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Pozměňovací návrh 1
Yannick Jadot

Návrh usnesení
Právní východisko 14 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na akční plán EU FLEGT 
(Forest Law Enforcement, Governance 
and Trade) z května 2003,

Or. fr

Pozměňovací návrh 2
Maria Eleni Koppa

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že hospodářské, 
sociální a ekologické dopady oteplování 
klimatu začínají dosahovat znepokojivých 
rozměrů a že je nutné omezit změnu 
klimatu pod 2°C,

vzhledem k tomu, že teplota Země
vzrůstala již v minulém století a nadále 
roste a že hospodářské, sociální a 
ekologické dopady oteplování klimatu 
začínají dosahovat znepokojivých rozměrů 
a že je nutné omezit změnu klimatu pod 
2°C

Or. el

Pozměňovací návrh 3
Daniel Caspary

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že hospodářské, 
sociální a ekologické dopady oteplování 
klimatu začínají dosahovat znepokojivých 

vzhledem k tomu, že možné hospodářské, 
sociální a ekologické dopady oteplování 
klimatu by mohly dosahovat 
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rozměrů a že je nutné omezit změnu 
klimatu pod 2°C,

znepokojivých rozměrů 

Or. de

Pozměňovací návrh 4
Daniel Caspary

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že dohoda dosažená 
na summitu OSN o změně klimatu v 
Kodani v prosinci 2009 je nedostatečná a 
že se Evropské unii nepodařilo kvůli 
nedostatečně ambiciózním cílům a 
nejednotnosti sehrát na summitu vůdčí 
úlohu,

B. vzhledem k tomu, že dohoda dosažená 
na summitu OSN o změně klimatu v 
Kodani v prosinci 2009 je nedostatečná,

Or. de

Pozměňovací návrh 5
Christofer Fjellner

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že dohoda dosažená 
na summitu OSN o změně klimatu v 
Kodani v prosinci 2009 je nedostatečná a 
že se Evropské unii nepodařilo kvůli 
nedostatečně ambiciózním cílům a 
nejednotnosti sehrát na summitu vůdčí 
úlohu,

B. vzhledem k tomu, že dohoda dosažená 
na summitu OSN o změně klimatu v 
Kodani v prosinci 2009 je nedostatečná;
vzhledem k tomu, že se partnerům v 
jednání nepodařilo dosáhnout celosvětové 
shody,

Or. en
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Pozměňovací návrh 6
George Sabin Cutaş

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že dohoda dosažená 
na summitu OSN o změně klimatu v 
Kodani v prosinci 2009 je nedostatečná a
že se Evropské unii nepodařilo kvůli 
nedostatečně ambiciózním cílům a 
nejednotnosti sehrát na summitu vůdčí 
úlohu,

B. vzhledem k tomu, že dohoda dosažená 
na summitu OSN o změně klimatu v 
Kodani v prosinci 2009 je nedostatečná a 
neuspokojivá; že se Evropské unii 
nepodařilo kvůli nedostatečně ambiciózním 
cílům a nejednotnosti zaujmout na 
summitu vůdčí úlohu

Or. fr

Pozměňovací návrh 7
Christofer Fjellner

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ba. vítá ambice Evropské rady snížit do 
roku 2050 evropské emise skleníkových 
plynů o 80 až 95 % ve srovnání s rokem 
1990, což je nezbytný cíl k tomu, aby se 
Unie znovu ujala v oblasti klimatu na 
mezinárodní úrovni vedoucí úlohy v 
situaci, kdy se další země výrazně zapojily 
do zelené ekonomiky, zejména 
prostřednictvím svých plánů hospodářské 
obnovy; důrazně podporuje cíl snížení 
evropských emisí o 30 % do roku 2020, a 
to nezávisle na výsledcích mezinárodních 
jednání;

Or. en
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Pozměňovací návrh 8
Daniel Caspary

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že cancúnský summit 
musí být důležitou etapou k operační 
dohodě, která umožní omezit oteplování 
planety pod 2°C a která se rychle stane 
závaznou,

