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Pozměňovací návrh 141
Rovana Plumb

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
prostřednictvím svých vnitrostátních 
strategií předcházení vzniku odpadů a 
nakládání s nimi zajistily úplné provádění 
acquis EU o odpadu, včetně minimálních 
cílů;

12. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
prostřednictvím svých vnitrostátních 
strategií a plánů předcházení vzniku 
odpadů a nakládání s nimi zajistily úplné 
provádění acquis EU o odpadu, včetně 
minimálních cílů;

Or. ro

Pozměňovací návrh 142
Karl-Heinz Florenz, Christa Klaß, Richard Seeber

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
přijaly účinnější opatření pro boj proti 
nezákonné přepravě odpadu do zemí 
mimo EU a aby zejména posílily vhodné 
monitorovací systémy; navrhuje, aby byla 
vytvořena „evropská vnější politika pro 
oblast odpadu“ s cílem šířit nejlepší 
evropské standardy pro nakládání s 
odpadem za hranice EU;

Or. de

Pozměňovací návrh 143
Judith A. Merkies, Kriton Arsenis

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. naléhavě vyzývá Komisi, aby 
prozkoumala možnosti zavedení 
celounijního systému odpovědnosti 
výrobců s cílem dosáhnout lepších 
výsledků ve všech členských státech, 
včetně těch, kde je úroveň opětovného 
použití a recyklace mnohem nižší, než je 
průměr EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 144
Corinne Lepage

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. vyzývá členské státy, aby zpřísnily 
kontroly zaměřené na zamezení 
nezákonné přepravě odpadů, zejména 
nebezpečného odpadu, do zemí mimo EU;

Or. fr

Pozměňovací návrh 145
Riikka Manner

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. vyzývá Komisi a členské státy, aby se 
zaměřily na podstatné snížení množství 
potravinářského odpadu; vyzývá Komisi, 
aby navrhla opatření zaměřená konkrétně 
na snížení potravinářského odpadu na 
polovinu do roku 2025;
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Or. fi

Pozměňovací návrh 146
Matthias Groote

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vyzývá Komisi, aby zefektivnila acquis 
o odpadu a zavedla postupný zákaz skládek 
doprovázený vhodnými přechodnými 
opatřeními;

13. vyzývá Komisi, aby zefektivnila acquis 
o odpadu a prosazovala postupný zákaz 
skládek doprovázený vhodnými 
přechodnými opatřeními;

Or. de

Pozměňovací návrh 147
Karl-Heinz Florenz

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vyzývá Komisi, aby zefektivnila acquis 
o odpadu a zavedla postupný zákaz skládek 
doprovázený vhodnými přechodnými 
opatřeními;

13. vyzývá Komisi, aby zefektivnila acquis 
o odpadu a zavedla postupný zákaz skládek 
doprovázený vhodnými přechodnými 
opatřeními; zastává názor, že zdanění 
skládek, které již bylo v některých 
členských státech zavedeno, by mohlo 
rovněž napomoci dosažení výše 
uvedeného cíle;

Or. de

Pozměňovací návrh 148
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Návrh usnesení
Bod 13
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vyzývá Komisi, aby zefektivnila acquis 
o odpadu a zavedla postupný zákaz
skládek doprovázený vhodnými 
přechodnými opatřeními;

13. vyzývá Komisi, aby zefektivnila a plně 
prováděla acquis o odpadu a uskutečnila
postupné omezení skládek odpadu, který 
lze účinně využít jiným způsobem v 
souladu s hierarchií nakládání s odpady,
doprovázené vhodnými přechodnými 
opatřeními;

Or. fr

Pozměňovací návrh 149
Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vyzývá Komisi, aby zefektivnila acquis 
o odpadu a zavedla postupný zákaz 
skládek doprovázený vhodnými 
přechodnými opatřeními;

13. vyzývá Komisi, aby zefektivnila acquis 
o odpadu s ohledem na hierarchii 
nakládání s odpady; dále Komisi vyzývá, 
aby do roku 2014 navrhla postupný zákaz 
skládek doprovázený vhodnými 
přechodnými opatřeními na evropské 
úrovni;

Or. en

Pozměňovací návrh 150
Oreste Rossi

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vyzývá Komisi, aby zefektivnila acquis 
o odpadu a zavedla postupný zákaz skládek 
doprovázený vhodnými přechodnými 
opatřeními;

13. vyzývá Komisi, aby zefektivnila acquis 
o odpadu a zavedla postupný zákaz skládek 
recyklovatelného odpadu doprovázený 
vhodnými přechodnými opatřeními;
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Or. it

Pozměňovací návrh 151
Oreste Rossi

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vyzývá Komisi, aby zefektivnila acquis 
o odpadu a zavedla postupný zákaz skládek 
doprovázený vhodnými přechodnými 
opatřeními;

13. vyzývá Komisi, aby zefektivnila acquis 
o odpadu a zavedla opatření k dosažení co 
možná největšího postupného omezení
skládek doprovázené vhodnými 
přechodnými opatřeními;

Or. it

Pozměňovací návrh 152
Judith A. Merkies, Nessa Childers, Vittorio Prodi, Marisa Matias, Kriton Arsenis

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vyzývá Komisi, aby zefektivnila acquis 
o odpadu a zavedla postupný zákaz
skládek doprovázený vhodnými 
přechodnými opatřeními;

13. vyzývá Komisi, aby zefektivnila acquis 
o odpadu; připomíná rozhodnutí 
Parlamentu ke zprávě o efektivní evropské 
strategii pro suroviny (2011/2056(INI) a o 
zavedení obecného zákazu skládek odpadu 
v celé EU a naléhavě vyzývá Komisi, aby 
tento zákaz rozšířila zavedením zákazu 
spalování recyklovatelného odpadu 
nejpozději do konce tohoto desetiletí,
doprovázeného vhodnými přechodnými 
opatřeními;

Or. en

Pozměňovací návrh 153
Jolanta Emilia Hibner
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Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vyzývá Komisi, aby zefektivnila acquis 
o odpadu a zavedla postupný zákaz skládek 
doprovázený vhodnými přechodnými 
opatřeními;

13. vyzývá Komisi, aby zefektivnila acquis 
o odpadu a zavedla postupný zákaz skládek 
recyklovatelného odpadu doprovázený 
vhodnými přechodnými opatřeními;

Or. pl

Pozměňovací návrh 154
Vladko Todorov Panayotov

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vyzývá Komisi, aby zefektivnila acquis 
o odpadu a zavedla postupný zákaz skládek 
doprovázený vhodnými přechodnými 
opatřeními;

13. vyzývá Komisi, aby zefektivnila acquis 
o odpadu a zavedla postupný zákaz skládek 
doprovázený vhodnými přechodnými 
opatřeními; vyzývá Komisi, aby pobídla 
členské státy k řešení problému 
elektrického a elektronického odpadu tím, 
že zavedou recyklační centra a budou 
sdílet osvědčené postupy na regionální 
bázi;

Or. en

Pozměňovací návrh 155
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vyzývá Komisi, aby zefektivnila acquis 
o odpadu a zavedla postupný zákaz 
skládek doprovázený vhodnými 

13. vyzývá Komisi, aby zefektivnila acquis 
o odpadu a zavedla postupný zákaz 
ukládání tříděného odpadu, včetně 
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přechodnými opatřeními; recyklovatelného odpadu, na skládkách;

Or. en

Pozměňovací návrh 156
Andreas Mölzer

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vyzývá Komisi, aby zefektivnila acquis 
o odpadu a zavedla postupný zákaz 
skládek doprovázený vhodnými 
přechodnými opatřeními;

13. vyzývá Komisi, aby zefektivnila acquis 
o odpadu;

Or. de

Pozměňovací návrh 157
Sirpa Pietikäinen

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vyzývá Komisi, aby zefektivnila acquis 
o odpadu a zavedla postupný zákaz
skládek doprovázený vhodnými 
přechodnými opatřeními;

13. vyzývá Komisi, aby zefektivnila a plně 
prováděla acquis o odpadu a zavedla 
postupné omezení skládek biologicky 
rozložitelného odpadu a odpadu, který lze 
účinně využít jiným způsobem v souladu s 
hierarchií nakládání s odpady,
doprovázené vhodnými přechodnými 
opatřeními;

Or. en

Pozměňovací návrh 158
Karl-Heinz Florenz, Christa Klaß, Richard Seeber
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Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. poukazuje na to, že stávající skládky 
by mohly sloužit jako zdroj surovin (urban 
mining), že však o této problematice 
existuje málo vědeckých poznatků;

Or. de

Pozměňovací návrh 159
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
přijaly opatření k boji proti nezákonné 
přepravě odpadu, zejména nebezpečného 
odpadu, do zemí mimo EU v souladu s 
nařízením o přepravě odpadů a s 
Basilejskou úmluvou;

Or. fr

Pozměňovací návrh 160
Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. vyzývá členské státy, aby zintenzivnily 
práci na pokynech pro vytvoření 
standardů pro recyklované materiály 
prostřednictvím Evropského výboru pro 
normalizaci (CEN);

Or. en
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Pozměňovací návrh 161
Judith A. Merkies, Nessa Childers, Vittorio Prodi, Marisa Matias, Marita Ulvskog, 
Kriton Arsenis

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. vyzývá Komisi, aby dále vytvářela 
standardy pro nakládání s odpady na 
základě analýzy životního cyklu a 
hierarchie nakládání s odpady, aby se 
dále snížilo množství využitelného a 
recyklovatelného odpadu, které jde na 
skládky, do té doby, než budou na konci 
tohoto desetiletí uzavřeny;

Or. en

Pozměňovací návrh 162
Bas Eickhout, Satu Hassi

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. vyzývá Komisi k zajištění toho, aby 
politiky podněcovaly ke kaskádovému 
využití přírodních surovin přinášejícímu 
co největší přidanou hodnotu a výrobky 
účinně využívající zdroje při výrobě 
energie, zejména s ohledem na potenciál 
snižování skleníkových plynů;

Or. en

Pozměňovací návrh 163
Sirpa Pietikäinen
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Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. zdůrazňuje význam financování EU, 
které upřednostňuje činnosti na vyšším 
stupni hierarchie nakládání s odpady, jak 
je uvedeno v rámcové směrnici o 
odpadech (např. upřednostňování 
recyklačních zařízení před odstraňováním 
odpadů);

Or. en

Pozměňovací návrh 164
Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh usnesení
Bod 13 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13b. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zřídily program, který zajistí 
informovanost a bude poskytovat 
poradenství společnostem, zejména malým 
a středním podnikům;

