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Pozměňovací návrh 1
Kriton Arsenis

Návrh stanoviska
Bod -1 (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

-1. vyzývá k přijetí konkrétních právních 
předpisů nebo interinstitucionálních 
dohod s cílem zajistit demokratickou 
legitimitu a účinnost evropského 
semestru;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Kriton Arsenis

Návrh stanoviska
Bod -1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

-1 a. konstatuje, že roční analýza růstu 
zahrnuje doporučení v oblasti 
přednostních opatření v rámci politik EU; 
zdůrazňuje proto, že je potřeba připojit 
novou přílohu o udržitelném rozvoji;

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Kriton Arsenis

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

1. zdůrazňuje, že efektivní využívání 
zdrojů a energetická účinnost jsou zásadní 
pro podporu udržitelného růstu a boj proti 
změně klimatu a proto jsou ve 

1. zdůrazňuje, že efektivní využívání 
zdrojů a energetická účinnost jsou zásadní 
pro podporu udržitelného růstu a boj proti 
změně klimatu a proto jsou ve 
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střednědobém a dlouhodobém výhledu 
klíčovými prvky konkurenceschopnosti;

střednědobém a dlouhodobém výhledu 
klíčovými prvky konkurenceschopnosti, 
které mohou zároveň významným 
způsobem přispět k překonání současné 
hospodářské krize;

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Rolandas Paksas

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že efektivní využívání 
zdrojů a energetická účinnost jsou zásadní 
pro podporu udržitelného růstu a boj proti 
změně klimatu a proto jsou ve 
střednědobém a dlouhodobém výhledu 
klíčovými prvky konkurenceschopnosti;

1. zdůrazňuje, že efektivní využívání 
zdrojů a energetická účinnost jsou zásadní 
pro podporu udržitelného růstu a boj proti 
změně klimatu při zvýšení energetické 
bezpečnosti a dosažení toho, aby byla 
energie snadněji dostupná pro 
spotřebitele; proto je toho názoru, že ve 
střednědobém a dlouhodobém výhledu 
efektivita využívání zdrojů a energie musí 
být klíčovým prvkem 
konkurenceschopnosti evropské 
ekonomiky;

Or. lt

Pozměňovací návrh 5
Juozas Imbrasas

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že efektivní využívání 
zdrojů a energetická účinnost jsou zásadní 
pro podporu udržitelného růstu a boj proti 
změně klimatu a proto jsou ve 
střednědobém a dlouhodobém výhledu 

1. zdůrazňuje, že efektivní využívání 
zdrojů a energetická účinnost jsou zásadní 
pro podporu udržitelného růstu a boj proti 
změně klimatu při zvýšení energetické 
bezpečnosti a dosažení toho, aby byla 
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klíčovými prvky konkurenceschopnosti; energie snadněji dostupná pro 
spotřebitele; proto je toho názoru, že ve 
střednědobém a dlouhodobém výhledu 
efektivita využívání zdrojů a energie musí 
být klíčovým prvkem
konkurenceschopnosti evropské 
ekonomiky;

Or. lt

Pozměňovací návrh 6
Bairbre de Brún

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

1a. s ohledem na zprávu programu OSN 
pro životní prostředí nazvanou Green 
Economy Report připomíná hospodářské 
a sociální přínosy investic do zeleného 
hospodářství, jako např. vyšší růst HDP a 
HDP na hlavu, hospodářství účinněji 
využívající zdroje, tvorba nových 
a inovativních pracovních míst, 
zisky přírodního a lidského kapitálu 
a zmírnění chudoby;

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Zigmantas Balčytis

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

2. konstatuje, že poslední odhady Komise 
ukazují, že EU je v současné době schopna 
splnit 20% cíl pouze z poloviny a že 
stávající plány členských států ohrožují 
splnění komplexního 20% cíle energetické 

2. konstatuje, že poslední odhady Komise 
ukazují, že EU je v současné době schopna 
splnit 20% cíl pouze z poloviny a že 
stávající plány členských států ohrožují 
splnění komplexního 20% cíle energetické 



PE467.210v01-00 6/16 AM\870999CS.doc

CS

účinnosti, který je stanoven ve strategii 
Evropa 2020, což by vedlo k promarnění 
příležitostí k růstu v mnoha odvětvích a 
regionech a možností vytvářet pracovní 
místa;

účinnosti, který je stanoven ve strategii 
Evropa 2020, což by vedlo k promarnění 
příležitostí k růstu v mnoha odvětvích 
a regionech a možností vytvářet pracovní 
místa, a to by záporně ovlivnilo 
produktivitu, konkurenceschopnost 
a sociální soudržnost EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Bairbre de Brún

