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Pozměňovací návrh 1
Karin Kadenbach

Návrh usnesení
Právní východisko 28 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na zprávu s názvem „Analýza 
a reporting výsledků dosažených 
prostřednictvím projektů tržní replikace 
ekologických inovací v rámci programu 
pro konkurenceschopnost a inovace“, 
kterou vypracovala Výkonná agentura pro 
konkurenceschopnost a inovace (EACI) 
a která byla publikována v květnu 2013;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Adam Bielan

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že čisté a zdravé 
životní prostředí je podmínkou pro 
zachování prosperity a vysoké životní 
úrovně v Evropě, což ovšem platí o silném 
konkurenceschopném hospodářství;

A. vzhledem k tomu, že čisté a zdravé 
životní prostředí je podmínkou pro 
zachování prosperity a vysoké životní 
úrovně v Evropě, stejně jako silné
konkurenceschopné hospodářství;

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že výzvy týkající se 
životního prostředí, jako je změna 
klimatu, nedostatek zdrojů 
a znehodnocování biologické 
rozmanitosti, si vyžadují zásadní přeměnu 
našeho hospodářství, ve které budou čisté 
technologie zastávat klíčovou úlohu;

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Christofer Fjellner

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že krize představuje 
jedinečnou a historickou příležitost, jak 
provést transformační změny v našich 
hospodářstvích a zároveň připravit cestu ke
skutečně udržitelnému a sociálně 
spravedlivému dlouhodobému rozvoji;

B. vzhledem k tomu, že krize představuje 
jedinečnou a historickou příležitost, jak 
provést transformační změny v našich 
hospodářstvích a zároveň připravit cestu 
k udržitelnému a dlouhodobému rozvoji;

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Jean-Pierre Audy

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že krize představuje 
jedinečnou a historickou příležitost, jak 
provést transformační změny v našich 
hospodářstvích a zároveň připravit cestu ke 
skutečně udržitelnému a sociálně 
spravedlivému dlouhodobému rozvoji;

B. vzhledem k tomu, že krize představuje 
jedinečnou a historickou příležitost, jak 
provést transformační změny v našich 
hospodářstvích a zároveň připravit cestu ke 
skutečně udržitelnému a sociálně 
spravedlivému rozvoji;
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Or. fr

Pozměňovací návrh 6
Jean-Pierre Audy

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že růst ekologických 
technologií z minulých let ukazuje, že 
investice do ekologického růstu nejsou
nákladnou povinností, ale významnou
hospodářskou příležitostí; vzhledem 
k tomu, že ačkoli téměř každé odvětví 
utrpělo v důsledku recese velké ztráty, 
ekologické odvětví navzdory poklesu růstu,
stále roste;

C. růst v oblasti ekologických technologií 
z minulých let ukazuje, že investování do 
ekologického růstu je hospodářskou 
příležitostí; vzhledem k tomu, že ačkoliv 
téměř každé odvětví utrpělo v důsledku 
recese velké ztráty, ekologické odvětví 
navzdory poklesu růstu stále roste;

Or. fr

Pozměňovací návrh 7
Adam Bielan

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že růst ekologických 
technologií z minulých let ukazuje, že 
investice do ekologického růstu nejsou
nákladnou povinností, ale významnou 
hospodářskou příležitostí; vzhledem 
k tomu, že ačkoli téměř každé odvětví 
utrpělo v důsledku recese velké ztráty, 
ekologické odvětví navzdory poklesu růstu,
stále roste;

C. vzhledem k tomu, že růst ekologických 
technologií z minulých let ukazuje, že 
investice do ekologického růstu jsou nejen 
nákladnou povinností, ale můžou být také 
významnou hospodářskou příležitostí; 
vzhledem k tomu, že ačkoliv téměř každé 
odvětví utrpělo v důsledku recese velké 
ztráty, ekologické odvětví navzdory 
poklesu růstu stále roste;

Or. en
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Pozměňovací návrh 8
Jean-Pierre Audy

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že je nezbytné 
nahradit současné hospodářství, které je 
náročné na zdroje, hospodářstvím účinně 
využívajícím zdroje, a to přeměnou
tradičních průmyslů na ekologické 
průmysly s vysokou přidanou hodnotou, 
které vytváří pracovní místa a zároveň 
chrání životní prostředí;

D. vzhledem k tomu, že je nezbytné 
provést přechod současného hospodářství, 
které je náročné na zdroje, na hospodářství 
účinně využívající zdroje, které vytváří 
pracovní místa a zároveň chrání životní 
prostředí;

Or. fr

Pozměňovací návrh 9
Adam Bielan

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že je nezbytné 
nahradit současné hospodářství, které je 
náročné na zdroje, hospodářstvím účinně 
využívajícím zdroje, a to přeměnou 
tradičních průmyslů na ekologické 
průmysly s vysokou přidanou hodnotou, 
které vytváří pracovní místa a zároveň 
chrání životní prostředí;

D. vzhledem k tomu, že je nezbytné 
přeměnit současné hospodářství na 
hospodářství účinněji využívající zdroje, 
a to prostřednictvím podpory ekologických 
průmyslů s vysokou přidanou hodnotou, 
které vytváří pracovní místa a zároveň 
chrání životní prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Adam Bielan

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že řešení šetrná 
k životnímu prostředí přilákají výrobu 
a služby nové generace v oblasti vyspělých 
technologií, posílí evropskou 
konkurenceschopnost a povedou k tvorbě 
nových vysoce kvalifikovaných pracovních 
míst;

E. vzhledem k tomu, že řešení šetrná 
k životnímu prostředí mohou přilákat
výrobu a služby nové generace v oblasti 
vyspělých technologií, posílit evropskou 
konkurenceschopnost a vést k tvorbě 
nových vysoce kvalifikovaných pracovních 
míst;

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Mikael Gustafsson
za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví
Antigoni Papadopoulou

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že řešení šetrná 
k životnímu prostředí přilákají výrobu 
a služby nové generace v oblasti vyspělých 
technologií, posílí evropskou 
konkurenceschopnost a povedou k tvorbě 
nových vysoce kvalifikovaných pracovních 
míst;

E. vzhledem k tomu, že řešení šetrná 
k životnímu prostředí přilákají výrobu 
a služby nové generace v oblasti vyspělých 
technologií, posílí evropskou 
konkurenceschopnost a povedou k tvorbě 
nových vysoce kvalifikovaných pracovních 
míst, což by mělo motivovat k přijímání 
mužů i žen, aby tak byla v tomto odvětví 
podpořena rovnost pohlaví;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Fa. vzhledem k tomu, že ceny zdrojů 
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v posledních letech značně vzrostly, 
přičemž konkurenceschopnost společností 
je stále více určována tím, nakolik účinně 
využívají zdroje;

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Christofer Fjellner

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Fa. vzhledem k tomu, že historie 
prokázala, že orgány mohou jen těžko 
předvídatelné, které inovativní 
technologie budou na trhu 
konkurenceschopné;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Ramon Tremosa i Balcells

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Fa. vzhledem k tomu, že daňové pobídky 
mohou být užitečným nástrojem pro 
posílení ekologických inovací v Evropě.