Or. en

Pozměňovací návrh 165
Judith A. Merkies, Nessa Childers, Vittorio Prodi, Marisa Matias, Marita Ulvskog, 
Kriton Arsenis

Návrh usnesení
Bod 13 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13b. vyzývá Komisi, aby předložila 
opatření k zajištění environmentálně 
nezávadného sběru, předběžného 
zpracování a recyklace surovin podle 
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jednotlivých kategorií;

Or. en

Pozměňovací návrh 166
Bas Eickhout, Satu Hassi

Návrh usnesení
Bod 13 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13b. zdůrazňuje, že má-li být přístup na 
základě životního cyklu smysluplný, musí 
být založen na co nejpřesnější evidenci; v 
tomto ohledu trvá na tom, aby při 
provádění směrnice o jakosti pohonných 
hmot dodavatelé uplatňovali samostatné 
standardní hodnoty pro živičné písky;

Or. en

Pozměňovací návrh 167
Sirpa Pietikäinen

Návrh usnesení
Bod 13 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13b. vyzývá Komisi a členské státy k 
účinným akcím proti nezákonné přepravě 
odpadů do třetích zemí, zejména 
nebezpečného odpadu; 

Or. en

Pozměňovací návrh 168
Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh usnesení
Bod 13 c (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13c. vyzývá Komisi, aby do konce roku 
2012 navrhla nový politický rámec pro 
udržitelnou spotřebu a výrobu, který by 
měl doprovázet legislativní návrh 
zabývající se prioritními produkty a 
službami s příslušnými nástroji, včetně 
mechanismů, které zlepšují účinnost 
využívání zdrojů v dodavatelském řetězci;

Or. en

Pozměňovací návrh 169
Karl-Heinz Florenz

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. zdůrazňuje význam výzkumu, vývoje a 
inovací pro urychlení přechodu k Evropě 
účinněji využívající zdroje; poznamenává, 
že větší inovace jsou obzvláště potřebné 
v souvislosti s těžbou surovin, chemií, 
recyklací a potenciálem k opětovnému 
použití, které budou šetrné k životnímu 
prostředí, a nahrazením surovin, jež 
zatěžují životní prostředí, technologiemi a 
návrhy s nižší spotřebou surovin a energie;

14. zdůrazňuje význam výzkumu, vývoje a 
inovací pro urychlení přechodu k Evropě 
účinněji využívající zdroje; poznamenává, 
že větší inovace jsou obzvláště potřebné 
v souvislosti s těžbou surovin, chemií, 
zemědělstvím, recyklací a potenciálem 
k opětovnému použití, které budou šetrné 
k životnímu prostředí, a nahrazením 
surovin, jež zatěžují životní prostředí, 
technologiemi a návrhy s nižší spotřebou 
surovin a energie; upozorňuje, že 
udělováním daňových úlev (snížení 
splatné daně) by bylo přínosem také pro 
výzkum, vývoj a inovace;

Or. de

Pozměňovací návrh 170
Andres Perello Rodriguez

Návrh usnesení
Bod 14
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. zdůrazňuje význam výzkumu, vývoje a 
inovací pro urychlení přechodu k Evropě 
účinněji využívající zdroje; poznamenává, 
že větší inovace jsou obzvláště potřebné 
v souvislosti s těžbou surovin, chemií, 
recyklací a potenciálem k opětovnému 
použití, které budou šetrné k životnímu 
prostředí, a nahrazením surovin, jež 
zatěžují životní prostředí, technologiemi a 
návrhy s nižší spotřebou surovin a energie;

14. zdůrazňuje význam výzkumu, vývoje a
inovací pro urychlení přechodu k Evropě 
účinněji využívající zdroje; poznamenává, 
že větší inovace jsou obzvláště potřebné 
v souvislosti s těžbou surovin, vodním 
hospodářstvím, chemií, recyklací a 
potenciálem k opětovnému použití, které 
budou šetrné k životnímu prostředí, a 
nahrazením surovin, jež zatěžují životní 
prostředí, technologiemi a návrhy s nižší 
spotřebou surovin a energie;

Or. es

Pozměňovací návrh 171
Holger Krahmer, Britta Reimers

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. zdůrazňuje význam výzkumu, vývoje a 
inovací pro urychlení přechodu k Evropě 
účinněji využívající zdroje; poznamenává, 
že větší inovace jsou obzvláště potřebné 
v souvislosti s těžbou surovin, chemií, 
recyklací a potenciálem k opětovnému 
použití, které budou šetrné k životnímu 
prostředí, a nahrazením surovin, jež 
zatěžují životní prostředí, technologiemi a 
návrhy s nižší spotřebou surovin a energie;

14. zdůrazňuje význam výzkumu, vývoje a 
inovací pro urychlení přechodu k Evropě 
účinněji využívající zdroje; poznamenává, 
že větší inovace jsou obzvláště potřebné 
v souvislosti s těžbou surovin, chemií, 
zemědělstvím, recyklací a potenciálem 
k opětovnému použití, které budou šetrné 
k životnímu prostředí, a nahrazením 
surovin, jež zatěžují životní prostředí, 
technologiemi a návrhy s nižší spotřebou 
surovin a energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 172
Vladko Todorov Panayotov

Návrh usnesení
Bod 14
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. zdůrazňuje význam výzkumu, vývoje a 
inovací pro urychlení přechodu k Evropě 
účinněji využívající zdroje; poznamenává, 
že větší inovace jsou obzvláště potřebné 
v souvislosti s těžbou surovin, chemií, 
recyklací a potenciálem k opětovnému 
použití, které budou šetrné k životnímu 
prostředí, a nahrazením surovin, jež 
zatěžují životní prostředí, technologiemi a 
návrhy s nižší spotřebou surovin a energie;

14. zdůrazňuje význam výzkumu, vývoje a 
inovací pro urychlení přechodu k Evropě 
účinněji využívající zdroje; poznamenává, 
že větší inovace jsou obzvláště potřebné 
v souvislosti s těžbou surovin, chemií, 
recyklací a potenciálem k opětovnému 
použití, které budou šetrné k životnímu 
prostředí, a nahrazením surovin, jež 
zatěžují životní prostředí, technologiemi a 
návrhy s nižší spotřebou surovin a energie; 
vyzývá členské státy, aby projednaly revizi 
statusu již uzavřených dolů a případné 
znovuotevření některých z nich, existují-li 
k jejich znovuotevření dostatečně reálné 
hospodářské a environmentální důvody;

Or. en

Pozměňovací návrh 173
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. zdůrazňuje význam výzkumu, vývoje a
inovací pro urychlení přechodu k Evropě 
účinněji využívající zdroje; poznamenává, 
že větší inovace jsou obzvláště potřebné 
v souvislosti s těžbou surovin, chemií, 
recyklací a potenciálem k opětovnému 
použití, které budou šetrné k životnímu 
prostředí, a nahrazením surovin, jež 
zatěžují životní prostředí, technologiemi a 
návrhy s nižší spotřebou surovin a energie;

14. zdůrazňuje význam výzkumu, vývoje a 
inovací pro urychlení přechodu k Evropě 
účinněji využívající zdroje; poznamenává, 
že větší inovace jsou obzvláště potřebné 
pro: suroviny šetrné k životnému 
prostředí, průzkum, těžbu, zpracování, 
produkci, chemii, recyklaci a potenciál 
k opětovnému použití, nahrazení surovin, 
jež zatěžují životní prostředí, a rovněž pro 
strategicky důležité a kritické suroviny,
technologie a návrhy s nižší spotřebou 
surovin a energie; domnívá se, že Horizont 
2020 a programy EU pro partnerství ve 
výzkumu a inovacích by měly být za tímto 
účelem uvedeny do souladu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 174
Georgios Koumoutsakos

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. zdůrazňuje význam výzkumu, vývoje a 
inovací pro urychlení přechodu k Evropě 
účinněji využívající zdroje; poznamenává, 
že větší inovace jsou obzvláště potřebné 
v souvislosti s těžbou surovin, chemií, 
recyklací a potenciálem k opětovnému 
použití, které budou šetrné k životnímu 
prostředí, a nahrazením surovin, jež 
zatěžují životní prostředí, technologiemi a 
návrhy s nižší spotřebou surovin a energie;

14. zdůrazňuje význam výzkumu, vývoje a 
inovací pro urychlení přechodu k Evropě 
účinněji využívající zdroje; poznamenává, 
že větší inovace jsou obzvláště potřebné 
v souvislosti s těžbou surovin, chemií, 
recyklací a potenciálem k opětovnému 
použití, které budou šetrné k životnímu 
prostředí, a nahrazením surovin, jež 
zatěžují životní prostředí, technologiemi a 
návrhy s nižší spotřebou surovin a energie; 
zdůrazňuje však, že se musí vynaložit 
veškeré úsilí, aby se předešlo poškození 
konkurenceschopnosti EU a zvýšení rizika 
„úniku uhlíku“;

Or. el

Pozměňovací návrh 175
Karl-Heinz Florenz, Richard Seeber

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. domnívá se, že podpora EU slouží k 
tomu, aby ukázala správnou cestu, a měla 
by tedy být využívána přednostně pro 
projekty související s vyššími úrovněmi 
hierarchie nakládání s odpady;

Or. de
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Pozměňovací návrh 176
Horst Schnellhardt, Christa Klaß

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zvýšily transparentnost veřejně 
financovaného výzkumu, aby odstranily 
byrokratické překážky účasti ve 
výzkumných programech zaměřených na 
posílení účinnosti využívání zdrojů a aby 
do inovativního výzkumu účinněji zapojily 
malé a střední podniky;

Or. de

Pozměňovací návrh 177
Christofer Fjellner

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zrevidovaly, jak jsou regulovány lesy; je 
důležité, aby regulace týkající se lesních 
surovin příliš nekomplikovala a 
nezdražovala jejich produkci a využití, což 
by vedlo k jejich nahrazení 
neobnovitelnými zdroji;;

Or. sv

Pozměňovací návrh 178
Horst Schnellhardt, Christa Klaß

Návrh usnesení
Bod 14 b (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14b. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
spolu s podniky a občanskou společností 
vytvořily strategie pro podporu trvalého 
přijímání technologií a inovací;