C. vzhledem k tomu, že cancúnský summit 
musí být důležitou etapou k operační 
dohodě, která umožní omezit možný 
příspěvek činnosti člověka k oteplování 
planety a která se rychle stane závaznou,

Or. de

Pozměňovací návrh 9
George Sabin Cutaş

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že cancúnský summit 
musí být důležitou etapou k operační 
dohodě, která umožní omezit oteplování 
planety pod 2°C a která se rychle stane 
závaznou,

C. vzhledem k tomu, že cancúnský summit 
musí být důležitou etapou k operační, 
všezahrnující a právně závazné dohodě , 
která umožní omezit oteplování planety 
pod 2°C a že výsledky cancúnského 
summitu by se měly prakticky projevit v 
mnohem přísnějším postupu ověřování, 
než o jakém bylo rozhodnuto na 
kodaňském summitu v prosinci 2009,

Or. fr

Pozměňovací návrh 10
Maria Eleni Koppa

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že cancúnský summit C. vzhledem k tomu, že cancúnský summit 
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musí být důležitou etapou k operační 
dohodě, která umožní omezit oteplování 
planety pod 2°C a která se rychle stane 
závaznou,

skýtá jedinečnou příležitost k hlubokému 
dialogu a měl by být důležitou etapou k 
operační dohodě, která umožní omezit 
oteplování planety pod 2°C a která se 
rychle stane závaznou,

Or. el

Pozměňovací návrh 11
Jan Zahradil

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že boj proti změně 
klimatu je faktorem konkurenceschopnosti, 
přičemž k evropským prioritám v této věci 
patří úspory energie a energie z
obnovitelných zdrojů, které umožní zlepšit 
energetickou bezpečnost Unie a přinesou 
rozsáhlé možnosti v oblasti rozvoje 
průmyslu, inovací, územního plánování a 
tvorby pracovních příležitostí,

D. vzhledem k tomu, že boj proti změně 
klimatu je faktorem konkurenceschopnosti, 
přičemž k evropským prioritám v této věci 
patří rozvoj jejího vnitřního trhu s energií 
založený na společném postoji k 
energetické politice mezi Komisí, 
Evropským parlamentem a členskými 
státy respektující práva členských států na 
zavádění svého specifického poměru 
různých energií v souladu s požadavky 
EU na udržitelnost, 
konkurenceschopnost, energetickou 
účinnost a ochranu klimatu spolu s 
úsporami energie a využíváním
obnovitelných zdrojů energie a především 
bezpečnost dodávek prostřednictvím 
posílení spolupráce se sousedními 
zeměmi, které přinesou rozsáhlé možnosti 
v oblasti rozvoje průmyslu, inovací, 
územního plánování a tvorby pracovních 
příležitostí;

Or. en
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Pozměňovací návrh 12
Béla Glattfelder

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že boj proti změně 
klimatu je faktorem konkurenceschopnosti, 
přičemž k evropským prioritám v této věci 
patří úspory energie a energie z 
obnovitelných zdrojů, které umožní zlepšit 
energetickou bezpečnost Unie a přinesou 
rozsáhlé možnosti v oblasti rozvoje 
průmyslu, inovací, územního plánování a 
tvorby pracovních příležitostí,

D. vzhledem k tomu, že boj proti změně 
klimatu je faktorem konkurenceschopnosti, 
přičemž k evropským prioritám v této věci 
patří úspory energie a energie z 
obnovitelných zdrojů, které umožní zlepšit 
energetickou bezpečnost Unie a přinesou 
rozsáhlé možnosti v oblasti rozvoje 
průmyslu, inovací, územního plánování a 
tvorby pracovních příležitostí za 
současného podstatného zvýšení 
výrobních nákladů,

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Béla Glattfelder

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ea. vzhledem k tomu, že dotované energie 
a neomezené emise CO2 v některých 
zemích poskytují těmto zemím 
komparativní výhodu,

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Daniel Caspary

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že v důsledku toho 
jsou v boji proti změně klimatu rozhodující 
obchodní pravidla a že Unie jako přední 
světová obchodní mocnost může tato 
pravidla výrazně ovlivnit,