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

2. konstatuje, že poslední odhady Komise 
ukazují, že EU je v současné době schopna 
splnit 20% cíl pouze z poloviny a že 
stávající plány členských států ohrožují 
splnění komplexního 20% cíle energetické 
účinnosti, který je stanoven ve strategii 
Evropa 2020, což by vedlo k promarnění 
příležitostí k růstu v mnoha odvětvích a 
regionech a možností vytvářet pracovní 
místa;

2. konstatuje, že poslední odhady Komise 
ukazují, že EU je v současné době schopna 
splnit 20% cíl pouze z poloviny a že 
stávající plány členských států ohrožují 
splnění komplexního 20% cíle energetické 
účinnosti, který je stanoven ve strategii 
Evropa 2020, což by vedlo k promarnění 
příležitostí k růstu v mnoha odvětvích a 
regionech a možností vytvářet pracovní 
místa; je přesvědčen, že 20% cíl 
energetické účinnosti ve strategii EU 2020 
by měl být závazný;

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Rolandas Paksas

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. konstatuje, že poslední odhady Komise 
ukazují, že EU je v současné době schopna 
splnit 20% cíl pouze z poloviny a že 

2. konstatuje, že poslední odhady Komise 
ukazují, že EU je v současné době schopna 
splnit 20% cíl pouze z poloviny a že 
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stávající plány členských států ohrožují 
splnění komplexního 20% cíle energetické 
účinnosti, který je stanoven ve strategii 
Evropa 2020, což by vedlo k promarnění 
příležitostí k růstu v mnoha odvětvích a 
regionech a možností vytvářet pracovní 
místa;

stávající plány členských států ohrožují 
splnění komplexního 20% cíle energetické 
účinnosti, který je stanoven ve strategii 
Evropa 2020, což by vedlo k promarnění 
příležitostí k růstu v mnoha odvětvích a 
regionech a možností vytvářet pracovní 
místa; vyzývá Komisi k definování 
mezníků stanovené metodiky 
vnitrostátních cílů v této oblasti; vybízí 
členské státy k přijetí větší zodpovědnosti 
pro dosažení cíle energetické účinnosti 
a k poskytování co nejpřesněších 
informací Komisi;

Or. lt

Pozměňovací návrh 10
Juozas Imbrasas

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. konstatuje, že poslední odhady Komise 
ukazují, že EU je v současné době schopna 
splnit 20% cíl pouze z poloviny a že 
stávající plány členských států ohrožují 
splnění komplexního 20% cíle energetické 
účinnosti, který je stanoven ve strategii 
Evropa 2020, což by vedlo k promarnění 
příležitostí k růstu v mnoha odvětvích a 
regionech a možností vytvářet pracovní 
místa;

2. konstatuje, že poslední odhady Komise 
ukazují, že EU je v současné době schopna 
splnit 20% cíl pouze z poloviny a že 
stávající plány členských států ohrožují 
splnění komplexního 20% cíle energetické 
účinnosti, který je stanoven ve strategii 
Evropa 2020, což by vedlo k promarnění 
příležitostí k růstu v mnoha odvětvích a 
regionech a možností vytvářet pracovní 
místa; vyzývá Komisi k definování 
mezníků stanovené metodiky 
vnitrostátních cílů v této oblasti; vybízí 
členské státy k přijetí větší zodpovědnosti 
pro dosažení cíle energetické účinnosti 
a k poskytování co nejpřesněších 
informaci Komisi;

Or. lt
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Pozměňovací návrh 11
Oreste Rossi

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. konstatuje, že poslední odhady Komise 
ukazují, že EU je v současné době schopna 
splnit 20% cíl pouze z poloviny a že 
stávající plány členských států ohrožují 
splnění komplexního 20% cíle energetické 
účinnosti, který je stanoven ve strategii 
Evropa 2020, což by vedlo k promarnění 
příležitostí k růstu v mnoha odvětvích a 
regionech a možností vytvářet pracovní 
místa;

2. konstatuje, že poslední odhady Komise 
ukazují, že EU je v současné době schopna 
splnit 20% cíl pouze z poloviny a že 
stávající plány členských států ohrožují 
splnění komplexního 20% cíle energetické 
účinnosti, který je stanoven ve strategii 
Evropa 2020, což by opět dle názoru 
Komise vedlo k promarnění příležitostí k 
růstu v mnoha odvětvích a regionech a 
možností vytvářet pracovní místa;

Or. it

Pozměňovací návrh 12
Oreste Rossi

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. konstatuje, že poslední odhady Komise 
ukazují, že EU je v současné době schopna 
splnit 20% cíl pouze z poloviny a že 
stávající plány členských států ohrožují 
splnění komplexního 20% cíle energetické 
účinnosti, který je stanoven ve strategii 
Evropa 2020, což by vedlo k promarnění 
příležitostí k růstu v mnoha odvětvích a 
regionech a možností vytvářet pracovní 
místa;