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Christofer Fjellner

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že Evropa zaujímá 
vedoucí postavení ve vývoji nových 
technologií; vzhledem k tomu, že rozvoj 
a širší využívání environmentálních 
technologií čelí mnoha překážkám, jako 
jsou závislost na stávajících technologiích, 
cenové signály s tendencí upřednostňovat 
méně ekologicky účinná řešení, obtížný 
přístup k financím a nedostatečná 
informovanost spotřebitelů; vzhledem 
k tomu, výzvou je tedy zlepšit celkový vliv 
produktů na životní prostředí v průběhu 
celého jejich životního cyklu, podpořit 
poptávku po lepších produktech 
a výrobních technologiích a pomoci 
spotřebitelům k tomu, aby činili 
informovaná rozhodnutí;

G. vzhledem k tomu, že Evropa zaujímá 
vedoucí postavení ve vývoji nových 
technologií; vzhledem k tomu, že rozvoj 
a širší využívání environmentálních 
technologií čelí mnoha překážkám;

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Daciana Octavia Sârbu

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že Evropa zaujímá 
vedoucí postavení ve vývoji nových 
technologií; vzhledem k tomu, že rozvoj 
a širší využívání environmentálních 
technologií čelí mnoha překážkám, jako 
jsou závislost na stávajících technologiích, 
cenové signály s tendencí upřednostňovat 
méně ekologicky účinná řešení, obtížný 
přístup k financím a nedostatečná 
informovanost spotřebitelů; vzhledem 
k tomu, výzvou je tedy zlepšit celkový vliv 
produktů na životní prostředí v průběhu 
celého jejich životního cyklu, podpořit 
poptávku po lepších produktech 
a výrobních technologiích a pomoci 

G. vzhledem k tomu, že Evropa zaujímá 
vedoucí postavení ve vývoji nových 
technologií; vzhledem k tomu, že rozvoj 
a širší využívání environmentálních 
technologií čelí mnoha překážkám, jako 
jsou závislost na stávajících technologiích, 
cenové signály s tendencí upřednostňovat 
méně ekologicky účinná řešení, obtížný 
přístup k financím a nedostatečná 
informovanost spotřebitelů; vzhledem 
k tomu, že je zapotřebí zlepšit celkové 
environmentální působení výrobků v celém 
jejich životním cyklu, posílit poptávku po 
šetrnějších výrobcích a výrobních 
technologiích a napomáhat spotřebitelům, 
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spotřebitelům k tomu, aby činili 
informovaná rozhodnutí;

aby jejich rozhodnutí vycházela z dobré 
informovanosti; vzhledem k tomu, že 
štítky, které u výrobků a služeb značí 
standard ochrany životního prostředí, 
musí poskytovat jasné a objektivní 
informace a musí se vyhýbat tzv. 
greenwashingu neboli klamání
spotřebitele ohledně šetrnosti k životnímu 
prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Karin Kadenbach

Návrh usnesení
Bod odůvodnění J a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ja. vzhledem k tomu, že analýza iniciativy 
týkající se ekologických inovací v rámci 
programu CIP ukazuje, že předpokládaný 
přínos pro životní prostředí, hospodářství 
a zaměstnanost výrazně převažuje nad 
veřejnými výdaji;

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Jolanta Emilia Hibner

Návrh usnesení
Bod odůvodnění M

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

M. vzhledem k tomu, že pro definici 
„inteligentních ekologických pracovních 
míst“ se používají různá kritéria hodnocení 
(např. podle definic ILO, UNEP, 
CEDEFOP, OECD nebo Eurostatu), což by 
mohlo mít za následek rozcházející se 
statistiky týkající se ekologických 

M. vzhledem k tomu, že pro definici 
termínu „ekologická inovace“ 
a „inteligentní ekologická pracovní místa“ 
se používají různá kritéria hodnocení (např. 
podle definic ILO, UNEP, CEDEFOP, 
OECD nebo Eurostatu), což by mohlo mít 
za následek rozcházející se statistiky 
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pracovních míst a ekologického růstu; týkající se ekologických inovací, 
ekologických pracovních míst 
a ekologického růstu;

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Mikael Gustafsson
za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví
Antigoni Papadopoulou

Návrh usnesení
Bod odůvodnění M

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

M. vzhledem k tomu, že pro definici 
„inteligentních ekologických pracovních 
míst“ se používají různá kritéria hodnocení 
(např. podle definic ILO, UNEP, 
CEDEFOP, OECD nebo Eurostatu), což by 
mohlo mít za následek rozcházející se 
statistiky týkající se ekologických 
pracovních míst a ekologického růstu;

M. vzhledem k tomu, že pro definici 
„inteligentních ekologických pracovních 
míst“ se používají různá kritéria hodnocení 
(např. podle definic ILO, UNEP, 
CEDEFOP, OECD nebo Eurostatu), což by 
mohlo mít za následek rozcházející se 
statistiky týkající se ekologických 
pracovních míst a ekologického růstu; 
vzhledem k tomu, že zavedení určitých 
základních ukazatelů, mimo jiné 
i ukazatele genderové vyváženosti, by 
mohlo zlepšit srovnatelnost 
shromážděných údajů v každém členském 
státě;

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Karin Kadenbach

Návrh usnesení
Bod odůvodnění M a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ma. vzhledem k tomu, že v současnosti je 
v rámci programu ekologických inovací 
financováno více než 240 projektů, 
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a vzhledem k tomu, že v květnu 2013 
Komise zveřejnila novou výzvu pro výběr 
dalších 45 projektů ekologických inovací 
s novými environmentálními postupy; 
vzhledem k tomu, že v rámci provozu 
a financování iniciativy týkajících se 
ekologických inovací v rámci programu 
CIP byli podpořeni nadějní evropští 
vývojáři ekologických inovací, a to díky 
poskytnutí rizikového kapitálu, který by 
pro ně jinak nebyl dostupný;

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Nikos Chrysogelos
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje důležitost právních 
předpisů jako prostředku pro zvýšení 
poptávky po environmentálních 
technologiích; domnívá se, že 
konkurenceschopnost evropské výroby 
závisí na jejím celosvětovém postavení 
v oblasti ekologicky účinných výrobků 
a produkce;

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Marina Yannakoudakis

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vyzývá Komisi, aby vypracovala
evropskou strategii pro přizpůsobení

2. vyzývá členské státy, aby vypracovaly 
strategie pro propojení dovedností 
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dovedností pracovní síly potřebám odvětví
ekologických technologií a zároveň se 
zaměřila na jednotlivá dílčí odvětví a jejich 
potřeby v otázce kvalifikovaných 
pracovníků a pro celou EU vytvořila 
databázi pro vysoce kvalifikovaná 
ekologická pracovní místa;

pracovní síly s příležitostmi nabízenými 
odvětvím ekologických technologií 
a zároveň se zaměřily na jednotlivá dílčí 
odvětví a jejich potřeby v otázce 
kvalifikovaných pracovníků;

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Mikael Gustafsson
za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví
Antigoni Papadopoulou

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vyzývá Komisi, aby vypracovala 
evropskou strategii pro přizpůsobení 
dovedností pracovní síly potřebám odvětví 
ekologických technologií a zároveň se 
zaměřila na jednotlivá dílčí odvětví a jejich 
potřeby v otázce kvalifikovaných 
pracovníků a pro celou EU vytvořila 
databázi pro vysoce kvalifikovaná 
ekologická pracovní místa;

2. vyzývá Komisi, aby vypracovala 
evropskou strategii pro přizpůsobení 
dovedností pracovní síly potřebám odvětví 
ekologických technologií, která bude 
zohledňovat rovnost mužů a žen, 
a zároveň se zaměřila na jednotlivá dílčí 
odvětví a jejich potřeby v otázce 
kvalifikovaných pracovníků, aniž by 
věnovala jakoukoliv pozornost 
genderovým předsudkům v procesu 
zaměstnanosti, a pro celou EU vytvořila 
databázi pro vysoce kvalifikovaná 
ekologická pracovní místa;