F. vzhledem k tomu, že v důsledku toho 
jsou součástí boje proti změně klimatu 
obchodní pravidla a že Unie jako přední 
světová obchodní mocnost může tato 
pravidla výrazně ovlivnit,

Or. de

Pozměňovací návrh 15
Christofer Fjellner

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vítá ambice Evropské rady snížit do 
roku 2050 evropské emise skleníkových 
plynů o 80 až 95 % ve srovnání s rokem 
1990, což je nezbytný cíl k tomu, aby se 
Unie znovu ujala v oblasti klimatu na 
mezinárodní úrovni vedoucí úlohy v 
situaci, kdy se další země výrazně zapojily 
do zelené ekonomiky, zejména 
prostřednictvím svých plánů hospodářské 
obnovy; důrazně podporuje cíl snížení 
evropských emisí o 30 % do roku 2020, a 
to nezávisle na výsledcích mezinárodních 
jednání;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Daniel Caspary

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vítá ambice Evropské rady snížit do roku 1. vítá ambice Evropské rady snížit 
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2050 evropské emise skleníkových plynů o 
80 až 95 % ve srovnání s rokem 1990, což 
je nezbytný cíl k tomu, aby se Unie znovu 
ujala v oblasti klimatu na mezinárodní 
úrovni vedoucí úlohy v situaci, kdy se 
další země výrazně zapojily do zelené 
ekonomiky, zejména prostřednictvím 
svých plánů hospodářské obnovy; důrazně 
podporuje cíl snížení evropských emisí o 
30 % do roku 2020, a to nezávisle na 
výsledcích mezinárodních jednání;

podstatně do roku 2050 evropské emise 
skleníkových plynů v situaci, kdy se další 
země výrazně zapojily do zelené 
ekonomiky, zejména prostřednictvím 
svých plánů hospodářské obnovy; důrazně 
podporuje cíl snížení evropských emisí o 
20 % do roku 2020

Or. de

Pozměňovací návrh 17
Béla Glattfelder

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. lituje, že podporou pro ceny energie a 
neuplatňováním žádných omezení ani 
kvót na emise CO2 mohou některé země 
dosahovat komparativní výhody; vzhledem 
k neomezeným a tím relativně levným 
emisím CO2 nejsou tyto země nijak 
pobízeny k tomu, aby se připojily k 
mnohostranným dohodám o boji se 
změnou klimatu;

Or. en

Pozměňovací návrh 18
George Sabin Cutaş

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. zastává názor, že mimořádné úsilí 
Evropské unie v boji proti změně klímatu 
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nedokáže zajistit úspěch dohody pro 
období po roce 2012, pokud nebudou další 
státy úzce následovat jejího příkladu. Je 
třeba přijmout další kroky k zajištění toho, 
že rozhodnutí o přistoupení k 30% snížení 
povzbudí rovněž další země k přijetí 
ambicióznějších závazků;

Or. fr

Pozměňovací návrh 19
William (The Earl of) Dartmouth

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. vzhledem k tomu, že přes níže uvedené 
nepředstavují mezinárodní obchodní 
vztahy vhodný mechanismus pro řešení 
změny klimatu;

Or. en

Pozměňovací návrh 20
George Sabin Cutaş

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. naléhavě vyzývá k tomu, aby byly v 
Cancúnu přijaty právně závazné nástroje, 
aby se předešlo situaci, že uzavření 
všezahrnující dohody o změně klimatu 
bude soustavně odkládáno;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 21
Béla Glattfelder

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. domnívá se tedy, že pravidla WTO musí 
být interpretována a rozvíjena takovým 
způsobem, aby podporovala závazky 
přijaté v multilaterálních dohodách o 
životním prostředí (AME); žádá Komisi, 
aby pracovala na dosažení shody s WTO, 
aby byl sekretariátům AME poskytnut 
statut pozorovatele na všech schůzích 
WTO týkajících se jejich oblasti 
působnosti a úloha poradce ve všech 
postupech urovnání sporů spojených s 
životním prostředím;

domnívá se tedy, že pravidla WTO musí 
být interpretována a rozvíjena takovým 
způsobem, aby podporovala závazky 
přijaté v multilaterálních dohodách o 
životním prostředí (AME); žádá Komisi, 
aby pracovala na dosažení shody s WTO, 
aby byl sekretariátům AME poskytnut 
statut pozorovatele na všech schůzích 
WTO týkajících se jejich oblasti 
působnosti a úloha poradce ve všech 
postupech urovnání sporů spojených s 
životním prostředím; zdůrazňuje, že by 
měla být zavedena nová pravidla WTO s 
cílem odstranit komparativní výhodu, 
kterou poskytují levné emise CO2;

