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Pozměňovací návrh 405
Giancarlo Scottà

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 71 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

71. S cílem zlepšit faktickou základnu pro 
politiku v oblasti životního prostředí 
program zajistí, aby do roku 2020:

71. S cílem zlepšit faktickou základnu pro 
politiku v oblasti životního prostředí by
program měl zajistit, aby do roku 2020:

Or. it

Pozměňovací návrh 406
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 71 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

71. S cílem zlepšit faktickou základnu pro 
politiku v oblasti životního prostředí 
program zajistí, aby do roku 2020:

71. S cílem zlepšit faktickou základnu pro 
politiku v oblasti životního prostředí a 
znalosti o této politice program zajistí, aby 
do roku 2020:

Or. en

Pozměňovací návrh 407
Margrete Auken, Jo Leinen, Gaston Franco, Gerben-Jan Gerbrandy, Anna Rosbach

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 71 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) tvůrci politik a podniky měli lepší základ 
pro vývoj a provádění politiky v oblasti 
životního prostředí a klimatu, včetně 
měření nákladů a přínosů;

a) tvůrci politik a podniky měli lepší základ 
pro vývoj a provádění politiky v oblasti 
životního prostředí a klimatu, včetně 
měření nákladů a přínosů v případě přijetí 
nebo nepřijetí opatření;
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Or. en

Odůvodnění

Alternativní verze společných pozměňovacích návrhů předložených zpravodajem. Sladění 
znění týkajícího se nákladů a přínosů v případě přijetí opatření a nepřijetí opatření, které se 
objevuje v jiné části textu.

Pozměňovací návrh 408
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 71 – pododstavec 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) byl zvýšen podíl finančních prostředků 
EU na výzkum vynaložených na 
posouzení rizik nových výrobků, postupů 
a technologií.

Or. en

Pozměňovací návrh 409
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 71 – pododstavec 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) koordinovat výzkumné úsilí na úrovni 
EU a členských států a soustředit je na 
řešení klíčových nedostatků ve znalostech 
o životním prostředí, včetně rizik 
environmentálních bodů zlomu;

a) koordinovat výzkumné úsilí na úrovni 
EU a členských států a soustředit je na 
řešení klíčových nedostatků ve znalostech 
o životním prostředí, včetně rizik 
environmentálních bodů zlomu, jak 
zdůraznila myšlenka hranic naší planety;

Or. en

Pozměňovací návrh 410
Claudiu Ciprian Tănăsescu
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Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 71 – pododstavec 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) koordinovat výzkumné úsilí na úrovni 
EU a členských států a soustředit je na 
řešení klíčových nedostatků ve znalostech 
o životním prostředí, včetně rizik 
environmentálních bodů zlomu;

a) koordinovat a podporovat výzkumné 
úsilí na úrovni EU a členských států a 
soustředit je na řešení klíčových nedostatků 
ve znalostech o životním prostředí, včetně 
rizik environmentálních bodů zlomu;

Or. en

Pozměňovací návrh 411
Elena Oana Antonescu

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 71 – pododstavec 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) koordinovat výzkumné úsilí na úrovni 
EU a členských států a soustředit je na 
řešení klíčových nedostatků ve znalostech 
o životním prostředí, včetně rizik 
environmentálních bodů zlomu;

a) koordinovat a podporovat výzkumné 
úsilí na úrovni EU a členských států a 
soustředit je na řešení klíčových nedostatků 
ve znalostech o životním prostředí, včetně 
rizik environmentálních bodů zlomu;

Or. en

Pozměňovací návrh 412
Andrés Perelló Rodríguez

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 71 – pododstavec 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) koordinovat výzkumné úsilí na úrovni 
EU a členských států a soustředit je na 
řešení klíčových nedostatků ve znalostech 
o životním prostředí, včetně rizik 
environmentálních bodů zlomu;

a) zabránit rozpočtovým škrtům v oblasti 
výzkumu a zároveň zvýšit a koordinovat 
výzkumné úsilí na úrovni EU a členských 
států a soustředit je na řešení klíčových 
nedostatků ve znalostech o životním 
prostředí, včetně rizik environmentálních 
bodů zlomu;
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Or. es

Pozměňovací návrh 413
Margrete Auken, Jo Leinen, Gaston Franco, Gerben-Jan Gerbrandy, Anna Rosbach

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 71 – pododstavec 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) přijmout systematický přístup k řízení 
rizik;

b) přijmout systematický a integrovaný
přístup k řízení rizik, který bude založen 
na zásadě předběžné opatrnosti a 
prevence, na zásadě „znečišťovatel platí“, 
na zásadě nápravy znečištění u zdroje a 
rovněž na zásadě proporcionality;

Or. en

Odůvodnění

Stejné znění jako u společných pozměňovacích návrhů předložených zpravodajem.

Pozměňovací návrh 414
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 71 – pododstavec 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) přijmout systematický přístup k řízení 
rizik;

b) přijmout systematický a integrovaný
přístup k řízení rizik;

Or. en

Pozměňovací návrh 415
Elena Oana Antonescu

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 71 – pododstavec 2 – písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) přijmout systematický přístup k řízení 
rizik;

b) přijmout systematický a integrovaný
přístup k řízení rizik;

Or. en

Pozměňovací návrh 416
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 71 – pododstavec 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) zjednodušit, zefektivnit a modernizovat 
sběr, řízení a sdílení údajů a informací o 
životním prostředí a změně klimatu.

c) zjednodušit, zefektivnit a modernizovat 
sběr, řízení a sdílení údajů a informací o 
životním prostředí a změně klimatu ve 
všech fázích cyklu politiky EU v oblasti 
životního prostředí a klimatu.

Or. en

Pozměňovací návrh 417
Margrete Auken, Jo Leinen, Gaston Franco, Gerben-Jan Gerbrandy, Anna Rosbach

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 71 – pododstavec 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) zjednodušit, zefektivnit a modernizovat 
sběr, řízení a sdílení údajů a informací o 
životním prostředí a změně klimatu.

c) zjednodušit, zefektivnit a modernizovat 
sběr, řízení a sdílení údajů a informací o 
životním prostředí a změně klimatu –
včetně vytvoření a zavedení evropského 
systému sdílení informací o životním 
prostředí.

Or. en

Odůvodnění

Jak navrhl zpravodaj ve společných pozměňovacích návrzích.
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Pozměňovací návrh 418
Elena Oana Antonescu

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 71 – pododstavec 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) zjednodušit, zefektivnit a modernizovat 
sběr, řízení a sdílení údajů a informací o 
životním prostředí a změně klimatu.

c) zjednodušit, zefektivnit a modernizovat 
sběr, řízení a sdílení údajů a informací o 
životním prostředí a změně klimatu ve 
všech fázích cyklu politiky EU v oblasti 
životního prostředí a klimatu.

Or. en

Pozměňovací návrh 419
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 71 – pododstavec 2 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) dokončit komplexní posouzení 
dostupnosti udržitelných dodávek biomasy 
a konkurenčních způsobů využívání a 
potřeb.

Or. en

Pozměňovací návrh 420
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 71 – pododstavec 2 – písm. c b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(cb) ustanovit komplexní základnu 
znalostí o expozici chemickým látkám a 
chemické toxicitě s cílem podpořit 



AM\931429CS.doc 9/60 PE508.029v01-00

CS

strategii pro netoxické životní prostředí.

Or. en

(Souvisí s pozměňovacím návrhem k bodu 52 druhému pododstavci písm. d), který podali 
stejní autoři.)

Odůvodnění

K požadavkům na zlepšení faktické základny pro politiku v oblasti životního prostředí je třeba 
přidat nezbytnost ustanovit komplexní základnu znalostí o expozici chemickým látkám a 
chemické toxicitě.

Pozměňovací návrh 421
João Ferreira, Sabine Wils

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 72

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

72. Úsilí nezbytné k dosažení výše 
uvedených cílů si vyžádá odpovídající 
investice z veřejných a soukromých 
zdrojů. Přestože se mnoho zemí snaží 
vyrovnat s hospodářskou a finanční krizí, 
potřeba hospodářských reforem a snížení 
veřejného dluhu zároveň nabízejí nové 
příležitosti k rychlému přechodu na 
nízkouhlíkové hospodářství účinně 
využívající zdroje.

vypouští se

Or. pt

Pozměňovací návrh 422
Giancarlo Scottà

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 72

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

72. Úsilí nezbytné k dosažení výše 
uvedených cílů si vyžádá odpovídající 

72. Úsilí nezbytné k dosažení výše 
uvedených cílů si vyžádá odpovídající 



PE508.029v01-00 10/60 AM\931429CS.doc

CS

investice z veřejných a soukromých zdrojů. 
Přestože se mnoho zemí snaží vyrovnat 
s hospodářskou a finanční krizí, potřeba 
hospodářských reforem a snížení 
veřejného dluhu zároveň nabízejí nové 
příležitosti k rychlému přechodu na 
nízkouhlíkové hospodářství účinně 
využívající zdroje.

investice z veřejných a soukromých zdrojů. 
Přestože se mnoho zemí snaží vyrovnat 
s hospodářskou a finanční krizí, přechod 
na nízkouhlíkové hospodářství účinněji 
využívající zdroje může představovat 
příležitost, pokud jde o reformy potřebné 
k oživení hospodářského růstu, a tím i ke 
snížení veřejného dluhu.

Or. it

Pozměňovací návrh 423
João Ferreira, Sabine Wils

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 73

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

73. Přilákání investic do některých oblastí 
je v současné době obtížné, protože 
neexistují cenové signály z trhu nebo 
existují jen cenové signály zkreslené, 
vyplývající z toho, že nebyly řádně 
zohledněny náklady na ochranu životního 
prostředí nebo že byly přiděleny veřejné 
dotace na činnosti škodlivé pro životní 
prostředí.

73. Provedení politik v oblasti životního 
prostředí vyžaduje veřejný rozpočet a 
zvýšení počtu pracovních míst s náležitou 
profesní dráhou ve veřejné správě na 
vnitrostátní, regionální nebo místní 
úrovni, což jsou skutečnosti, které byly 
znemožněny politikami úsporných 
opatření a škrtů ve veřejných výdajích 
uloženými některým členským státům; EU 
bude muset tyto politiky přezkoumat, aby 
bylo možné dosáhnout cílů v oblasti 
životního prostředí.

Or. pt

Pozměňovací návrh 424
João Ferreira, Sabine Wils

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 74

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

74. Unie a členské státy budou muset 
nastolit vhodné podmínky pro zajištění 

74. Unie a členské státy budou muset 
nastolit vhodné podmínky pro to, aby 
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toho, aby byly řádně řešeny vnější faktory 
životního prostředí a aby soukromý sektor 
získával správné tržní signály při řádném 
zohlednění všech nepříznivých sociálních 
dopadů.  To bude znamenat systematičtější 
uplatňování zásady „znečišťovatel platí“ 
postupným ukončováním dotací, které 
škodí životnímu prostředí, a přesunem 
daňové zátěže z trhu práce na znečištění.
Jelikož přírodní zdroje jsou stále vzácnější, 
ekonomické výnosy a zisky spojené s 
jejich vlastnictvím nebo výhradním 
využíváním se mohou zvýšit. Veřejná 
intervence, která zajistí, aby tyto výnosy 
nebyly nadměrné a aby byly zohledněny 
vnější faktory, povede k účinnějšímu 
využívání těchto zdrojů, napomůže 
předcházet narušení trhu a bude zdrojem 
veřejných příjmů. V rámci evropského 
semestru budou sledovány priority v 
oblasti životního prostředí a klimatu, 
budou-li mít význam pro perspektivu 
udržitelného růstu jednotlivých členských 
států, jimž jsou určena specifická 
doporučení. Na úrovni EU a na úrovni 
vnitrostátní by měly být ve větší míře 
využívány další tržní nástroje, např. platby 
za ekosystémové služby, podporující 
zapojení soukromého sektoru a udržitelnou 
správu přírodního bohatství.

příroda a společenství zaujaly lepší pozici 
v porovnání se soukromým hromaděním 
kapitálu, což je záruka rovnosti a sociální 
spravedlnosti, která klade zásady 
hospodářské demokracie nad zákony trhu, 
umožňuje zajistit, aby byly řádně řešeny 
vnější faktory životního prostředí a aby
regulovaný trh vysílal správné signály 
soukromému sektoru při řádném 
zohlednění všech nepříznivých sociálních 
dopadů. Jelikož přírodní zdroje jsou stále 
vzácnější, je stále důležitější, aby jejich 
vlastnictví bylo veřejné nebo se postupně 
stávalo veřejným, aby bylo možné zajistit 
přístup pro všechny, který bere ohledy na 
životní prostředí, což jsou znaky vysoce 
kvalitních veřejných služeb. Veřejná 
intervence zajistí, aby výnosy spojené 
s těmito službami nebyly nadměrné, a 
zaručí účinné využívání těchto zdrojů 
přístupné pro všechny. Budou sledovány 
priority v oblasti životního prostředí a 
klimatu v rámci nezbytného udržitelného 
růstu jednotlivých členských států, jimž 
jsou určena specifická doporučení. Na 
úrovni EU a na úrovni vnitrostátní by měly 
být ve větší míře využívány další nástroje 
pro regulaci trhu, podporující zapojení 
veřejného sektoru a udržitelnou správu 
přírodních zdrojů.

Or. pt

Pozměňovací návrh 425
Giancarlo Scottà

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 74

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

74. Unie a členské státy budou muset 
nastolit vhodné podmínky pro zajištění 
toho, aby byly řádně řešeny vnější faktory 
životního prostředí a aby soukromý sektor 
získával správné tržní signály při řádném 

74. Unie a členské státy budou muset 
nastolit vhodné podmínky pro zajištění 
toho, aby byly řádně řešeny vnější faktory 
životního prostředí a aby soukromý sektor 
získával správné tržní signály při řádném 
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zohlednění všech nepříznivých sociálních 
dopadů. To bude znamenat systematičtější 
uplatňování zásady „znečišťovatel platí“ 
postupným ukončováním dotací, které 
škodí životnímu prostředí, a přesunem 
daňové zátěže z trhu práce na znečištění.  
Jelikož přírodní zdroje jsou stále vzácnější, 
ekonomické výnosy a zisky spojené s 
jejich vlastnictvím nebo výhradním 
využíváním se mohou zvýšit. Veřejná 
intervence, která zajistí, aby tyto výnosy 
nebyly nadměrné a aby byly zohledněny 
vnější faktory, povede k účinnějšímu 
využívání těchto zdrojů, napomůže 
předcházet narušení trhu a bude zdrojem 
veřejných příjmů.  V rámci evropského 
semestru budou sledovány priority v 
oblasti životního prostředí a klimatu, 
budou-li mít význam pro perspektivu 
udržitelného růstu jednotlivých členských 
států, jimž jsou určena specifická 
doporučení. Na úrovni EU a na úrovni 
vnitrostátní by měly být ve větší míře 
využívány další tržní nástroje, např. platby 
za ekosystémové služby, podporující
zapojení soukromého sektoru a udržitelnou 
správu přírodního bohatství.

zohlednění všech nepříznivých sociálních 
dopadů. To bude znamenat systematičtější 
uplatňování zásady „znečišťovatel platí“ 
postupným ukončováním dotací, které 
škodí životnímu prostředí. Jelikož přírodní 
zdroje jsou stále vzácnější, ekonomické 
výnosy a zisky spojené s jejich 
vlastnictvím nebo výhradním využíváním 
se mohou zvýšit. Veřejná intervence, která 
zajistí, aby tyto výnosy nebyly nadměrné a 
aby byly zohledněny vnější faktory, 
povede k účinnějšímu využívání těchto 
zdrojů, napomůže předcházet narušení trhu 
a bude zdrojem veřejných příjmů.  V rámci 
evropského semestru budou sledovány 
priority v oblasti životního prostředí a 
klimatu, budou-li mít význam pro 
perspektivu udržitelného růstu jednotlivých 
členských států, jimž jsou určena 
specifická doporučení. Na úrovni EU a na 
úrovni vnitrostátní by mělo být podpořeno
zapojení soukromého sektoru a udržitelná 
správa přírodního bohatství.