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Adam Bielan

Návrh usnesení
Bod 2
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vyzývá Komisi, aby vypracovala 
evropskou strategii pro přizpůsobení 
dovedností pracovní síly potřebám odvětví 
ekologických technologií a zároveň se 
zaměřila na jednotlivá dílčí odvětví a jejich 
potřeby v otázce kvalifikovaných 
pracovníků a pro celou EU vytvořila 
databázi pro vysoce kvalifikovaná
ekologická pracovní místa;

2. vyzývá Komisi, aby vypracovala 
evropskou strategii pro přizpůsobení 
dovedností pracovní síly potřebám odvětví 
ekologických technologií a zároveň se 
zaměřila na jednotlivá dílčí odvětví a jejich 
potřeby v otázce kvalifikovaných 
pracovníků a pro celou EU vytvořila 
databázi pro ekologická pracovní místa;

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Marina Yannakoudakis

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. je přesvědčen, že inovativní evropské 
společnosti potřebují nejen dotace, ale 
také lepší právní předpisy, lepší propojení 
s výzkumnou základnou a lepší 
a rozmanitější přístup k finančním 
prostředkům a k financování, od grantů až 
po půjčky a kapitálové financování; vyzývá 
proto členské státy a Komisi, aby na 
vnitrostátní a evropské úrovni vytvořily 
vhodné podmínky;

3. je přesvědčen, že spíše než dotace 
potřebují inovativní evropské společnosti 
flexibilnější právní předpisy, lepší 
propojení s výzkumnou základnou a lepší 
a rozmanitější přístup k finančním 
prostředkům a k financování, od grantů až 
po půjčky a kapitálové financování; vyzývá 
proto členské státy a Komisi, aby na 
vnitrostátní a evropské úrovni vytvořily 
vhodné podmínky;

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Zofija Mazej Kukovič

Návrh usnesení
Bod 3
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. je přesvědčen, že inovativní evropské 
společnosti potřebují nejen dotace, ale 
také lepší právní předpisy, lepší propojení 
s výzkumnou základnou a lepší 
a rozmanitější přístup k finančním 
prostředkům a k financování, od grantů až 
po půjčky a kapitálové financování; vyzývá 
proto členské státy a Komisi, aby na 
vnitrostátní a evropské úrovni vytvořily 
vhodné podmínky;

3. je přesvědčen, že inovativní evropské 
společnosti potřebují lepší propojení 
s výzkumnou základnou a lepší 
a rozmanitější přístup k finančním 
prostředkům a k financování, od grantů až 
po půjčky a kapitálové financování;  
vyzývá proto členské státy a Komisi, aby 
na vnitrostátní a evropské úrovni vytvořily 
vhodné podmínky;

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Christofer Fjellner

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. je přesvědčen, že inovativní evropské 
společnosti potřebují nejen dotace, ale 
také lepší právní předpisy, lepší propojení 
s výzkumnou základnou a lepší 
a rozmanitější přístup k finančním 
prostředkům a k financování, od grantů až 
po půjčky a kapitálové financování; vyzývá 
proto členské státy a Komisi, aby na 
vnitrostátní a evropské úrovni vytvořily 
vhodné podmínky;

3. je přesvědčen, že inovativní evropské 
společnosti nepotřebují dotace, ale lepší 
právní předpisy, lepší propojení 
s výzkumnou základnou a lepší 
a rozmanitější přístup k finančním 
prostředkům a k financování, od grantů až 
po půjčky a kapitálové financování; vyzývá 
proto členské státy a Komisi, aby na 
vnitrostátní a evropské úrovni vytvořily 
vhodné podmínky;

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Marina Yannakoudakis

Návrh usnesení
Bod 4
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že tvorba pracovních míst
v oblasti ekologických inovací by se 
neměla omezovat pouze na výrobu energie 
z obnovitelných zdrojů, zvyšování 
energetické účinnosti a odvětví dopravy, 
neboť ekologický růst představuje 
příležitost pro všechna odvětví, která by 
proto měla prozkoumat možnosti rozvoje 
ekologických produktů a zvýšit 
informovanost spotřebitelů o významu 
nakupování těchto produktů;

4. zdůrazňuje, že pracovní místa v oblasti 
ekologických inovací by se neměla 
omezovat pouze na výrobu energie 
z obnovitelných zdrojů, zvyšování 
energetické účinnosti a odvětví dopravy, 
neboť ekologický růst představuje 
příležitost pro všechna odvětví, která by 
proto měla prozkoumat možnosti rozvoje 
ekologických produktů a zvýšit 
informovanost spotřebitelů o významu 
nakupování těchto produktů;

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. je přesvědčen, že má-li se zvýšit 
konkurenceschopnost společností, je 
zapotřebí rychlého vývoje čistých 
technologií; vyzývá proto Komisi, aby 
ekologické inovace tvořily ústřední prvek 
její průmyslové politiky;

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Daciana Octavia Sârbu

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. vyzývá Komisi, aby usnadnila vývoj 
norem pro označování a jasných definic 
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za účelem identifikace standardů ochrany 
životního prostředí výrobků a služeb 
a informování o těchto standardech;

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Adam Bielan

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. domnívá se, že nové udržitelné 
hospodářství pro EU musí zajistit vyvážený 
hospodářský a sociální rozvoj; žádá 
ambiciózní udržitelnou průmyslovou 
politiku s důrazem na účinné využívání 
zdrojů; zdůrazňuje, že ekologické 
hospodářství musí nabízet vyhlídky na 
důstojné a dobře placené zaměstnání 
s důrazem na ochranu životního 
prostředí;

5. domnívá se, že nové udržitelné 
hospodářství v EU musí zajistit vyvážený 
hospodářský a sociální rozvoj; požaduje 
ambiciózní, udržitelnou průmyslovou 
politiku s důrazem na účinné využívání 
zdrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Nikos Chrysogelos
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. domnívá se, že nové udržitelné 
hospodářství pro EU musí zajistit vyvážený 
hospodářský a sociální rozvoj; žádá 
ambiciózní udržitelnou průmyslovou 
politiku s důrazem na účinné využívání 
zdrojů; zdůrazňuje, že ekologické 
hospodářství musí nabízet vyhlídky na 
důstojné a dobře placené zaměstnání 

5. domnívá se, že nové udržitelné 
hospodářství v EU musí zajistit vyvážený 
hospodářský a sociální rozvoj; požaduje 
ambiciózní, udržitelnou průmyslovou 
politiku s důrazem na účinné využívání 
zdrojů; připomíná, že účinné využívání 
zdrojů a materiálů sníží náklady průmyslu 
a domácností, uvolní zdroje pro další 



PE514.729v01-00 18/46 AM\941403CS.doc

CS

s důrazem na ochranu životního prostředí; investice a umožní větší nezávislost 
hospodářství EU na omezených zdrojích 
a vysoce nestálých trzích se zdroji;
zdůrazňuje, že ekologické hospodářství 
musí nabízet perspektivy důstojných 
a dobře placených pracovních míst 
s důrazem na ochranu životního prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Mikael Gustafsson
za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví
Antigoni Papadopoulou

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. domnívá se, že nové udržitelné 
hospodářství pro EU musí zajistit vyvážený 
hospodářský a sociální rozvoj; žádá 
ambiciózní udržitelnou průmyslovou 
politiku s důrazem na účinné využívání 
zdrojů; zdůrazňuje, že ekologické 
hospodářství musí nabízet vyhlídky na 
důstojné a dobře placené zaměstnání 
s důrazem na ochranu životního prostředí;

5. domnívá se, že nové udržitelné 
hospodářství v EU musí zajistit vyvážený 
hospodářský a sociální rozvoj; žádá 
ambiciózní udržitelnou průmyslovou 
politiku s důrazem na účinné využívání 
zdrojů; zdůrazňuje, že ekologické 
hospodářství musí nabízet vyhlídky na 
důstojné a dobře placené zaměstnání 
s rovnými příležitostmi pro muže a ženy a 
s důrazem na ochranu životního prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Zofija Mazej Kukovič