Or. en

Pozměňovací návrh 22
George Sabin Cutaş

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. připomíná, že společná obchodní 
politika je nástrojem sloužícím celkovým 
cílům Evropské unie, že podle článku 207 
Smlouvy o fungování Evropské unie je 
společná obchodní politika EU prováděna 
„v rámci zásad a cílů vnější činnosti 
Unie“ a že podle článku 3 Smlouvy o 
Evropské unii, musí přispívat zejména „k 
udržitelnému rozvoji této planety, k 
solidaritě a vzájemné úctě mezi národy, 
volnému a spravedlivému obchodování, 
vymýcení chudoby, ochraně lidských práv, 
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především práv dítěte, a k přísnějšímu 
dodržování a rozvoji mezinárodního 
práva, zejména k dodržování zásad Charty 
Organizace spojených národů“;

Or. fr

Pozměňovací návrh 23
Daniel Caspary

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. uznává pozitivní úlohu, kterou mohou 
hrát obchodní výměny při šíření zboží a 
služeb, které se podílejí na ochraně 
klimatu; domnívá se, že ochrana klimatu a 
liberalizace obchodu se mohou navzájem 
posilovat a usnadňovat výměnu 
environmentálního zboží a služeb, ale že je 
nejprve nezbytné vypracovat seznam 
tohoto zboží a služeb podle přísných 
environmentáních kritérií a ve spolupráci 
s členskými zeměmi WTO;

4. uznává pozitivní úlohu, kterou mohou 
hrát obchodní výměny při šíření zboží a 
služeb, které se podílejí na ochraně 
klimatu; domnívá se, že ochrana klimatu a 
liberalizace obchodu se mohou navzájem 
posilovat a usnadňovat výměnu 
environmentálního zboží a služeb;

Or. de

Pozměňovací návrh 24
Georgios Papastamkos

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. považuje za naléhavější než kdy jindy 
zahájit veřejnou diskusi o zřízení 
mezinárodní organizace pro životní 
prostředí, která by odpovídala za shodu s 
mezinárodními smlouvami a dohodami o 
životním prostředí a o boji proti změně 
klimatu a která by mimo jiné 
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spolupracovala s WTO na tématech 
týkajících se dopadu obchodu na životní 
prostředí;

Or. el

Pozměňovací návrh 25
Maria Eleni Koppa

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. zastává názor, že Komise by měla ve 
svých vyjednávacích strategiích sledovat 
harmonizovaný rámec s ohledem na 
obchodní a environmentální politiku, aby 
nedávala svým partnerům žádné příčiny k 
obavám ohledně překážek obchodování a 
zároveň zajišťovala soulad se závaznými 
cíli v boji proti změně klimatu;

Or. el

Pozměňovací návrh 26
Yannick Jadot

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje důležitost inovací do 
zelených technologií a uznává úlohu, 
kterou mohou hrát obchodní vztahy při 
šíření těchto technologií mezi jednotlivými 
zeměmi;

5. zdůrazňuje důležitost inovací do 
zelených technologií a uznává úlohu, 
kterou mohou hrát obchodní vztahy při 
šíření těchto technologií mezi jednotlivými 
zeměmi; konstatuje, že úsilí o výzkum a 
vývoj se primárně soustřeďovalo na země 
OECD a je znepokojen, že některé 
rozvojové země mohou být z využívání 
těchto technologií vyloučeny; 

Or. fr
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Pozměňovací návrh 27
Jan Zahradil

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje důležitost inovací do 
zelených technologií a uznává úlohu, 
kterou mohou hrát obchodní vztahy při 
šíření těchto technologií mezi jednotlivými 
zeměmi;