Or. it

Pozměňovací návrh 426
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 74

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

74. Unie a členské státy budou muset 
nastolit vhodné podmínky pro zajištění 
toho, aby byly řádně řešeny vnější faktory 
životního prostředí a aby soukromý sektor 
získával správné tržní signály při řádném 
zohlednění všech nepříznivých sociálních 
dopadů. To bude znamenat systematičtější 
uplatňování zásady „znečišťovatel platí“ 

74. Unie a členské státy by měly zvážit 
nastolení vhodných podmínek, které 
umožní, aby byly řádně řešeny vnější 
faktory životního prostředí a aby soukromý 
sektor získával správné tržní signály při 
řádném zohlednění všech nepříznivých 
hospodářských a sociálních dopadů. To 
může znamenat systematičtější uplatňování 
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postupným ukončováním dotací, které 
škodí životnímu prostředí, a přesunem 
daňové zátěže z trhu práce na znečištění. 
Jelikož přírodní zdroje jsou stále vzácnější, 
ekonomické výnosy a zisky spojené s 
jejich vlastnictvím nebo výhradním 
využíváním se mohou zvýšit. Veřejná 
intervence, která zajistí, aby tyto výnosy 
nebyly nadměrné a aby byly zohledněny 
vnější faktory, povede k účinnějšímu 
využívání těchto zdrojů, napomůže 
předcházet narušení trhu a bude zdrojem 
veřejných příjmů. V rámci evropského 
semestru budou sledovány priority v 
oblasti životního prostředí a klimatu, 
budou-li mít význam pro perspektivu 
udržitelného růstu jednotlivých členských 
států, jimž jsou určena specifická 
doporučení. Na úrovni EU a na úrovni 
vnitrostátní by měly být ve větší míře 
využívány další tržní nástroje, např. platby 
za ekosystémové služby, podporující 
zapojení soukromého sektoru a udržitelnou 
správu přírodního bohatství.

zásady „znečišťovatel platí“ postupným 
ukončováním dotací, které škodí životnímu 
prostředí, a nestranným přesunem daňové 
zátěže z trhu práce na znečištění. Jelikož 
přírodní zdroje jsou stále vzácnější, 
ekonomické výnosy a zisky spojené s 
jejich vlastnictvím nebo výhradním 
využíváním se mohou zvýšit. Veřejná 
intervence, která zajistí, aby tyto výnosy 
nebyly nadměrné a aby byly zohledněny 
vnější faktory, povede k účinnějšímu 
využívání těchto zdrojů, napomůže 
předcházet narušení trhu a bude zdrojem 
veřejných příjmů. V rámci evropského 
semestru budou sledovány priority v 
oblasti životního prostředí a klimatu, 
budou-li mít význam pro perspektivu 
udržitelného růstu jednotlivých členských 
států, jimž jsou určena specifická 
doporučení. Na úrovni EU a na úrovni 
vnitrostátní by měly být ve větší míře 
využívány další tržní nástroje, např. platby 
za ekosystémové služby, podporující 
zapojení soukromého sektoru a udržitelnou 
správu přírodního bohatství.

Or. en

Pozměňovací návrh 427
Jean-Pierre Audy

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 74

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

74. Unie a členské státy budou muset 
nastolit vhodné podmínky pro zajištění 
toho, aby byly řádně řešeny vnější faktory 
životního prostředí a aby soukromý sektor 
získával správné tržní signály při řádném 
zohlednění všech nepříznivých sociálních 
dopadů. To bude znamenat systematičtější 
uplatňování zásady „znečišťovatel platí“ 
postupným ukončováním dotací, které 
škodí životnímu prostředí, a přesunem 

74. Unie a členské státy budou muset 
nastolit vhodné podmínky pro zajištění 
toho, aby byly řádně řešeny vnější faktory 
životního prostředí a aby soukromý sektor 
získával správné tržní signály při řádném 
zohlednění všech nepříznivých sociálních 
dopadů. To bude znamenat systematičtější 
uplatňování zásady „znečišťovatel platí“ 
postupným ukončováním dotací, které 
škodí životnímu prostředí, a přesunem 



PE508.029v01-00 14/60 AM\931429CS.doc

CS

daňové zátěže z trhu práce na znečištění. 
Jelikož přírodní zdroje jsou stále vzácnější, 
ekonomické výnosy a zisky spojené s 
jejich vlastnictvím nebo výhradním 
využíváním se mohou zvýšit. Veřejná 
intervence, která zajistí, aby tyto výnosy 
nebyly nadměrné a aby byly zohledněny 
vnější faktory, povede k účinnějšímu 
využívání těchto zdrojů, napomůže 
předcházet narušení trhu a bude zdrojem 
veřejných příjmů. V rámci evropského 
semestru budou sledovány priority v 
oblasti životního prostředí a klimatu, 
budou-li mít význam pro perspektivu 
udržitelného růstu jednotlivých členských 
států, jimž jsou určena specifická 
doporučení. Na úrovni EU a na úrovni 
vnitrostátní by měly být ve větší míře 
využívány další tržní nástroje, např. platby 
za ekosystémové služby, podporující 
zapojení soukromého sektoru a udržitelnou 
správu přírodního bohatství.

daňové zátěže z trhu práce na znečištění. 
Jelikož přírodní zdroje jsou stále vzácnější, 
ekonomické výnosy a zisky spojené s 
jejich vlastnictvím nebo výhradním 
využíváním se mohou zvýšit. Veřejná 
intervence, která zajistí, aby byly 
zohledněny vnější faktory, povede k 
účinnějšímu využívání těchto zdrojů, 
napomůže předcházet narušení trhu a bude 
zdrojem veřejných příjmů. V rámci 
evropského semestru budou sledovány 
priority v oblasti životního prostředí a 
klimatu, budou-li mít význam pro 
perspektivu udržitelného růstu jednotlivých 
členských států, jimž jsou určena 
specifická doporučení. Na úrovni EU a na 
úrovni vnitrostátní by měly být ve větší 
míře využívány další tržní nástroje, např. 
platby za ekosystémové služby, 
podporující zapojení soukromého sektoru a 
udržitelnou správu přírodního bohatství.

Or. fr

Pozměňovací návrh 428
Margrete Auken

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 74

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

74. Unie a členské státy budou muset 
nastolit vhodné podmínky pro zajištění 
toho, aby byly řádně řešeny vnější faktory 
životního prostředí a aby soukromý sektor 
získával správné tržní signály při řádném 
zohlednění všech nepříznivých sociálních 
dopadů. To bude znamenat systematičtější 
uplatňování zásady „znečišťovatel platí“ 
postupným ukončováním dotací, které 
škodí životnímu prostředí, a přesunem 
daňové zátěže z trhu práce na znečištění. 
Jelikož přírodní zdroje jsou stále vzácnější, 
ekonomické výnosy a zisky spojené s 

74. Unie a členské státy budou muset 
nastolit vhodné podmínky pro zajištění 
toho, aby byly řádně řešeny vnější faktory 
životního prostředí a aby soukromý sektor 
získával správné tržní signály při řádném 
zohlednění všech nepříznivých sociálních 
dopadů. To bude znamenat systematičtější 
uplatňování zásady „znečišťovatel platí“ 
postupným ukončováním dotací, které 
škodí životnímu prostředí, přesunem 
daňové zátěže z trhu práce na znečištění a 
usilováním o zajištění společné výše 
ekologického zdanění v celé Unii. Jelikož 
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jejich vlastnictvím nebo výhradním 
využíváním se mohou zvýšit. Veřejná 
intervence, která zajistí, aby tyto výnosy 
nebyly nadměrné a aby byly zohledněny 
vnější faktory, povede k účinnějšímu 
využívání těchto zdrojů, napomůže 
předcházet narušení trhu a bude zdrojem 
veřejných příjmů. V rámci evropského 
semestru budou sledovány priority v 
oblasti životního prostředí a klimatu, 
budou-li mít význam pro perspektivu 
udržitelného růstu jednotlivých členských 
států, jimž jsou určena specifická 
doporučení. Na úrovni EU a na úrovni 
vnitrostátní by měly být ve větší míře 
využívány další tržní nástroje, např. platby 
za ekosystémové služby, podporující 
zapojení soukromého sektoru a udržitelnou 
správu přírodního bohatství.

přírodní zdroje jsou stále vzácnější, 
ekonomické výnosy a zisky spojené s 
jejich vlastnictvím nebo výhradním 
využíváním se mohou zvýšit. Veřejná 
intervence, která zajistí, aby tyto výnosy 
nebyly nadměrné a aby byly zohledněny 
vnější faktory, povede k účinnějšímu 
využívání těchto zdrojů, napomůže 
předcházet narušení trhu a bude zdrojem 
veřejných příjmů. V rámci evropského 
semestru budou sledovány priority v 
oblasti životního prostředí a klimatu, 
budou-li mít význam pro perspektivu 
udržitelného růstu jednotlivých členských 
států, jimž jsou určena specifická 
doporučení. Na úrovni EU a na úrovni 
vnitrostátní by měly být ve větší míře 
využívány další tržní nástroje, např. platby 
za ekosystémové služby, podporující 
zapojení soukromého sektoru a udržitelnou 
správu přírodního bohatství.

Or. en

Odůvodnění

Za účelem omezení chování, které škodí životnímu prostředí, a zajištění rovných podmínek 
pro všechny podniky by měla být zavedena společná výše ekologického zdanění v celé Unii.

Pozměňovací návrh 429
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 74

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

74. Unie a členské státy budou muset
nastolit vhodné podmínky pro zajištění 
toho, aby byly řádně řešeny vnější faktory 
životního prostředí a aby soukromý sektor 
získával správné tržní signály při řádném 
zohlednění všech nepříznivých sociálních 
dopadů. To bude znamenat systematičtější 
uplatňování zásady „znečišťovatel platí“ 
postupným ukončováním dotací, které 

74. Unie a členské státy budou muset 
nastolit vhodné podmínky pro zajištění 
toho, aby byly řádně řešeny vnější faktory 
životního prostředí a aby soukromý sektor 
získával správné tržní signály při řádném 
zohlednění všech nepříznivých sociálních 
dopadů. To bude znamenat systematičtější 
uplatňování zásady „znečišťovatel platí“ 
postupným ukončováním dotací, které 
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škodí životnímu prostředí, a přesunem 
daňové zátěže z trhu práce na znečištění. 
Jelikož přírodní zdroje jsou stále vzácnější, 
ekonomické výnosy a zisky spojené s 
jejich vlastnictvím nebo výhradním 
využíváním se mohou zvýšit. Veřejná 
intervence, která zajistí, aby tyto výnosy 
nebyly nadměrné a aby byly zohledněny 
vnější faktory, povede k účinnějšímu 
využívání těchto zdrojů, napomůže 
předcházet narušení trhu a bude zdrojem 
veřejných příjmů. V rámci evropského 
semestru budou sledovány priority v 
oblasti životního prostředí a klimatu, 
budou-li mít význam pro perspektivu 
udržitelného růstu jednotlivých členských 
států, jimž jsou určena specifická 
doporučení. Na úrovni EU a na úrovni 
vnitrostátní by měly být ve větší míře 
využívány další tržní nástroje, např. platby 
za ekosystémové služby, podporující 
zapojení soukromého sektoru a udržitelnou 
správu přírodního bohatství.

škodí životnímu prostředí, a přesunem 
daňové zátěže z trhu práce na znečištění a 
spotřebu zdrojů. Jelikož přírodní zdroje 
jsou stále vzácnější, ekonomické výnosy a 
zisky spojené s jejich vlastnictvím nebo 
výhradním využíváním se mohou zvýšit. 
Veřejná intervence, která zajistí, aby tyto 
výnosy nebyly nadměrné a aby byly 
zohledněny vnější faktory, povede k 
účinnějšímu využívání těchto zdrojů, 
napomůže předcházet narušení trhu a bude 
zdrojem veřejných příjmů. V rámci 
evropského semestru budou 
prostřednictvím zavedení hlavních 
ukazatelů sledovány priority v oblasti 
životního prostředí a klimatu, budou-li mít 
význam pro perspektivu udržitelného růstu 
jednotlivých členských států, jimž jsou 
určena specifická doporučení. Na úrovni 
EU a na úrovni vnitrostátní by měly být ve 
větší míře využívány další tržní nástroje, 
např. platby za ekosystémové služby, 
podporující zapojení soukromého sektoru a 
udržitelnou správu přírodního bohatství.

Or. en

Pozměňovací návrh 430
Ewald Stadler

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 74

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

74. Unie a členské státy budou muset 
nastolit vhodné podmínky pro zajištění 
toho, aby byly řádně řešeny vnější faktory 
životního prostředí a aby soukromý sektor 
získával správné tržní signály při řádném 
zohlednění všech nepříznivých sociálních 
dopadů. To bude znamenat systematičtější 
uplatňování zásady „znečišťovatel platí“ 
postupným ukončováním dotací, které 
škodí životnímu prostředí, a přesunem 
daňové zátěže z trhu práce na znečištění.  