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. domnívá se, že nové udržitelné 
hospodářství pro EU musí zajistit vyvážený 
hospodářský a sociální rozvoj; žádá 

5. domnívá se, že nové udržitelné 
hospodářství v EU musí zajistit vyvážený 
hospodářský a sociální rozvoj; žádá 
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ambiciózní udržitelnou průmyslovou 
politiku s důrazem na účinné využívání 
zdrojů; zdůrazňuje, že ekologické 
hospodářství musí nabízet vyhlídky na 
důstojné a dobře placené zaměstnání 
s důrazem na ochranu životního prostředí;

ambiciózní průmyslovou politiku 
s důrazem na účinné využívání zdrojů; 
zdůrazňuje, že ekologické hospodářství 
musí nabízet vyhlídky na důstojné a dobře 
placené zaměstnání s důrazem na ochranu 
životního prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Zofija Mazej Kukovič

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vítá stávající univerzitní programy nebo 
pracovní vzdělávací programy, které se 
soustředí na ekologickou, hospodářskou 
a sociální udržitelnost, a zdůrazňuje, že je 
třeba uspokojit nové potřeby týkající se 
rozvoje udržitelných pracovních míst;

6. vítá stávající univerzitní programy nebo 
pracovní vzdělávací programy, které se 
soustředí na ekologickou, hospodářskou 
a sociální udržitelnost, a zdůrazňuje, že je 
třeba uspokojit nové potřeby týkající se 
rozvoje podnikatelské kultury;

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Mikael Gustafsson
za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví
Antigoni Papadopoulou

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vítá stávající univerzitní programy nebo 
pracovní vzdělávací programy, které se 
soustředí na ekologickou, hospodářskou 
a sociální udržitelnost, a zdůrazňuje, že je 
třeba uspokojit nové potřeby týkající se 
rozvoje udržitelných pracovních míst;

6. vítá stávající univerzitní programy nebo 
pracovní vzdělávací programy, které se 
soustředí na ekologickou, hospodářskou 
a sociální udržitelnost, a zdůrazňuje, že je 
třeba uspokojit nové potřeby týkající se 
rozvoje udržitelných pracovních míst,
a připomíná, že je důležité, aby vzdělávání 
a odborná příprava pro ekologická 
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pracovní místa brala skutečně v úvahu 
hlediska týkající se rovnosti mužů a žen;

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Mikael Gustafsson
za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví
Antigoni Papadopoulou

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vítá sdělení Komise „Inovace pro 
udržitelnou budoucnost – Akční plán pro 
ekologické inovace“ (COM(2011)0899);

7. vítá sdělení Komise „Inovace pro 
udržitelnou budoucnost – Akční plán pro 
ekologické inovace“ (COM(2011)0899); 
vyjadřuje ovšem politování nad 
skutečností, že plán nezmiňuje rovnost 
mužů a žen, která je ovšem nedílnou 
součástí definice udržitelného 
hospodářství;

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Adam Bielan

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vyzývá Komisi, aby zmapovala různá 
pojetí ekologických inovací a s nimi 
související výzvy a zajistila jednotné 
chápání různých strategických příležitostí, 
které ekologické inovace nabízejí pro 
budoucnost;

9. vyzývá Komisi, aby navrhla přístup pro 
měnící se vnímání ekologických inovací a 
s nimi související výzvy a zajistila jednotné 
chápání různých strategických příležitostí, 
které ekologické inovace nabízejí pro 
budoucnost;

Or. en
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Pozměňovací návrh 39
Marusya Lyubcheva

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9а. naléhavě vyzývá Komisi, aby vytvořila 
standardizovanou terminologii pro 
ekologické inovace, která se bude používat 
ve všech členských státech, za účelem 
usnadnění přenosu a právní ochrany 
inovací;

Or. bg

Pozměňovací návrh 40
Marina Yannakoudakis

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. domnívá se, že definice „ekologických 
pracovních míst“ (v odvětví 
environmentálního zboží a služeb) dle 
Eurostatu, v níž se např. uvádí, že hlavním 
cílem ekologických technologií a produktů 
musí být ochrana životního prostředí nebo 
řízení zdrojů, je vhodná k tomu, aby se 
zabránilo odlišným statistikám, ale 
považuje za nezbytné dále rozvíjet 
jednotnou definici ekologických 
pracovních míst a ekologického růstu 
platnou pro celou EU, která by 
zahrnovala také např. odvětví veřejné 
dopravy;

10. domnívá se, že definice „ekologických 
pracovních míst“ (v odvětví 
environmentálního zboží a služeb) dle 
Eurostatu, v níž se např. uvádí, že hlavním 
cílem ekologických technologií a produktů 
musí být ochrana životního prostředí nebo 
řízení zdrojů, je vhodná k tomu, aby se 
zabránilo odlišným statistikám;

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Zofija Mazej Kukovič
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Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. domnívá se, že definice „ekologických 
pracovních míst“ (v odvětví 
environmentálního zboží a služeb) dle 
Eurostatu, v níž se např. uvádí, že hlavním 
cílem ekologických technologií a produktů 
musí být ochrana životního prostředí nebo 
řízení zdrojů, je vhodná k tomu, aby se 
zabránilo odlišným statistikám, ale 
považuje za nezbytné dále rozvíjet 
jednotnou definici ekologických 
pracovních míst a ekologického růstu 
platnou pro celou EU, která by zahrnovala 
také např. odvětví veřejné dopravy;

10. domnívá se, že definice „ekologických 
pracovních míst“ (v odvětví 
environmentálního zboží a služeb) dle 
Eurostatu, v níž se např. uvádí, že hlavním 
cílem ekologických technologií a produktů 
musí být ochrana životního prostředí nebo 
řízení zdrojů, je vhodná k tomu, aby se 
zabránilo odlišným statistikám, ale 
považuje za nezbytné rozvíjet jednotnou 
definici ekologických pracovních míst 
a ekologického růstu platnou pro celou EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Karin Kadenbach

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. domnívá se, že definice „ekologických 
pracovních míst“ (v odvětví 
environmentálního zboží a služeb) dle 
Eurostatu, v níž se např. uvádí, že hlavním 
cílem ekologických technologií a produktů 
musí být ochrana životního prostředí nebo 
řízení zdrojů, je vhodná k tomu, aby se 
zabránilo odlišným statistikám, ale 
považuje za nezbytné dále rozvíjet 
jednotnou definici ekologických 
pracovních míst a ekologického růstu 
platnou pro celou EU, která by zahrnovala 
také např. odvětví veřejné dopravy;

10. domnívá se, že definice „ekologických 
pracovních míst“ (v odvětví 
environmentálního zboží a služeb) dle 
Eurostatu, v níž se např. uvádí, že hlavním 
cílem ekologických technologií a produktů 
musí být ochrana životního prostředí nebo 
řízení zdrojů, je vhodná k tomu, aby se 
zabránilo odlišným statistikám, ale 
považuje za nezbytné dále rozvíjet 
jednotnou definici ekologických 
pracovních míst a ekologického růstu 
platnou pro celou EU, která by zahrnovala 
také např. odvětví veřejné dopravy; 
považuje za užitečné v další fázi uvážit 
komplexnější definici ekologických 
pracovních míst, která by zahrnovala 
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dodatečná pracovní místa či doplňkové 
aktivity;