Or. de

Pozměňovací návrh 179
Oreste Rossi

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
zaváděly ekologické daně, přičemž příjem 
z těchto daní má do roku 2020 ve 
veřejných příjmech v EU v průměru tvořit 
více než 10 %, a činily tak v souladu s 
postupy členských států, které dosahují 
nejlepších výsledků; zdůrazňuje, že to 
umožní snížení ostatních daní, jako je 
zdanění práce, zvýší konkurenceschopnost 
a vytvoří rovné podmínky pro všechny;

vypouští se

Or. it

Pozměňovací návrh 180
Horst Schnellhardt, Christa Klaß

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
zaváděly ekologické daně, přičemž příjem 
z těchto daní má do roku 2020 ve 
veřejných příjmech v EU v průměru tvořit 
více než 10 %, a činily tak v souladu s 

vypouští se
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postupy členských států, které dosahují 
nejlepších výsledků; zdůrazňuje, že to 
umožní snížení ostatních daní, jako je 
zdanění práce, zvýší konkurenceschopnost 
a vytvoří rovné podmínky pro všechny;

Or. de

Pozměňovací návrh 181
Elisabetta Gardini

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
zaváděly ekologické daně, přičemž příjem 
z těchto daní má do roku 2020 ve 
veřejných příjmech v EU v průměru tvořit 
více než 10 %, a činily tak v souladu s 
postupy členských států, které dosahují 
nejlepších výsledků; zdůrazňuje, že to 
umožní snížení ostatních daní, jako je 
zdanění práce, zvýší konkurenceschopnost 
a vytvoří rovné podmínky pro všechny;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 182
Karl-Heinz Florenz, Christa Klaß

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
zaváděly ekologické daně, přičemž příjem 
z těchto daní má do roku 2020 ve 
veřejných příjmech v EU v průměru tvořit 
více než 10 %, a činily tak v souladu s 
postupy členských států, které dosahují 
nejlepších výsledků; zdůrazňuje, že to 

15. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
zaváděly ekologické daně; zdůrazňuje, že 
současně je nutné snížení ostatních daní, 
jako je zdanění práce, s cílem zvýšit
konkurenceschopnost a vytvořit rovné 
podmínky pro všechny
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umožní snížení ostatních daní, jako je 
zdanění práce, zvýší konkurenceschopnost 
a vytvoří rovné podmínky pro všechny;

Or. de

Pozměňovací návrh 183
Riikka Manner

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
zaváděly ekologické daně, přičemž příjem 
z těchto daní má do roku 2020 ve 
veřejných příjmech v EU v průměru tvořit 
více než 10 %, a činily tak v souladu s 
postupy členských států, které dosahují 
nejlepších výsledků; zdůrazňuje, že to 
umožní snížení ostatních daní, jako je 
zdanění práce, zvýší konkurenceschopnost 
a vytvoří rovné podmínky pro všechny;

15. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
vytvořily ekologické daně; zdůrazňuje, že 
to umožní snížení ostatních daní, zvýší 
konkurenceschopnost a vytvoří rovné 
podmínky pro všechny

Or. fi

Pozměňovací návrh 184
Eija-Riitta Korhola

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
zaváděly ekologické daně, přičemž příjem 
z těchto daní má do roku 2020 ve 
veřejných příjmech v EU v průměru tvořit 
více než 10 %, a činily tak v souladu s 
postupy členských států, které dosahují 
nejlepších výsledků; zdůrazňuje, že to 
umožní snížení ostatních daní, jako je 
zdanění práce, zvýší konkurenceschopnost 

15. naléhavě vyzývá členské státy, aby do 
roku 2020 zavedly podíl ekologické daně 
ve veřejných příjmech s ohledem na 
zásadu subsidiarity a pokud možno v 
souladu s postupy členských států, které 
dosahují nejlepších výsledků; zdůrazňuje, 
že to umožní snížení ostatních daní, jako je 
zdanění práce, aniž by byla ovlivněna 
konkurenceschopnost evropského 
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a vytvoří rovné podmínky pro všechny; průmyslu, a vytvoří rovné podmínky pro 
všechny;

Or. en

Pozměňovací návrh 185
Holger Krahmer, Britta Reimers

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
zaváděly ekologické daně, přičemž příjem 
z těchto daní má do roku 2020 ve 
veřejných příjmech v EU v průměru tvořit 
více než 10 %, a činily tak v souladu s 
postupy členských států, které dosahují 
nejlepších výsledků; zdůrazňuje, že to 
umožní snížení ostatních daní, jako je 
zdanění práce, zvýší konkurenceschopnost 
a vytvoří rovné podmínky pro všechny;

15. vyzývá Komisi, aby analyzovala dopad 
zavedení ekologické daně ve veřejných 
příjmech; žádá, aby se analýza Komise 
zaměřila na případné snížení ostatních 
daní, jako je zdanění práce, zvýšení 
konkurenceschopnosti a vytvoření 
celosvětově rovných podmínek pro 
všechny; zdůrazňuje, že toto případné 
zavedené ekologické daně by nemělo vést 
ke zvýšení celkového daňového zatížení 
soukromého sektoru;

Or. en

Pozměňovací návrh 186
Judith A. Merkies, Nessa Childers, Bas Eickhout, Satu Hassi, Vittorio Prodi, Kriton 
Arsenis

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
zaváděly ekologické daně, přičemž příjem 
z těchto daní má do roku 2020 ve 
veřejných příjmech v EU v průměru tvořit 
více než 10 %, a činily tak v souladu s 
postupy členských států, které dosahují 
nejlepších výsledků; zdůrazňuje, že to 
umožní snížení ostatních daní, jako je 

15. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
zaváděly ekologické daně; zdůrazňuje, že 
to umožní snížení ostatních daní, jako je 
zdanění práce, zvýší konkurenceschopnost 
a vytvoří rovné podmínky pro všechny;



AM\895358CS.doc 23/62 PE485.855v01-00

CS

zdanění práce, zvýší konkurenceschopnost 
a vytvoří rovné podmínky pro všechny;

Or. en

Pozměňovací návrh 187
Richard Seeber

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
zaváděly ekologické daně, přičemž příjem 
z těchto daní má do roku 2020 ve 
veřejných příjmech v EU v průměru tvořit 
více než 10 %, a činily tak v souladu s 
postupy členských států, které dosahují 
nejlepších výsledků; zdůrazňuje, že to 
umožní snížení ostatních daní, jako je 
zdanění práce, zvýší konkurenceschopnost 
a vytvoří rovné podmínky pro všechny;

15. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
zaváděly ekologické daně, v souladu s 
postupy členských států, které dosahují 
nejlepších výsledků; zdůrazňuje, že to 
umožní snížení ostatních daní, jako je 
zdanění práce, zvýší konkurenceschopnost 
a vytvoří rovné podmínky pro všechny;

Or. de

Pozměňovací návrh 188
Jolanta Emilia Hibner

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
zaváděly ekologické daně, přičemž příjem 
z těchto daní má do roku 2020 ve 
veřejných příjmech v EU v průměru tvořit 
více než 10 %, a činily tak v souladu s 
postupy členských států, které dosahují 
nejlepších výsledků; zdůrazňuje, že to 
umožní snížení ostatních daní, jako je 
zdanění práce, zvýší konkurenceschopnost 
a vytvoří rovné podmínky pro všechny;

15. naléhavě vyzývá členské státy, aby s 
náležitým ohledem na specifickou situaci 
v jednotlivých ekonomikách EU zaváděly 
ekologické daně, přičemž příjem z těchto 
daní má do roku 2020 ve veřejných 
příjmech v EU v průměru tvořit více než 
10 %, a činily tak v souladu s postupy 
členských států, které dosahují nejlepších 
výsledků zdůrazňuje, že to umožní snížení 
ostatních daní, jako je zdanění práce, zvýší 
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konkurenceschopnost a vytvoří rovné 
podmínky pro všechny;

Or. pl

Pozměňovací návrh 189
Andreas Mölzer

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
zaváděly ekologické daně, přičemž příjem 
z těchto daní má do roku 2020 ve 
veřejných příjmech v EU v průměru tvořit 
více než 10 %, a činily tak v souladu s 
postupy členských států, které dosahují 
nejlepších výsledků; zdůrazňuje, že to 
umožní snížení ostatních daní, jako je 
zdanění práce, zvýší konkurenceschopnost 
a vytvoří rovné podmínky pro všechny;

15. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
rozhodněji zaváděly ekologické daně, aby 
tím zajistily, že část veřejných příjmů 
vytvořených tímto způsobem trvale rostla 
až do roku 2020, v souladu s postupy 
členských států, které dosahují nejlepších 
výsledků; zdůrazňuje, že to umožní snížení 
ostatních daní, jako je zdanění práce, zvýší 
konkurenceschopnost a vytvoří lepší
podmínky pro všechny;

Or. de

Pozměňovací návrh 190
Rolandas Paksas

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
zaváděly ekologické daně, přičemž příjem 
z těchto daní má do roku 2020 ve 
veřejných příjmech v EU v průměru tvořit 
více než 10 %, a činily tak v souladu s 
postupy členských států, které dosahují 
nejlepších výsledků; zdůrazňuje, že to 
umožní snížení ostatních daní, jako je 
zdanění práce, zvýší konkurenceschopnost 
a vytvoří rovné podmínky pro všechny;

15. naléhavě vyzývá členské státy, 
zaváděly ekologické daně, přičemž příjem 
z těchto daní má do roku 2020 ve 
veřejných příjmech v EU v průměru tvořit 
více než 10 %, a činily tak v souladu s 
postupy členských států, které dosahují 
nejlepších výsledků zdůrazňuje, že to
umožní snížení ostatních daní, jako je 
zdanění práce, zvýší konkurenceschopnost,
vytvoří rovné podmínky pro všechny a 
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připraví podmínky pro technický rozvoj; 

Or. lt

Pozměňovací návrh 191
Matthias Groote

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
zaváděly ekologické daně, přičemž příjem 
z těchto daní má do roku 2020 ve 
veřejných příjmech v EU v průměru tvořit 
více než 10 %, a činily tak v souladu s 
postupy členských států, které dosahují 
nejlepších výsledků; zdůrazňuje, že to 
umožní snížení ostatních daní, jako je 
zdanění práce, zvýší konkurenceschopnost 
a vytvoří rovné podmínky pro všechny;

15. naléhavě vyzývá členské státy, 
zaváděly ekologické daně, přičemž příjem 
z těchto daní má do roku 2020 ve 
veřejných příjmech v EU v průměru tvořit 
více než 10 %, a činily tak v souladu s 
postupy členských států, které dosahují 
nejlepších výsledků, a aby kromě toho 
používaly ukazatele, které sledují a 
srovnávají účinky tohoto nástroje; 
zdůrazňuje, že to umožní snížení ostatních 
daní, jako je zdanění práce, zvýší 
konkurenceschopnost a vytvoří rovné 
podmínky pro všechny;

