 

15. uvědomuje si, že největší rezervy, 
pokud jde o možnosti přijímat nákladově 
efektivní opatření, vykazují členské státy, 
které v současnosti nedosahují ani 
průměrného hrubého národního produktu 
na obyvatele v EU, a že pro snížení emisí 
v odvětvích systému ETS i mimo něj bude 
pravděpodobně zapotřebí intervence státu, 
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na jejímž základě bude usnadněno 
financování počátečních investic; 
zdůrazňuje, že k zahájení nákladově 
efektivního snižování emisí skleníkových 
plynů v EU je třeba revidovat její finanční 
mechanismy;

na jejímž základě bude usnadněno 
financování počátečních investic; 
zdůrazňuje, že k zahájení nákladově 
efektivního snižování emisí skleníkových 
plynů v EU je třeba revidovat její finanční 
mechanismy;

Or. ro

Pozměňovací návrh 200
Bas Eickhout

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. vybízí k opatřením a koordinaci na 
úrovni EU s cílem zajistit základní 
infrastrukturu pro usnadnění zavádění 
obnovitelné energie a energeticky 
účinných technologií a pro větší využívání 
veřejné dopravy;

Or. en

Pozměňovací návrh 201
Bas Eickhout

Návrh usnesení
Bod 15 b (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15b. bere na vědomí ztráty možných 
příjmů z přebytečných jednotek 
přiděleného množství v prvním období 
závazku dle Kjótského protokolu 
k ochraně environmentální integrity 
v klimatickém režimu po roce 2013 a 
vyžaduje náležitý přístup k tomuto 
problému v budoucím finančním rámci;

Or. en
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Pozměňovací návrh 202
Theodoros Skylakakis

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. v kontextu práva Komise na včasnou 
legislativní iniciativu vybízí Komisi, aby 
analyzovala dopad nepřihlédnutí 
k zeměpisnému faktoru při stanovení 
měřítek pro odvětví, která jsou výrazně 
ovlivněna náklady na dopravu; aby se 
včas rozpoznaly případné velké zisky a aby 
se zabránilo riziku úniku uhlíku, až 
vstoupí v platnost nová etapa ETS;

Or. en

Pozměňovací návrh 203
Sabine Wils

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
zajistily, že veškeré příjmy z obchodování 
s emisními povolenkami budou 
směřovány do dalších investic do opatření 
ke zmírnění dopadů a přizpůsobení;

Or. en

Pozměňovací návrh 204
Dan Jørgensen

Návrh usnesení
Bod 15 b (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15b. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
zajistily, že veškeré příjmy z obchodování 
s emisními povolenkami budou 
směřovány do dalších investic do opatření 
ke zmírnění dopadů a přizpůsobení;

Or. en

Pozměňovací návrh 205
Linda McAvan, Jo Leinen, Dan Jørgensen

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. konstatuje, že dle tvrzení Komise 
bude do roku 2020 nutné investovat do 
modernizace energetické infrastruktury 
1 bilion EUR, který bude financován 
zejména z poplatků za energie; požaduje 
realizaci těchto investic s cílem dokončit 
vnitřně provázaný vnitřní trh s energií a 
výrazně snížit uhlíkovou náročnost 
evropského energetického systému; 
zdůrazňuje nicméně, že při získávání 
potřebných finančních prostředků je 
nutné chránit před zvýšením poplatků 
spotřebitele s nízkými příjmy trpící 
energetickou chudobou;

Or. en

Pozměňovací návrh 206
Daciana Octavia Sârbu

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. domnívá se, že mechanismy 
veřejného financování by měly být 
k dispozici k usnadnění přechodu na 
ekologičtější skladbu energie v členských 
státech; takové financování by mělo být 
podmíněno skutečným prokazatelným 
přechodem k výrazně ekologičtější 
produkci energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 207
Kriton Arsenis