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Adam Bielan

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vyzdvihuje nevyužitý přínos 
ekologických inovací pro životní prostředí, 
jelikož se od nich očekává, že napomohou 
snížit emise skleníkových plynů mimo jiné 
prostřednictvím častějšího využívání 
recyklovaných materiálů a výroby 
kvalitních produktů s menším dopadem na 
životní prostředí, a že usnadní výrobní 
procesy a služby šetrné k životnímu 
prostředí; zdůrazňuje, že je zapotřebí 
zaměřit se na překážky a bariéry, které 
brání uvádění ekologických inovací na trh 
a celosvětovému rozšíření těchto produktů 
a služeb;

11. zdůrazňuje nevyužitý přínos 
ekologických inovací životnímu prostředí, 
od kterých se očekává, že napomůžou 
mimo jiné ke snížení emisí skleníkových 
plynů, k většímu užívání recyklovaných 
materiálů a k výrobě kvalitních produktů 
s menším dopadem na životní prostředí, 
a že usnadní výrobní procesy a služby 
šetrné k životnímu prostředí; zdůrazňuje, 
že je zapotřebí zaměřit se na překážky 
a bariéry, které brání celosvětovému 
uvádění ekologických inovací na trh;

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Jolanta Emilia Hibner

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vyzdvihuje nevyužitý přínos 
ekologických inovací pro životní prostředí, 
jelikož se od nich očekává, že napomohou 
snížit emise skleníkových plynů mimo jiné 
prostřednictvím častějšího využívání 
recyklovaných materiálů a výroby 

11. zdůrazňuje nevyužitý přínos 
ekologických inovací životnímu prostředí, 
jelikož se od nich očekává, že napomohou 
snížit emise skleníkových plynů, dalších 
škodlivin a produkci odpadu mimo jiné 
prostřednictvím častějšího využívání 
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kvalitních produktů s menším dopadem na 
životní prostředí, a že usnadní výrobní 
procesy a služby šetrné k životnímu 
prostředí; zdůrazňuje, že je zapotřebí 
zaměřit se na překážky a bariéry, které 
brání uvádění ekologických inovací na trh 
a celosvětovému rozšíření těchto produktů 
a služeb;

recyklovaných materiálů a výroby 
kvalitních produktů s menším dopadem na 
životní prostředí, a že usnadní výrobní 
procesy a služby šetrné k životnímu 
prostředí; zdůrazňuje, že je zapotřebí 
zaměřit se na překážky a bariéry, které 
brání uvádění ekologických inovací na trh 
a celosvětovému rozšíření těchto produktů 
a služeb;

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Franco Bonanini

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vyzdvihuje nevyužitý přínos 
ekologických inovací pro životní prostředí, 
jelikož se od nich očekává, že napomohou 
snížit emise skleníkových plynů mimo jiné 
prostřednictvím častějšího využívání 
recyklovaných materiálů a výroby
kvalitních produktů s menším dopadem na 
životní prostředí, a že usnadní výrobní 
procesy a služby šetrné k životnímu 
prostředí; zdůrazňuje, že je zapotřebí 
zaměřit se na překážky a bariéry, které 
brání uvádění ekologických inovací na trh 
a celosvětovému rozšíření těchto produktů 
a služeb;

11. vyzdvihuje nevyužitý přínos 
ekologických inovací pro životní prostředí, 
jelikož se od nich očekává, že napomohou 
snížit emise skleníkových plynů mimo jiné 
prostřednictvím častějšího využívání 
recyklovaných materiálů a výroby 
kvalitních produktů s menším dopadem na 
životní prostředí, a že usnadní výrobní 
procesy a služby šetrné k životnímu 
prostředí; domnívá se, že přístup 
k ekologickým inovacím by se měl použít 
také pro místní produkty, především pro 
produkty potravinářského a řemeslného 
odvětví, a to s cílem podpořit vznik 
účinného cyklu mezi technologickými 
a produktivními inovacemi, udržitelným 
místním rozvojem, rozumným využíváním 
přírodních zdrojů, vhodnými 
hydrogeologickými postupy, ochranou 
místních společenství, kulturních specifik 
a tradic; zdůrazňuje, že je zapotřebí 
zaměřit se na překážky a bariéry, které 
brání uvádění ekologických inovací na trh 
a celosvětovému rozšíření těchto produktů 
a služeb;
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Or. it

Pozměňovací návrh 46
Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. vyzývá Komisi, aby za účelem 
podpory udržitelného růstu začlenila do 
evropského semestru specifická 
doporučení týkající se ekologických 
inovací;

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Zofija Mazej Kukovič

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. zdůrazňuje úlohu, kterou již dnes 
potravinářská produkce zastává 
v souvislosti s ekologickými pracovními 
místy; zdůrazňuje nutnost dalšího rozvoje 
propojení mezi podnikáním 
a potravinářskou produkcí, aby bylo 
dosaženo reálného „ekologického“ růstu;

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Zofija Mazej Kukovič

Návrh usnesení
Bod 12
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vyzývá Komisi, aby rozvíjela 
systematický přístup k politice 
ekologických inovací založený na 
přiměřených rámcových podmínkách, 
které umožňují rovné podmínky pro 
ekologické inovace v podnicích, a na 
infrastruktuře, která dává podnikům 
a spotřebitelům možnost činit udržitelná
rozhodnutí;

12. vyzývá Komisi, aby rozvíjela 
systematický přístup k politice 
ekologických inovací založený na 
transparentních standardizovaných 
kritériích pro ekologické inovace 
v podnicích a na infrastruktuře, která dává 
podnikům a spotřebitelům možnost činit 
informovaná rozhodnutí;

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
vytvořily ekologické normy pro zadávání 
veřejných zakázek, díky čemuž dojde 
k posílení pozice veřejných orgánů jakožto 
zákazníků;

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Marina Yannakoudakis

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vzhledem k tomu, že ekologické 
inovace jsou průřezovou politickou oblastí, 
o níž nemůže rozhodovat pouze jediné 
ministerstvo nebo agentura, vyzývá 
Komisi a členské státy, aby podporovaly 

13. vzhledem k tomu, že ekologické 
inovace jsou průřezovou politickou oblastí, 
vyzývá Komisi a členské státy, aby 
podporovaly spolupráci mezi různými 
ministerstvy a politickými úrovněmi 
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spolupráci mezi různými ministerstvy 
a politickými úrovněmi a pravidelně 
monitorovaly provádění dotčených politik;

a pravidelně monitorovaly provádění 
dotčených politik;

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Adam Bielan

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vzhledem k tomu, že ekologické 
inovace jsou průřezovou politickou 
oblastí, o níž nemůže rozhodovat pouze 
jediné ministerstvo nebo agentura, vyzývá 
Komisi a členské státy, aby podporovaly 
spolupráci mezi různými ministerstvy 
a politickými úrovněmi a pravidelně 
monitorovaly provádění dotčených politik;

13. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
podporovaly spolupráci mezi různými 
ministerstvy a politickými úrovněmi 
a pravidelně monitorovaly provádění 
politik;

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Nikos Chrysogelos
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vzhledem k tomu, že ekologické 
inovace jsou průřezovou politickou oblastí, 
o níž nemůže rozhodovat pouze jediné 
ministerstvo nebo agentura, vyzývá Komisi 
a členské státy, aby podporovaly 
spolupráci mezi různými ministerstvy 
a politickými úrovněmi a pravidelně 
monitorovaly provádění dotčených politik;

13. vzhledem k tomu, že ekologické 
inovace jsou průřezovou politickou oblastí, 
o níž nemůže rozhodovat pouze jediné 
ministerstvo nebo agentura; upozorňuje na 
nutnost začlenit koncept ekologických 
inovací do všech odvětví politik a vyzývá 
Komisi a členské státy, aby podporovaly 
spolupráci mezi různými ministerstvy 
a politickými úrovněmi a pravidelně 
monitorovaly provádění dotčených politik;
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Or. en