2. konstatuje, že poslední odhady Komise 
ukazují, že EU je v současné době schopna 
splnit 20% cíl pouze z poloviny a že 
stávající plány členských států ohrožují 
splnění komplexního 20% cíle energetické 
účinnosti, který je stanoven ve strategii 
Evropa 2020;

Or. it

Pozměňovací návrh 13
Riikka Manner
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Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. upozorňuje, že existuje rozsáhlý 
potenciál pro snížení spotřeby, zejména v 
odvětvích s vysokou spotřebou energie, 
jako je stavební odvětví, odvětví dopravy a 
průmysl;

3. upozorňuje, že existuje rozsáhlý 
potenciál pro snížení spotřeby, zejména v 
odvětvích s vysokou spotřebou energie, 
jako je stavební odvětví, odvětví dopravy a 
průmysl, a to prostřednictvím zavedení 
závazných opatření týkajících se 
energetické účinnosti.

Or. fi

Pozměňovací návrh 14
Oreste Rossi

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. upozorňuje, že existuje rozsáhlý
potenciál pro snížení spotřeby, zejména v 
odvětvích s vysokou spotřebou energie, 
jako je stavební odvětví, odvětví dopravy a 
průmysl;

3. upozorňuje, že existuje potenciál pro 
snížení spotřeby, zejména v odvětvích s 
vysokou spotřebou energie, jako je 
stavební odvětví, odvětví dopravy a 
průmysl, který by měl být důkladněji 
zhodnocen, přičemž by však mělo být 
zajištěno, aby nebyla ohrožena 
konkurenceschopnost evropského 
průmyslu;

Or. it

Pozměňovací návrh 15
Oreste Rossi

Návrh stanoviska
Bod 4
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. bere na vědomí vytvoření nového „plánu 
energetické účinnosti 2011“ 
(KOM(2011)0109)1, který přijala Komise 
v březnu 2011, avšak navrhuje, aby byla 
přijata další, přísnější opatření;

4. bere na vědomí vytvoření nového „plánu 
energetické účinnosti 2011“ 
(KOM(2011)0109)12, který přijala Komise 
v březnu 2011;

Or. it

Pozměňovací návrh 16
Riikka Manner

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vyzývá proto Komisi, aby nyní navrhla 
cíle energetické účinnosti závazné na 
vnitrostátní úrovni a zohlednila přitom 
výchozí podmínky jednotlivých členských 
zemí, jejich hospodářské výsledky a 
předchozí kroky, které tyto země v této 
oblasti přijaly;

5. vyzývá proto Komisi, aby nyní navrhla 
cíle energetické účinnosti závazné na 
vnitrostátní úrovni, zejména v oblasti 
stavebnictví, a zohlednila přitom výchozí 
podmínky jednotlivých členských zemí, 
jejich hospodářské výsledky a předchozí 
kroky, které tyto země v této oblasti 
přijaly;

Or. fi

Pozměňovací návrh 17
Crescenzio Rivellini

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

5. vyzývá proto Komisi, aby nyní navrhla 
cíle energetické účinnosti závazné na 
vnitrostátní úrovni a zohlednila přitom 

5. vyzývá členské státy, aby plně 
respektovaly orientační, dobrovolné cíle 
energetické účinnosti na vnitrostátní úrovni 

                                               
1 Úř. věst.
1 Úř. věst.
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výchozí podmínky jednotlivých členských 
zemí, jejich hospodářské výsledky a 
předchozí kroky, které tyto země v této 
oblasti přijaly;

v rámci svých vnitrostátních programů 
reforem a s ohledem na základní cíle 
strategie Evropa 2020 a zohlednily přitom 
výchozí podmínky, vnitrostátní okolnosti 
a potenciál, své hospodářské výsledky 
a předchozí kroky, které v této oblasti 
přijaly.