74. Unie a členské státy budou muset 
nastolit vhodné podmínky pro zajištění 
toho, aby byly řádně řešeny vnější faktory 
životního prostředí a aby soukromý sektor 
získával správné tržní signály při řádném 
zohlednění všech nepříznivých sociálních 
dopadů. To bude znamenat systematičtější 
uplatňování zásady „znečišťovatel platí“ 
postupným ukončováním dotací, které 
škodí životnímu prostředí, a přesunem 
daňové zátěže z trhu práce na znečištění.  
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Jelikož přírodní zdroje jsou stále vzácnější, 
ekonomické výnosy a zisky spojené s 
jejich vlastnictvím nebo výhradním 
využíváním se mohou zvýšit. Veřejná 
intervence, která zajistí, aby tyto výnosy 
nebyly nadměrné a aby byly zohledněny 
vnější faktory, povede k účinnějšímu 
využívání těchto zdrojů, napomůže 
předcházet narušení trhu a bude zdrojem 
veřejných příjmů. V rámci evropského 
semestru budou sledovány priority v 
oblasti životního prostředí a klimatu, 
budou-li mít význam pro perspektivu 
udržitelného růstu jednotlivých členských 
států, jimž jsou určena specifická 
doporučení. Na úrovni EU a na úrovni 
vnitrostátní by měly být ve větší míře 
využívány další tržní nástroje, např. platby 
za ekosystémové služby, podporující 
zapojení soukromého sektoru a udržitelnou 
správu přírodního bohatství.

Tento přesun však nesmí vyústit v žádné 
přemístění pracovních míst. Jelikož 
přírodní zdroje jsou stále vzácnější, 
ekonomické výnosy a zisky spojené s 
jejich vlastnictvím nebo výhradním 
využíváním se mohou zvýšit. Veřejná 
intervence, která zajistí, aby tyto výnosy 
nebyly nadměrné a aby byly zohledněny 
vnější faktory, povede k účinnějšímu 
využívání těchto zdrojů, napomůže 
předcházet narušení trhu a bude zdrojem 
veřejných příjmů. V rámci evropského 
semestru budou sledovány priority v 
oblasti životního prostředí a klimatu, 
budou-li mít význam pro perspektivu 
udržitelného růstu jednotlivých členských 
států, jimž jsou určena specifická 
doporučení. Na úrovni EU a na úrovni 
vnitrostátní by měly být ve větší míře 
využívány další tržní nástroje, např. platby 
za ekosystémové služby, podporující 
zapojení soukromého sektoru a udržitelnou 
správu přírodního bohatství.

Or. de

Odůvodnění

Vysoké daňové zatížení již vede zaměstnavatele k přemisťování. Nelze dopustit, aby opatření v 
oblasti životního prostředí tuto situaci zhoršovala.

Pozměňovací návrh 431
João Ferreira

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 75

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

75. Soukromý sektor by měl být rovněž 
vybízen k tomu, aby využil příležitostí, 
které mu nabízí nový finanční rámec EU, k 
většímu zapojení do společného úsilí o 
dosažení cílů v oblasti životního prostředí a 
klimatu, zejména ve vztahu k ekologickým 
inovacím a zavádění nových technologií s 

75. Soukromý sektor by měl být rovněž 
vybízen k tomu, aby využil příležitostí, 
které mu nabízí nový finanční rámec EU, k 
většímu zapojení do společného úsilí o 
dosažení cílů v oblasti životního prostředí a 
klimatu, zejména ve vztahu k ekologickým 
inovacím a zavádění nových technologií s 
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konkrétním zaměřením na malé a střední 
podniky. V rámci evropského inovačního 
partnerství by měly být podporovány 
iniciativy veřejného a soukromého sektoru 
týkající se ekologických inovací, 
např. inovační partnerství v oblasti 
vodohospodářství. Díky novému rámci pro 
inovační finanční nástroje by měl být 
soukromému sektoru usnadněn přístup 
k financování investic do životního 
prostředí – zejména pokud jde o 
biologickou rozmanitost a změnu klimatu.
Evropské podniky by pak měly být 
vybízeny i k tomu, aby informace o 
životním prostředí zveřejňovaly v rámci 
svého finančního výkaznictví, a to ve větší 
míře, než jakou od nich požadují stávající 
právní předpisy EU.

konkrétním zaměřením na malé a střední 
podniky. V rámci evropského inovačního 
partnerství by měly být podporovány 
iniciativy veřejného a soukromého sektoru 
týkající se ekologických inovací, 
např. inovační partnerství v oblasti 
vodohospodářství. Evropské podniky by 
pak měly být vybízeny i k tomu, aby 
informace o životním prostředí 
zveřejňovaly v rámci svého finančního 
výkaznictví, a to ve větší míře, než jakou 
od nich požadují stávající právní předpisy 
EU.

Or. pt

Pozměňovací návrh 432
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 77

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

77. Kromě výše uvedeného začleňování 
umožní zahrnutí „integrovaných projektů“ 
do programu LIFE finanční prostředky na 
podporu opatření v oblasti životního 
prostředí a klimatu kombinovat a uvést je 
do většího souladu s politickými prioritami 
strategičtějším a nákladově efektivnějším 
způsobem.

77. Kromě výše uvedeného začleňování 
umožní zahrnutí „integrovaných projektů“ 
do programu LIFE finanční prostředky na 
podporu opatření v oblasti životního 
prostředí a klimatu kombinovat a uvést je 
do většího souladu s politickými prioritami 
strategičtějším a nákladově efektivnějším 
způsobem, pomocí zapojení široké řady 
projektů včetně „integrovaných projektů“,
pokud jsou splněny zvláštní podmínky 
týkající se pravidel, jimiž se „integrované 
projekty“ a jejich provádění řídí.

Or. en
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Pozměňovací návrh 433
Margrete Auken

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 77 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

77a. Do roku 2020 by finanční prostředky 
z evropských strukturálních fondů a 
Fondu soudržnosti měly být omezeny 
pouze na projekty, které neškodí 
životnímu prostředí. Současně musí 
projekty financované z Fondu soudržnosti 
nebo ze strukturálních fondů, u kterých se 
ukázalo, že způsobily škodu životnímu 
prostředí, vrátit původně přidělenou 
částku z fondů EU.

Or. en

Odůvodnění

V souladu s cílem zachování, ochrany a posílení životního prostředí Unie by žádné fondy EU 
neměly finančně podporovat projekty, jež jsou s tímto cílem v rozporu. Pokud z posouzení 
daného projektu financovaného z prostředků EU vyplyne, že přispívá ke zhoršování životního 
prostředí, prostředky musí být vráceny Unii.  

Pozměňovací návrh 434
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 78

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

78. Dalším zdrojem investic je navýšený 
kapitál poskytnutý Evropské investiční 
bance (EIB) v rámci Paktu pro růst a 
zaměstnanost z roku 2012. 

78. Dalším zdrojem investic je navýšený 
kapitál poskytnutý Evropské investiční 
bance (EIB) v rámci Paktu pro růst a 
zaměstnanost z roku 2012, který by měl být 
použit v souladu s cíli EU v oblasti 
životního prostředí a klimatu. 

Or. en
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Pozměňovací návrh 435
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 80

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

80. Kromě toho je obtížné zpětně sledovat 
výdaje na biologickou rozmanitost a oblast 
klimatu. K posouzení pokroku dosaženého 
při plnění těchto cílů by měl být vytvořen 
systém zpětného sledování a vykazování na 
základě metodiky OECD („ukazatele 
z Ria“). To je důležité z hlediska 
celkového úsilí, jež EU vynakládá 
v souvislosti s mnohostrannými dohodami 
v oblasti změny klimatu a biologické 
rozmanitosti. V tomto ohledu EU přispěje 
k mezivládnímu procesu zahájenému na 
summitu Rio+20 s cílem posoudit potřebu 
finančních prostředků a navrhnout 
možnosti pro vytvoření efektivní strategie 
financování udržitelného rozvoje.

80. Kromě toho je obtížné zpětně sledovat 
výdaje na biologickou rozmanitost a oblast 
klimatu. K posouzení pokroku dosaženého 
při plnění těchto cílů by měl být vytvořen 
systém zpětného sledování a vykazování 
zejména na základě metodiky OECD. To je 
důležité z hlediska celkového úsilí, jež EU 
vynakládá v souvislosti s mnohostrannými 
dohodami v oblasti změny klimatu a 
biologické rozmanitosti. V tomto ohledu 
EU přispěje k mezivládnímu procesu 
zahájenému na summitu Rio+20 s cílem 
posoudit potřebu finančních prostředků a 
navrhnout možnosti pro vytvoření efektivní 
strategie financování udržitelného rozvoje.

Or. en

Pozměňovací návrh 436
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 82 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

82. S cílem zabezpečit investice pro 
politiku v oblasti životního prostředí a 
klimatu a správně nastavit ceny program 
zajistí, aby do roku 2020:

82. S cílem zabezpečit investice pro 
politiku v oblasti životního prostředí a 
klimatu program zajistí, aby do roku 2020:

Or. en

Pozměňovací návrh 437
Giancarlo Scottà
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Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 82 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

82. S cílem zabezpečit investice pro 
politiku v oblasti životního prostředí a 
klimatu a správně nastavit ceny program 
zajistí, aby do roku 2020:

82. S cílem zabezpečit investice pro 
politiku v oblasti životního prostředí a 
klimatu a správně nastavit ceny by program 
měl zajistit, aby do roku 2020:

Or. it

Pozměňovací návrh 438
João Ferreira

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 82 – pododstavec 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) uspíšit postupné ukončení dotací, které 
škodí životnímu prostředí, zvýšit používání 
tržních nástrojů, včetně zdanění, 
stanovení cen a účtování poplatků, a 
rozšířit trhy s environmentálními výrobky 
a službami, a to s náležitým ohledem na 
nepříznivé sociální dopady;

vypouští se

Or. pt

Pozměňovací návrh 439
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 82 – pododstavec 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) uspíšit postupné ukončení dotací, které 
škodí životnímu prostředí, zvýšit používání 
tržních nástrojů, včetně zdanění, stanovení 
cen a účtování poplatků, a rozšířit trhy s 
environmentálními výrobky a službami, a 

a) aby Komise a členské státy 
bezodkladně, a to do roku 2014, přijaly na 
základě definice uvedené v příloze 1 bodě 
82 písm. a) konkrétní plány, podle nichž 
budou postupně do roku 2020 ukončeny 
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to s náležitým ohledem na nepříznivé 
sociální dopady;

všechny dotace, které škodí životnímu 
prostředí, včetně dotací, které pobízejí 
k neúčinnému využívání obnovitelných 
zdrojů, a aby prostřednictvím národních 
programů reforem předložily zprávu o 
pokroku v této oblasti; aby bylo zvýšeno
používání tržních nástrojů, včetně přesunu 
daňové zátěže ve výši minimálně deset 
procent z trhu práce na environmentální
zdanění, stanovení cen a účtování poplatků, 
a rozšířit trhy s environmentálními výrobky 
a službami, a to s náležitým ohledem na 
nepříznivé sociální dopady;

Or. en

Pozměňovací návrh 440
Jo Leinen

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 82 – pododstavec 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) uspíšit postupné ukončení dotací, které 
škodí životnímu prostředí, zvýšit používání 
tržních nástrojů, včetně zdanění, stanovení 
cen a účtování poplatků, a rozšířit trhy s 
environmentálními výrobky a službami, a 
to s náležitým ohledem na nepříznivé 
sociální dopady;

a) aby Komise a členské státy 
bezodkladně, a to do roku 2014, přijaly na 
základě definice uvedené v příloze 1 bodě 
82 písm. a) konkrétní plány, podle nichž 
budou postupně do roku 2020 ukončeny 
všechny dotace, které škodí životnímu 
prostředí, a aby prostřednictvím národních 
programů reforem předložily zprávu o 
pokroku v této oblasti; aby bylo zvýšeno
používání tržních nástrojů, včetně přesunu 
daňové zátěže z trhu práce na 
environmentální zdanění, stanovení cen a 
účtování poplatků, a rozšířit trhy s 
environmentálními výrobky a službami, a 
to s náležitým ohledem na nepříznivé 
sociální dopady;

Or. en
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Pozměňovací návrh 441
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 82 – pododstavec 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) uspíšit postupné ukončení dotací, které 
škodí životnímu prostředí, zvýšit používání 
tržních nástrojů, včetně zdanění, stanovení 
cen a účtování poplatků, a rozšířit trhy s 
environmentálními výrobky a službami, a 
to s náležitým ohledem na nepříznivé 
sociální dopady;

a) uspíšit postupné ukončení dotací, které 
škodí životnímu prostředí, zvýšit používání 
tržních nástrojů, včetně zdanění, stanovení 
cen a účtování poplatků, a rozšířit trhy s 
environmentálními výrobky a službami, a 
to s náležitým ohledem na nepříznivé 
hospodářské a sociální dopady;

Or. en

Pozměňovací návrh 442
Margrete Auken

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 82 – pododstavec 2 – písm. a – bod i (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) ukončit do roku 2020 financování 
projektů, které způsobují škodu na 
životním prostředí, z Fondu soudržnosti a 
ze strukturálních fondů a zároveň 
požadovat, aby byly v plné výši vráceny 
prostředky poskytnuté z těchto fondů na 
projekty, které způsobily škodu na 
životním prostředí;

Or. en

Odůvodnění

V souladu s cílem zachování, ochrany a posílení životního prostředí Unie by žádné fondy EU 
neměly finančně podporovat projekty, jež jsou s tímto cílem v rozporu. Pokud z posouzení 
daného projektu financovaného z prostředků EU vyplyne, že přispívá ke zhoršování životního 
prostředí, prostředky musí být vráceny Unii.
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Pozměňovací návrh 443
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 82 – pododstavec 2 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) je třeba, aby Komise definovala 
dotace, které škodí životnímu prostředí, 
jako „výsledek vládního opatření, které 
uděluje výhodu spotřebitelům nebo 
výrobcům za účelem doplnění jejich 
příjmů nebo snížení jejich nákladů, 
přičemž tím jednají v neprospěch postupů 
nezávadných pro životní prostředí“1;
__________________
1 převzato z OECD (1998 a 2005), in: 
IEEP et al. 2007, viz 
http://ec.europa.eu/environment/enveco/ta
xation/index.htm 

Or. en

Pozměňovací návrh 444
Andrés Perelló Rodríguez

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 82 – pododstavec 2 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) prostřednictvím větší pomoci na 
vnitrostátní úrovni a na úrovni EU 
podpořit úsilí o zajištění energetické 
účinnosti také v domácnostech (tepelné 
izolace, energeticky účinné přístroje, 
instalace drobných generátorů 
obnovitelné energie atd.);

Or. es
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Pozměňovací návrh 445
João Ferreira

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 82 – pododstavec 2 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) začlenit hlediska životního prostředí a 
klimatu do procesu evropského semestru, 
má-li to význam pro vyhlídky jednotlivých 
členských států na udržitelný růst a je-li to 
vhodné pro specifická doporučení 
jednotlivým zemím;

vypouští se

Or. pt

Pozměňovací návrh 446
Giancarlo Scottà

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 86 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

86. S cílem zlepšit začlenění problematiky 
životního prostředí a soudržnost politik 
program zajistí, aby do roku 2020:

86. S cílem zlepšit začlenění problematiky 
životního prostředí a soudržnost politik by
program měl zajistit, aby do roku 2020:

Or. it

Pozměňovací návrh 447
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 86 – pododstavec 2 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) v plné míře provést směrnici o 
strategickém posuzování vlivů na životní 
prostředí1 a směrnici o posuzování vlivů 
na životní prostředí2.
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__________________
1 Směrnice 2001/42/ES
2 Směrnice 85/337/ES

Or. en

Pozměňovací návrh 448
Ewald Stadler

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 87

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

87. EU je hustě osídlená a je 
pravděpodobné, že do roku 2020 bude 80 
% populace EU žít v městských a 
příměstských oblastech. Kvalita života tak 
bude přímo ovlivněna stavem životního 
prostředí ve městech. Dopady měst na 
životní prostředí se projevují i daleko za 
jejich fyzickými hranicemi, neboť města 
jsou v uspokojování poptávky po 
potravinách, energii, prostoru a zdrojích a 
v nakládání s odpadem do značné míry 
odkázána na příměstské a venkovské 
regiony.