Pozměňovací návrh 53
Nikos Chrysogelos
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. vyzývá všechny klíčové aktéry, aby 
spolupracovali na otázkách růstu, inovací 
a zaměstnanosti v každém odvětví 
a využívali existující nástroje, tj.: 
technologické platformy, odborné panely 
zaměřené na dovednosti, společné 
technologické iniciativy, vedoucí trhy, 
klastry a průmyslové skupiny na vysoké 
úrovni;

14. vyzývá všechny klíčové aktéry, aby 
spolupracovali na otázkách ekologického 
růstu, inovací a zaměstnanosti v každém 
odvětví a využívali existující nástroje, jako 
jsou technologické platformy, odborné 
panely zaměřené na dovednosti, společné 
technologické iniciativy, vedoucí trhy, 
klastry a průmyslové skupiny na vysoké 
úrovni;

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Nikos Chrysogelos
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. je si vědom skutečnosti, že politiky 
životního prostředí jsou v tržních 
hospodářstvích hlavní hnací silou inovací, 
neboť inovace jsou reakcí na potřeby;
připomíná, že díky přísným ekologickým 
normám je EU vedoucí silou v mnoha 
odvětvích růstu a zdůrazňuje, že by EU 
měla usilovat o to, aby byla i nadále 
vedoucím trhem v oblasti nových 
ekologických technologií 
a konceptuálních inovací;
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Or. en

Pozměňovací návrh 55
Marina Yannakoudakis

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
vypracovaly nové právní předpisy 
a posílily stávající právní předpisy v oblasti 
rozvoje a využívání energií 
z obnovitelných zdrojů a zvyšování 
energetické účinnosti, zajištění právní 
jistoty a rovných podmínek a podpory 
veřejných a soukromých investic;

15. vyzývá členské státy, aby prováděly 
stávající právní předpisy v oblasti rozvoje 
a využívání energií z obnovitelných zdrojů 
a zvyšování energetické účinnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Zofija Mazej Kukovič

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
vypracovaly nové právní předpisy 
a posílily stávající právní předpisy 
v oblasti rozvoje a využívání energií 
z obnovitelných zdrojů a zvyšování 
energetické účinnosti, zajištění právní 
jistoty a rovných podmínek a podpory 
veřejných a soukromých investic;

15. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
posílily právní předpisy v oblasti rozvoje 
a využívání energií z obnovitelných zdrojů 
a zvyšování energetické účinnosti za 
využití transparentních 
standardizovaných kritérií pro výběr 
a podpory veřejných a soukromých 
investic;

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Nikos Chrysogelos



PE514.729v01-00 30/46 AM\941403CS.doc

CS

za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. poukazuje na prospěšnost fiskálních 
politik a vyzývá členské státy, aby za 
účelem podpory ekologických inovací 
přesunuly daňovou zátěž ze zdanění práce 
na zdanění využívání zdrojů 
a znečišťování;

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Mikael Gustafsson
za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví
Antigoni Papadopoulou

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. vyzývá členské státy, aby zlepšily 
koordinaci těchto politik a především 
podporovaly regionální partnerství pro růst, 
inovace a zaměstnanost a také přeshraniční 
inciativy;

16. vyzývá členské státy, aby zlepšily 
koordinaci těchto politik a především 
podporovaly regionální partnerství pro růst, 
inovace, zaměstnanost a rovné příležitosti 
žen a mužů a také přeshraniční iniciativy;

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Nikos Chrysogelos
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vyzývá Komisi, aby vytvořila 17. upozorňuje na potenciál ekologických 
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platformu, jež členským státům umožní 
koordinovat jejich úsilí o vytváření nových 
udržitelných pracovních míst a růstu;

inovací, co se týče vytváření pracovních 
míst v udržitelném hospodářství; vyzývá 
Komisi, aby vytvořila platformu, jež 
členským státům umožní koordinovat 
jejich úsilí o vytváření nových udržitelných 
pracovních míst a růstu;

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Zofija Mazej Kukovič

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vyzývá Komisi, aby vytvořila 
platformu, jež členským státům umožní 
koordinovat jejich úsilí o vytváření nových 
udržitelných pracovních míst a růstu;

17. vyzývá Komisi, aby vytvořila 
platformu, jež členským státům umožní 
koordinovat jejich úsilí o vytváření nových 
pracovních míst a růstu;

Or. en

Pozměňovací návrh 61
Zofija Mazej Kukovič

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. naléhavě vyzývá členské státy, aby si 
při řešení problémů souvisejících 
s ekonomickým, sociálním 
a environmentálním dopadem změny 
klimatu vyměňovaly zkušenosti 
a osvědčené postupy, pokud jde o možnosti 
zaměstnání;

18. naléhavě vyzývá členské státy, aby si 
při řešení problémů souvisejících 
s ekonomickým, sociálním 
a environmentálním dopadem finanční 
krize vyměňovaly zkušenosti a osvědčené 
postupy, pokud jde o pracovní příležitosti;

Or. en
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Pozměňovací návrh 62
Mikael Gustafsson
za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví
Antigoni Papadopoulou

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. naléhavě vyzývá členské státy, aby si 
při řešení problémů souvisejících 
s ekonomickým, sociálním 
a environmentálním dopadem změny 
klimatu vyměňovaly zkušenosti 
a osvědčené postupy, pokud jde o možnosti 
zaměstnání;

18. naléhavě vyzývá členské státy, aby si 
při řešení problémů souvisejících 
s ekonomickým, sociálním 
a environmentálním dopadem změny 
klimatu vyměňovaly zkušenosti 
a osvědčené postupy a věnovaly pozornost 
genderovým předsudkům, pokud jde 
o pracovní příležitosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 63
Marina Yannakoudakis

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. doporučuje, aby regionální orgány 
v zájmu vytváření nových pracovních míst 
v udržitelném hospodářství přijaly strategie 
rozvoje, které by byly v souladu s cíli 
strategie Evropa 2020;

19. doporučuje, aby místní a regionální 
orgány v souladu s právní 
a institucionální strukturou každého 
členského státu v zájmu vytváření nových 
pracovních míst v udržitelném 
hospodářství přijaly strategie rozvoje, které 
by byly v souladu s cíli strategie EU 2020;

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Zofija Mazej Kukovič

Návrh usnesení
Bod 19
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. doporučuje, aby regionální orgány 
v zájmu vytváření nových pracovních míst 
v udržitelném hospodářství přijaly 
strategie rozvoje, které by byly v souladu 
s cíli strategie Evropa 2020;

19. doporučuje, aby regionální orgány 
v zájmu vytváření nových pracovních míst 
za účelem růstu hospodářství přijaly 
strategie rozvoje, které by byly v souladu 
s cíli strategie Evropa 2020;

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Nikos Chrysogelos
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. doporučuje, aby regionální orgány 
v zájmu vytváření nových pracovních míst 
v udržitelném hospodářství přijaly strategie 
rozvoje, které by byly v souladu s cíli 
strategie Evropa 2020;

19. vyzývá k horizontální integraci pojmu 
ekologické inovace do strukturálních 
fondů a fondů soudržnosti; doporučuje, 
aby regionální orgány v zájmu vytváření 
nových pracovních míst v udržitelném 
hospodářství přijaly strategie rozvoje, které 
by byly v souladu s cíli strategie 
Evropa 2020;

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Nikos Chrysogelos
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 19 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19a. domnívá se, že skutečnost, že 
neexistují konkrétní cíle politik v oblasti 
klimatu a účinného využívání zdrojů, jsou 
důvodem, proč nejsou stávající inovativní 
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technologie uváděny na trh;