Návrh usnesení
Bod 15 b (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15b. zdůrazňuje, že daň z finančních 
transakcí se sazbou 0,05 % přinese 
miliardu eur, kde část by bylo možné 
využít na financování 30% snížení emisí 
skleníkových plynů do roku 2020 a 
přechod k ekonomice s nulovými emisemi 
uhlíku;

Or. en

Pozměňovací návrh 208
Dan Jørgensen, Jo Leinen

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. vítá skutečnost, že EU je na správné 
cestě naplnit své cíle v oblasti obnovitelné 
energie do roku 2020,
zdůrazňuje však, že Komise musí pečlivě 
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sledovat skutečné provádění plánů 
v členských státech a zajistit tak, aby 
doopravdy probíhal předpokládaný 
pokrok;

Or. en

Pozměňovací návrh 209
Dan Jørgensen, Jo Leinen

Návrh usnesení
Bod 15 c (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15c. zdůrazňuje, že rozvoj a šíření 
průlomových technologií je klíčem k boji 
proti změně klimatu a současně 
přesvědčuje partnery EU na celém světě, 
že snížení emisí je proveditelné a má 
pozitivní dopad na konkurenceschopnost 
a pracovní příležitosti; domnívá se, že je 
nezbytné, aby Evropa šla příkladem tím, 
že podstatně navýší finanční prostředky 
věnované na výzkum ke klimatu šetrných 
a energeticky účinných průmyslových 
technologií v osmém rámcovém programu 
pro výzkum a inovace, který by měl být 
uveden do náležitého souladu se 
strategickými energetickými 
technologiemi dle plánu SET;

Or. en

Pozměňovací návrh 210
Oreste Rossi

Návrh usnesení
Bod 16 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. vyjadřuje politování nad tím, že nebyla 
přijata dostatečná opatření k využití 
potenciálu záporných nákladů na 

vypouští se



PE462.703v02-00 44/59 AM\865781CS.doc

CS

snižování emisí skleníkových plynů 
prostřednictvím energetické účinnosti 
a účinného využívání zdrojů; vyzývá 
k tomu, aby při provádění opatření na 
základě směrnice o ekodesignu byla 
důsledně uplatňována zásada co 
nejnižších nákladů životního cyklu a aby 
Komise přezkoumala metodiku s cílem 
zvážit, zda by nebylo vhodné podporovat 
přístup „top-runner“ (tj. standardem jsou 
nejlepší dostupné technologie 
a produkty);

Or. it

Pozměňovací návrh 211
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Holger Krahmer, Theodoros Skylakakis, Eija-Riitta 
Korhola

Návrh usnesení
Bod 16 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. vyjadřuje politování nad tím, že nebyla 
přijata dostatečná opatření k využití 
potenciálu záporných nákladů na snižování 
emisí skleníkových plynů prostřednictvím 
energetické účinnosti a účinného 
využívání zdrojů; vyzývá k tomu, aby při 
provádění opatření na základě směrnice 
o ekodesignu byla důsledně uplatňována 
zásada co nejnižších nákladů životního 
cyklu a aby Komise přezkoumala metodiku 
s cílem zvážit, zda by nebylo vhodné 
podporovat přístup „top-runner“ (tj. 
standardem jsou nejlepší dostupné 
technologie a produkty);

16. znovu zdůrazňuje, že zejména zlepšení 
energetické účinnosti skýtá potenciál 
záporných nákladů na snižování emisí a že 
v důsledku toho existuje mnoho opatření 
na ochranu klimatu, která se sama zaplatí 
jen díky tomu, že jsou s nimi spjaté nižší 
energetické náklady; vyzývá k tomu, aby 
při provádění opatření na základě směrnice 
o ekodesignu byla důsledně uplatňována 
zásada co nejnižších nákladů životního 
cyklu a aby Komise přezkoumala metodiku 
s cílem zvážit, zda by nebylo vhodné 
podporovat přístup „top-runner“ (tj. 
standardem jsou nejlepší dostupné 
technologie a produkty);