87. EU je hustě osídlená a je 
pravděpodobné, že do roku 2020 bude 80 
% populace EU žít v městských a 
příměstských oblastech. Kvalita života tak 
bude přímo ovlivněna stavem životního 
prostředí ve městech. Dopady měst na 
životní prostředí se projevují i daleko za 
jejich fyzickými hranicemi, neboť města 
jsou v uspokojování poptávky po 
potravinách, energii, prostoru a zdrojích a 
v nakládání s odpadem do značné míry 
odkázána na příměstské a venkovské 
regiony. Zvláštní pozornost proto musí být 
věnována podpoře venkovských oblastí a 
vytváření nových pracovních míst na 
venkově.

Or. de

Pozměňovací návrh 449
Andrés Perelló Rodríguez

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 88

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

88. Většina měst čelí řadě společných 
hlavních environmentálních problémů, 

88. Většina měst čelí řadě společných 
hlavních environmentálních problémů, 
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mezi něž patří špatná kvalita ovzduší, 
vysoké úrovně hluku, emise skleníkových 
plynů, nedostatek vody, povodně a bouře, 
kontaminované lokality, opuštěné a 
chátrající průmyslové pozemky nebo 
objekty (brownfields) a odpad. Města EU 
však zároveň udávají směr udržitelnému 
rozvoji měst a často jsou průkopníky 
inovačních řešení problémů v oblasti 
životního prostředí. Stále větší počet 
evropských měst činí udržitelnost 
životního prostředí ústředním tématem 
svých strategií rozvoje.

mezi něž patří špatná kvalita ovzduší, 
nadměrné úrovně hluku, jež ohrožují 
veřejné zdraví, emise skleníkových plynů, 
nedostatek vody, povodně a bouře, 
kontaminované lokality, opuštěné a 
chátrající průmyslové pozemky nebo 
objekty (brownfields) a odpad. Města EU 
však zároveň udávají směr udržitelnému 
rozvoji měst a často jsou průkopníky 
inovačních řešení problémů v oblasti 
životního prostředí. Stále větší počet 
evropských měst činí udržitelnost 
životního prostředí ústředním tématem 
svých strategií rozvoje.

Or. es

Pozměňovací návrh 450
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 88 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

88a. Z dlouhodobého hlediska je nutné, 
aby EU vytvořila komplexní strategii 
zaměřenou na způsob, jakým může zelená 
ekonomika podporující začlenění přispět k 
lepšímu městskému prostředí, a soustředit 
se přitom na začlenění územního 
plánování do cílů souvisejících s účinným 
využíváním zdrojů, nízkouhlíkovou 
ekonomikou, přizpůsobováním se změně 
klimatu, udržitelným využíváním půdy ve 
městech, nakládáním s odpady, odolností 
ekosystémů, vodním hospodářstvím, 
lidským zdravím, účastí veřejnosti na 
rozhodování a vzděláváním a 
informovaností v oblasti životního 
prostředí.

Or. en
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Pozměňovací návrh 451
Christa Klaß, Britta Reimers, Esther de Lange

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 89 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

89a. Politika Unie v oblasti zabezpečení 
potravin by měla být založena na 
udržitelném zemědělství a spravedlivém 
obchodě. Dodávání dostatečného množství 
potravin rostoucí světové populaci s 
měnícími se modely spotřeby vyvíjí v 
důsledku změny klimatu tlak na přírodní 
zdroje. Dovoz bílkovinných plodin ze 
třetích zemí s nedostatečnou úrovní 
ochrany životního prostředí by bylo možné 
snížit pomocí pěstování těchto plodin v 
EU. EU se navíc zavázala k tomu, že bude 
vyžadovat příslušná dvoustranná a 
vícestranná regulační opatření na 
ochranu životního prostředí.

Or. de

Pozměňovací návrh 452
Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 89 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

89a. Strategie plánování měst musí 
zohlednit návrhy představené v řadě 
odborných studií, které navrhují vytvořit 
komplexní metodiku, jež by uznala 
problémy, kterým čelí městské oblasti, a 
navrhla jejich řešení. K těmto problémům 
kromě změny klimatu patří energetika, 
dostupnost, voda, odpady a hluk a rovněž 
otázky týkající se zdravotní péče, dobrých 
životních podmínek, kultury, přírodních 
zdrojů a zastavěných oblastí a potřeba 
nahlížet na město jako na hospodářský a 
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sociální prostor, jehož činnosti vytvářejí 
bohatství a dobré životní podmínky.

Or. es

Pozměňovací návrh 453
Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 89 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

89b. Jakékoli posouzení městské 
udržitelnosti musí vzít v úvahu veřejný 
prospěch z památek, dědictví v podobě 
staveb a architektury, která v daném místě 
existuje, jakož i nezbytnost nalézat nové 
využití chátrajících, neobydlených nebo 
opuštěných obydlí v Evropě, neboť 
výstavba nových projektů bydlení vyžaduje 
zmenšení zelených pásů, těžbu nových 
materiálů a spotřebu energie.

Or. es

Pozměňovací návrh 454
Giancarlo Scottà

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 91 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

91. S cílem posílit udržitelnost měst EU 
program zajistí, aby do roku 2020:

91. S cílem posílit udržitelnost měst EU by
program měl zajistit, aby do roku 2020:

Or. it

Pozměňovací návrh 455
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy
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Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 91 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) většina měst v EU prováděla politiku 
udržitelného územního plánování a 
projektování měst.

a) většina měst v EU prováděla politiku 
udržitelného územního plánování a 
projektování měst v souladu s komplexní 
dlouhodobou strategií udržitelných měst.

Or. en

Pozměňovací návrh 456
Zofija Mazej Kukovič

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 91 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) většina měst v EU prováděla politiku 
udržitelného územního plánování a 
projektování měst.

a) většina měst v EU prováděla politiku 
udržitelného územního plánování a 
projektování měst, včetně udržitelné 
dodávky potravin.

Or. en

Pozměňovací návrh 457
Andrés Perelló Rodríguez

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 91 – pododstavec 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) existovala schválená minimální 
kritéria pro měření znečištění, zejména 
hlukového znečištění a znečištění ovzduší, 
jejichž součástí jsou pokyny stanovující, 
kam by se mělo umístit měřicí zařízení, 
aby se zabránilo chybám při měření nebo 
možným podvodům při předkládání údajů 
naměřených na nevhodném místě. 
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Or. es

Pozměňovací návrh 458
Marit Paulsen

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 91 – pododstavec 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) vymezit a dohodnout soubor kritérií pro 
posuzování environmentální výkonnosti 
měst s ohledem na ekonomické a sociální 
dopady;

a) vymezit a dohodnout soubor kritérií pro 
posuzování environmentální výkonnosti 
měst s ohledem na ekonomické a sociální 
dopady a vzájemnou závislost s okolními 
venkovskými oblastmi;

Or. en

Pozměňovací návrh 459
Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 91 – pododstavec 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) vymezit a dohodnout soubor kritérií pro 
posuzování environmentální výkonnosti 
měst s ohledem na ekonomické a sociální 
dopady;

a) vymezit a dohodnout soubor kritérií pro 
posuzování environmentální výkonnosti 
měst s ohledem na ekonomické a sociální 
dopady a hodnotu jejich zastavěného a 
přírodního prostředí;

Or. es

Pozměňovací návrh 460
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 91 – pododstavec 2 – písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zajistit, aby města měla informace o 
finančních prostředcích na opatření ke 
zlepšení svého udržitelného rozvoje a měla 
k těmto prostředkům přístup.

b) zajistit, aby obyvatelé měst a místní 
orgány veřejné správy měli informace o 
finančních prostředcích na opatření ke 
zlepšení svého udržitelného rozvoje a měla 
k těmto prostředkům přístup.

Or. en

Pozměňovací návrh 461
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 91 – pododstavec 2 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) podporovat zdravou a udržitelnou 
městskou mobilitu a snižovat znečištění 
ovzduší a hlukové znečištění. Rozvíjet a 
modernizovat sítě městské veřejné 
dopravy. Přijímat opatření za účelem 
elektrifikace systémů místní dopravy a 
zavádět programy na využívání 
elektrických vozidel ve městech EU. 
Vytvořit bezpečnou infrastrukturu pro 
chodce a cyklisty s cílem zajistit 
zdvojnásobení počtu uživatelů aktivních 
způsobů dopravy, jako je chůze a jízda na 
kole.

Or. en

Odůvodnění

Evropský parlament vyzval k vyvinutí úsilí ke zdvojnásobení počtu uživatelů aktivních způsobů 
dopravy, jako je chůze a jízda na kole, ve svém usnesení k Plánu jednotného evropského 
dopravního prostoru – vytvoření konkurenceschopného dopravního systému účinně 
využívajícího zdroje (2011/2096(INI)) z prosince 2011.

Pozměňovací návrh 462
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy
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Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 91 – pododstavec 2 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) pokročit ve vytváření komplexní 
strategie zaměřené na způsob, jakým 
může zelená ekonomika podporující 
začlenění přispět k lepšímu městskému 
prostředí.

Or. en

Pozměňovací návrh 463
Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 91 – pododstavec 2 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) zajistit, aby ve městech nechyběly 
otevřené prostory, jež umožňují pohyb 
chodců, společenské prostory a spojení 
s přírodním prostředím.

Or. es

Pozměňovací návrh 464
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 91 – pododstavec 2 – písm. b b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

bb) sdílet mezi městy na úrovni EU a na 
mezinárodní úrovni osvědčené postupy 
ohledně inovačního vývoje a udržitelného 
života ve městě.

Or. en
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Pozměňovací návrh 465
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 92

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

92. Udržitelnost životního prostředí je 
klíčem ke snížení chudoby a zajištění
kvality života a hospodářského růstu. Na 
summitu Rio+20 světoví lídři obnovili svůj 
závazek k udržitelnému rozvoji a uznali, že 
zelená ekonomika podporující začlenění je 
důležitým nástrojem pro dosažení 
udržitelného rozvoje a že zdravé životní 
prostředí sehrává zásadní úlohu při 
zajišťování potravin a snižování chudoby. 
Vzhledem k tomu, že populace ve stále 
urbanizovanějším světě roste, bude se mezi 
tyto výzvy řadit přijetí nezbytných opatření 
v oblasti vody, oceánů, udržitelné půdy a 
ekosystémů, účinného využívání zdrojů 
(zejména odpadů), udržitelné energie a 
změny klimatu, mimo jiné postupným 
ukončováním dotací na fosilní paliva. 
Bude je třeba řešit individuálními přístupy
na místní, národní nebo unijní úrovni, 
jakož i odhodlaným zapojením do 
mezinárodních snah o to, nalézt řešení 
potřebná k zajištění udržitelného rozvoje v 
celosvětovém měřítku.

92. Zajištění udržitelnosti je jednou z 
nejnaléhavějších výzev, kterým čelí dnešní 
svět, a je klíčem k ukončení chudoby a 
zajištění prosperity a dobrých životních 
podmínek pro všechny. Na summitu 
Rio+20 světoví lídři obnovili svůj závazek 
k udržitelnému rozvoji a k zajištění 
podpory hospodářsky, sociálně a 
environmentálně udržitelné budoucnosti 
planety pro současnou a budoucí 
generaci. Rovněž uznali, že zelená 
ekonomika podporující začlenění je 
důležitým nástrojem pro dosažení 
udržitelného rozvoje a že zdravé životní 
prostředí sehrává zásadní úlohu při 
zajišťování potravin a snižování chudoby. 
Vzhledem k tomu, že populace ve stále 
urbanizovanějším světě roste, bude se mezi 
tyto výzvy řadit přijetí nezbytných 
mezinárodních opatření v řadě oblastí, 
jako je oblast vody, oceánů, udržitelné 
půdy a ekosystémů, účinného využívání 
zdrojů (zejména odpadů), udržitelné 
energie a změny klimatu, mimo jiné 
postupným ukončováním dotací, které 
škodí životnímu prostředí, včetně dotací na 
fosilní paliva. Kromě převádění těchto 
závazků do podoby opatření na místní, 
národní a unijní úrovni se EU aktivně 
zapojí do mezinárodních snah o to, nalézt 
řešení potřebná k zajištění udržitelného 
rozvoje v celosvětovém měřítku.

Or. en
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Pozměňovací návrh 466
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 92

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

92. Udržitelnost životního prostředí je 
klíčem ke snížení chudoby a zajištění 
kvality života a hospodářského růstu. Na 
summitu Rio+20 světoví lídři obnovili svůj 
závazek k udržitelnému rozvoji a uznali, že 
zelená ekonomika podporující začlenění je 
důležitým nástrojem pro dosažení 
udržitelného rozvoje a že zdravé životní 
prostředí sehrává zásadní úlohu při 
zajišťování potravin a snižování chudoby. 
Vzhledem k tomu, že populace ve stále 
urbanizovanějším světě roste, bude se mezi 
tyto výzvy řadit přijetí nezbytných opatření 
v oblasti vody, oceánů, udržitelné půdy a 
ekosystémů, účinného využívání zdrojů 
(zejména odpadů), udržitelné energie a 
změny klimatu, mimo jiné postupným 
ukončováním dotací na fosilní paliva. 
Bude je třeba řešit individuálními přístupy 
na místní, národní nebo unijní úrovni, 
jakož i odhodlaným zapojením do 
mezinárodních snah o to, nalézt řešení 
potřebná k zajištění udržitelného rozvoje v 
celosvětovém měřítku.

92. Udržitelnost životního prostředí je 
klíčem ke snížení chudoby a zajištění 
kvality života a hospodářského růstu. Na 
summitu Rio+20 světoví lídři obnovili svůj 
závazek k udržitelnému rozvoji a uznali, že 
zelená ekonomika podporující začlenění je 
důležitým nástrojem pro dosažení 
udržitelného rozvoje a že zdravé životní 
prostředí sehrává zásadní úlohu při 
zajišťování potravin a snižování chudoby. 
Vzhledem k tomu, že populace ve stále 
urbanizovanějším světě roste, bude se mezi 
tyto výzvy řadit přijetí nezbytných opatření 
v oblasti vody, oceánů, udržitelné půdy a 
ekosystémů, účinného využívání zdrojů 
(zejména odpadů), udržitelné energie a 
změny klimatu, mimo jiné odhalováním a
postupným ukončováním dotací, které 
škodí životnímu prostředí. Bude je třeba 
řešit individuálními přístupy na místní, 
národní nebo unijní úrovni, jakož i 
odhodlaným zapojením do mezinárodních 
snah o to, nalézt řešení potřebná k zajištění 
udržitelného rozvoje v celosvětovém 
měřítku.