Or. en

Pozměňovací návrh 67
Marina Yannakoudakis

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. zastává názor, že stávající 
a navrhované právní předpisy EU v oblasti 
životního prostředí mají značný potenciál 
k vytváření nových pracovních míst
v oblastech, jako jsou ovzduší, půda 
a voda, energie, veřejné služby, 
zemědělství, doprava, lesnictví 
a environmentální řízení, a vyzývá členské
státy, aby tyto právní předpisy uplatňovaly;

20. zastává názor, že stávající 
a navrhované právní předpisy EU v oblasti 
životního prostředí nabízejí v případech, 
kdy jsou jejich dopady správně 
ohodnoceny, co se týče jak životního 
prostředí, tak hospodářské
konkurenceschopnosti, značný potenciál 
k vytváření podmínek pro nová pracovní 
místa v oblastech, jako jsou ovzduší, půda 
a voda, energie, veřejné služby, 
zemědělství, doprava, lesnictví 
a environmentální řízení, a vyzývá členské 
státy, aby tyto právní předpisy uplatňovaly;

Or. en

Pozměňovací návrh 68
Franco Bonanini

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. zastává názor, že stávající 
a navrhované právní předpisy EU v oblasti 
životního prostředí mají značný potenciál 
k vytváření nových pracovních míst 
v oblastech, jako jsou ovzduší, půda 
a voda, energie, veřejné služby, 
zemědělství, doprava, lesnictví 
a environmentální řízení, a vyzývá členské 

20. zastává názor, že stávající 
a navrhované právní předpisy EU v oblasti 
životního prostředí mají značný potenciál 
k vytváření nových pracovních míst 
v oblastech, jako jsou ovzduší, půda 
a voda, energie, veřejné služby, 
zemědělství, doprava, cestovní ruch, 
lesnictví a environmentální řízení, 
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státy, aby tyto právní předpisy uplatňovaly; a vyzývá členské státy, aby tyto právní 
předpisy uplatňovaly;

Or. it

Pozměňovací návrh 69
Nikos Chrysogelos
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 20 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20a. zdůrazňuje, že je naléhavě nutné 
zlepšit efektivitu trhu s uhlíkem v EU, aby 
byla technologiím šetrným k životnímu 
prostředí poskytnuta investiční jistota;

Or. en

Pozměňovací návrh 70
Nikos Chrysogelos
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 21 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21a. zdůrazňuje důležitost lepšího 
začlenění nejlepších postupů ekologických 
inovací do reálné ekonomiky, aby se 
zviditelnil pokrok, který přinášejí lidem do 
jejich každodenního života; 

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Gerben-Jan Gerbrandy
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Návrh usnesení
Bod 21 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21a. zdůrazňuje, že ekologické inovace 
EU podporují účinnější využívání zdrojů 
za našimi hranicemi, čímž omezují 
vyčerpávání globálních zdrojů; naléhavě 
proto vyzývá členské státy, aby posílily své 
vnitrostátní strategie účinného využívání 
zdrojů a sdílely své znalosti na 
mezinárodních fórech;

Or. en

Pozměňovací návrh 72
Nikos Chrysogelos
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 21 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21b. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
určily environmentální normy a finanční 
pobídky, které vytvoří důvěryhodné 
rámcové podmínky na dobu alespoň 10 
let, čímž také vytvoří právní jistotu 
a jistotu pro plánování, které jsou nutným 
předpokladem pro využívání příležitostí 
hospodářského růstu ekologických 
inovací;

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Nikos Chrysogelos
za skupinu Verts/ALE

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

21d. poukazuje na skutečnost, že státní 
podpory EU pro fosilní paliva bránily 
rozvoji environmentálních technologií;

Or. en

Pozměňovací návrh 74
Zofija Mazej Kukovič

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. vyzývá Komisi a členské státy, aby ve 
střednědobém horizontu zrušily všechny 
dotace a finanční podporu pro fosilní 
paliva a politiky, které nejsou z hlediska 
životního prostředí udržitelné;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 75
Marina Yannakoudakis

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. vyzývá Komisi a členské státy, aby ve 
střednědobém horizontu zrušily všechny 
dotace a finanční podporu pro fosilní 
paliva a politiky, které nejsou z hlediska 
životního prostředí udržitelné;

22. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
postupně zrušily všechny dotace a finanční 
podporu pro fosilní paliva a politiky, které 
nejsou z hlediska životního prostředí 
udržitelné, a také dotace, které poškozují 
soutěž v rámci vnitřního trhu s energií;

Or. en
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Pozměňovací návrh 76
Jolanta Emilia Hibner

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. vyzývá Komisi a členské státy, aby ve 
střednědobém horizontu zrušily všechny 
dotace a finanční podporu pro fosilní 
paliva a politiky, které nejsou z hlediska 
životního prostředí udržitelné;

22. vyzývá Komisi a členské státy, aby ve 
střednědobém horizontu zrušily všechny 
dotace a finanční podporu pro fosilní 
paliva a politiky, které nejsou z hlediska 
životního prostředí udržitelné, a aby 
v dlouhodobém horizontu zajistily, že 
šíření ekologických inovací 
a environmentálních technologií nebude 
záviset na dotacích a finanční podpoře, 
které narušují konkurenceschopnost 
a volný trh, ale na pravidlech trhu 
a nákladové účinnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 77
Nikos Chrysogelos
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. vyzývá Komisi a členské státy, aby ve 
střednědobém horizontu zrušily všechny 
dotace a finanční podporu pro fosilní 
paliva a politiky, které nejsou z hlediska 
životního prostředí udržitelné;

22. vyzývá Komisi a členské státy, aby ve 
střednědobém horizontu zrušily všechny 
dotace a finanční podporu pro fosilní 
paliva a politiky, které nejsou z hlediska 
životního prostředí udržitelné; vyzývá, aby 
byla podpora veřejných investic obecně 
podmíněna výběrem ekologicky šetrných 
výrobních metod;

Or. en
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Pozměňovací návrh 78
Adam Bielan

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. vyzývá Komisi a členské státy, aby ve 
střednědobém horizontu zrušily všechny 
dotace a finanční podporu pro fosilní 
paliva a politiky, které nejsou z hlediska 
životního prostředí udržitelné;

22. vyzývá Komisi a členské státy, aby ve 
střednědobém horizontu zrušily všechny 
dotace a finanční podporu pro politiky, 
které nejsou z hlediska životního prostředí 
udržitelné;

Or. en

Pozměňovací návrh 79
Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh usnesení
Bod 22 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22a. důrazně naléhá na Komisi, aby 
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; vyzývá Komisi a členské státy, 
aby bezodkladně, a to do roku 2014, 
přijaly na základě této definice konkrétní 
plány, podle nichž budou postupně do 
roku 2020 odstraněny všechny dotace, jež 
mají škodlivý vliv na životní prostředí, 
včetně dotací, které pobízejí 
k neúčinnému využívání obnovitelných 
zdrojů, a aby prostřednictvím národních 
programů reforem předkládaly zprávu 
o pokroku v této oblasti;
__________________
1Převzato z OECD (1998 a 2005), IEEP 
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a kol. 2007, viz. 
http://ec.europa.eu/environment/enveco/ta
xation/index.htm

Or. en

Pozměňovací návrh 80
Christofer Fjellner

Návrh usnesení
Bod 22 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zrušily všechna cla na environmentální 
zboží;

Or. en

Pozměňovací návrh 81
Marusya Lyubcheva

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. vítá možnosti financování 
ekologických inovací, které jsou stanoveny 
v programech COSME, Horizont 2020 
a LIFE;

