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Pozměňovací návrh 1
Anni Podimata

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. poukazuje na to, že úspěšné plnění cílů
20-20-20 vyžaduje podstatný finanční 
závazek a nové způsoby poskytování 
stávajících finančních prostředků na 
iniciativy řešící změnu klimatu a 
energetické problémy; podporuje úsilí 
Komise a členských států nalézt inovativní 
způsoby financování tak, že nově by 
daňové systémy vycházely z emisí oxidu 
uhličitého, čímž by vznikly další příjmy 
pro rozpočtové orgány a pobídky pro 
spotřebitele a průmysl, aby zmírňovali 
změnu klimatu;

1. poukazuje na to, že úspěšné plnění cílů 
20-20-20 vyžaduje podstatný finanční 
závazek a nové způsoby poskytování 
stávajících finančních prostředků na 
iniciativy řešící změnu klimatu a 
energetické problémy; zdůrazňuje proto 
přínos přijetí nových finančních nástrojů, 
které slouží dvojímu účelu tím, že vytvářejí 
rovnováhu mezi tvorbou nezbytných 
nových zdrojů na jedné straně a formulací 
základních politik týkajících se fungování 
trhů, ekologického rozvoje a změny 
klimatu na straně druhé; v této souvislosti 
podporuje úsilí Komise a členských států 
nalézt inovativní způsoby financování tak, 
že nově by daňové systémy vycházely z 
emisí oxidu uhličitého, že by se pro daňové 
účely uplatňovala zásada „znečišťovatel 
platí“ a hlavní daňová zátěž by se přenesla 
z pracovních míst na odvětví a činnosti 
znečišťující životní prostředí; zdůrazňuje, 
že tím by vznikly další příjmy pro 
rozpočtové orgány a pobídky pro 
spotřebitele a průmysl, aby zmírňovali 
změnu klimatu;

Or.el

Pozměňovací návrh 2
Jens Rohde

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. poukazuje na to, že úspěšné plnění cílů 
20-20-20 vyžaduje podstatný finanční 

1. poukazuje na to, že úspěšné plnění cílů 
20-20-20 vyžaduje podstatné investice do 
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závazek a nové způsoby poskytování 
stávajících finančních prostředků na 
iniciativy řešící změnu klimatu a 
energetické problémy; podporuje úsilí 
Komise a členských států nalézt inovativní 
způsoby financování tak, že nově by 
daňové systémy vycházely z emisí oxidu 
uhličitého, čímž by vznikly další příjmy 
pro rozpočtové orgány a pobídky pro 
spotřebitele a průmysl, aby zmírňovali 
změnu klimatu;

inovací a výzkumu, včetně nových 
způsobů poskytování stávajících 
finančních prostředků na iniciativy řešící 
změnu klimatu a energetické problémy; 
podporuje úsilí Komise a členských států 
nalézt inovativní způsoby financování tak, 
že nově by daňové systémy vycházely 
z emisí oxidu uhličitého, čímž by vznikly 
další příjmy pro rozpočtové orgány a 
pobídky pro spotřebitele a průmysl, aby 
zmírňovali změnu klimatu; zdůrazňuje 
však, že nejdůležitějším finančním 
nástrojem je přerozdělení stávajících 
prostředků podle nových priorit a také 
vhodný regulatorní rámec stimulující 
soukromé investice;

Or.en

Pozměňovací návrh 3
Vicky Ford, Gunnar Hökmark

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. poukazuje na to, že úspěšné plnění cílů 
20-20-20 vyžaduje podstatný finanční
závazek a nové způsoby poskytování 
stávajících finančních prostředků na 
iniciativy řešící změnu klimatu a 
energetické problémy; podporuje úsilí 
Komise a členských států nalézt inovativní 
způsoby financování tak, že nově by 
daňové systémy vycházely z emisí oxidu 
uhličitého, čímž by vznikly další příjmy 
pro rozpočtové orgány a pobídky pro
spotřebitele a průmysl, aby zmírňovali 
změnu klimatu;

1. poukazuje na to, že úspěšné plnění cílů 
20-20-20 vyžaduje podstatný finanční 
závazek a nové způsoby poskytování 
stávajících finančních prostředků na 
iniciativy řešící změnu klimatu a 
energetické problémy; podporuje úsilí 
Komise a členských států nalézt inovativní 
způsoby financování, včetně způsobů, jak 
motivovat spotřebitele a průmysl, aby 
produkovali méně emisí oxidu uhličitého;

Or.en

Pozměňovací návrh 4
Yannick Jadot za skupinu Verts/ALE
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Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. poukazuje na to, že úspěšné plnění cílů 
20-20-20 vyžaduje podstatný finanční 
závazek a nové způsoby poskytování 
stávajících finančních prostředků na 
iniciativy řešící změnu klimatu a 
energetické problémy; podporuje úsilí 
Komise a členských států nalézt inovativní 
způsoby financování tak, že nově by 
daňové systémy vycházely z emisí oxidu 
uhličitého, čímž by vznikly další příjmy 
pro rozpočtové orgány a pobídky pro 
spotřebitele a průmysl, aby zmírňovali 
změnu klimatu;