Or. de

Pozměňovací návrh 192
Eija-Riitta Korhola

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. naléhavě vyzývá Komisi, aby 
podporovala kaskádový přístup k využití 
biomasy, upřednostňovala recyklaci, 
nejvyšší přidanou hodnotu a produkty 
účinně využívající zdroje, jako jsou 
produkty a průmyslové materiály založené 
na biomase, před bioenergií;
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Or. en

Pozměňovací návrh 193
Christofer Fjellner

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. domnívá se, že je důležité navrhnout 
daňové předpisy pro ekologické daně tak, 
aby nebyl poškozen obchod, s cílem 
zajistit, že budou co nejúčinněji využívány 
zdroje;

Or. sv

Pozměňovací návrh 194
Christofer Fjellner

Návrh usnesení
Bod 15 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15b. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
navrhly daňový systém pro ekologické 
daně tak, aby se nenarušilo využívání 
vzácných zdrojů; aby byly zdroje 
využívány účinně, musí mít různá odvětví 
používající stejné typy surovin jednotné 
daně, aby jedno odvětví nemohlo 
nadměrně využívat zdroje, které by se 
mohly využívat účinněji;

Or. sv

Pozměňovací návrh 195
Karl-Heinz Florenz, Christa Klaß
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Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. naléhavě vyzývá Komisi a členské 
státy, aby do roku 2020 předložily 
konkrétní plány pro postupné 
odstraňování dotací, jež mají škodlivý 
dopad na životní prostředí;

16. naléhavě vyzývá Komisi a členské 
státy, aby co nejrychleji navrhly jasnou 
definici „dotací, jež mají škodlivý dopad 
na životní prostředí“, založenou na 
objektivních kritériích a aby předložily 
konkrétní plány, podle nichž budou 
postupně do roku 2020 odstraněny 
všechny dotace, jež mají škodlivý dopad na 
životní prostředí;

Or. de

Pozměňovací návrh 196
Andres Perello Rodriguez

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. naléhavě vyzývá Komisi a členské 
státy, aby do roku 2020 předložily 
konkrétní plány pro postupné odstraňování 
dotací, jež mají škodlivý dopad na životní 
prostředí;

16. naléhavě vyzývá Komisi a členské 
státy, aby nejpozději do pěti let předložily 
konkrétní plány pro postupné odstraňování 
všech dotací, jež mají škodlivý dopad na 
životní prostředí, s cílem zajistit, aby do 
roku 2020 bylo pro projekty, které nejsou 
v souladu se zásadou udržitelnosti, 
zamítnuto veřejné financování;

Or. es

Pozměňovací návrh 197
Bas Eickhout, Satu Hassi

Návrh usnesení
Bod 16
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. naléhavě vyzývá Komisi a členské 
státy, aby do roku 2020 předložily
konkrétní plány pro postupné 
odstraňování dotací, jež mají škodlivý 
dopad na životní prostředí;

16. naléhavě vyzývá Komisi a členské 
státy, aby do roku 2014 přijaly konkrétní 
plány, podle nichž budou postupně do 
roku 2020 odstraněny všechny dotace, jež 
mají škodlivý dopad na životní prostředí, a 
to včetně dotací, které podněcují k 
neúčinnému využívání obnovitelných 
zdrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 198
Holger Krahmer, Britta Reimers

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. naléhavě vyzývá Komisi a členské 
státy, aby do roku 2020 předložily 
konkrétní plány pro postupné 
odstraňování dotací, jež mají škodlivý 
dopad na životní prostředí;

16. naléhavě vyzývá Komisi a členské 
státy, aby na základě objektivních kritérií 
poskytly definici „dotací, jež mají škodlivý 
dopad na životní prostředí“, a aby 
předložily plány, podle nichž budou 
postupně do roku 2020 odstraněny dotace 
jež mají škodlivý dopad na životní 
prostředí, a zohlednily přitom všechny 
podstatné hospodářské, sociální a 
ekologické dopady;

Or. en

Pozměňovací návrh 199
Judith A. Merkies, Nessa Childers, Vittorio Prodi, Marisa Matias, Marita Ulvskog, 
Kriton Arsenis

Návrh usnesení
Bod 16
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. naléhavě vyzývá Komisi a členské 
státy, aby do roku 2020 předložily
konkrétní plány pro postupné 
odstraňování dotací, jež mají škodlivý 
dopad na životní prostředí;

16. naléhavě vyzývá Komisi, aby do roku 
2014 přijala konkrétní plány, podle nichž 
budou postupně do roku 2020 odstraněny 
všechny dotace, jež mají škodlivý dopad na 
životní prostředí; 

Or. en

Pozměňovací návrh 200
Horst Schnellhardt

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. naléhavě vyzývá Komisi a členské 
státy, aby do roku 2020 předložily 
konkrétní plány pro postupné 
odstraňování dotací, jež mají škodlivý 
dopad na životní prostředí;

16. naléhavě vyzývá Komisi a členské 
státy, aby předložily konkrétní plány, podle 
nichž budou postupně do roku 2020 
odstraněny dotace, jež mají škodlivý 
dopad na životní prostředí;

Or. de

Pozměňovací návrh 201
Jolanta Emilia Hibner

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. naléhavě vyzývá Komisi a členské 
státy, aby do roku 2020 předložily 
konkrétní plány pro postupné 
odstraňování dotací, jež mají škodlivý 
dopad na životní prostředí;

16. vypouští se

Or. pl
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Pozměňovací návrh 202
Vladko Todorov Panayotov

Návrh usnesení
Bod 16 – podbod 1 (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1) naléhavě vyzývá členské státy, aby 
projednaly zřízení středisek pro inovativní 
technologie na podporu dobývání, 
recyklace a opětovného využití užitečných 
složek z produktů těžebního odpadu a aby 
umožnily následné využívání produktů 
těžebního odpadu, které se nacházejí na 
různých typech úložišť, ve stavebnictví a 
zpracování těchto úložišť odpadů 
ekologicky bezpečným způsobem;

Or. en

Pozměňovací návrh 203
Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. zdůrazňuje, že trhy stimulují účinné 
využití zdrojů, pokud ceny odrážejí 
skutečné náklady na použité zdroje;

Or. en

Pozměňovací návrh 204
Karl-Heinz Florenz, Christa Klaß, Richard Seeber

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vyzývá Komisi a členské státy, aby 17. vyzývá Komisi a členské státy, aby v 
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posoudily hospodářskou hodnotu 
ekosystémů a začlenily tyto hodnoty do 
systémů podávání zpráv a účtování, a to do
roku 2015;

budoucnosti poskytly aktivnější podporu 
vědeckému výzkumu zaměřenému na 
posouzení hospodářské hodnoty
ekosystémů nebo ekosystémových služeb a 
aby kromě toho posoudily, jak lze tyto 
hodnoty začlenit do systémů podávání 
zpráv a účtování;

Or. de

Pozměňovací návrh 205
Holger Krahmer, Britta Reimers

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
posoudily hospodářskou hodnotu
ekosystémů a začlenily tyto hodnoty do 
systémů podávání zpráv a účtování, a to 
do roku 2015;

17. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
dále vyvíjely případné hodnocení 
hospodářské hodnoty ekosystémů;

Or. en

Pozměňovací návrh 206
Horst Schnellhardt

Návrh usnesení 
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
posoudily hospodářskou hodnotu 
ekosystémů a začlenily tyto hodnoty do 
systémů podávání zpráv a účtování, a to do 
roku 2015;

17. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
aktivněji podporovaly výzkum zaměřený 
na metody posouzení ekosystémových 
služeb;

Or. de
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Pozměňovací návrh 207
Jolanta Emilia Hibner

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
posoudily hospodářskou hodnotu 
ekosystémů a začlenily tyto hodnoty do 
systémů podávání zpráv a účtování, a to 
do roku 2015;

vypouští se

Or. pl

Pozměňovací návrh 207
Jolanta Emilia Hibner

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
posoudily hospodářskou hodnotu 
ekosystémů a začlenily tyto hodnoty do 
systémů podávání zpráv a účtování, a to 
do roku 2015;

vypouští se

Or. pl

Pozměňovací návrh 208
Christa Klaß

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vyzývá Komisi a členské státy, aby
posoudily hospodářskou hodnotu 
ekosystémů a začlenily tyto hodnoty do
systémů podávání zpráv a účtování, a to 

17. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
hodnotu ekosystémů zohlednily v rámci
systémů podávání socioekonomických a 
hospodářských zpráv;
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do roku 2015;

Or. de

Pozměňovací návrh 209
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. vyzývá Komisi, aby kladla větší důraz 
na osvětu veřejnosti, zejména pokud jde o 
třídění odpadu a řádné nakládání s 
druhotnými surovinami, a aby měla na 
paměti, že šíření správných informací ve 
společnosti má přímý vliv na zvyklosti 
Evropanů, co se týče účinného využívání 
zdrojů; 

Or. lt

Pozměňovací návrh 210
Judith A. Merkies, Nessa Childers, Karl-Heinz Florenz, Vittorio Prodi, Marisa Matias, 
Kriton Arsenis

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. podporuje závazek, který Komise 
přijala v rámci plánu pro Evropu účinněji 
využívající zdroje, pokud jde o rozvoj 
tržních nástrojů, jejichž prostřednictvím 
se mají negativní externality zohlednit v 
tržních cenách, čímž se projeví skutečné 
náklady na využívání zdrojů a jejich 
dopad na životní prostředí;

Or. en
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Pozměňovací návrh 211
Sirpa Pietikäinen

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. zdůrazňuje význam kaskádového 
využívání zdrojů a začlenění této koncepce 
do příslušných politik s cílem zajistit, aby 
se naše vzácné suroviny využívaly 
hierarchicky s plným využitím jejich 
potenciálu;

Or. en

Pozměňovací návrh 212
Holger Krahmer, Britta Reimers

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. zdůrazňuje, že biologická rozmanitost 
je pro existenci lidského života a dobré 
životní podmínky společností zásadní, a to 
přímo i nepřímo prostřednictvím 
ekosystémových služeb, které nabízí; vítá a 
podporuje strategii EU pro biologickou 
rozmanitost do roku 2020, včetně všech 
jejích cílů a opatření; zdůrazňuje význam 
toho, aby byla ochrana biologické 
rozmanitosti zohledněna rovněž v rámci 
Evropy účinněji využívající zdroje;

18. zdůrazňuje, že biologická rozmanitost 
je pro existenci lidského života a dobré 
životní podmínky společností zásadní, a to 
přímo i nepřímo prostřednictvím 
ekosystémových služeb, které nabízí; vítá a 
podporuje strategii EU pro biologickou 
rozmanitost do roku 2020; zdůrazňuje 
význam toho, aby byla ochrana biologické 
rozmanitosti zohledněna rovněž v rámci 
Evropy účinněji využívající zdroje;