23. vítá možnosti financování 
ekologických inovací, které jsou stanoveny
v programech COSME, Horizont 2020 
a LIFE, zároveň však trvá na tom, že 
finanční pomoc by měla být dostupnější, 
aby došlo k rozsáhlejšímu praktickému 
využití již vytvořených ekologických 
inovací;

Or. bg

Pozměňovací návrh 82
Zofija Mazej Kukovič
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Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. vítá možnosti financování 
ekologických inovací, které jsou stanoveny 
v programech COSME, Horizont 2020 
a LIFE;

23. vítá možnosti financování 
ekologických inovací, které jsou stanoveny 
v rámci společně zemědělské politiky 
a také v programech COSME, 
Horizont 2020 a LIFE;

Or. en

Pozměňovací návrh 83
Mikael Gustafsson
za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví
Antigoni Papadopoulou

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. vyzývá Komisi, aby uplatnila nezbytné 
nástroje a vyčlenila dostatečné rozpočtové 
prostředky a zajistila tak v souvislosti 
s ekologickými inovacemi hladký přechod 
mezi rámcovým programem pro 
konkurenceschopnost a inovace (CIP) 
a programem Horizont 2020;

24. vyzývá Komisi, aby uplatnila nezbytné 
nástroje a vyčlenila dostatečné rozpočtové 
prostředky a zajistila tak v souvislosti 
s ekologickými inovacemi hladký přechod 
mezi rámcovým programem pro 
konkurenceschopnost a inovace (CIP) 
a programem Horizont 2020 a připomíná, 
že genderově vyrovnané zastoupení 
v rámci rozhodovacího procesu ve všech 
fázích financování a o všech jeho 
podobách je naprosto zásadní;

Or. en

Pozměňovací návrh 84
Marusya Lyubcheva

Návrh usnesení
Bod 24
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. vyzývá Komisi, aby uplatnila nezbytné 
nástroje a vyčlenila dostatečné rozpočtové 
prostředky a zajistila tak v souvislosti 
s ekologickými inovacemi hladký přechod 
mezi rámcovým programem pro 
konkurenceschopnost a inovace (CIP) 
a programem Horizont 2020;

24. vyzývá Komisi, aby uplatnila nezbytné 
nástroje a vyčlenila dostatečné rozpočtové 
prostředky a zajistila tak v souvislosti 
s ekologickými inovacemi hladký přechod 
mezi rámcovým programem pro 
konkurenceschopnost a inovace (CIP) 
a programem Horizont 2020 a aby snížila 
procedurální překážky pro malé a střední 
podniky a jejich finanční zatížení;

Or. bg

Pozměňovací návrh 85
Marusya Lyubcheva

Návrh usnesení
Bod 24 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24а. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
začlenily ekologické inovace do svých 
strategií pro období 2014–2020 jakožto 
prostředek pro podporu ekologického 
hospodářství, růstu a vytváření nových 
pracovních míst, díky čemu zajistí rozvoj 
rovných podmínek podnikání, spolupráce 
mezi oblastmi vzdělávání, obchodu a vědy;

Or. bg

Pozměňovací návrh 86
Christofer Fjellner

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. vyzývá Komisi, aby sestavila program 
pro jasně vymezené, zacílené a posílené
prostředky pro projekty tržní replikace, 
rizikový kapitál, vytváření sítí 

26. vyzývá Komisi, aby sestavila program 
pro jasně vymezené prostředky pro 
projekty tržní replikace, rizikový kapitál, 
vytváření sítí a internacionalizaci 
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a internacionalizaci ekologických inovací 
a jejich uvádění na trh v EU malými 
a středními podniky, a případně pro něj 
stanovila minimální záruku tím, že vyčlení 
prostředky vyhrazené na ekologické 
inovace;

ekologických inovací a jejich uvádění na 
trh v EU malými a středními podniky;

Or. en

Pozměňovací návrh 87
Marina Yannakoudakis

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. vyzývá Komisi, aby sestavila program 
pro jasně vymezené, zacílené a posílené 
prostředky pro projekty tržní replikace, 
rizikový kapitál, vytváření sítí 
a internacionalizaci ekologických inovací 
a jejich uvádění na trh v EU malými 
a středními podniky, a případně pro něj 
stanovila minimální záruku tím, že vyčlení 
prostředky vyhrazené na ekologické 
inovace;

26. vyzývá Komisi, aby sestavila program 
pro jasně vymezené, zacílené a posílené 
prostředky pro projekty tržní replikace, 
rizikový kapitál, vytváření sítí 
a internacionalizaci ekologických inovací 
a jejich uvádění na trh v EU malými 
a středními podniky;

Or. en

Pozměňovací návrh 88
Franco Bonanini

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. vyzývá Komisi, aby sestavila program 
pro jasně vymezené, zacílené a posílené 
prostředky pro projekty tržní replikace, 
rizikový kapitál, vytváření sítí 
a internacionalizaci ekologických inovací 
a jejich uvádění na trh v EU malými 

26. vyzývá Komisi, aby sestavila program 
pro jasně vymezené, zacílené a posílené 
prostředky pro projekty tržní replikace, 
rizikový kapitál, vytváření sítí 
a internacionalizaci ekologických inovací
a aby zajistila, aby byly tyto programy 
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a středními podniky, a případně pro něj 
stanovila minimální záruku tím, že vyčlení 
prostředky vyhrazené na ekologické 
inovace;

účinně propojeny s podpůrnými sítěmi a 
s programy pro internacionalizaci malých 
a středních podniků a nabídla jim lepší 
přístup na globální trhy a pro jejich 
uvádění na trh v EU malými a středními 
podniky, a případně pro něj stanovila 
minimální záruku tím, že vyčlení 
prostředky vyhrazené na ekologické 
inovace;

Or. it

Pozměňovací návrh 89
Nikos Chrysogelos
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 27 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27a. domnívá se, že potenciál malých 
a středních podniků a družstev nebyl ještě, 
co se týče podpory ekologických inovací, 
plně vyčerpán; vyzývá proto k zvláštním 
možnostem financování malých 
a středních podniků a družstev 
v souvislosti s ekologickými inovacemi;

Or. en

Pozměňovací návrh 90
Nikos Chrysogelos
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 27 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27b. je přesvědčen o potřebě inovativního 
nástroje pro financování za účelem 
lepších příležitostí pro budování kapacit 
a vytváření sítí; 

Or. en
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Pozměňovací návrh 91
Christofer Fjellner

Návrh usnesení
Bod 28

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. zdůrazňuje, že zvýšení objemu 
prostředků musí být spojeno se 
zjednodušením postupů financování;

28. zdůrazňuje nutnost zjednodušení 
těchto postupů financování;

Or. en

Pozměňovací návrh 92
Marina Yannakoudakis

Návrh usnesení
Bod 28

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. zdůrazňuje, že zvýšení objemu
prostředků musí být spojeno se 
zjednodušením postupů financování;

28. zdůrazňuje, že účinnější využívání
prostředků musí být spojeno se 
zjednodušením postupů financování;

Or. en

Pozměňovací návrh 93
Jean-Pierre Audy

Návrh usnesení
Bod 28 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28a. vyzývá Evropskou radu, aby se 
zaměřila na ekologické inovace, pracovní 
místa a růst, které jsou vytvářeny politikou 
životního prostředí, jako součást její 
odpovědnosti za poskytování potřebného 
podnětu k rozvoji EU, aby náležitě 
porovnávala probíhající aktivity na 
dalších kontinentech, které nám 
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konkurují, a aby zajistila, že změny 
související s ochranou životního prostředí 
neoslabují konkurenceschopnost EU 
a nevedou k deindustrializaci;

Or. fr