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Horst Schnellhardt

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vyzývá proto Komisi, aby nyní navrhla
cíle energetické účinnosti závazné na 
vnitrostátní úrovni a zohlednila přitom 
výchozí podmínky jednotlivých členských 
zemí, jejich hospodářské výsledky 
a předchozí kroky, které tyto země v této 
oblasti přijaly;

5. vyzývá proto Komisi, aby přezkoumala
evropské cíle energetické účinnosti 
a zasadila se o úplné provedení těchto cílů 
v jednotlivých členských zemích;

Or. de

Pozměňovací návrh 19
Oreste Rossi

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vyzývá proto Komisi, aby nyní navrhla 
cíle energetické účinnosti závazné na 
vnitrostátní úrovni a zohlednila přitom 
výchozí podmínky jednotlivých členských 
zemí, jejich hospodářské výsledky a 
předchozí kroky, které tyto země v této 

5. vyzývá proto Komisi, aby navrhla cíle 
energetické účinnosti typické na 
vnitrostátní úrovni a zohlednila přitom 
geografickou polohu jednotlivých 
členských zemí, jejich výchozí podmínky, 
hospodářské výsledky a předchozí kroky, 
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oblasti přijaly; které tyto země v této oblasti přijaly;

Or. it

Pozměňovací návrh 20
Kriton Arsenis

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

5a. zdůrazňuje potřebu stanovit roční cíl 
EU pro zvýšení efektivity využití materiálů 
s cílem omezit využívání zdrojů a 
připomíná, že je nezbytné oddělit 
využívání zdrojů od hospodářského růstu;

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Kriton Arsenis

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

6. zdůrazňuje, že Evropský semestr pro 
politickou koordinaci hospodářské politiky 
ex-ante musí zahrnovat podporu přechodu 
k hospodářství udržitelnému z hlediska 
životního prostředí;

6. připomíná vazbu mezi hospodářskou 
a ekologickou krizí a zdůrazňuje, že
Evropský semestr pro politickou 
koordinaci hospodářské politiky ex-ante 
musí zahrnovat podporu přechodu k 
hospodářství udržitelnému z hlediska 
životního prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Oreste Rossi
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Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že Evropský semestr pro 
politickou koordinaci hospodářské politiky 
ex-ante musí zahrnovat podporu přechodu 
k hospodářství udržitelnému z hlediska 
životního prostředí;

6. domnívá se, že Evropský semestr pro 
politickou koordinaci hospodářské politiky 
ex-ante by měl zahrnovat podporu 
přechodu k hospodářství udržitelnému 
z hlediska životního prostředí a zároveň by 
neměl opomíjet celkovou socio-
ekonomickou rovnováhu;

Or. it

Pozměňovací návrh 23
Bairbre de Brún

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

7. vyzývá proto Komisi, aby do každého 
průzkumu ročního růstu začlenila zprávu 
o pokroku týkající se ukazatelů 
environmentálního ekonomického 
účetnictví.

7. vyzývá proto Komisi, aby do každého 
průzkumu ročního růstu začlenila zprávu 
o pokroku týkající se ukazatelů 
environmentálního ekonomického 
účetnictví a soudržnosti s cíli strategie 
Evropa 2020 v oblasti změny klimatu 
a energie.

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Oreste Rossi

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. vyzývá proto Komisi, aby do každého 
průzkumu ročního růstu začlenila zprávu 
o pokroku týkající se ukazatelů 

7. vyzývá proto Komisi, aby zvážila, zda
do každého průzkumu ročního růstu 
začlení zprávu o pokroku týkající se 
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environmentálního ekonomického 
účetnictví.

ukazatelů 
environmentálního ekonomického 
účetnictví v souladu s moduly dle článku 3 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
o evropských environmentálních 
hospodářských účtech1.

__________________
1 Úř. věst. (...)

Or. it

Pozměňovací návrh 25
Bas Eickhout

Návrh stanoviska
 Bod 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7 a. považuje za velmi důležité sledovat 
a dosáhnout trvalého snížení využívání 
těžených přírodních zdrojů, ale zároveň 
mít přehled o objemu stávajících zásob 
přírodních zdrojů; proto Komisi vyzývá, 
aby co nejdříve rozšířila režim 
environmentálního ekonomického 
účetnictví o účty zásob;

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

7a. vyzývá Komisi, aby vypracovala 
klíčové ukazatele výkonnosti pro realizaci 
cílů účinného využívání zdrojů ve 
vnitrostátních programech reforem a aby 
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o nich pravidelně informovala v rámci 
roční analýzy růstu.

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Kriton Arsenis

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

7a. konstatuje, že HDP nezohledňuje 
lidský a společenský kapitál, přírodní 
zdroje a služby ekosystémů, zásadní 
proměny, jako je změna klimatu, ani 
zásadu spravedlivého a rovného přístupu 
ke zdrojům pro současnou i budoucí 
generaci jako předpoklad udržitelnosti; 
zdůrazňuje proto, že je potřeba, aby do 
HDP byly zahrnuty nové údaje 
a ukazatele;

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Kriton Arsenis

Návrh stanoviska
Bod 7 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

7b. vítá návrh letošní roční analýzy růstu 
na odstranění látek škodlivých pro životní 
prostředí a vyzývá k posouzení realizace 
této politiky v rámci evropského semestru 
2012.

Or. en
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