Or. en

Pozměňovací návrh 213
Andres Perello Rodriguez

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

18a. vítá proto vypracování zvláštních 
opatření na kontrolu invazivních druhů a 
vyzývá k bezodkladnému zavedení těchto 
opatření do praxe, jelikož je třeba mít na 
paměti negativní dopady těchto druhů na 
přírodní zdroje (půdu, lesy, podzemní vody 
atd.);

Or. es

Pozměňovací návrh 214
Richard Seeber

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18 a. zdůrazňuje význam vody jako 
přírodního zdroje, který je životně důležitý 
pro lidstvo a ekosystémy; připomíná, že 
dostupnost kvalitních vodních zdrojů, 
které by zajistily dodávky zdravotně 
nezávadné vody, je stále větším 
problémem z důvodu takových jevů, jako 
je odlesňování, urbanizace, růst populace, 
hospodářský růst a změna klimatu; 
upozorňuje na potřebu víceúrovňového 
přístupu ke správě vodních zdrojů a 
zdůrazňuje úlohu místních a regionálních 
úřadů v rámci stěžejní iniciativy pro 
Evropu účinněji využívající zdroje;

Or. en

Pozměňovací návrh 215
Christofer Fjellner

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

18a. naléhavě vyzývá Komisi, aby také 
vypočítala a zveřejnila náklady související 
se škodami, které životnímu prostředí 
způsobuje zemědělská politika a politika 
rybolovu EU;

Or. sv

Pozměňovací návrh 216
Riikka Manner

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. vyzývá Komisi, aby zahájila pilotní 
projekty zaměřené na různé zdroje, např. 
fosfor, aby v roce 2020 bylo možné 
dosáhnout 100% opětovného použití; 
zdůrazňuje, že tyto pilotní projekty by 
měly být přímo financovány ze 
strukturálních fondů;

19. vyzývá Komisi, aby zahájila pilotní 
projekty zaměřené na různé zdroje, např. 
fosfor, s cílem optimalizovat využívání a 
recyklaci fosforu a zabránit jeho úniku do 
vodních systémů a podzemních vod; 
zdůrazňuje, že tyto pilotní projekty by 
měly být přímo financovány ze 
strukturálních fondů;

Or. fi

Pozměňovací návrh 217
Eija-Riitta Korhola

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. vyzývá Komisi, aby zahájila pilotní 
projekty zaměřené na různé zdroje, např. 
fosfor, aby v roce 2020 bylo možné 
dosáhnout 100% opětovného použití; 
zdůrazňuje, že tyto pilotní projekty by 
měly být přímo financovány ze 

19. vyzývá Komisi, aby zahájila pilotní 
projekty zaměřené na různé zdroje, např. 
fosfor, aby v roce 2020 bylo možné 
dosáhnout maximálního opětovného 
použití; zdůrazňuje, že tyto pilotní projekty 
by měly být přímo financovány ze 
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strukturálních fondů; strukturálních fondů;

Or. en

Pozměňovací návrh 218
Judith A. Merkies, Nessa Childers, Vittorio Prodi, Marisa Matias, Kriton Arsenis

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. vyzývá Komisi, aby zahájila pilotní 
projekty zaměřené na různé zdroje, např. 
fosfor, aby v roce 2020 bylo možné 
dosáhnout 100% opětovného použití; 
zdůrazňuje, že tyto pilotní projekty by 
měly být přímo financovány ze 
strukturálních fondů;

19. vyzývá Komisi, aby využívala 
osvědčené postupy v oblasti účinného 
využívání zdrojů, např. pokud jde o fosfor, 
a aby v případě, že tyto osvědčené postupy 
pro některé zdroje dosud neexistují nebo 
je třeba je zdokonalit, zahájila pilotní 
projekty zaměřené na vzácné zdroje s 
cílem dosáhnout do roku 2020 jejich
100% opětovného použití; tyto osvědčené 
postupy a pilotní projekty by měly být 
přímo financovány ze strukturálních fondů
a z nástrojů společné zemědělské politiky;

Or. en

Pozměňovací návrh 219
Horst Schnellhardt, Christa Klaß

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. vyzývá Komisi, aby zahájila pilotní 
projekty zaměřené na různé zdroje, např. 
fosfor, aby v roce 2020 bylo možné 
dosáhnout 100% opětovného použití; 
zdůrazňuje, že tyto pilotní projekty by 
měly být přímo financovány ze 
strukturálních fondů;

19. vyzývá Komisi, aby zahájila pilotní 
projekty zaměřené na různé zdroje, např. 
fosfor, aby v roce 2020 bylo možné 
dosáhnout tak vysoké míry jejich
opětovného použití, která bude rozumná z 
hlediska výdajů; zdůrazňuje, že tyto pilotní 
projekty by měly být přímo financovány ze 
strukturálních fondů;
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Or. de

Pozměňovací návrh 220
Jolanta Emilia Hibner

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. vyzývá Komisi, aby zahájila pilotní 
projekty zaměřené na různé zdroje, např. 
fosfor, aby v roce 2020 bylo možné 
dosáhnout 100% opětovného použití; 
zdůrazňuje, že tyto pilotní projekty by 
měly být přímo financovány ze 
strukturálních fondů;

19. vyzývá Komisi, aby vypracovala 
vhodná kritéria a zahájila pilotní projekty 
zaměřené na různé zdroje, např. fosfor, aby 
v roce 2020 bylo možné dosáhnout 100%  
opětovného použití; zdůrazňuje, že tyto 
pilotní projekty by měly být přímo 
financovány ze strukturálních fondů;

Or. pl

Pozměňovací návrh 221
Rovana Plumb

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. vyzývá Komisi, aby zahájila pilotní 
projekty zaměřené na různé zdroje, např. 
fosfor, aby v roce 2020 bylo možné 
dosáhnout 100% opětovného použití; 
zdůrazňuje, že tyto pilotní projekty by 
měly být přímo financovány ze 
strukturálních fondů;

19. vyzývá Komisi, aby zahájila pilotní 
projekty zaměřené na různé zdroje s cílem 
dosáhnout v roce 2020 100% míry
opětovného použití; zdůrazňuje, že tyto 
pilotní projekty by měly být přímo 
financovány ze strukturálních fondů;

Or. ro

Pozměňovací návrh 222
Karl-Heinz Florenz, Richard Seeber
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Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. zdůrazňuje význam udržitelného 
zemědělství, změn ve stravovacích 
návycích směrem ke snížení příjmu 
živočišných bílkovin a omezování 
převzatých způsobů využívání půdy;

20. zdůrazňuje význam udržitelného 
zemědělství a omezování převzatých 
způsobů využívání půdy; zdůrazňuje, že 
spotřebitelé by měli být podrobně 
informováni o významu zdravé a vyvážené 
stravy založené na vysoce kvalitních 
sezónních regionálních potravin;

Or. de

Pozměňovací návrh 223
Oreste Rossi

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. zdůrazňuje význam udržitelného 
zemědělství, změn ve stravovacích 
návycích směrem ke snížení příjmu 
živočišných bílkovin a omezování 
převzatých způsobů využívání půdy;

20. zdůrazňuje význam udržitelného 
zemědělství a omezování převzatých 
způsobů využívání půdy;

Or. it

Pozměňovací návrh 224
Oreste Rossi

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. zdůrazňuje význam udržitelného 
zemědělství, změn ve stravovacích 
návycích směrem ke snížení příjmu 
živočišných bílkovin a omezování 
převzatých způsobů využívání půdy;

20. zdůrazňuje význam udržitelného 
zemědělství, pozitivních změn ve 
stravovacích návycích a omezování 
převzatých způsobů využívání půdy;
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Or. it

Pozměňovací návrh 225
Daciana Octavia Sârbu, Judith A. Merkies

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. zdůrazňuje význam udržitelného 
zemědělství, změn ve stravovacích 
návycích směrem ke snížení příjmu 
živočišných bílkovin a omezování 
převzatých způsobů využívání půdy;

20. zdůrazňuje význam udržitelného 
zemědělství, změn ve stravovacích 
návycích směrem ke snížení příjmu 
živočišných bílkovin a omezování 
převzatých způsobů využívání půdy;
vyzývá k přijetí konkrétnějších opatření k 
omezení plýtvání potravinami, čímž by se 
zároveň snížila potřeba vody v zemědělství 
a řešily by se vzájemně propojené 
problémy zajištění dodávek potravin a 
vody; 

Or. en

Pozměňovací návrh 226
Oreste Rossi

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. zdůrazňuje význam udržitelného 
zemědělství, změn ve stravovacích 
návycích směrem ke snížení příjmu 
živočišných bílkovin a omezování 
převzatých způsobů využívání půdy;

20. zdůrazňuje význam udržitelného 
zemědělství a změn ve stravovacích 
návycích směrem ke snížení příjmu 
živočišných bílkovin;

Or. it

Pozměňovací návrh 227
Riikka Manner
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Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. zdůrazňuje význam udržitelného 
zemědělství, změn ve stravovacích 
návycích směrem ke snížení příjmu 
živočišných bílkovin a omezování 
převzatých způsobů využívání půdy;

20. zdůrazňuje význam udržitelného 
zemědělství omezování převzatých 
způsobů využívání půdy;

Or. fi

Pozměňovací návrh 228
Bas Eickhout, Satu Hassi

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. zdůrazňuje význam udržitelného 
zemědělství, změn ve stravovacích 
návycích směrem ke snížení příjmu 
živočišných bílkovin a omezování 
převzatých způsobů využívání půdy;

20. zdůrazňuje význam udržitelného 
zemědělství a změn ve stravovacích 
návycích směrem ke snížení příjmu 
živočišných bílkovin, v jejichž důsledku by 
se omezily převzaté způsoby využívání 
půdy a uhlíková stopa Evropy;

Or. en

Pozměňovací návrh 229
Holger Krahmer, Britta Reimers

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. zdůrazňuje význam udržitelného 
zemědělství, změn ve stravovacích 
návycích směrem ke snížení příjmu 
živočišných bílkovin a omezování 
převzatých způsobů využívání půdy;

20. zdůrazňuje význam udržitelného 
zemědělství, informování spotřebitelů o 
výhodách zdravé a vyvážené stravy 
sestávající z vysoce kvalitních 
regionálních sezónních zemědělských 



PE485.855v01-00 42/62 AM\895358CS.doc

CS

produktů a omezování převzatých způsobů 
využívání půdy;;