Or. en

Pozměňovací návrh 467
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 93

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

93. Výsledky summitu Rio+20 bude nutno 
zohlednit ve vnitřních a vnějších 

93. Výsledky summitu Rio+20 je nutno 
zohlednit ve vnitřních a vnějších 
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politických prioritách Unie a jejích 
členských států. Unie by rovněž měla 
podpořit vytvoření politického fóra na 
vysoké úrovni, které postupně nahradí 
Komisi pro udržitelný rozvoj a bude 
sledovat provádění výsledků summitu 
Rio+20.

politických prioritách Unie a jejích 
členských států. Unie by rovněž měla 
podpořit činnost politického fóra na 
vysoké úrovni, které nahradí Komisi pro 
udržitelný rozvoj a bude sledovat 
provádění výsledků summitu Rio+20.

Or. en

Pozměňovací návrh 468
Dan Jørgensen

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 94

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

94. Mnoha prioritních cílů stanovených v 
tomto programu lze plně dosáhnout pouze 
v rámci globálního přístupu a ve spolupráci 
s partnerskými zeměmi. Právě proto by se 
Unie a její členské státy měly 
přesvědčivým, soustředěným, jednotným a 
konzistentním způsobem angažovat v 
příslušných mezinárodních, regionálních a 
dvoustranných procesech. Měly by nadále 
podporovat efektivní rámec založený na 
pravidlech pro globální politiku životního 
prostředí, doplněný o efektivnější, 
strategický přístup, v jehož rámci jsou 
dvoustranný a regionální politický dialog a 
spolupráce přizpůsobeny strategickým 
partnerům Unie, kandidátským a 
sousedním zemím a rozvojovým zemím a 
který se opírá o odpovídající finanční 
prostředky.

94. Mnoha prioritních cílů stanovených v 
tomto programu lze plně dosáhnout pouze 
v rámci globálního přístupu a ve spolupráci 
s partnerskými zeměmi. Právě proto by se 
Unie a její členské státy měly 
přesvědčivým, soustředěným, jednotným a 
konzistentním způsobem angažovat v 
příslušných mezinárodních, regionálních a 
dvoustranných procesech, jako jsou 
dvoustranné obchodní dohody. Měly by 
nadále podporovat efektivní rámec 
založený na pravidlech pro globální 
politiku životního prostředí, doplněný o 
efektivnější, strategický přístup, v jehož 
rámci jsou dvoustranný a regionální 
politický dialog a spolupráce přizpůsobeny 
strategickým partnerům Unie, 
kandidátským a sousedním zemím a
rozvojovým zemím a který se opírá o 
odpovídající finanční prostředky.

Or. en

Pozměňovací návrh 469
Claudiu Ciprian Tănăsescu
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Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 94

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

94. Mnoha prioritních cílů stanovených v 
tomto programu lze plně dosáhnout pouze 
v rámci globálního přístupu a ve spolupráci 
s partnerskými zeměmi. Právě proto by se 
Unie a její členské státy měly 
přesvědčivým, soustředěným, jednotným a 
konzistentním způsobem angažovat v 
příslušných mezinárodních, regionálních a 
dvoustranných procesech. Měly by nadále 
podporovat efektivní rámec založený na 
pravidlech pro globální politiku životního 
prostředí, doplněný o efektivnější, 
strategický přístup, v jehož rámci jsou 
dvoustranný a regionální politický dialog a 
spolupráce přizpůsobeny strategickým 
partnerům Unie, kandidátským a 
sousedním zemím a rozvojovým zemím a 
který se opírá o odpovídající finanční 
prostředky.

94. Mnoha prioritních cílů stanovených v 
tomto programu lze plně dosáhnout pouze 
v rámci globálního přístupu a ve spolupráci 
s partnerskými zeměmi. Právě proto by se 
Unie a její členské státy měly 
přesvědčivým, soustředěným, jednotným a 
konzistentním způsobem angažovat v 
příslušných mezinárodních, regionálních a 
dvoustranných procesech. Měly by nadále 
podporovat efektivní rámec založený na 
pravidlech pro globální politiku životního 
prostředí, doplněný o efektivnější, 
strategický přístup, v jehož rámci jsou 
dvoustranný a regionální politický dialog a 
spolupráce přizpůsobeny strategickým 
partnerům Unie, kandidátským a 
sousedním zemím a rozvojovým zemím a 
který se opírá o odpovídající finanční 
prostředky. Zvláštní důraz by měl být 
kladen na oblast Černého moře.

Or. en

Pozměňovací návrh 470
Giancarlo Scottà

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 95

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

95. Období, na něž se tento program 
vztahuje, odpovídá klíčovým fázím 
mezinárodní politiky v oblasti klimatu, 
biologické rozmanitosti a chemických 
látek. Aby nedošlo k překročení prahové 
hodnoty 2° C, musí být celosvětové emise 
skleníkových plynů sníženy do roku 2050 
nejméně o 50 % oproti úrovni emisí z roku 
1990. Smluvní strany Rámcové úmluvy 
Organizace spojených národů o změně 

95. Období, na něž se tento program 
vztahuje, odpovídá klíčovým fázím 
mezinárodní politiky v oblasti klimatu, 
biologické rozmanitosti a chemických 
látek. Aby nedošlo k překročení prahové 
hodnoty 2° C, musí být podle 
Mezivládního panelu pro změnu klimatu 
(IPCC) celosvětové emise skleníkových 
plynů sníženy do roku 2050 nejméně o 50 
% oproti úrovni emisí z roku 1990. 
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klimatu (UNFCCC) se ovšem zavázaly, že 
z celkového množství emisí požadovaného 
do roku 2020 sníží pouze polovinu. 
Nebudou-li v celosvětovém měřítku přijata 
rozhodnější opatření, je nepravděpodobné, 
že změna klimatu bude zmírněna. I ten 
nejoptimističtější scénář předpokládá, že 
státy budou stále více čelit nevyhnutelným 
dopadům změny klimatu v důsledku 
historických emisí skleníkových plynů a že 
si budou muset vytvořit strategii, jak se 
této změně přizpůsobit. Podle Durbanské 
platformy pro posílenou činnost má být do 
roku 2015 sjednána a od roku 2020 
prováděna komplexní a rozsáhlá dohoda 
platná pro všechny. EU bude nadále 
aktivně zapojena jak do tohoto procesu, tak 
do diskusí o tom, jak překlenout rozdíly 
mezi stávajícími závazky rozvinutých a 
rozvojových zemí ke snižování emisí, a o 
opatřeních nezbytných k zachování trendu 
snižování emisí, který je s cílem 
nepřekročit hranici 2ºC slučitelný. Ke 
snížení emisí skleníkových plynů, a tím k 
boji proti změně klimatu by rovněž měla 
přispět opatření přijatá v návaznosti na 
summit Rio+20. Souběžně s tím by EU 
měla udržovat a nadále posilovat 
partnerství v oblasti změny klimatu se 
strategickými partnery a přijmout další 
opatření k přednostnímu začleňování 
hledisek životního prostředí a klimatu do 
své rozvojové politiky.

Smluvní strany Rámcové úmluvy 
Organizace spojených národů o změně 
klimatu (UNFCCC) se ovšem zavázaly, že 
z celkového množství emisí požadovaného 
do roku 2020 sníží pouze polovinu. 
Nebudou-li v celosvětovém měřítku přijata 
rozhodnější opatření, je nepravděpodobné, 
že změna klimatu bude zmírněna. I ten 
nejoptimističtější scénář předpokládá, že 
státy budou stále více čelit nevyhnutelným 
dopadům změny klimatu a že si budou 
muset vytvořit strategii, jak se této změně 
přizpůsobit Podle Durbanské platformy pro 
posílenou činnost má být do roku 2015 
sjednána a od roku 2020 prováděna 
komplexní a rozsáhlá dohoda platná pro 
všechny. EU bude nadále aktivně zapojena 
jak do tohoto procesu, tak do diskusí o 
tom, jak překlenout rozdíly mezi 
stávajícími závazky rozvinutých a 
rozvojových zemí ke snižování emisí, a o 
opatřeních nezbytných k zachování trendu 
snižování emisí, který je s cílem 
nepřekročit hranici 2ºC slučitelný. Ke 
snížení emisí skleníkových plynů, a tím 
k přizpůsobení se změně klimatu by 
rovněž měla přispět opatření přijatá v 
návaznosti na summit Rio+20. Souběžně 
s tím by EU měla udržovat a nadále 
posilovat partnerství v oblasti změny 
klimatu se strategickými partnery a 
přijmout další opatření k přednostnímu 
začleňování hledisek životního prostředí a 
klimatu do své vnější politiky na základě 
vzájemnosti a podmíněnosti.

Or. it

Pozměňovací návrh 471
Margrete Auken, Jo Leinen

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 95
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

95. Období, na něž se tento program 
vztahuje, odpovídá klíčovým fázím 
mezinárodní politiky v oblasti klimatu, 
biologické rozmanitosti a chemických 
látek. Aby nedošlo k překročení prahové 
hodnoty 2° C, musí být celosvětové emise 
skleníkových plynů sníženy do roku 2050 
nejméně o 50 % oproti úrovni emisí z roku 
1990. Smluvní strany Rámcové úmluvy 
Organizace spojených národů o změně 
klimatu (UNFCCC) se ovšem zavázaly, že 
z celkového množství emisí požadovaného 
do roku 2020 sníží pouze polovinu. 
Nebudou-li v celosvětovém měřítku přijata 
rozhodnější opatření, je nepravděpodobné, 
že změna klimatu bude zmírněna. I ten 
nejoptimističtější scénář předpokládá, že 
státy budou stále více čelit nevyhnutelným 
dopadům změny klimatu v důsledku 
historických emisí skleníkových plynů a že 
si budou muset vytvořit strategii, jak se 
této změně přizpůsobit. Podle Durbanské 
platformy pro posílenou činnost má být do 
roku 2015 sjednána a od roku 2020 
prováděna komplexní a rozsáhlá dohoda 
platná pro všechny. EU bude nadále 
aktivně zapojena jak do tohoto procesu, tak 
do diskusí o tom, jak překlenout rozdíly 
mezi stávajícími závazky rozvinutých a 
rozvojových zemí ke snižování emisí, a o 
opatřeních nezbytných k zachování trendu 
snižování emisí, který je s cílem 
nepřekročit hranici 2 ºC slučitelný. Ke 
snížení emisí skleníkových plynů, a tím k 
boji proti změně klimatu by rovněž měla 
přispět opatření přijatá v návaznosti na 
summit Rio+20. . Souběžně s tím by EU 
měla udržovat a nadále posilovat 
partnerství v oblasti změny klimatu se 
strategickými partnery a přijmout další 
opatření k přednostnímu začleňování 
hledisek životního prostředí a klimatu do 
své rozvojové politiky.

95. Období, na něž se tento program 
vztahuje, odpovídá klíčovým fázím 
mezinárodní politiky v oblasti klimatu, 
biologické rozmanitosti a chemických 
látek. Aby nedošlo k překročení prahové 
hodnoty 2° C, musí být celosvětové emise 
skleníkových plynů sníženy do roku 2050 
nejméně o 50 % oproti úrovni emisí z roku 
1990. Smluvní strany Rámcové úmluvy 
Organizace spojených národů o změně 
klimatu (UNFCCC) se ovšem zavázaly, že 
z celkového množství emisí požadovaného 
do roku 2020 sníží pouze polovinu. 
Nebudou-li v celosvětovém měřítku přijata 
rozhodnější opatření, je nepravděpodobné, 
že změna klimatu bude zmírněna. I ten 
nejoptimističtější scénář předpokládá, že 
státy budou stále více čelit nevyhnutelným 
dopadům změny klimatu v důsledku 
historických emisí skleníkových plynů a že 
si budou muset vytvořit strategii, jak se 
této změně přizpůsobit. Podle Durbanské 
platformy pro posílenou činnost má být do 
roku 2015 sjednána a od roku 2020 
prováděna komplexní a rozsáhlá dohoda 
platná pro všechny. EU bude nadále 
aktivně zapojena jak do tohoto procesu, tak 
do diskusí o tom, jak překlenout rozdíly 
mezi stávajícími závazky rozvinutých a 
rozvojových zemí ke snižování emisí, a o 
opatřeních nezbytných k zachování trendu 
snižování emisí, který je s cílem 
nepřekročit hranici 2 ºC slučitelný, přičemž 
bude mít na paměti vědecké důkazy 
týkající se nezbytnosti dosažení cíle 1,5 °C 
pro snížení závažných dopadů na 
nejzranitelnější země. Ke snížení emisí 
skleníkových plynů, a tím k boji proti 
změně klimatu by rovněž měla přispět 
opatření přijatá v návaznosti na summit 
Rio+20. . Souběžně s tím by EU měla 
udržovat a nadále posilovat partnerství v 
oblasti změny klimatu se strategickými 
partnery pomocí plnění závazků přijatých 
ohledně budování kapacit, financování 
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opatření v oblasti klimatu a technologické 
podpory a přijmout další opatření k 
přednostnímu začleňování hledisek 
životního prostředí a klimatu do své 
rozvojové politiky. EU by též měla 
stanovit své zdroje a spravedlivý podíl, 
kterým přispěje do Zeleného klimatického 
fondu v souvislosti se závazkem 
vyplývajícím z úmluvy UNFCCC.