5. zdůrazňuje důležitost inovací do 
zelených technologií a uznává úlohu, 
kterou mohou hrát obchodní vztahy při 
vzájemném prodeji a šíření těchto 
technologií mezi jednotlivými zeměmi;

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Maria Eleni Koppa

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. zastává názor, že šíření technologií za 
účelem boje proti změně klimatu je někdy 
zdržováno obavami o ochranu práv 
duševního vlastnictví s ohledem na slabé 
politické instituce nebo neexistenci 
právního státu;

Or. el

Pozměňovací návrh 29
Daniel Caspary

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. uznává, že pobídky k inovacím mohou 
probíhat prostřednictvím různých systémů 

6. uznává, že pobídky k inovacím mohou 
probíhat prostřednictvím různých systémů 
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odměňování – sdílení patentů, práva 
duševního vlastnictví, ceny – a že tyto 
systémy nepodporují přenos technologií 
stejným způsobem; zejména si klade 
otázku ohledně dopadů práv duševního 
vlastnictví na šíření technologií 
budoucnosti, jako jsou biopaliva druhé 
generace, akumulátory nebo vodíkové 
články; žádá proto Komisi, aby 
prostudovala soubor systémů odměňování 
inovací a vzala přitom v úvahu riziko 
vyloučení některých zemí a aby začlenila 
výsledky této práce do své diplomacie boje 
se změnou klimatu;

odměňování a že tyto systémy nepodporují 
přenos technologií stejným způsobem; 
zejména si klade otázku ohledně dopadů 
práv duševního vlastnictví na šíření 
technologií budoucnosti, jako jsou 
biopaliva druhé generace, akumulátory 
nebo vodíkové články; žádá proto Komisi, 
aby prostudovala soubor systémů 
odměňování inovací a vzala přitom v 
úvahu riziko vyloučení některých zemí a 
aby začlenila výsledky této práce do své 
diplomacie boje se změnou klimatu;

Or. de

Pozměňovací návrh 30
George Sabin Cutaş

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. zdůrazňuje, že je třeba zřídit světovou 
organizaci pro životní prostředí;

Or. fr

Pozměňovací návrh 31
Christofer Fjellner

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. připomíná, že liberalizace obchodních 
výměn může jít proti ochraně klimatu, 
pokud si některé země učiní z nečinnosti v 
oblasti klimatu konkurenční výhodu; 
navrhuje tedy reformu pravidel WTO 
proti dumpingu, která by do nich zařadila 

9. připomíná, že liberalizace obchodních 
výměn může jít proti ochraně klimatu, 
pokud si některé země učiní z nečinnosti v
oblasti klimatu konkurenční výhodu; 
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otázku spravedlivé ceny spojené s životním 
prostředím a vycházející ze světových 
norem na ochranu klimatu;

Or. en

Pozměňovací návrh 32
William (The Earl of) Dartmouth

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. zdůrazňuje však, že dopad zavedení 
opatření proti změně klimatu do 
obchodních politik Evropské unie bude 
takový, že dojde k přesunu konkrétních 
odvětví a obchodních aktivit z členských 
států nebo od obchodních partnerů 
členských států s vysokými standardy do 
rozvojových nebo jiných zemí s mírnějším 
režimem, což je mimo jiné škodlivé pro 
zaměstnanost , daňové příjmy, otázku 
klimatu a prosperitu, a vyzývá proto 
Komisi, aby zajistila, že nedojde k žádným 
pobídkám s opačným účinkem a k 
nezamýšleným důsledkům;

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Béla Glattfelder

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. vyjadřuje politování nad tím, že palivo 
spotřebované v zámořské dopravě zboží 
není podrobeno žádnému zdanění;
zvažuje uvalení daní na toto palivo a tyto 
produkty, zejména produkty přepravované 
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letecky;