Or. de
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Pozměňovací návrh 212
Bas Eickhout

Návrh usnesení
Bod 16 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. vyjadřuje politování nad tím, že nebyla 
přijata dostatečná opatření k využití 
potenciálu záporných nákladů na snižování 
emisí skleníkových plynů prostřednictvím 
energetické účinnosti a účinného využívání 
zdrojů; vyzývá k tomu, aby při provádění
opatření na základě směrnice o ekodesignu 
byla důsledně uplatňována zásada co 
nejnižších nákladů životního cyklu a aby 
Komise přezkoumala metodiku s cílem 
zvážit, zda by nebylo vhodné podporovat 
přístup „top-runner“ (tj. standardem jsou 
nejlepší dostupné technologie a produkty);

16. vyjadřuje politování nad tím, že nebyla 
přijata dostatečná opatření k využití 
potenciálu záporných nákladů na snižování 
emisí skleníkových plynů prostřednictvím 
energetické účinnosti a účinného využívání 
zdrojů, a ohrožuje to tedy polovinu 
nezávazného cíle EU snížit do roku 2020
primární spotřebu energie o 20 %; vyzývá 
k urychlení přijetí ambiciózních
prováděcích opatření na základě směrnice 
o ekodesignu a zajištění dynamické revize 
minimálních požadavků; požaduje, aby 
Komise přezkoumala metodiku a směrnici 
s cílem umožnit stanovení požadavků 
blížících se nebo rovnajících se úrovni 
současné nejlepší dostupné technologie 
v souladu se zásadou „top-runner“;

Or. en

Pozměňovací návrh 213
Sabine Wils

Návrh usnesení
Bod 16 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. vyjadřuje politování nad tím, že nebyla 
přijata dostatečná opatření k využití 
potenciálu záporných nákladů na snižování 
emisí skleníkových plynů prostřednictvím 
energetické účinnosti a účinného využívání 
zdrojů; vyzývá k tomu, aby při provádění 
opatření na základě směrnice o ekodesignu 
byla důsledně uplatňována zásada co 
nejnižších nákladů životního cyklu a aby 
Komise přezkoumala metodiku s cílem 

16. vyjadřuje politování nad tím, že nebyla 
přijata dostatečná opatření k využití 
potenciálu záporných nákladů na snižování 
emisí skleníkových plynů prostřednictvím 
energetické účinnosti a účinného využívání 
zdrojů, a není tedy z poloviny splněn 
nezávazný cíl EU snížit do roku 2020 
primární spotřebu energie o 20 %; vyzývá 
k tomu, aby při provádění opatření na 
základě směrnice o ekodesignu byla 
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zvážit, zda by nebylo vhodné podporovat 
přístup „top-runner“ (tj. standardem jsou 
nejlepší dostupné technologie a produkty);

důsledně uplatňována zásada co nejnižších 
nákladů životního cyklu a aby Komise 
přezkoumala metodiku s cílem zvážit, zda 
by nebylo vhodné podporovat přístup „top-
runner“ (tj. standardem jsou nejlepší 
dostupné technologie a produkty);

Or. en

Pozměňovací návrh 214
Judith A. Merkies, Vittorio Prodi, Kathleen Van Brempt

Návrh usnesení
Bod 16 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. vyjadřuje politování nad tím, že nebyla 
přijata dostatečná opatření k využití 
potenciálu záporných nákladů na snižování 
emisí skleníkových plynů prostřednictvím 
energetické účinnosti a účinného využívání 
zdrojů; vyzývá k tomu, aby při provádění 
opatření na základě směrnice o ekodesignu 
byla důsledně uplatňována zásada co 
nejnižších nákladů životního cyklu a aby 
Komise přezkoumala metodiku s cílem 
zvážit, zda by nebylo vhodné podporovat 
přístup „top-runner“ (tj. standardem jsou 
nejlepší dostupné technologie a produkty);