Or. en

Pozměňovací návrh 472
Andrés Perelló Rodríguez

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 95

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

95. Období, na něž se tento program 
vztahuje, odpovídá klíčovým fázím 
mezinárodní politiky v oblasti klimatu, 
biologické rozmanitosti a chemických 
látek. Aby nedošlo k překročení prahové 
hodnoty 2° C, musí být celosvětové emise 
skleníkových plynů sníženy do roku 2050 
nejméně o 50 % oproti úrovni emisí z roku 
1990. Smluvní strany Rámcové úmluvy 
Organizace spojených národů o změně 
klimatu (UNFCCC) se ovšem zavázaly, že 
z celkového množství emisí požadovaného 
do roku 2020 sníží pouze polovinu. 
Nebudou-li v celosvětovém měřítku přijata 
rozhodnější opatření, je nepravděpodobné, 
že změna klimatu bude zmírněna. I ten 
nejoptimističtější scénář předpokládá, že 
státy budou stále více čelit nevyhnutelným 
dopadům změny klimatu v důsledku 
historických emisí skleníkových plynů a že 
si budou muset vytvořit strategii, jak se 
této změně přizpůsobit. Podle Durbanské 
platformy pro posílenou činnost má být do 
roku 2015 sjednána a od roku 2020 
prováděna komplexní a rozsáhlá dohoda 
platná pro všechny. EU bude nadále 

95. Období, na něž se tento program 
vztahuje, odpovídá klíčovým fázím 
mezinárodní politiky v oblasti klimatu, 
biologické rozmanitosti a chemických 
látek. Aby nedošlo k překročení prahové 
hodnoty 2° C, musí být celosvětové emise 
skleníkových plynů sníženy do roku 2050 
nejméně o 50 % oproti úrovni emisí z roku 
1990. Smluvní strany Rámcové úmluvy 
Organizace spojených národů o změně 
klimatu (UNFCCC) se ovšem zavázaly, že 
z celkového množství emisí požadovaného 
do roku 2020 sníží pouze polovinu. 
Nebudou-li v celosvětovém měřítku přijata 
rozhodnější opatření, je nepravděpodobné, 
že změna klimatu bude zmírněna. I ten 
nejoptimističtější scénář předpokládá, že 
státy budou stále více čelit nevyhnutelným 
dopadům změny klimatu v důsledku 
historických emisí skleníkových plynů a že 
si budou muset vytvořit strategii, jak se 
této změně přizpůsobit. Podle Durbanské 
platformy pro posílenou činnost má být do 
roku 2015 sjednána a od roku 2020 
prováděna komplexní a rozsáhlá dohoda 
platná pro všechny. EU bude nadále 
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aktivně zapojena jak do tohoto procesu, tak 
do diskusí o tom, jak překlenout rozdíly 
mezi stávajícími závazky rozvinutých a 
rozvojových zemí ke snižování emisí, a o 
opatřeních nezbytných k zachování trendu 
snižování emisí, který je s cílem 
nepřekročit hranici 2ºC slučitelný. Ke 
snížení emisí skleníkových plynů, a tím k 
boji proti změně klimatu by rovněž měla 
přispět opatření přijatá v návaznosti na 
summit Rio+20. Souběžně s tím by EU 
měla udržovat a nadále posilovat 
partnerství v oblasti změny klimatu se 
strategickými partnery a přijmout další 
opatření k přednostnímu začleňování 
hledisek životního prostředí a klimatu do 
své rozvojové politiky.

aktivně zapojena jak do tohoto procesu, tak 
do diskusí o tom, jak překlenout rozdíly 
mezi stávajícími závazky rozvinutých a 
rozvojových zemí ke snižování emisí, a o 
opatřeních nezbytných k zachování trendu 
snižování emisí, který je s cílem 
nepřekročit hranici 2ºC slučitelný. Ke 
snížení emisí skleníkových plynů, a tím k 
boji proti změně klimatu by rovněž měla 
přispět opatření přijatá v návaznosti na 
summit Rio+20. Souběžně s tím by EU 
měla udržovat a nadále posilovat 
partnerství v oblasti změny klimatu se 
strategickými partnery a přijmout další 
opatření k přednostnímu začleňování 
hledisek životního prostředí a klimatu do 
své rozvojové politiky. EU se musí ujmout 
vedení mezinárodních jednání, aby 
podpořila vazby mezi systémem EU pro 
obchodování s emisemi a dalšími 
podobnými systémy s cílem vytvořit 
v blízké budoucnosti celosvětový trh 
s uhlíkem fungující mezi členskými státy 
OECD (Organizace pro hospodářskou 
spolupráci a rozvoj) a hlavními 
rozvíjejícími se ekonomikami.

Or. es

Pozměňovací návrh 473
Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 96

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

96. Základem pro zastavení a případné 
zvrácení úbytku biologické rozmanitosti po 
celém světě je dodržení globálních cílů v 
oblasti biologické rozmanitosti, jež byly 
stanoveny v rámci Úmluvy o biologické 
rozmanitosti (CBD), do roku 2020. EU 
k těmto snahám přispěje svým dílem mimo 
jiné tím, že dodrží cíl zdvojnásobit do roku 
2015 finanční prostředky na biologickou 

96. Základem pro zastavení a případné 
zvrácení úbytku biologické rozmanitosti po 
celém světě je dodržení globálních cílů v 
oblasti biologické rozmanitosti, jež byly 
stanoveny v rámci Úmluvy o biologické 
rozmanitosti (CBD), do roku 2020. EU 
k těmto snahám přispěje svým dílem mimo 
jiné tím, že dodrží cíl zdvojnásobit do roku 
2015 finanční prostředky na biologickou 
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rozmanitost určené rozvojovým zemím a 
tuto úroveň zachovat až do roku 2020. Na 
rok 2020 byl již také stanoven globální cíl 
v oblasti řízení rizik, která představují 
chemické látky. EU bude nadále plnit 
aktivní a konstruktivní úlohu tak, aby tyto 
procesy byly úspěšně završeny.

rozmanitost určené rozvojovým zemím a 
tuto úroveň zachovat až do roku 2020. EU 
bude nadále podporovat provedení 
Úmluvy OSN o boji proti rozšiřování 
pouští (UNCCD), zejména přijetím 
opatření za účelem dosažení světa, v němž 
není znehodnocována půda, jak bylo 
dohodnuto na summitu Rio+20. Rovněž 
posílí snahy o dosažení globálního cíle 
stanoveného na rok 2020 v oblasti
řádného řízení chemických látek během 
jejich celého životního cyklu a 
nebezpečného odpadu, který byl podpořen 
na summitu Rio+20, a o podporu 
souvisejících úmluv. EU bude nadále plnit 
aktivní a konstruktivní úlohu tak, aby tyto 
procesy byly úspěšně završeny.

Or. en

Pozměňovací návrh 474
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 96 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

96a. EU by se měla aktivně zapojit do 
mezinárodních jednání o nových a nově 
se objevujících otázkách, zejména o 
nových úmluvách, dohodách a 
posouzeních, například jednání o 
prováděcí dohodě podle Úmluvy OSN o 
mořském právu (UNCLOS) o oblastech 
mimo vnitrostátní jurisdikci a „posouzení 
světových oceánů“.

Or. en

Pozměňovací návrh 475
Ewald Stadler
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Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 97

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

97. EU má dobré výsledky, pokud jde o 
členství v mnohostranných dohodách o 
životním prostředí (MEA), přestože řada 
členských států klíčové dohody dosud 
neratifikovala. To oslabuje důvěryhodnost 
EU v souvisejících jednáních. Členské 
státy a EU by měly zajistit včasnou 
ratifikaci všech dohod MEA, které 
podepsaly.

97. EU má dobré výsledky, pokud jde o 
členství v mnohostranných dohodách o 
životním prostředí (MEA), přestože řada 
členských států klíčové dohody dosud 
neratifikovala. To oslabuje důvěryhodnost 
EU v souvisejících jednáních. Členské 
státy a EU by měly zajistit včasnou 
ratifikaci všech dohod MEA, které 
podepsaly, avšak zároveň je též třeba 
zajistit, aby měly možnost řídit se v boji 
proti změně klimatu různými přístupy.

Or. de

Pozměňovací návrh 476
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 97 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

97a. EU by také měla dále zvyšovat svůj 
příspěvek iniciativám, které usnadňují 
přechod na zelenou ekonomiku 
podporující začlenění na mezinárodní 
úrovni, jako je podpora vhodných 
podmínek umožňujících takový přechod či 
vytvoření tržních nástrojů a ukazatelů 
překračujících rámec HDP, v souladu se 
svými vnitřními politikami.

Or. en

Pozměňovací návrh 477
Karin Kadenbach

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 98
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

98. EU by rovněž měla využít svou pozici 
jednoho z největších trhů na světě 
k prosazování politiky a přístupů 
zmírňujících tlak na celosvětovou základnu 
přírodních zdrojů. Toho lze docílit změnou
modelů spotřeby a výroby a tím, aby 
politika v oblasti obchodu a vnitřního trhu 
podporovala dosažení cílů v oblasti 
životního prostředí a klimatu a vytvářela 
pro další země pobídky k modernizaci a 
prosazování jejich environmentálních 
regulačních rámců a norem. EU bude 
nadále podporovat udržitelný rozvoj 
vyjednáváním a prováděním specifických 
ustanovení ve svých mezinárodních 
obchodních dohodách a měla by zvážit jiné 
možnosti politiky, které sníží dopad 
spotřeby EU na životní prostředí ve třetích 
zemích. Příkladem této možnosti politiky 
jsou dvoustranná partnerství při 
prosazování práva, správy a obchodu v 
oblasti lesnictví (FLEGT), jež vytvářejí 
rámec pro to, aby se z partnerských zemí 
dostávalo na trh EU pouze legálně 
vytěžené dřevo.

98. EU by rovněž měla využít svou pozici 
jednoho z největších trhů na světě 
k prosazování politiky a přístupů 
zmírňujících tlak na celosvětovou základnu 
přírodních zdrojů. Toho nelze docílit bez 
podnícení změny modelů spotřeby a 
výroby a zajištění toho, aby politika v 
oblasti obchodu a vnitřního trhu 
podporovala dosažení cílů v oblasti 
životního prostředí a klimatu a vytvářela 
pro další země pobídky k modernizaci a 
prosazování jejich environmentálních 
regulačních rámců a norem. EU bude 
nadále podporovat udržitelný rozvoj 
vyjednáváním a prováděním specifických 
ustanovení ve svých mezinárodních 
obchodních dohodách a měla by zvážit jiné 
možnosti politiky, které sníží dopad 
spotřeby EU na životní prostředí ve třetích 
zemích. Dvoustranná partnerství při 
prosazování práva, správy a obchodu v 
oblasti lesnictví (FLEGT) jsou dále 
rozvíjena a rozšiřována na další výrobky.

Or. en

Pozměňovací návrh 478
Giancarlo Scottà

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 98

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

98. EU by rovněž měla využít svou pozici 
jednoho z největších trhů na světě 
k prosazování politiky a přístupů 
zmírňujících tlak na celosvětovou základnu 
přírodních zdrojů. Toho lze docílit změnou 
modelů spotřeby a výroby a tím, aby 
politika v oblasti obchodu a vnitřního trhu 

98. EU by rovněž měla využít svou pozici 
jednoho z největších trhů na světě 
k prosazování politiky a přístupů 
zmírňujících tlak na celosvětovou základnu 
přírodních zdrojů. Toho lze docílit změnou 
modelů spotřeby a výroby a tím, aby 
politika v oblasti obchodu a vnitřního trhu 
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podporovala dosažení cílů v oblasti 
životního prostředí a klimatu a vytvářela 
pro další země pobídky k modernizaci a 
prosazování jejich environmentálních 
regulačních rámců a norem. EU bude 
nadále podporovat udržitelný rozvoj 
vyjednáváním a prováděním specifických 
ustanovení ve svých mezinárodních 
obchodních dohodách a měla by zvážit jiné 
možnosti politiky, které sníží dopad 
spotřeby EU na životní prostředí ve třetích 
zemích. Příkladem této možnosti politiky 
jsou dvoustranná partnerství při 
prosazování práva, správy a obchodu v 
oblasti lesnictví (FLEGT), jež vytvářejí 
rámec pro to, aby se z partnerských zemí 
dostávalo na trh EU pouze legálně 
vytěžené dřevo.

podporovala dosažení cílů v oblasti 
životního prostředí a klimatu a na základě 
reciprocity začlenila ustanovení, která 
zajistí, aby další země modernizovaly a 
prosazovaly své environmentální 
regulační rámce a normy a bojovaly proti 
environmentálnímu dumpingu. EU bude 
nadále podporovat udržitelný rozvoj 
vyjednáváním a prováděním specifických 
ustanovení ve svých mezinárodních 
obchodních dohodách a měla by zvážit jiné 
možnosti politiky, které sníží dopad 
spotřeby EU na životní prostředí ve třetích 
zemích. Příkladem této možnosti politiky 
jsou dvoustranná partnerství při 
prosazování práva, správy a obchodu v 
oblasti lesnictví (FLEGT), jež vytvářejí 
rámec pro to, aby se z partnerských zemí 
dostávalo na trh EU pouze legálně 
vytěžené dřevo.

Or. it

Pozměňovací návrh 479
Dan Jørgensen

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 98

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

98. EU by rovněž měla využít svou pozici 
jednoho z největších trhů na světě 
k prosazování politiky a přístupů 
zmírňujících tlak na celosvětovou základnu 
přírodních zdrojů. Toho lze docílit změnou 
modelů spotřeby a výroby a tím, aby 
politika v oblasti obchodu a vnitřního trhu 
podporovala dosažení cílů v oblasti 
životního prostředí a klimatu a vytvářela 
pro další země pobídky k modernizaci a 
prosazování jejich environmentálních 
regulačních rámců a norem. EU bude 
nadále podporovat udržitelný rozvoj 
vyjednáváním a prováděním specifických 
ustanovení ve svých mezinárodních 

98. EU by rovněž měla využít svou pozici 
jednoho z největších trhů na světě 
k prosazování politiky a přístupů 
zmírňujících tlak na celosvětovou základnu 
přírodních zdrojů. Toho lze docílit změnou 
modelů spotřeby a výroby a tím, aby 
politika v oblasti obchodu a vnitřního trhu 
podporovala dosažení cílů v oblasti 
životního prostředí a klimatu a vytvářela 
pro další země pobídky k modernizaci a 
prosazování jejich environmentálních 
regulačních rámců a norem. EU bude 
nadále podporovat udržitelný rozvoj 
vyjednáváním a prováděním specifických 
ustanovení ve svých mezinárodních a 
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obchodních dohodách a měla by zvážit jiné 
možnosti politiky, které sníží dopad 
spotřeby EU na životní prostředí ve třetích 
zemích. Příkladem této možnosti politiky 
jsou dvoustranná partnerství při 
prosazování práva, správy a obchodu v 
oblasti lesnictví (FLEGT), jež vytvářejí 
rámec pro to, aby se z partnerských zemí 
dostávalo na trh EU pouze legálně 
vytěžené dřevo.

dvoustranných obchodních dohodách a 
měla by zvážit jiné možnosti politiky, které 
sníží dopad spotřeby EU na životní 
prostředí ve třetích zemích. Liberalizace 
obchodu by neměla mít negativní dopady 
na životní prostředí ve třetích zemích ani 
by neměla být překážkou pro stávající 
environmentální normy nebo pro politiky 
stanovené na ochranu stanovišť a planě 
rostoucích rostlin a volně žijících 
živočichů. Příkladem této možnosti 
politiky jsou dvoustranná partnerství při 
prosazování práva, správy a obchodu v 
oblasti lesnictví (FLEGT), jež vytvářejí 
rámec pro to, aby se z partnerských zemí 
dostávalo na trh EU pouze legálně 
vytěžené dřevo.