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Daniel Caspary

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. připomíná totiž, že podle posledního 
sdělení Komise ze dne 26. května 2010 
(KOM(2010)0265) na toto téma, jen málo 
průmyslových odvětví je podstatně 
citlivých na přesun emisí uhlíku, a 
domnívá se, že pro jejich stanovení je 
třeba provést podrobnou analýzu 
jednotlivých odvětví; vyzývá Komisi, aby 
urychleně začala používat tento přístup 
namísto několika kvantitativních kritérií 
totožných pro všechna průmyslová 
odvětví;

vypouští se 

Or. de

Pozměňovací návrh 35
Christofer Fjellner

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. vyjadřuje politování nad hromadným 
přidělováním povolenek, přičemž některé 
nedávné studie ukazují, že z toho některé 
podniky mohou mít velké neoprávněné 
zisky a že to nezabrání dotčeným 
podnikům přesunout částečně nebo zcela 
svoji výrobu; žádá, aby v případě úplného 
nebo částečného přesunu výroby byly 
přidělené povolenky okamžitě navráceny a 

14. vyjadřuje politování nad hromadným 
přidělováním povolenek, přičemž některé 
nedávné studie ukazují, že z toho některé 
podniky mohou mít velké neoprávněné 
zisky a že to nezabrání dotčeným 
podnikům přesunout částečně nebo zcela
svoji výrobu;
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aby část z nich byla využita v rámci 
sociálního a ekologického 
transformačního fondu pro oblasti, z 
nichž byla výroba přesunuta;

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Daniel Caspary

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. připomíná, že právě opatření na 
hranicích, spíše než snížení emisních 
požadavků na evropskou výrobu, umožní 
podřídit evropské i dovážené výrobky 
jednotným a potenciálně náročným 
požadavkům ohledně emisí uhlíku; 
domnívá se, že tento nástroj má skutečný 
smysl a oprávněnost, pouze pokud je 
spojen s dražbou povolenek, a že tato 
dražba je nezbytná k tomu, aby partnerské 
země tento nástroj respektovaly a aby byl 
slučitelný s pravidly WTO;

15. domnívá se, že multilaterální dohody 
zahrnující všechny hlavní emitenty CO2
by byly nejlepším nástrojem pro 
internalizaci negativních externích 
environmentálních faktorů spojených s 
CO2, ale že je zde riziko, že se tyto dohody 
nepodaří v uzavřít v blízké budoucnosti; 
domnívá se proto, že by Evropská unie 
měla nadále studovat možnost zavedení 
vhodných environmentálních nástrojů, 
zejména „mechanismu zařazení uhlíku“, 
který by, v souladu s pravidly WTO, 
umožnil bojovat proti riziku přesunu emisí 
CO2 do zemí, které nesledují stejné cíle 
jako EU, pokud jde o snížení emisí 
skleníkových plynů, a jež by rovněž 
představovaly páku v mezinárodních 
jednáních pro povzbuzení zemí k tomu, 
aby v této oblasti přijaly pevné závazky; 

Or. de

Pozměňovací návrh 37
Christofer Fjellner

Návrh usnesení
Bod 15
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. připomíná, že právě opatření na 
hranicích, spíše než snížení emisních 
požadavků na evropskou výrobu, umožní
podřídit evropské i dovážené výrobky 
jednotným a potenciálně náročným 
požadavkům ohledně emisí uhlíku; 
domnívá se, že tento nástroj má skutečný 
smysl a oprávněnost, pouze pokud je 
spojen s dražbou povolenek, a že tato 
dražba je nezbytná k tomu, aby partnerské 
země tento nástroj respektovaly a aby byl 
slučitelný s pravidly WTO;

15. připomíná, že právě opatření na 
hranicích ani nesnižují emisních 
požadavky na evropskou výrobu ani 
nepomáhají podřídit evropské i dovážené 
výrobky jednotným a potenciálně 
náročným požadavkům ohledně emisí 
uhlíku; 

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Christofer Fjellner

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. žádá Komisi, aby pracovala na 
obnovení diskusí ve WTO o výrobních 
postupech a metodách a možnosti 
iskriminace podobných výrobků v 
závislosti na jejich uhlíkové stopě, 
energetické stopě nebo na základě 
technologických norem; domnívá se, že 
takovou iniciativu mohou členové WTO 
přijmout, pokud bude provázena 
opatřeními usnadňujícími přenos 
technologií;