16. zdůrazňuje, že politika v oblasti 
klilmatu je nedílně spjata s energetickou 
účinností, průmyslem a politikou pro 
inovace. Upozorňuje, že je nutné vytvořit 
politickou strukturu, v níž by politika 
v oblasti klimatu byla příležitostí pro 
průmysl, nikoli hrozbou, a že je nutné 
nalézt vhodnou rovnováhu mezi 
ambiciózními cíli snižování emisí a 
udržením průmyslových investic v Evropě. 
Proto vyjadřuje politování nad tím, že 
nebyla přijata dostatečná opatření k využití 
potenciálu záporných nákladů na snižování 
emisí skleníkových plynů prostřednictvím 
energetické účinnosti a účinného využívání 
zdrojů; 

Or. en

Pozměňovací návrh 215
Holger Krahmer

Návrh usnesení
Bod 16 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

vyjadřuje politování nad tím, že nebyla vyjadřuje politování nad tím, že nebyla 
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přijata dostatečná opatření k využití 
potenciálu záporných nákladů na snižování 
emisí skleníkových plynů prostřednictvím 
energetické účinnosti a účinného využívání 
zdrojů; vyzývá k tomu, aby při provádění 
opatření na základě směrnice o ekodesignu 
byla důsledně uplatňována zásada co 
nejnižších nákladů životního cyklu a aby 
Komise přezkoumala metodiku s cílem 
zvážit, zda by nebylo vhodné podporovat 
přístup „top-runner“ (tj. standardem jsou 
nejlepší dostupné technologie a produkty);

přijata dostatečná opatření k využití 
potenciálu záporných nákladů na snižování 
emisí skleníkových plynů prostřednictvím 
energetické účinnosti a účinného využívání 
zdrojů; vyzývá k tomu, aby při provádění 
opatření na základě směrnice o ekodesignu 
byla důsledně uplatňována zásada co 
nejnižších nákladů životního cyklu, varuje 
však před hrozbou přílišné regulace a 
zdůrazňuje, že by měla být náležitě 
respektována svoboda výběru spotřebitelů;

Or. en

Pozměňovací návrh 216
Salvatore Tatarella, Bogusław Sonik

Návrh usnesení
Bod 16 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. vyjadřuje politování nad tím, že nebyla 
přijata dostatečná opatření k využití 
potenciálu záporných nákladů na snižování 
emisí skleníkových plynů prostřednictvím 
energetické účinnosti a účinného využívání 
zdrojů; vyzývá k tomu, aby při provádění 
opatření na základě směrnice o ekodesignu 
byla důsledně uplatňována zásada co 
nejnižších nákladů životního cyklu a aby 
Komise přezkoumala metodiku s cílem 
zvážit, zda by nebylo vhodné podporovat 
přístup „top-runner“ (tj. standardem jsou 
nejlepší dostupné technologie a produkty);

16. vyjadřuje politování nad tím, že nebyla 
přijata dostatečná opatření k využití 
potenciálu záporných nákladů na snižování 
emisí skleníkových plynů prostřednictvím 
energetické účinnosti a účinného využívání 
zdrojů, je-li to možné; vyzývá k tomu, aby 
při provádění opatření na základě směrnice 
o ekodesignu byla důsledně uplatňována 
zásada co nejnižších nákladů životního 
cyklu a aby Komise přezkoumala metodiku 
s cílem zvážit, zda by nebylo vhodné 
podporovat přístup „top-runner“ (tj. 
standardem jsou nejlepší dostupné 
technologie a produkty);

Or. en
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Pozměňovací návrh 217
Karl-Heinz Florenz, Theodoros Skylakakis

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. je hluboce znepokojen tím, že EU 
není na správné cestě, aby splnila cíl 
snížení spotřeby energie o 20 % oproti 
předpokládané spotřebě pro rok 2020 
prostřednictvím zlepšení energetické 
účinnosti; vyzývá Komisi, aby přijala 
veškerá možná opatření nutná k zajištění 
toho, aby tento potenciál využily všechny 
členské státy, ať už přijetím opatření 
požadujících, aby vnitrostátní plány 
energetické účinnosti podléhaly schválení 
Komise, či prostřednictvím jiných 
opatření, jako je například stanovení 
závazných cílů energetické účinnosti;