Or. en

Pozměňovací návrh 480
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 98

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

98. EU by rovněž měla využít svou pozici 
jednoho z největších trhů na světě 
k prosazování politiky a přístupů 
zmírňujících tlak na celosvětovou základnu 
přírodních zdrojů. Toho lze docílit změnou 
modelů spotřeby a výroby a tím, aby 
politika v oblasti obchodu a vnitřního trhu 
podporovala dosažení cílů v oblasti 
životního prostředí a klimatu a vytvářela 
pro další země pobídky k modernizaci a 
prosazování jejich environmentálních 
regulačních rámců a norem. EU bude 
nadále podporovat udržitelný rozvoj 
vyjednáváním a prováděním specifických 
ustanovení ve svých mezinárodních 
obchodních dohodách a měla by zvážit jiné 
možnosti politiky, které sníží dopad 
spotřeby EU na životní prostředí ve třetích 

98. EU by rovněž měla využít svou pozici 
jednoho z největších trhů na světě 
k prosazování politiky a přístupů 
zmírňujících tlak na celosvětovou základnu 
přírodních zdrojů. Toho lze docílit změnou 
modelů spotřeby a výroby a tím, aby 
politika v oblasti obchodu a vnitřního trhu 
podporovala dosažení cílů v oblasti 
životního prostředí a klimatu a vytvářela 
pro další země pobídky k modernizaci a 
prosazování jejich environmentálních 
regulačních rámců a norem. EU bude 
nadále podporovat udržitelný rozvoj 
vyjednáváním a prováděním specifických 
ustanovení ve svých mezinárodních 
obchodních dohodách a měla by zvážit jiné 
možnosti politiky, které sníží dopad 
spotřeby EU na životní prostředí ve třetích 
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zemích. Příkladem této možnosti politiky 
jsou dvoustranná partnerství při 
prosazování práva, správy a obchodu v 
oblasti lesnictví (FLEGT), jež vytvářejí 
rámec pro to, aby se z partnerských zemí 
dostávalo na trh EU pouze legálně 
vytěžené dřevo.

zemích. Příkladem této možnosti politiky 
jsou dvoustranná partnerství při 
prosazování práva, správy a obchodu v 
oblasti lesnictví (FLEGT), jež vytvářejí 
rámec pro to, aby se z partnerských zemí 
dostávalo na trh EU pouze legálně 
vytěžené dřevo. Budou prozkoumány též 
další možnosti politiky, jak snížit dopady 
spotřeby EU na celosvětové životní 
prostředí

Or. en

Pozměňovací návrh 481
Eija-Riitta Korhola

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 99

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

99. EU by měla nadále podporovat 
obchodní praktiky šetrné k životnímu 
prostředí. Nové povinnosti vyplývající z 
iniciativy EU o sociální odpovědnosti 
podniků, které kotovaným a velkým 
nekotovaným těžebním a dřevařským 
společnostem ukládají povinnost hlásit 
platby poukázané vládám, povedou k větší 
transparentnosti a odpovědnosti při 
využívání přírodních zdrojů. Jako hlavní 
poskytovatel environmentálních výrobků a 
služeb by EU měla prosazovat globální 
zelené standardy, zónu volného obchodu 
s environmentálními výrobky a službami, 
zavádění dalších technologií šetrných 
k životnímu prostředí a klimatu, ochranu 
investic a práv duševního vlastnictví a 
mezinárodní výměnu osvědčených 
postupů.

99. EU by měla nadále podporovat 
obchodní praktiky šetrné k životnímu 
prostředí. Jako hlavní poskytovatel 
environmentálních výrobků a služeb by EU 
měla prosazovat globální zelené standardy,
zónu volného obchodu 
s environmentálními výrobky a službami, 
zavádění dalších technologií šetrných 
k životnímu prostředí a klimatu, ochranu 
investic a práv duševního vlastnictví a 
mezinárodní výměnu osvědčených 
postupů.

Or. en

Odůvodnění

Lesnická odvětví využívají udržitelným způsobem obnovitelné lesní zdroje a mají již povinnost 
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hlásit platby podle jiných právních předpisů a pomocí dobrovolného systému ověření třetí 
stranou.

Pozměňovací návrh 482
Dan Jørgensen

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 99 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

99a. Velké množství zásob zastaralých 
pesticidů a dalších chemických látek 
vytváří hrozbu v rámci členských států EU 
a v zemích evropského nástroje sousedství 
a partnerství a Ruské federaci. Tuto 
hrozbu částečně odstranily vnitrostátní a 
unijní programy zaměřené na vyčištění, 
např. v Pobaltí a Polsku, ale další látky 
ještě zbývají. V zemích evropského 
nástroje sousedství a partnerství a Ruské 
federaci představuje jejich velké množství 
možnou environmentální katastrofu pro 
občany a pro spotřebitele potravin 
dovezených do EU. Je třeba stanovit 
preventivní strategii, která by zamezila 
potravinovým skandálům (jako byl případ 
s nitrofenem v Německu)a hospodářské 
škodě, a to pomocí komplexního 
regionálního programu zaměřeného na 
vyčištění a provedeného v rámci členských 
států EU, zemí evropského nástroje 
sousedství a partnerství a Ruské federace. 

Or. en

Pozměňovací návrh 483
Giancarlo Scottà

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 100 – návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

100. S cílem zvýšit efektivnost EU při 
řešení regionálních a celosvětových 
problémů v oblasti životního prostředí a 
klimatu program zajistí, aby do roku 2020:

100. S cílem zvýšit efektivnost EU při 
řešení regionálních a celosvětových 
problémů v oblasti životního prostředí a 
klimatu by program měl zajistit, aby do 
roku 2020:

Or. it

Pozměňovací návrh 484
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 100 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) byly výsledky summitu Rio+20 plně 
začleněny do vnějších politik EU a aby EU 
účinně přispívala k celosvětovému úsilí o 
provádění dohodnutých závazků, včetně 
závazků přijatých podle úmluv z Ria;

a) byly výsledky summitu Rio+20 plně 
začleněny do vnitřních a vnějších politik
EU a aby EU účinně přispívala k 
celosvětovému úsilí o provádění 
dohodnutých závazků, včetně závazků 
přijatých podle úmluv z Ria;

Or. en

Pozměňovací návrh 485
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 100 – pododstavec 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) EU dále posiluje své iniciativy sloužící 
k usnadnění celosvětového přechodu na 
zelenou ekonomiku podporující začlenění 
v rámci udržitelného rozvoje a omezování 
chudoby a hraje hlavní úlohu ve 
směřování mezinárodních ambicí k 
dosažení tohoto cíle.
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Or. en

Pozměňovací návrh 486
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 100 – pododstavec 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) pracovat na přijetí cílů v oblasti 
udržitelného rozvoje, které: a) se zaměřují 
na prioritní oblasti zelené ekonomiky 
podporující začlenění a širší cíle v oblasti 
udržitelného rozvoje, jako je energetika, 
vodohospodářství, zajišťování potravin, 
oceány a udržitelná spotřeba a výroba, 
jakož i na průřezové otázky, jako je 
spravedlnost, sociální začlenění, důstojné 
pracovní podmínky, právní stát a řádná 
správa věcí veřejných; b) jsou všeobecně 
uplatnitelné, neboť pokrývají všechny tři 
oblasti udržitelného rozvoje; c) jsou 
doprovázeny cíli a ukazateli, na jejichž 
základě jsou posuzovány, a které d) jsou v 
souladu s rámcem rozvoje po roce 2015,
jsou do tohoto rámce začleněny a 
podporují opatření v oblasti klimatu;

a) pracovat na přijetí cílů v oblasti 
udržitelného rozvoje, které: a) se zaměřují 
na prioritní oblasti zelené ekonomiky 
podporující začlenění a širší cíle v oblasti 
udržitelného rozvoje, jako je energetika, 
vodohospodářství, zajišťování potravin, 
oceány a udržitelná spotřeba a výroba, 
jakož i na průřezové otázky, jako je 
spravedlnost, sociální začlenění, důstojné 
pracovní podmínky, právní stát a řádná 
správa věcí veřejných; b) jsou všeobecně 
uplatnitelné, neboť pokrývají všechny tři 
oblasti udržitelného rozvoje; c) jsou 
doprovázeny cíli a ukazateli, na jejichž 
základě jsou posuzovány, přičemž jsou 
zohledněny různé vnitrostátní okolnosti, a 
které d) jsou v souladu s rámcem rozvoje 
po roce 2015 a jsou do tohoto rámce 
začleněny, e)jsou v souladu se současnými 
a jakýmikoli budoucími mezinárodně 
dohodnutými cíli, např. v oblasti 
biologické rozmanitosti, změny klimatu, 
úrovně sociální ochrany a dalšími;

Or. en

Pozměňovací návrh 487
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 100 – pododstavec 2 – písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) pracovat na přijetí cílů v oblasti 
udržitelného rozvoje, které: a) se zaměřují 
na prioritní oblasti zelené ekonomiky 
podporující začlenění a širší cíle v oblasti 
udržitelného rozvoje, jako je energetika, 
vodohospodářství, zajišťování potravin, 
oceány a udržitelná spotřeba a výroba, 
jakož i na průřezové otázky, jako je 
spravedlnost, sociální začlenění, důstojné 
pracovní podmínky, právní stát a řádná 
správa věcí veřejných; b) jsou všeobecně 
uplatnitelné, neboť pokrývají všechny tři 
oblasti udržitelného rozvoje; c) jsou 
doprovázeny cíli a ukazateli, na jejichž 
základě jsou posuzovány, a které d) jsou v 
souladu s rámcem rozvoje po roce 2015, 
jsou do tohoto rámce začleněny a
podporují opatření v oblasti klimatu;

a) pracovat na přijetí cílů v oblasti 
udržitelného rozvoje, které: a) se zaměřují 
na prioritní oblasti zelené ekonomiky 
podporující začlenění a širší cíle v oblasti 
udržitelného rozvoje, jako je energetika, 
vodohospodářství, zajišťování potravin, 
oceány a udržitelná spotřeba a výroba, 
jakož i na průřezové otázky, jako je 
spravedlnost, sociální začlenění, důstojné 
pracovní podmínky, právní stát a řádná 
správa věcí veřejných; b) jsou všeobecně 
uplatnitelné, neboť pokrývají všechny tři 
oblasti udržitelného rozvoje; c) jsou 
doprovázeny cíli a ukazateli, na jejichž 
základě jsou posuzovány, a které d) jsou v 
souladu s rámcem rozvoje po roce 2015, 
jsou do tohoto rámce začleněny a jsou 
v souladu s dalšími mezinárodními 
závazky, např. v oblasti klimatické změny 
a biologické rozmanitosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 488
Dan Jørgensen

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 100 – pododstavec 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) pracovat na přijetí cílů v oblasti 
udržitelného rozvoje, které: a) se zaměřují 
na prioritní oblasti zelené ekonomiky 
podporující začlenění a širší cíle v oblasti 
udržitelného rozvoje, jako je energetika, 
vodohospodářství, zajišťování potravin, 
oceány a udržitelná spotřeba a výroba, 
jakož i na průřezové otázky, jako je 
spravedlnost, sociální začlenění, důstojné 
pracovní podmínky, právní stát a řádná 
správa věcí veřejných; b) jsou všeobecně 
uplatnitelné, neboť pokrývají všechny tři 

a) pracovat na přijetí cílů v oblasti 
udržitelného rozvoje, které: a) se zaměřují 
na prioritní oblasti zelené ekonomiky 
podporující začlenění a širší cíle v oblasti 
udržitelného rozvoje, jako je energetika, 
vodohospodářství, zajišťování potravin, 
oceány a udržitelná spotřeba a výroba, 
včetně dobrých životních podmínek zvířat,
jakož i na průřezové otázky, jako je 
spravedlnost, sociální začlenění, důstojné 
pracovní podmínky, právní stát a řádná 
správa věcí veřejných; b) jsou všeobecně 
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oblasti udržitelného rozvoje; c) jsou 
doprovázeny cíli a ukazateli, na jejichž 
základě jsou posuzovány, a které d) jsou v 
souladu s rámcem rozvoje po roce 2015, 
jsou do tohoto rámce začleněny a 
podporují opatření v oblasti klimatu;

uplatnitelné, neboť pokrývají všechny tři 
oblasti udržitelného rozvoje; c) jsou 
doprovázeny cíli a ukazateli, na jejichž 
základě jsou posuzovány, a které d) jsou v 
souladu s rámcem rozvoje po roce 2015, 
jsou do tohoto rámce začleněny a 
podporují opatření v oblasti klimatu;

Or. en

Pozměňovací návrh 489
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 100 – pododstavec 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) pracovat na efektivnější struktuře OSN 
pro udržitelný rozvoj posílením programu
UNEP v souladu s výsledky summitu 
Rio+20, a zároveň nadále usilovat o 
povýšení programu UNEP na agenturu 
OSN a podporovat probíhající snahy o 
větší součinnost mezi mnohostrannými 
dohodami o životním prostředí;

b) pracovat na efektivnější struktuře OSN 
pro udržitelný rozvoj, zejména na jejím 
environmentálním rozměru, 
prostřednictvím: a) dalšího posílení 
Programu OSN pro životní prostředí 
(UNEP) v souladu s výsledky summitu
Rio+20, navázání na rozhodnutí Řídící 
rady Programu OSN pro životní prostředí 
ustavit shromáždění OSN pro životní 
prostředí a zároveň nadále usilovat o 
povýšení programu UNEP na 
specializovanou agenturu OSN; b) 
podpory snah o větší součinnost mezi 
mnohostrannými dohodami o životním 
prostředí, zejména v seskupeních 
týkajících se chemických látek, odpadu a 
biologické rozmanitosti; a c) přispívání 
k tomu, aby životní prostředí mělo 
zajištěno silný a autoritativní hlas v rámci 
činnosti politického fóra na vysoké úrovni 
o udržitelném rozvoji.