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 39
Yannick Jadot

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. vítá z tohoto důvodu, že Evropská unie 
zavedla kritéria udržitelnosti pro biopaliva 
vyráběná v Unii či do Unie dovážená; žádá 
Evropskou komisi, aby prostudovala 
možnost rozšíření tohoto přístupu na 
biomasu a zemědělské produkty; očekává 
nicméně, že budou zohledněny nepřímé 
změny ve využívání půd spojené s 
biopalivy, v souladu se závazky Komise
vůči Evropskému parlamentu; 

20. vítá z tohoto důvodu, že Evropská unie 
zavedla kritéria udržitelnosti pro biopaliva 
vyráběná v Unii či do Unie dovážená; žádá 
Evropskou komisi, aby prostudovala 
možnost rozšíření tohoto přístupu na 
biomasu a zemědělské produkty; požaduje, 
aby byly zohledněny nepřímé změny ve 
využívání půd spojené s biopalivy a 
očekává, že Komise předloží do konce 
roku 2010 příslušný návrh, v souladu s
jejími závazky vůči Evropskému 
parlamentu; 

Or. fr

Pozměňovací návrh 40
Yannick Jadot

Návrh usnesení
Bod 20 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20a. vítá evropskou dohodu dosaženou 
ohledně ilegální těžby dřeva a vítá pokrok 
dosažený v dohodách o dobrovolném 
partnerství;

Or. fr

Pozměňovací návrh 41
George Sabin Cutaş

Návrh usnesení
Bod 20 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20a. vyjadřuje politování na tím, že 
současný obchodní režim vede ke globální 
dělbě práce a výroby, která předpokládá 
velmi vysoký podíl přepravy – jež 
nepokrývá své vlastní environmentální 
náklady – stejnorodých výrobků, které by 
mohly být stejně tak vyrobeny lokálně;
podporuje proto zavedení hlediska 
přepravy potravin (tzv. „potravinové 
míle“) na evropské úrovni;

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Christofer Fjellner

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. vyjadřuje znepokojení nad tím, že 
Komise hodlá prosazovat v obchodních 
dohodách liberalizaci obchodování 
dřevem, zejména zrušení omezení 
uvalených na jeho vývoz, přestože hrozí 
zvýšené riziko odlesňování a negativních 
dopadů na klima, biologickou 
rozmanitost, rozvoj a místní populace;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Christofer Fjellner

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. žádá Komisi, aby se systematicky vypouští se
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nestavěla proti ustanovením klimatických 
politik svých partnerů místního obsahu, 
jako je tomu v případě ontarijského Green 
Energy Act; domnívá se totiž, že taková 
ustanovení zaručují, že tyto politiky budou 
přijímány občany i podniky; mimo jiné 
soudí, že dokud nebudou náklady na 
změny klimatu započteny do ceny 
mezinárodní dopravy, jsou ustanovení, 
jako označování jednotlivých způsobů 
dopravy emisními štítky, sice 
nedokonalými, ale přesto užitečnými 
nástroji na podporu místně vyrobeného 
zboží;

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Georgios Papastamkos

Návrh usnesení
Bod 24 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24a. domnívá se, že se státy, které nejsou 
vázány multilaterálními dohodami o 
ochraně klimatu, je třeba vést odvážnější a 
konzistentnější „klimatickou diplomacii“ 
než dosud;

Or. el

Pozměňovací návrh 45
Yannick Jadot

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. vyjadřuje přání, aby byly náklady, které 
mezinárodní doprava přináší v souvislosti 
se změnou klimatu, začleněny do její ceny, 