Or. de

Pozměňovací návrh 218
Karl-Heinz Florenz, Theodoros Skylakakis, Romana Jordan Cizelj

Návrh usnesení
Bod 16 b (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16b. uznává, že splnění cíle energetické 
účinnosti by EU umožnilo snížit emise do 
roku 2020 o více než 20 %;

Or. de

Pozměňovací návrh 219
Peter Liese, Matthias Groote

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

16a. zdůrazňuje, že nejnovější vývoj na 
mezinárodní scéně jasně ukázal, že 
naplnění 20% cíle energetické účinnosti je 
potřebnější než kdykoli předtím; navrhuje, 
aby byl tento cíl splněn s využitím souboru 
nástrojů na evropské a vnitrostátní 
úrovni, například daňových pobídek, 
půjček za obzvláště zvýhodněných 
podmínek, nepřímých podpor, změn 
právní úpravy nájemného, pokynů pro 
zadávání veřejných zakázek a stanovení 
norem; požaduje, aby byl 20% cíl co 
nejdříve promítnut do cílů jednotlivých 
členských států a aby byly tyto cíle 
stanoveny jako právně závazné; uznává, 
že podle zásady subsidiarity však členské 
státy musí mít prostor pro volbu 
prostředků, jichž využijí;

Or. de

Pozměňovací návrh 220
Matthias Groote

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. vyzývá EU, aby aktivněji usilovala 
o zvýšení podílu energií z obnovitelných 
zdrojů v odvětví elektřiny o 40 % do roku 
2020 a aby vytvořila podmínky pro 
inteligentní sítě s cílem zajistit v rostoucí 
míře decentralizovanou produkci energie; 
zdůrazňuje, že má-li toho být dosaženo, je 
nutné více investovat do projektů 
energetické infrastruktury;

Or. de
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Pozměňovací návrh 221
Matthias Groote

Návrh usnesení
Bod 16 b (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16b. vyjadřuje politování nad tím, že EU 
v oblasti úspory energie a energetické 
účinnosti v současnosti zaostává za svým 
potenciálem, a požaduje, aby byly 
předloženy konkrétní návrhy opatření ke 
zvýšení úspor CO2 s využitím energeticky 
účinnějších budov; zdůrazňuje dále, že při 
výpočtu emisí CO2 je nutné vždy 
přihlédnout k celému životnímu cyklu 
produktu, a především že je nutné 
podporovat opatření k nárůstu 
energeticky účinné produkce; zdůrazňuje, 
že je nutné vytvořit komunikační strategii 
pro poskytování srozumitelných informací 
podnikům i spotřebitelům;

Or. de

Pozměňovací návrh 222
Bas Eickhout

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. domnívá se, že přechod na domácí 
30% snížení emisí do roku 2020 by bylo 
možné spojit s opětným použitím příjmů 
z dražeb na podporu investic do nových 
technologií pro oblast snižování emisí 
skleníkových plynů v energeticky 
náročných odvětvích;

Or. en



AM\865781CS.doc 51/59 PE462.703v02-00

CS

Pozměňovací návrh 223
Oreste Rossi

Návrh usnesení
Bod 17 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vyzývá ke stanovení specifických cílů 
pro sektor EU „využívání půdy, změny ve 
využívání půdy a lesnictví“ (LULUCF), 
které zajistí, že tento sektor bude trvale a 
z ekologického hlediska vyváženě 
přispívat ke snižování emisí, a to při 
důsledném monitorování a přesné 
evidenci;

vypouští se

Or. it

Pozměňovací návrh 224
Eija-Riitta Korhola

Návrh usnesení
Bod 17 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vyzývá ke stanovení specifických cílů 
pro sektor EU „využívání půdy, změny ve 
využívání půdy a lesnictví“ (LULUCF), 
které zajistí, že tento sektor bude trvale a 
z ekologického hlediska vyváženě 
přispívat ke snižování emisí, a to při 
důsledném monitorování a přesné 
evidenci;