Or. en

Pozměňovací návrh 230
Horst Schnellhardt

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. zdůrazňuje význam udržitelného 
zemědělství, změn ve stravovacích 
návycích směrem ke snížení příjmu 
živočišných bílkovin a omezování 
převzatých způsobů využívání půdy;

20. zdůrazňuje význam udržitelného 
zemědělství;

Or. de

Pozměňovací návrh 231
Kriton Arsenis

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. zdůrazňuje význam udržitelného 
zemědělství, změn ve stravovacích 
návycích směrem ke snížení příjmu 
živočišných bílkovin a omezování 
převzatých způsobů využívání půdy;

20. zdůrazňuje význam udržitelného 
zemědělství, pastevectví a takových jeho 
metod, které využívají vodu účinným 
způsobem, změn ve stravovacích návycích 
směrem ke snížení příjmu živočišných 
bílkovin a omezování převzatých způsobů 
využívání půdy;

Or. en

Pozměňovací návrh 232
Andreas Mölzer
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Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. zdůrazňuje význam udržitelného 
zemědělství, změn ve stravovacích 
návycích směrem ke snížení příjmu 
živočišných bílkovin a omezování 
převzatých způsobů využívání půdy;

20. zdůrazňuje význam udržitelného 
zemědělství a změn ve stravovacích 
návycích zaměřených na větší využití 
regionálních potravin a produktů s cílem 
omezit dopravu a převzaté způsoby
využívání půdy;

Or. de

Pozměňovací návrh 233
Esther de Lange

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. zdůrazňuje význam udržitelného 
zemědělství, změn ve stravovacích 
návycích směrem ke snížení příjmu
živočišných bílkovin a omezování 
převzatých způsobů využívání půdy;

20. zdůrazňuje význam udržitelného 
zemědělství a udržitelné konzumace
živočišných bílkovin; upozorňuje v této 
souvislosti například na to, že maso 
vyrobené v Evropě zanechává menší 
uhlíkovou stopu než maso dovážené ze 
třetích zemí;

Or. nl

Pozměňovací návrh 234
Christa Klaß

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. zdůrazňuje význam udržitelného 
zemědělství, změn ve stravovacích 
návycích směrem ke snížení příjmu 
živočišných bílkovin a omezování 

20. zdůrazňuje význam udržitelného 
zemědělství a jeho přínos pro přírodu a 
životní prostředí; vyzývá k omezení 
uzavřených ploch a využívání půdy;
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převzatých způsobů využívání půdy;

Or. de

Pozměňovací návrh 235
Nick Griffin

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. zdůrazňuje význam udržitelného 
zemědělství, změn ve stravovacích 
návycích směrem ke snížení příjmu 
živočišných bílkovin a omezování 
převzatých způsobů využívání půdy;

20. zdůrazňuje význam udržitelného 
zemědělství, zejména s ohledem na možný 
dopad kulminace cen ropy na 
průmyslovou výrobu potravin, a změn ve 
stravovacích návycích směrem ke snížení 
příjmu živočišných bílkovin a omezování 
převzatých způsobů využívání půdy;

Or. en

Pozměňovací návrh 236
Andres Perello Rodriguez

Návrh usnesení
Bod 20 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20a. poukazuje na to, že je třeba, aby 
opatření týkající se ochrany půdy měla 
celounijní charakter, a opětovně proto 
vyzývá k obnovení jednání o přijetí 
rámcové směrnice o ochraně půdy;

Or. es

Pozměňovací návrh 237
Riikka Manner
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Návrh usnesení
Bod 20 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20a. upozorňuje na funkci přírodních 
zdrojů, jako jsou lesy, v souvislosti s 
účinným využíváním zdrojů; vyzývá 
Komisi, aby podpořila využívání 
obnovitelných, biologických, 
recyklovatelných a vůči životnímu 
prostředí šetrných surovin a dalších 
materiálů; poukazuje zejména na to, že 
využívání obnovitelných materiálů s 
nízkými emisemi, jako je např. dřevo, ve 
stavebnictví je účinné z hlediska využívání 
zdrojů;

Or. fi

Pozměňovací návrh 238
Bas Eickhout, Satu Hassi

Návrh usnesení
Bod 20 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20a. domnívá se, že informovanost 
spotřebitelů hraje stěžejní roli při 
zvyšování účinnosti využívání zdrojů v 
rámci konzumace potravin, a podporuje 
iniciativy na místní, vnitrostátní a unijní 
úrovni zaměřené na propagaci 
udržitelnějších vzorců konzumace 
potravin, jako jsou např. vegetariánské 
dny;

Or. en

Pozměňovací návrh 239
Judith A. Merkies, Nessa Childers, Marita Ulvskog, Kriton Arsenis
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Návrh usnesení
Bod 20 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20a. zdůrazňuje, že ztráta živin z životního 
prostředí v důsledku zemědělské výroby 
vede k významných externím nákladům v 
souvislosti s ekosystémy, lidským zdravím 
a klimatem; vyzývá Komisi, aby v zájmu 
zachování živin v životním prostředí 
zavedla moderní techniky řízení, které tyto 
ztráty při intenzifikaci výroby sníží;

Or. en

Pozměňovací návrh 240
Christa Klaß

Návrh usnesení
Bod 20 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20a. poukazuje na to, že více než 20 % 
potravin se vyhazuje jako zbytky, a vyzývá 
k přijetí konkrétních opatření, která 
výrazně omezí plýtvání; zdůrazňuje, že se 
nejedná pouze o plýtvání potravinami 
samotnými, ale i o plýtvání zdroji 
využívanými při zpracování potravin a 
výrobě jejich obalů;

Or. de

Pozměňovací návrh 241
Karl-Heinz Florenz

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. znovu opakuje, že je důležité stanovit 21. znovu opakuje, že je důležité stanovit 
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soubor soudržných, měřitelných a jasných 
odvětvových cílů, včetně cíle celkového, 
aby bylo možné uskutečňovat vizi a dílčí
cíle plánu pro Evropu účinněji využívající 
zdroje; vyzývá Komisi, aby předložila
konkrétní návrh takových cílů pro EU
nejpozději do roku 2013 a zajistila, aby 
byly všechny politiky EU v souladu se 
stanovenými cíli; domnívá se, že dílčí cíle 
obsažené ve zmíněném plánu by měly být 
považovány za cíle do té doby, než budou 
stanoveny cíle podrobnější; vyzývá 
členské státy, aby odpovídající cíle 
začlenily do svých vlastních strategií 
účinného využívání zdrojů;

soubor soudržných, měřitelných a jasných 
odvětvových cílů, včetně cíle celkového, 
aby bylo možné uskutečňovat vizi a cíle 
plánu pro Evropu účinněji využívající 
zdroje; zdůrazňuje však, že tato záležitost 
je velmi složitá, a že je tudíž naprosto 
nutné, aby příslušné kroky podléhaly 
vědecké analýze; vyzývá Komisi, aby ve 
spolupráci s vědeckou obcí co nejdříve 
vypracovala a zavedla ukazatele, které 
budou základem pro budoucí konkrétní 
návrh takových cílů pro EU; dále považuje 
za nutné zajistit, aby byly všechny politiky 
EU v souladu se stanovenými cíli;  vyzývá 
členské státy, aby odpovídající cíle 
začlenily do svých vlastních strategií 
účinného využívání zdrojů;

Or. de

Pozměňovací návrh 242
Oreste Rossi

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. znovu opakuje, že je důležité stanovit 
soubor soudržných, měřitelných a jasných 
odvětvových cílů, včetně cíle celkového, 
aby bylo možné uskutečňovat vizi a dílčí 
cíle plánu pro Evropu účinněji využívající 
zdroje; vyzývá Komisi, aby předložila 
konkrétní návrh takových cílů pro EU 
nejpozději do roku 2013 a zajistila, aby 
byly všechny politiky EU v souladu se 
stanovenými cíli; domnívá se, že dílčí cíle 
obsažené ve zmíněném plánu by měly být 
považovány za cíle do té doby, než budou 
stanoveny cíle podrobnější; vyzývá 
členské státy, aby odpovídající cíle 
začlenily do svých vlastních strategií 
účinného využívání zdrojů;

21. znovu opakuje, že je důležité stanovit 
soubor soudržných, měřitelných, jasných a 
skutečně dosažitelných obecných cílů, 
včetně cíle celkového, aby bylo možné 
uskutečňovat vizi a dílčí cíle plánu pro 
Evropu účinněji využívající zdroje; vyzývá 
Komisi, aby zajistila, že všechny politiky 
EU budou v souladu s těmito cíli; vyzývá 
členské státy, aby odpovídající cíle 
začlenily do svých vlastních strategií 
účinného využívání zdrojů;

Or. it
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Pozměňovací návrh 243
Bas Eickhout, Satu Hassi

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. znovu opakuje, že je důležité stanovit 
soubor soudržných, měřitelných a jasných 
odvětvových cílů, včetně cíle celkového, 
aby bylo možné uskutečňovat vizi a dílčí 
cíle plánu pro Evropu účinněji využívající 
zdroje; vyzývá Komisi, aby předložila 
konkrétní návrh takových cílů pro EU 
nejpozději do roku 2013 a zajistila, aby 
byly všechny politiky EU v souladu se 
stanovenými cíli; domnívá se, že dílčí cíle 
obsažené ve zmíněném plánu by měly být 
považovány za cíle do té doby, než budou 
stanoveny cíle podrobnější; vyzývá členské 
státy, aby odpovídající cíle začlenily do 
svých vlastních strategií účinného 
využívání zdrojů;

21. znovu opakuje, že je důležité stanovit 
soubor soudržných, měřitelných a jasných 
odvětvových cílů, jakož i cílů vymezených 
pro konkrétní země a cílů pro EU jako 
celek, aby bylo možné uskutečňovat vizi a 
dílčí cíle plánu pro Evropu účinněji 
využívající zdroje; vyzývá Komisi, aby 
předložila konkrétní návrh takových cílů 
pro EU nejpozději do roku 2013 a zajistila, 
aby byly všechny politiky EU v souladu se 
stanovenými cíli; domnívá se, že dílčí cíle 
obsažené ve zmíněném plánu by měly být 
považovány za cíle do té doby, než budou 
stanoveny cíle podrobnější; vyzývá členské 
státy, aby odpovídající cíle začlenily do 
svých vlastních strategií účinného 
využívání zdrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 244
Eija-Riitta Korhola