Or. en

Pozměňovací návrh 490
Giancarlo Scottà
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Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 100 – pododstavec 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) pracovat na efektivnější struktuře OSN 
pro udržitelný rozvoj posílením programu 
UNEP v souladu s výsledky summitu 
Rio+20, a zároveň nadále usilovat o 
povýšení programu UNEP na agenturu 
OSN a podporovat probíhající snahy o 
větší součinnost mezi mnohostrannými 
dohodami o životním prostředí;

b) pracovat na efektivnější struktuře OSN 
pro udržitelný rozvoj posílením programu 
UNEP v souladu s výsledky summitu 
Rio+20 a podporovat probíhající snahy o 
větší součinnost mezi mnohostrannými 
dohodami o životním prostředí;

Or. it

Pozměňovací návrh 491
Giancarlo Scottà

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 100 – pododstavec 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) posílit dopad různých zdrojů 
financování, včetně daní a mobilizace
domácích zdrojů soukromých investic a 
nových a inovačních zdrojů, a vytvářet 
možnosti využití rozvojové pomoci pro 
zajištění pákového efektu těchto jiných 
zdrojů financování v rámci strategie 
financování udržitelného rozvoje vytyčené 
v Riu a v politikách EU, včetně 
mezinárodních závazků k financování
politiky v oblasti klimatu a biologické 
rozmanitosti;

c) posílit dopad různých zdrojů 
financování, včetně daní a uvolnění
domácích zdrojů soukromých investic a 
nových a inovačních zdrojů, a vytvářet 
možnosti využití rozvojové pomoci pro 
zajištění pákového efektu těchto jiných 
zdrojů financování v rámci strategie 
financování udržitelného rozvoje vytyčené 
v Riu a v politikách EU, včetně 
mezinárodních závazků k financování 
politiky v oblasti klimatu a biologické 
rozmanitosti;

Or. it

Pozměňovací návrh 492
Giancarlo Scottà
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Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 100 – pododstavec 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) strategičtěji jednat s partnerskými 
zeměmi. Součástí toho by mělo být 
soustředění spolupráce: 1) se strategickými 
partnery na podporu osvědčených postupů 
v domácí politice a právních předpisech 
v oblasti životního prostředí a na jejich
sbližování při mnohostranných jednáních o 
životním prostředí; 2) se zeměmi, na něž se 
vztahuje evropská politika sousedství, na 
postupné sbližování s hlavní politikou a 
právními předpisy EU v oblasti životního 
prostředí a klimatu a na posilování 
spolupráce při řešení regionálních 
problémů v oblasti životního prostředí a 
klimatu; 3) s rozvojovými zeměmi na 
podpoře jejich úsilí o ochranu životního 
prostředí, boj proti změně klimatu a 
zmírňování následků přírodních katastrof a 
na provádění mezinárodních závazků v 
oblasti životního prostředí, a přispět tak k 
omezování chudoby a udržitelnému 
rozvoji;

d) strategičtěji jednat s partnerskými 
zeměmi. Součástí toho by mělo být 
soustředění spolupráce: 1) se strategickými 
partnery na podporu osvědčených postupů 
v domácí politice a právních předpisech 
v oblasti životního prostředí a na jejich 
sbližování při mnohostranných jednáních o 
životním prostředí; 2) se zeměmi, na něž se 
vztahuje evropská politika sousedství, na 
postupné sbližování s hlavní politikou a 
právními předpisy EU v oblasti životního 
prostředí a klimatu a na posilování 
spolupráce při řešení regionálních 
problémů v oblasti životního prostředí a 
klimatu; 3) s rozvojovými zeměmi na 
podpoře jejich úsilí o ochranu životního 
prostředí, přizpůsobení se změně klimatu a 
zmírňování následků přírodních katastrof a 
na provádění mezinárodních závazků v 
oblasti životního prostředí, a přispět tak k 
omezování chudoby a udržitelnému 
rozvoji;

Or. it

Pozměňovací návrh 493
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 100 – pododstavec 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) strategičtěji jednat s partnerskými 
zeměmi. Součástí toho by mělo být 
soustředění spolupráce: 1) se strategickými 
partnery na podporu osvědčených postupů 
v domácí politice a právních předpisech 
v oblasti životního prostředí a na jejich 
sbližování při mnohostranných jednáních o 
životním prostředí; 2) se zeměmi, na něž se 

d) strategičtěji jednat s partnerskými 
zeměmi, což zahrnuje včasné podávání 
informací o postoji a cílech EU před 
mezinárodními konferencemi. Součástí 
toho by mělo být soustředění spolupráce: 
1) se strategickými partnery na podporu 
osvědčených postupů v domácí politice a 
právních předpisech v oblasti životního 
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vztahuje evropská politika sousedství, na 
postupné sbližování s hlavní politikou a 
právními předpisy EU v oblasti životního 
prostředí a klimatu a na posilování 
spolupráce při řešení regionálních 
problémů v oblasti životního prostředí a 
klimatu; 3) s rozvojovými zeměmi na 
podpoře jejich úsilí o ochranu životního 
prostředí, boj proti změně klimatu a 
zmírňování následků přírodních katastrof a 
na provádění mezinárodních závazků v 
oblasti životního prostředí, a přispět tak k 
omezování chudoby a udržitelnému 
rozvoji;

prostředí a na jejich sbližování při 
mnohostranných jednáních o životním 
prostředí; 2) se zeměmi, na něž se vztahuje 
evropská politika sousedství, na postupné 
sbližování s hlavní politikou a právními 
předpisy EU v oblasti životního prostředí a 
klimatu a na posilování spolupráce při 
řešení regionálních problémů v oblasti 
životního prostředí a klimatu; 3) s 
rozvojovými zeměmi na podpoře jejich 
úsilí o ochranu životního prostředí, boj 
proti změně klimatu a zmírňování následků 
přírodních katastrof a na provádění 
mezinárodních závazků v oblasti životního 
prostředí, a přispět tak k omezování 
chudoby a udržitelnému rozvoji;

Or. en

Pozměňovací návrh 494
Jean-Pierre Audy

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 100 – pododstavec 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) strategičtěji jednat s partnerskými 
zeměmi. Součástí toho by mělo být 
soustředění spolupráce: 1) se strategickými 
partnery na podporu osvědčených postupů 
v domácí politice a právních předpisech 
v oblasti životního prostředí a na jejich 
sbližování při mnohostranných jednáních o 
životním prostředí; 2) se zeměmi, na něž se 
vztahuje evropská politika sousedství, na 
postupné sbližování s hlavní politikou a 
právními předpisy EU v oblasti životního 
prostředí a klimatu a na posilování 
spolupráce při řešení regionálních 
problémů v oblasti životního prostředí a 
klimatu; 3) s rozvojovými zeměmi na 
podpoře jejich úsilí o ochranu životního 
prostředí, boj proti změně klimatu a 
zmírňování následků přírodních katastrof a 
na provádění mezinárodních závazků v 

d) strategičtěji jednat s partnerskými 
zeměmi. Součástí toho by mělo být 
soustředění spolupráce: 1) se strategickými 
partnery na podporu osvědčených postupů 
v domácí politice a právních předpisech 
v oblasti životního prostředí a na jejich 
sbližování při mnohostranných jednáních o 
životním prostředí; 2) se zeměmi, na něž se 
vztahuje evropská politika sousedství, na 
postupné sbližování s hlavní politikou a 
právními předpisy EU v oblasti životního 
prostředí a klimatu a na posilování 
spolupráce při řešení regionálních 
problémů v oblasti životního prostředí a 
klimatu; 3) s rozvojovými zeměmi na 
podpoře jejich úsilí o ochranu životního 
prostředí, boj proti změně klimatu a 
zmírňování následků přírodních katastrof a 
na provádění mezinárodních závazků v 
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oblasti životního prostředí, a přispět tak k 
omezování chudoby a udržitelnému 
rozvoji;

oblasti životního prostředí, a přispět tak k 
omezování chudoby a udržitelnému 
rozvoji; zajistit, že v obchodních vztazích, 
zejména dvoustranných obchodních 
dohodách, bude dodržována zásada 
vzájemnosti.

Or. fr

Pozměňovací návrh 495
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 100 – pododstavec 2 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) zapojit se jednotněji, aktivněji a účinněji 
do mnohostranných procesů v oblasti 
životního prostředí, včetně úmluvy 
UNFCCC, CBD a úmluvy o chemických 
látkách, jakož i do dalších příslušných fór, 
např. Mezinárodní organizace pro civilní 
letectví a Mezinárodní námořní organizace, 
s cílem zajistit splnění závazků pro rok 
2020 na úrovni EU i na úrovni celosvětové 
a dohodnout se na mezinárodních 
opatřeních, která je třeba přijmout po roce 
2020;

e) zapojit se jednotněji, aktivněji a účinněji 
do mnohostranných procesů v oblasti 
životního prostředí, včetně úmluvy 
UNFCCC, CBD a úmluvy o chemických 
látkách, jakož i do dalších příslušných fór, 
např. Mezinárodní organizace pro civilní 
letectví a Mezinárodní námořní organizace, 
s cílem zajistit splnění závazků pro rok 
2020 na úrovni EU i na úrovni celosvětové 
a dohodnout se na mezinárodních 
opatřeních, která je třeba přijmout po roce 
2020, a zvýšit úsilí o provedení všech 
hlavních mnohostranných dohod o 
životním prostředí s dostatečným 
předstihem do roku 2020;

Or. en

Pozměňovací návrh 496
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 100 – pododstavec 2 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) zapojit se jednotněji, aktivněji a účinněji e) zapojit se jednotněji, aktivněji a účinněji 
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do mnohostranných procesů v oblasti 
životního prostředí, včetně úmluvy 
UNFCCC, CBD a úmluvy o chemických 
látkách, jakož i do dalších příslušných fór, 
např. Mezinárodní organizace pro civilní 
letectví a Mezinárodní námořní organizace, 
s cílem zajistit splnění závazků pro rok 
2020 na úrovni EU i na úrovni celosvětové 
a dohodnout se na mezinárodních 
opatřeních, která je třeba přijmout po roce 
2020;

do mnohostranných procesů v oblasti 
životního prostředí, včetně úmluvy 
UNFCCC, CBD, CITES, Mezinárodní 
úmluvy o regulaci velrybářství a úmluvy o 
chemických látkách, jakož i do dalších 
příslušných fór, např. Mezinárodní 
organizace pro civilní letectví a 
Mezinárodní námořní organizace, s cílem 
zajistit splnění závazků pro rok 2020 na 
úrovni EU i na úrovni celosvětové a 
dohodnout se na mezinárodních opatřeních, 
která je třeba přijmout po roce 2020;

Or. en

Pozměňovací návrh 497
Giancarlo Scottà

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 100 – pododstavec 2 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) ratifikovat všechny hlavní mnohostranné 
dohody o životním prostředí s dostatečným 
předstihem do roku 2020;

f) ratifikovat všechny hlavní mnohostranné 
dohody o životním prostředí;  

Or. it

Pozměňovací návrh 498
Jean-Pierre Audy

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 100 – pododstavec 2 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) ratifikovat všechny hlavní mnohostranné 
dohody o životním prostředí s dostatečným 
předstihem do roku 2020;

f) ratifikovat všechny hlavní mnohostranné 
dohody o životním prostředí s dostatečným 
předstihem do roku 2020, pokud 
významným způsobem neoslabují 
konkurenceschopnost EU;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 499
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 100 – pododstavec 2 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) posoudit v globálních souvislostech 
dopad spotřeby potravinářských a 
nepotravinářských komodit v EU na 
životní prostředí a možné reakce na tento 
dopad.

g) posoudit v globálních souvislostech 
dopad spotřeby potravinářských a 
nepotravinářských komodit v EU na
životní prostředí a možné reakce na tento 
dopad a přijmout nezbytná politická 
opatření, která budou řešit výsledky 
tohoto posouzení. 

Or. en

Pozměňovací návrh 500
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 100 – pododstavec 2 – písm. g – bod i (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) podpořit zavedení a další rozvoj systémů 
pro obchodování s emisemi po celém světě 
a umožnit jejich meziregionální propojení.

Or. en

Odůvodnění

Rozvoj a propojení regionálních systémů pro obchodování s emisemi pomůže pokročit při 
zmírňování změny klimatu a prosazování ekologických inovací a zároveň přispěje k ustálení 
cen uhlíku, k nastavení stejných podmínek pro všechny na mezinárodní úrovni a k podpoře 
celosvětové spolupráce v oblasti změny klimatu.

Pozměňovací návrh 501
Erik Bánki
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Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 101

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

101. Komise zajistí, aby provádění 
programu bylo monitorováno v rámci 
pravidelného sledování v souvislosti se 
strategií Evropa 2020. Do roku 2020 bude 
program vyhodnocen především na základě 
zprávy agentury EEA o stavu životního 
prostředí. 

101. Měla by být stanovena celková 
metoda sledování za účelem zjišťování 
pokroku dosaženého při plnění 9 
prioritních cílů, která bude zahrnovat 
milníky a nepřetržité sledování během 
celého provádění programu. Kromě toho
Komise zajistí, aby provádění programu 
bylo monitorováno v rámci pravidelného 
sledování v souvislosti se strategií Evropa 
2020. Do roku 2020 bude program 
vyhodnocen především na základě zprávy 
agentury EEA o stavu životního prostředí.

Or. en

Pozměňovací návrh 502
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 101

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

101. Komise zajistí, aby provádění 
programu bylo monitorováno v rámci 
pravidelného sledování v souvislosti se 
strategií Evropa 2020. Do roku 2020 bude 
program vyhodnocen především na základě 
zprávy agentury EEA o stavu životního 
prostředí. 

101. Komise zajistí, aby provádění 
programu bylo monitorováno v rámci 
pravidelného sledování v souvislosti se 
strategií Evropa 2020. Do roku 2020 bude 
program vyhodnocen především na základě 
zprávy agentury EEA o stavu životního 
prostředí. Komise každé dva roky předloží 
Parlamentu zprávu o pokroku v oblasti 
akčního programu pro životní prostředí.

Or. en

Odůvodnění

Aby bylo zajištěno účinné provádění akčního programu pro životní prostředí, měla by být 
Parlamentu každé dva roky předložena zpráva o pokroku.
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Pozměňovací návrh 503
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 102

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

102. Mezi ukazatele používané ke 
sledování pokroku dosaženého při plnění 
prioritních cílů patří ukazatele, jež agentura 
EEA používá ke sledování stavu životního 
prostředí, a ukazatele ke sledování stavu 
provádění stávajících cílů a právních 
předpisů v oblasti životního prostředí a 
klimatu, včetně cílů v oblasti klimatu a 
energetiky, biologické rozmanitosti a 
účinného využívání zdrojů. Další ukazatele 
k měření celkového pokroku dosaženého 
při přechodu na evropské hospodářství a 
společnost účinně využívající zdroje a jeho
příspěvku k prosperitě a dobrým životním 
podmínkám budou vypracovány ve 
spolupráci se zúčastněnými stranami 
v rámci plánu pro Evropu účinněji 
využívající zdroje.

102. Mezi ukazatele používané ke 
sledování pokroku dosaženého při plnění 
prioritních cílů patří ukazatele, jež agentura 
EEA používá ke sledování stavu životního 
prostředí, a ukazatele ke sledování stavu 
provádění stávajících cílů a právních 
předpisů v oblasti životního prostředí a 
klimatu, včetně cílů v oblasti klimatu a 
energetiky, biologické rozmanitosti a 
navrhovaného účinného využívání zdrojů. 
Další ukazatele k měření celkového 
pokroku dosaženého při přechodu na 
evropské hospodářství a společnost účinně 
využívající zdroje a jeho příspěvku k 
prosperitě a dobrým životním podmínkám 
budou vypracovány ve spolupráci se 
zúčastněnými stranami v rámci plánu pro 
Evropu účinněji využívající zdroje.

Or. en