17. vyzývá Komisi, aby v rámci svého 
vyhodnocení budoucí politiky v oblasti 
změny klimatu prozkoumala úlohu 
sektoru EU „využívání půdy, změny ve 
využívání půdy a lesnictví“ (LULUCF), 
zejména důsledného monitorování 
a přesné evidence;

Or. en

Pozměňovací návrh 225
Mairead McGuinness

Návrh usnesení
Bod 17 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vyzývá ke stanovení specifických cílů 
pro sektor EU „využívání půdy, změny ve 
využívání půdy a lesnictví“ (LULUCF), 
které zajistí, že tento sektor bude trvale a 
z ekologického hlediska vyváženě přispívat 
ke snižování emisí, a to při důsledném 
monitorování a přesné evidenci;

17. vyzývá k další analýze začlenění 
sektoru EU „využívání půdy, změny ve 
využívání půdy a lesnictví“ (LULUCF), 
s cílem zajistit, že tento sektor bude trvale 
a z ekologického hlediska vyváženě 
přispívat ke snižování emisí, a to při 
důsledném monitorování a přesné evidenci;

Or. en

Pozměňovací návrh 226
Mairead McGuinness

Návrh usnesení
Bod 17 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vyzývá ke stanovení specifických cílů
pro sektor EU „využívání půdy, změny ve 
využívání půdy a lesnictví“ (LULUCF), 
které zajistí, že tento sektor bude trvale a 
z ekologického hlediska vyváženě přispívat 
ke snižování emisí, a to při důsledném 
monitorování a přesné evidenci;

17. vyzývá k vytvoření systému 
důsledného monitorování a přesné 
evidence pro sektor EU „využívání půdy, 
změny ve využívání půdy a lesnictví“ 
(LULUCF), které zajistí, že tento sektor 
bude trvale a z ekologického hlediska 
vyváženě přispívat ke snižování emisí, 
a vyzývá členské státy, aby vytvořily své 
vnitrostátní politiky s cílem realizovat 
potenciál příslušných odvětví využívání 
půdy, změny ve využívání půdy a lesnictví 
při zmírňování dopadů;

Or. en

Pozměňovací návrh 227
Judith A. Merkies

Návrh usnesení
Bod 17 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vyzývá ke stanovení specifických cílů 17. vyzývá Komisi, aby dále upřesnila 
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pro sektor EU „využívání půdy, změny ve 
využívání půdy a lesnictví“ (LULUCF), 
které zajistí, že tento sektor bude trvale a 
z ekologického hlediska vyváženě 
přispívat ke snižování emisí, a to při 
důsledném monitorování a přesné 
evidenci;

dopad emisí z „využívání půdy, změny ve 
využívání půdy a lesnictví“ (LULUCF)
v EU a závazky členských států v oblasti 
emisí skleníkových plynů a podala o tom 
zprávu Parlamentu v rámci přípravy na 
17. konferenci smluvních stran, která se 
bude konat v listopadu v Durbanu;

Or. en

Pozměňovací návrh 228
Bas Eickhout

Návrh usnesení
Bod 17 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vyzývá ke stanovení specifických cílů 
pro sektor EU „využívání půdy, změny ve 
využívání půdy a lesnictví“ (LULUCF), 
které zajistí, že tento sektor bude trvale a 
z ekologického hlediska vyváženě přispívat 
ke snižování emisí, a to při důsledném 
monitorování a přesné evidenci;

17. vyzývá ke stanovení specifických cílů
nesouvisejících s ETS a sdíleným úsilím
pro sektor EU „využívání půdy, změny ve 
využívání půdy a lesnictví“ (LULUCF), 
které zajistí, že tento sektor bude trvale 
snižovat emise a z ekologického hlediska 
vyváženě přispívat ke snižování emisí, a to 
při důsledném monitorování a přesné 
evidenci;