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. znovu opakuje, že je důležité stanovit 
soubor soudržných, měřitelných a jasných
odvětvových cílů, včetně cíle celkového, 
aby bylo možné uskutečňovat vizi a dílčí 
cíle plánu pro Evropu účinněji využívající 
zdroje; vyzývá Komisi, aby předložila 
konkrétní návrh takových cílů pro EU 
nejpozději do roku 2013 a zajistila, aby 

21. znovu opakuje, že je důležité stanovit 
soubor soudržných, realistických, 
měřitelných odvětvových cílů, včetně cíle 
celkového, aby bylo možné uskutečňovat 
vizi a dílčí cíle plánu pro Evropu účinněji 
využívající zdroje; vyzývá Komisi, aby 
předložila konkrétní návrh takových cílů 
pro EU nejpozději do roku 2013 a zajistila, 
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byly všechny politiky EU v souladu se 
stanovenými cíli; domnívá se, že dílčí cíle 
obsažené ve zmíněném plánu by měly být 
považovány za cíle do té doby, než budou 
stanoveny cíle podrobnější; vyzývá členské 
státy, aby odpovídající cíle začlenily do 
svých vlastních strategií účinného 
využívání zdrojů;

aby byly všechny politiky EU v souladu se 
stanovenými cíli; domnívá se, že dílčí cíle 
obsažené ve zmíněném plánu by měly být 
považovány za cíle do té doby, než budou 
stanoveny cíle podrobnější; vyzývá členské 
státy, aby odpovídající cíle začlenily do 
svých vlastních strategií účinného 
využívání zdrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 245
Holger Krahmer, Britta Reimers

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. znovu opakuje, že je důležité stanovit 
soubor soudržných, měřitelných a jasných 
odvětvových cílů, včetně cíle celkového, 
aby bylo možné uskutečňovat vizi a dílčí 
cíle plánu pro Evropu účinněji využívající 
zdroje; vyzývá Komisi, aby předložila 
konkrétní návrh takových cílů pro EU 
nejpozději do roku 2013 a zajistila, aby 
byly všechny politiky EU v souladu se 
stanovenými cíli; domnívá se, že dílčí cíle 
obsažené ve zmíněném plánu by měly být 
považovány za cíle do té doby, než budou 
stanoveny cíle podrobnější; vyzývá členské 
státy, aby odpovídající cíle začlenily do 
svých vlastních strategií účinného
využívání zdrojů;

21. zdůrazňuje, že podniky mají samy 
trvale zájem na účinném využívání zdrojů 
a samy nejlépe vědí, jak svou účinnost při 
využívání zdrojů zvýšit; naléhavě proto
vyzývá Komisi, aby nestanovovala pro 
účinnost využívání zdrojů závazné cíle;

Or. en

Pozměňovací návrh 246
Richard Seeber
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Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. znovu opakuje, že je důležité stanovit 
soubor soudržných, měřitelných a jasných 
odvětvových cílů, včetně cíle celkového, 
aby bylo možné uskutečňovat vizi a dílčí 
cíle plánu pro Evropu účinněji využívající 
zdroje; vyzývá Komisi, aby předložila 
konkrétní návrh takových cílů pro EU 
nejpozději do roku 2013 a zajistila, aby 
byly všechny politiky EU v souladu se 
stanovenými cíli; domnívá se, že dílčí cíle 
obsažené ve zmíněném plánu by měly být 
považovány za cíle do té doby, než budou 
stanoveny cíle podrobnější; vyzývá 
členské státy, aby odpovídající cíle 
začlenily do svých vlastních strategií 
účinného využívání zdrojů;

21. znovu opakuje, že je důležité stanovit 
soubor soudržných, měřitelných a jasných 
odvětvových cílů, včetně cíle celkového, 
aby bylo možné uskutečňovat vizi a dílčí 
cíle plánu pro Evropu účinněji využívající 
zdroje; vyzývá Komisi, aby předložila 
konkrétní návrh takových cílů pro EU 
nejpozději do roku 2013 a zajistila, aby 
byly všechny politiky EU v souladu se 
stanovenými cíli; vyzývá členské státy, aby 
odpovídající cíle začlenily do svých 
vlastních strategií účinného využívání 
zdrojů;

Or. de

Pozměňovací návrh 247
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. znovu opakuje, že je důležité stanovit 
soubor soudržných, měřitelných a jasných 
odvětvových cílů, včetně cíle celkového,
aby bylo možné uskutečňovat vizi a dílčí 
cíle plánu pro Evropu účinněji využívající 
zdroje; vyzývá Komisi, aby předložila 
konkrétní návrh takových cílů pro EU 
nejpozději do roku 2013 a zajistila, aby 
byly všechny politiky EU v souladu se
stanovenými cíli; domnívá se, že dílčí cíle 
obsažené ve zmíněném plánu by měly být 
považovány za cíle do té doby, než budou 
stanoveny cíle podrobnější; vyzývá 
členské státy, aby odpovídající cíle

21. znovu opakuje, že je důležité stanovit 
soubor soudržných, měřitelných a jasných 
odvětvových ukazatelů, včetně hlavního 
ukazatele, aby bylo možné uskutečňovat 
vizi a dílčí cíle plánu pro Evropu účinněji 
využívající zdroje; vyzývá Komisi, aby 
předložila konkrétní návrh takových
ukazatelů pro EU nejpozději do roku 2013 
a zajistila, aby byly všechny politiky EU 
v souladu se stanovenou vizí; vyzývá 
členské státy, aby odpovídající ukazatele
začlenily do svých vlastních strategií 
účinného využívání zdrojů;
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začlenily do svých vlastních strategií 
účinného využívání zdrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 248
Richard Seeber

Návrh usnesení
Bod 21 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21a. vyzývá Komisi, aby prosazovala 
důsledné dodržování stávajících právních 
předpisů, a to zejména předpisů týkajících 
se vody, a využila tak všechny dostupné 
prostředky v co možná nejširší míře;

Or. en

Pozměňovací návrh 249
Karin Kadenbach

Návrh usnesení
Bod 21 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21a. domnívá se, že větší informovanost 
spotřebitelů je nezbytná pro dosažení  
účinného využívání zdrojů při konzumaci 
potravin, a podporuje iniciativy na místní, 
vnitrostátní a unijní úrovni zaměřené na 
propagaci udržitelnějších vzorců 
konzumace potravin, jako jsou např. 
vegetariánské čtvrtky v Belgii;

Or. en

Pozměňovací návrh 250
Sirpa Pietikäinen
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Návrh usnesení
Bod 21 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
vypracovaly a následně zavedly účetní 
evidenci využívání zdrojů a zapracovaly ji 
do všech kapitol rozpočtu EU i 
vnitrostátních rozpočtů (odpovídajících 
konkrétním činnostem), přičemž tyto 
kapitoly mohou být rozčleněny na články, 
jež mohou být dále v případě nutnosti ještě 
rozčleněny na jednotlivé položky;

Or. en

Pozměňovací návrh 251
Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. naléhavě vyzývá Komisi, aby přijala 
spolehlivé a lehce srozumitelné ukazatele, 
které budou vycházet z integrovaných 
účetních nástrojů, s cílem sledovat pokrok 
směrem ke splnění cílů;

22. naléhavě vyzývá Komisi, aby přijala 
spolehlivé a lehce srozumitelné ukazatele, 
které by měly vycházet z integrovaných 
účetních nástrojů a jejichž platnost by 
měla být výslovně stanovena pro všechny 
části Evropy, s cílem sledovat pokrok 
směrem ke splnění cílů;

Or. de

Pozměňovací návrh 252
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Návrh usnesení
Bod 22
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. naléhavě vyzývá Komisi, aby přijala 
spolehlivé a lehce srozumitelné ukazatele, 
které budou vycházet z integrovaných 
účetních nástrojů, s cílem sledovat pokrok 
směrem ke splnění cílů;

22. naléhavě vyzývá Komisi, aby přijala 
spolehlivé a lehce srozumitelné ukazatele, 
které budou vycházet z integrovaných 
účetních nástrojů, s cílem sledovat pokrok 
směrem ke splnění cílů; tyto ukazatele by 
měly měřit množství různých druhů 
zdrojů, které jsou využívány v 
hospodářství, a umožnit řešení 
ekonomických, geostrategických a 
environmentálních aspektů nedostatku 
zdrojů; 

Or. fr

Pozměňovací návrh 253
Bas Eickhout, Satu Hassi

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. naléhavě vyzývá Komisi, aby přijala 
spolehlivé a lehce srozumitelné ukazatele,
které budou vycházet z integrovaných 
účetních nástrojů, s cílem sledovat pokrok 
směrem ke splnění cílů;

22. naléhavě vyzývá Komisi, aby přijala 
spolehlivé a lehce srozumitelné ukazatele
měřící půdní, vodní, materiálovou 
a uhlíkovou stopu s cílem sledovat pokrok 
směrem ke splnění cílů;

Or. en

Pozměňovací návrh 254
Sirpa Pietikäinen

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. naléhavě vyzývá Komisi, aby přijala 
spolehlivé a lehce srozumitelné ukazatele, 
které budou vycházet z integrovaných 

22. naléhavě vyzývá Komisi, aby přijala 
spolehlivé a lehce srozumitelné ukazatele, 
které budou vycházet z integrovaných 
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účetních nástrojů, s cílem sledovat pokrok 
směrem ke splnění cílů;

účetních nástrojů, s cílem sledovat pokrok 
směrem ke splnění cílů a s cílem stanovit 
soubor ukazatelů závazných pro 
soukromé i veřejné subjekty u vybraných 
klíčových zdrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 255
Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. podporuje návrh Komise ohledně 
zavedení hlavního ukazatele, který bude
doplněn souborem ukazatelů týkajících se 
půdy, vody, surovin a uhlíku; zdůrazňuje, 
že tyto ukazatele musí vycházet z přístupu 
environmentální stopy, který zohledňuje 
dopady jejich celého životního cyklu;

23. podporuje návrh Komise vypracovat a 
co nejdříve zavést hlavní ukazatel, jehož 
součástí bude soubor ukazatelů týkajících 
se půdy, vody, surovin a uhlíku;
zdůrazňuje, že tyto integrované ukazatele
založené na vědeckých poznatcích musí 
vycházet z přístupu environmentální stopy, 
který zohledňuje dopady během celého 
životního cyklu a v průběhu celého 
hodnotového řetězce;

Or. de

Pozměňovací návrh 256
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. podporuje návrh Komise ohledně 
zavedení hlavního ukazatele, který bude
doplněn souborem ukazatelů týkajících se 
půdy, vody, surovin a uhlíku; zdůrazňuje, 
že tyto ukazatele musí vycházet z přístupu 
environmentální stopy, který zohledňuje 
dopady jejich celého životního cyklu;