25. vyjadřuje přání, aby byly náklady, které 
mezinárodní doprava přináší v souvislosti 
se změnou klimatu, začleněny do její ceny, 
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ať již zavedením daní, nebo systému 
směny placených kvót; vítá brzké zařazení 
letectví do systému EU ETS a očekává, že 
Komise vyvine podobnou iniciativu v 
případě námořní dopravy, pokud se ukáže 
jako nemožné zavést v nadcházejících 
letech mezinárodní mechanismus; očekává 
ostatně, že se Komise chopí iniciativy a 
zpochybní podporu pro nejvíce znečisťující 
způsoby dopravy, jako osvobození 
leteckého benzínu od zdanění;

ať již zavedením daní, nebo systému 
směny placených kvót; vítá brzké zařazení 
letectví do systému EU ETS a očekává, že 
Komise vyvine podobnou iniciativu v 
případě námořní dopravy do roku 2011, 
přičemž opatření by nabyla účinku v roce 
2013, pokud se ukáže jako nemožné zavést 
do té doby mezinárodní mechanismus;
očekává ostatně, že se Komise chopí 
iniciativy a zpochybní podporu pro nejvíce 
znečisťující způsoby dopravy, jako 
osvobození leteckého benzínu od zdanění;

Or. fr

Pozměňovací návrh 46
Christofer Fjellner

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. domnívá se, že dokud se klimatické 
náklady nepromítnou do ceny dopravy, 
měla by být podporována udržitelná 
místní výroba, zejména prostřednictvím 
lepší informovanosti spotřebitelů; žádá, 
aby byla zavedena společná zúčtovací 
metodika a pravidla označování pro emise 
skleníkových plynů různých výrobků, 
zejména ve fázi dopravy;

26. domnívá se, že dokud se klimatické 
náklady nepromítnou do ceny dopravy, 
měla by být zavedena společná zúčtovací 
metodika a pravidla označování pro emise 
skleníkových plynů různých výrobků, 
zejména ve fázi dopravy

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Christofer Fjellner

Návrh usnesení
Bod 28

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. požaduje, aby tato bilance a 28. požaduje, aby tato bilance a 
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kompenzační opatření byly zařazeny do 
kapitoly o klimatu, která by byla povinnou 
součástí všech obchodních dohod (dohod o 
volném obchodu, o hospodářském 
partnerství, reformy systému všeobecných 
preferencí) a aby byla každá z těchto 
kapitol podrobena veřejné konzultaci a 
předložena Parlamentu;

kompenzační opatření byly zařazeny do 
kapitoly o klimatu všech obchodních 
dohod (dohod o volném obchodu, o 
hospodářském partnerství, reformy 
systému všeobecných preferencí); 

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Christofer Fjellner

Návrh usnesení
Bod 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. přeje si, aby kolem této kapitoly o 
klimatu probíhala úzká spolupráce mezi 
GŘ pro akce v oblasti změny klimatu a GŘ 
pro mezinárodní obchod a obecněji, aby se 
GŘ pro změnu klimatu systematicky 
účastnilo obchodních jednání;

29. přeje si, aby kolem této kapitoly o 
klimatu probíhala úzká spolupráce mezi
GŘ pro akce v oblasti změny klimatu a GŘ 
pro mezinárodní obchod ;

Or. en

Pozměňovací návrh 49
George Sabin Cutaş

Návrh usnesení
Bod 29 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29a. zastává názor, že do reformy systému 
všeobecných preferencí musí být zařazena 
environmentální kritéria;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 50
Christofer Fjellner

Návrh usnesení
Bod 33

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33. připomíná závazek průmyslových 
zemí, kam patří členské státy Unie, 
uvažovat o inovativních finančních 
nástrojích pro boj se změnou klimatu, a 
zejména o zdanění finančních transakcí;
žádá Komisi, aby urychleně předložila 
Radě a Parlamentu návrh na zavedení 
této daně na úrovni Unie; žádá Komisi, 
aby zařadila do obchodních jednání o 
liberalizaci finančních služeb perspektivu 
takového mechanismu;

33. připomíná závazek průmyslových 
zemí, kam patří členské státy Unie, 
uvažovat o inovativních finančních 
nástrojích pro boj se změnou klimatu; 

Or. en

Pozměňovací návrh 51
George Sabin Cutaş

Návrh usnesení
Bod 33 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33a. uznává, že obchod je významným 
nástrojem přenosu technologií do 
rozvojových zemí; zdůrazňuje, že je třeba 
snížit překážky „zelenému obchodu“ tím, 
že se například na úrovni WTO sníží cla 
na ekologické produkty;

Or. en