Or. en

Pozměňovací návrh 229
Bas Eickhout

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. domnívá se, že je mimořádně 
důležité, aby nástroje zemědělské politiky 
EU obsahovaly pobídky ke snížení dopadu 
klimatu na zemědělství, a to i 
prostřednictvím podpory v prvním pilíři;
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Or. en

Pozměňovací návrh 230
Bas Eickhout

Návrh usnesení
Bod 17 b (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17b. poznamenává, že zlepšení účinnosti 
využívání zdrojů a snížení závislosti na 
surovinách by přineslo výrazné zvýšení 
přínosů z hlediska energetické účinnosti a 
nižší emise CO2;

Or. en

Pozměňovací návrh 231
Bogusław Sonik

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. doporučuje vytvoření zvláštního 
fondu, který by umožnil, aby se na 
činnosti zaměřené na snižování emisí a 
rozvoji obnovitelné energie podílely i 
jaderné elektrárny;

Or. pl

Pozměňovací návrh 232
Oreste Rossi

Návrh usnesení
Bod 18 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. znovu opakuje, že cíle, které si EU vypouští se
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stanovila v oblasti snižování emisí, musí 
být dosaženy především v rámci EU; 
připomíná, že využívání mezinárodních 
kompenzací nahrazuje investice do 
hospodářství EU a oddaluje domácí 
snižování emisí v EU;

Or. it

Pozměňovací návrh 233
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Návrh usnesení
Bod 18 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. znovu opakuje, že cíle, které si EU 
stanovila v oblasti snižování emisí, musí
být dosaženy především v rámci EU; 
připomíná, že využívání mezinárodních 
kompenzací nahrazuje investice do 
hospodářství EU a oddaluje domácí 
snižování emisí v EU;

18. znovu opakuje, že cíle, které si EU 
stanovila v oblasti snižování emisí, by sice 
měly být v dlouhodobém výhledu dosaženy 
především v rámci EU; připomíná, že 
využívání mezinárodních kompenzací by
přispělo ke zmírnění změny klimatu při 
nižších nákladech;

Or. en

Pozměňovací návrh 234
Judith A. Merkies, Dan Jørgensen, Kriton Arsenis, Marita Ulvskog, Åsa Westlund, 
Nessa Childers, Vittorio Prodi, Kathleen Van Brempt

Návrh usnesení
Bod 18 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. znovu opakuje, že cíle, které si EU 
stanovila v oblasti snižování emisí, musí 
být dosaženy především v rámci EU;
připomíná, že využívání mezinárodních 
kompenzací nahrazuje investice do 
hospodářství EU a oddaluje domácí 
snižování emisí v EU;

18. znovu opakuje, že cíle, které si EU 
stanovila v oblasti snižování emisí, musí 
být dosaženy především v rámci EU; 
připomíná, že využívání mezinárodních 
kompenzací nahrazuje investice do 
hospodářství EU a oddaluje domácí 
snižování emisí v EU; vyzývá Komisi a 
členské státy, aby současný systém přímé 
evidence emisí spojených s výrobou 
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doplnily evidencí spojenou se spotřebou a 
přitom analyzovaly, zda byly emise 
skutečně sníženy, nebo jen vyvezeny; 
vyzývá proto Komisi, aby předložila 
příslušný návrh, jelikož změna 
spotřebního chování a energetická 
účinnost jsou skutečnou odpovědí na 
zmírňování dopadů změny klimatu;

Or. en

Pozměňovací návrh 235
Sabine Wils

Návrh usnesení
Bod 18 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. znovu opakuje, že cíle, které si EU 
stanovila v oblasti snižování emisí, musí 
být dosaženy především v rámci EU; 
připomíná, že využívání mezinárodních 
kompenzací nahrazuje investice do 
hospodářství EU a oddaluje domácí 
snižování emisí v EU;