23. podporuje návrh Komise vypracovat a 
co nejdříve zavést hlavní ukazatel, jehož 
součástí bude soubor ukazatelů týkajících 
se půdy, vody, surovin a uhlíku;
zdůrazňuje, že tyto ukazatele musí 
vycházet z přístupu environmentální stopy, 
který zohledňuje dopady jejich celého 



AM\895358CS.doc 55/62 PE485.855v01-00

CS

životního cyklu, tj. přístupu, který 
zohledňuje skryté toky, konkrétně možné 
přenosy environmentální zátěže na oblasti 
mimo EU a přemístění nedostatku a 
závislosti;

Or. fr

Pozměňovací návrh 257
Bas Eickhout, Satu Hassi

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. podporuje návrh Komise ohledně 
zavedení hlavního ukazatele, který bude 
doplněn souborem ukazatelů týkajících se 
půdy, vody, surovin a uhlíku; zdůrazňuje, 
že tyto ukazatele musí vycházet z přístupu 
environmentální stopy, který zohledňuje 
dopady jejich celého životního cyklu;

23. podporuje návrh Komise zavést soubor
ukazatelů týkajících se půdy, vody, surovin 
a uhlíku a žádá, aby tyto čtyři ukazatele
spotřeby představovaly půdní, vodní, 
materiálovou a uhlíkovou stopu na 
základě dopadu během celého životního 
cyklu a s ohledem na skryté toky, jakož i 
veškeré přenosy environmentální zátěže 
na oblasti mimo EU; upozorňuje na to, že 
ukazatel zdrojové produktivity nebude 
poskytovat požadované informace a že by 
neměl být využíván jen proto, že příslušné 
údaje jsou již shromažďovány;

Or. en

Pozměňovací návrh 258
Holger Krahmer, Britta Reimers

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. podporuje návrh Komise ohledně 
zavedení hlavního ukazatele, který bude 
doplněn souborem ukazatelů týkajících se 
půdy, vody, surovin a uhlíku; zdůrazňuje, 

23. podporuje návrh Komise zavést po 
konzultaci se všemi klíčovými 
zainteresovanými stranami nezávazný 
hlavní ukazatel účinnosti využívání 
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že tyto ukazatele musí vycházet z přístupu
environmentální stopy, který zohledňuje 
dopady jejich celého životního cyklu;

zdrojů, který bude doplněn souborem 
ukazatelů týkajících se půdy, vody, surovin 
a uhlíku; opakuje, že tyto ukazatele musí
být z metodického hlediska spolehlivé, 
konsistentní, jasné a obecně uznávané; 
zdůrazňuje, že se mohou zakládat na 
mezinárodně harmonizovaném přístupu
environmentální stopy, který zohledňuje 
dopady celého životního cyklu, pouze 
pokud tento přístup nebude pro soukromý 
sektor, zejména malé a střední podniky, 
představovat neúměrné vícenáklady;

Or. en

Pozměňovací návrh 259
Judith A. Merkies, Nessa Childers, Kriton Arsenis

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. podporuje návrh Komise ohledně 
zavedení hlavního ukazatele, který bude 
doplněn souborem ukazatelů týkajících se 
půdy, vody, surovin a uhlíku; zdůrazňuje, 
že tyto ukazatele musí vycházet z přístupu
environmentální stopy, který zohledňuje
dopady jejich celého životního cyklu;

23. podporuje návrh Komise zavést soubor
ukazatelů týkajících se půdy, vody, surovin 
a uhlíku; naléhavě vyzývá Komisi, aby tyto
čtyři ukazatele spotřeby představovaly 
půdní, vodní, materiálovou a uhlíkovou 
stopu, a zohledňovaly tak skryté toky, 
jakož i případné přenosy environmentální
zátěže na třetí země;

Or. en

Pozměňovací návrh 260
Rovana Plumb

Návrh usnesení
Bod 23 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23a. vyzývá Komisi, aby do roku 2013 
vymezila kritéria, která musí určité látky a 
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předměty splňovat, aby na ně bylo 
pohlíženo jako na vedlejší produkty, a 
nikoli jako na odpad, čímž se členským 
státům poskytnou instrukce, kterými se 
budou muset řídit při podporování 
volného pohybu zboží a odstraňování 
nerovností a překážek, pokud jde o 
podmínky činnosti hospodářských 
subjektů;

Or. ro

Pozměňovací návrh 261
Karl-Heinz Florenz, Christa Klaß

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. zdůrazňuje, že zvláštní ukazatele 
účinného využívání zdrojů jsou zásadní ve 
všech oblastech politiky, a vyzývá Komisi, 
aby začlenila ukazatele účinného využívání 
zdrojů do všech svých posuzování dopadů;

24. zdůrazňuje, že zvláštní ukazatele 
účinného využívání zdrojů jsou zásadní ve 
všech oblastech politiky, a vyzývá Komisi, 
aby začlenila ukazatele účinného využívání 
zdrojů do všech svých posuzování dopadů;
domnívá se rovněž, že průběžná „kontrola 
účelnosti“ stanovená ve sdělení Komise 
COM(2010)0614 by měla být nezbytnou 
součástí každého posouzení dopadu;

Or. de

Pozměňovací návrh 262
Jolanta Emilia Hibner

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. zdůrazňuje, že zvláštní ukazatele 
účinného využívání zdrojů jsou zásadní ve 
všech oblastech politiky, a vyzývá Komisi, 
aby začlenila ukazatele účinného využívání 

24. zdůrazňuje, že zvláštní ukazatele 
účinného využívání zdrojů, jejichž seznam 
Komise předloží, jsou zásadní ve všech 
oblastech politiky, a vyzývá Komisi, aby 
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zdrojů do všech svých posuzování dopadů; začlenila ukazatele účinného využívání 
zdrojů do všech svých posuzování dopadů;

Or. pl

Pozměňovací návrh 263
Bas Eickhout, Satu Hassi

Návrh usnesení
Bod 24 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24a. vyzývá Komisi, aby přezkoumala 
politiky EU a posoudila mimo jiné 
vnitrostátní akční plány pro obnovitelnou 
energii a společnou zemědělskou politiku, 
pokud jde o jejich dopad na účinné 
využívání zdrojů; 

Or. en

Pozměňovací návrh 264
Karl-Heinz Florenz, Christa Klaß

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. domnívá se, že cílem sedmého akčního 
programu pro životní prostředí by mělo být 
dosažení vize a dílčích cílů plánu pro 
Evropu účinněji využívající zdroje;

25. domnívá se, že cílem sedmého akčního 
programu pro životní prostředí by mělo být 
dosažení vize plánu pro Evropu účinněji 
využívající zdroje;

Or. de

Pozměňovací návrh 265
Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh usnesení
Bod 25
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. domnívá se, že cílem sedmého akčního 
programu pro životní prostředí by mělo být 
dosažení vize a dílčích cílů plánu pro 
Evropu účinněji využívající zdroje;

25. domnívá se, že cílem sedmého akčního 
programu pro životní prostředí by mělo být
poskytnutí správného politického rámce 
pro dosažení vize a dílčích a konečných
cílů plánu pro Evropu účinněji využívající 
zdroje;

Or. en

Pozměňovací návrh 266
Jo Leinen

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. domnívá se, že cílem sedmého akčního 
programu pro životní prostředí by mělo být 
dosažení vize a dílčích cílů plánu pro 
Evropu účinněji využívající zdroje;

25. domnívá se, že cílem sedmého akčního 
programu pro životní prostředí by mělo být 
dosažení vize a dílčích cílů plánu pro 
Evropu účinněji využívající zdroje a 
odpovídající přeměna dílčích cílů v cíle 
konečné;

Or. en

Pozměňovací návrh 267
Richard Seeber

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. domnívá se, že cílem sedmého akčního 
programu pro životní prostředí by mělo být 
dosažení vize a dílčích cílů plánu pro 
Evropu účinněji využívající zdroje;

25. domnívá se, že cílem sedmého akčního 
programu pro životní prostředí by mělo 
rovněž být dosažení vize a dílčích cílů 
plánu pro Evropu účinněji využívající 
zdroje;

Or. de
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Pozměňovací návrh 268
Riikka Manner

Návrh usnesení
Bod 25 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25a. domnívá se, že účinné využívání 
zdrojů je často znesnadňováno 
těžkopádnými administrativními postupy; 
vyzývá Komisi, aby zjednodušila 
schvalovací postupy, a umožnila tak 
efektivnější uplatňování účinného 
využívání zdrojů;

Or. fi

Pozměňovací návrh 269
Riikka Manner

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. zdůrazňuje, že ekologické inovace EU 
podporují účinnější využívání zdrojů za 
našimi hranicemi, čímž omezují 
vyčerpávání globálních zdrojů; naléhavě 
proto vyzývá členské státy, aby posílily své 
vnitrostátní strategie účinného využívání 
zdrojů a sdílely své znalosti na globálních 
fórech, jako je summit Rio+20;

26. zdůrazňuje, že ekologické inovace EU 
podporují účinnější využívání zdrojů za 
našimi hranicemi, čímž omezují 
vyčerpávání globálních zdrojů; naléhavě 
proto vyzývá členské státy, aby posílily své 
vnitrostátní strategie účinného využívání 
zdrojů a sdílely své znalosti na globálních 
fórech, jako je summit Rio+20; domnívá 
se, že rychle rostoucí celosvětová spotřeba 
a nedostatečné zásoby surovin jsou 
signálem toho, že je třeba investovat do 
účinného využívání zdrojů v celosvětovém 
měřítku;

Or. fi
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Pozměňovací návrh 270
Judith A. Merkies, Nessa Childers, Marita Ulvskog, Kriton Arsenis

Návrh usnesení
Bod 26 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26a. oceňuje iniciativu, kterou Komise 
inspirovaná právním předpisem Dodd-
Frank přijatým ve Spojených státech 
projevila prostřednictvím směrnice o 
transparentnosti, a vyzývá Komisi, aby do 
této směrnice začlenila kritéria 
udržitelnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 271
Rovana Plumb

Návrh usnesení
Bod 26 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26a. domnívá se, že Evropa účinně 
využívající zdroje představuje vhodný 
rámec pro vytvoření „zelených“ 
pracovních míst pro všechny bez výjimky;

Or. ro

Pozměňovací návrh 272
Rovana Plumb

Návrh usnesení
Bod 26 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26b. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
připravily veřejné informační a vzdělávací 
kampaně zaměřené na zvýšení odbytu 



PE485.855v01-00 62/62 AM\895358CS.doc

CS

produktů z recyklovaného odpadu;

Or. ro