18. znovu opakuje, že cíle, které si EU 
stanovila v oblasti snižování emisí, musí 
být dosaženy prostřednictvím účinných 
domácích snížení v rámci EU; připomíná, 
že využívání mezinárodních kompenzací 
nahrazuje investice do hospodářství EU 
a oddaluje domácí snižování emisí v EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 236
Judith A. Merkies, Dan Jørgensen, Marita Ulvskog, Åsa Westlund, Jo Leinen, Vittorio 
Prodi, Nessa Childers, Kathleen Van Brempt

Návrh usnesení
Bod 18 – podbod 1 (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Možnosti a nástroje překročení 20% cíle
vyzývá Komisi a členské státy, aby 
podpořily inovace tím, že vyčlení 
prostředky z regionálních fondů a fondů 
soudržnosti na zlepšení energetické 
účinnosti v oblasti budov a domácností;
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Or. en

Pozměňovací návrh 237
Judith A. Merkies, Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Jo Leinen, Karin Kadenbach, Nessa 
Childers, Vittorio Prodi, Kathleen Van Brempt

Návrh usnesení
Bod 18 – podbod 2 (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Možnosti a nástroje překročení 20% cíle
vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zajistily, aby veškeré příjmy z dražeb 
kreditů ETS EU byly účinně využity ke 
zlepšení energetické účinnosti a účinnosti 
zdrojů ve společnosti, a to především 
v energetických a průmyslových 
odvětvích, a nestaly se součástí celkových 
rozpočtů členských států;

Or. en

Pozměňovací návrh 238
Judith A. Merkies, Dan Jørgensen, Kriton Arsenis, Åsa Westlund, Jo Leinen, Vittorio 
Prodi, Nessa Childers, Kathleen Van Brempt

Návrh usnesení
Bod 18 – podbod 3 (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Možnosti a nástroje překročení 20% cíle
naléhavě vyzývá Komisi, aby aktivně 
sledovala vydávání příjmů z dražeb ze 
strany členských států a podávala o tom 
každoroční zprávu Evropskému 
parlamentu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 239
Salvatore Tatarella

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. bere v úvahu, že sdělení Komise 
o Plánu přechodu na konkurenceschopné 
nízkouhlíkové hospodářství do roku 2050 
zdůrazňuje, že je nutné, aby se zajistila 
konkurenceschopnost evropského 
průmyslu (tedy že je nutné uplatňovat 
nákladově efektivní přístup s cílem 
maximalizovat přínosy pro výrobu v EU i 
samotnou EU).

Or. en

Pozměňovací návrh 240
Oreste Rossi

Návrh usnesení
Bod 18 b (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18b. zdůrazňuje, že ochrana klimatu může 
být účinná pouze za předpokladu, že se 
velké národní ekonomiky a odvětví do této 
snahy zapojí prostřednictvím závazné 
mezinárodní dohody o spravedlivém 
rozložení zátěže a zajistí se 
konkurenceschopnost vnitrostátních 
ekonomik, a touto cestou se bude bojovat 
proti reálné hrozbě, že se evropská výroba 
přesune jinam;

Or. it
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Pozměňovací návrh 241
Oreste Rossi

Návrh usnesení
Bod 18 c (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18c. konstatuje, že evropské firmy obecně 
již přijaly opatření ke snižování emisí, 
nejen na úrovni EU, ale i globální úrovni, 
prostřednictvím vytváření inovativních 
produktů a řešení; požaduje, aby tato 
opatření náležitě podporovaly evropské i 
vnitrostátní politiky zaměřené na 
propojení opatření pro řešení změny 
klimatu a energetických výzev v rámci 
dlouhodobé strategie, s přímým zapojením 
veřejného i soukromého sektoru, aniž by 
byly ve zvýšené míře zatěžovány podniky 
či vytvářeny podmínky pro případné 
narušení trhu;

Or. it