1. poukazuje na to, že úspěšné plnění cílů 
20/30-20-20 vyžaduje podstatný finanční 
závazek a nové způsoby poskytování 
stávajících finančních prostředků na 
iniciativy řešící změnu klimatu a 
energetické problémy; podporuje úsilí 
Komise a členských států nalézt inovativní 
způsoby financování tak, že nově by 
daňové systémy vycházely z emisí oxidu 
uhličitého, čímž by vznikly jak další 
příjmy pro rozpočtové orgány, tak pobídky 
pro spotřebitele a průmysl, aby zmírňovali 
změnu klimatu;

Or.en

Pozměňovací návrh 5
Vladko Todorov Panayotov

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. poukazuje na to, že úspěšné plnění cílů 
20-20-20 vyžaduje podstatný finanční 
závazek a nové způsoby poskytování 
stávajících finančních prostředků na 
iniciativy řešící změnu klimatu a 
energetické problémy; podporuje úsilí 
Komise a členských států nalézt inovativní 
způsoby financování tak, že nově by 
daňové systémy vycházely z emisí oxidu 
uhličitého, čímž by vznikly další příjmy 
pro rozpočtové orgány a pobídky pro 
spotřebitele a průmysl, aby zmírňovali 
změnu klimatu;

1. poukazuje na to, že úspěšné plnění cílů 
20-20-20 vyžaduje podstatný finanční 
závazek a nové způsoby poskytování 
stávajících finančních prostředků na 
iniciativy řešící změnu klimatu a problémy 
s dodávkami energie a surovin; podporuje 
úsilí Komise a členských států nalézt 
inovativní způsoby financování tak, že 
nově by daňové systémy vycházely z emisí 
oxidu uhličitého, čímž by vznikly další 
příjmy pro rozpočtové orgány a pobídky 
pro spotřebitele a průmysl, aby zmírňovali 
změnu klimatu;

Or.en
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Pozměňovací návrh 6
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. poukazuje na to, že úspěšné plnění cílů 
20-20-20 vyžaduje podstatný finanční 
závazek a nové způsoby poskytování 
stávajících finančních prostředků na 
iniciativy řešící změnu klimatu a 
energetické problémy; podporuje úsilí 
Komise a členských států nalézt inovativní 
způsoby financování tak, že nově by 
daňové systémy vycházely z emisí oxidu 
uhličitého, čímž by vznikly další příjmy 
pro rozpočtové orgány a pobídky pro 
spotřebitele a průmysl, aby zmírňovali 
změnu klimatu;

1. poukazuje na to, že úspěšné plnění cílů 
20-20-20 vyžaduje podstatný finanční 
závazek a nové způsoby poskytování 
stávajících finančních prostředků na 
iniciativy řešící změnu klimatu a 
energetické problémy; podporuje úsilí 
Komise a členských států nalézt inovativní 
způsoby financování tak, že nově by 
daňové systémy vycházely z emisí oxidu 
uhličitého produkovaných průmyslem, 
čímž by vznikly další příjmy pro 
rozpočtové orgány a pobídky pro 
spotřebitele a průmysl, aby zmírňovali 
změnu klimatu;

Or.en

Pozměňovací návrh 7
Marian-Jean Marinescu

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. vzhledem k rostoucí energetické 
poptávce v transformujících se zemích 
poukazuje na to, že je naprosto nezbytné, 
aby EU odpovídajícím způsobem 
investovala do dodávek energie a 
energetické účinnosti tím, že posílí svou 
energetickou infrastrukturu a co nejvíce 
sníží závislost na tržních výkyvech, které 
by mohly mít negativní dopady na 
ekonomiku EU a cíle pro rok 2020;

Or.en
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Pozměňovací návrh 8
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. domnívá se, že energetická účinnost 
by měla být jednou z hlavních priorit pro 
nadcházející roky, a vyzývá průmyslově 
vyspělé země, aby během jednání o 
mezinárodní dohodě nahrazující Kjótský 
protokol stanovily povinné cíle týkající se 
zvýšené energetické účinnosti a finanční 
nástroje, které mohou pro tato opatření 
zajistit finanční prostředky;

Or.ro

Pozměňovací návrh 9
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh stanoviska
Bod 1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1b. poukazuje na to, že změna klimatu 
bude mít dopad zejména na rozvojové 
země, a je toho názoru, že financování 
opatření, která usilují o zmírnění 
následků změny klimatu a snížení 
energetické chudoby, přispěje ke splnění 
rozvojových cílů tisíciletí;

Or.ro

Pozměňovací návrh 10
Anni Podimata

Návrh stanoviska
Bod 2
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. bere na vědomí různé formy daně 
z emisí oxidu uhličitého, které již existují 
v některých členských státech, a varuje 
před rizikem, které představují pro 
konkurenceschopnost na jednotném trhu 
a z hlediska interference se systémem EU 
pro obchodování s emisemi (ETS);
domnívá se, že větší užitek by přineslo 
zavedení daní z emisí oxidu uhličitého 
koordinovaně; vyzývá Komisi, aby dále 
zvážila možné nástroje pro koordinaci 
daní z emisí oxidu uhličitého na úrovni 
EU pro oblasti, na něž se nevztahuje ETS;

2. bere na vědomí různé formy daně z 
emisí oxidu uhličitého, které již existují v 
některých členských státech v odvětvích, 
jež nejsou součástí systému EU pro 
obchodování s emisemi (ETS), a vyzývá 
Komisi a Radu, aby tyto postupy na 
vnitrostátní úrovni použily jako 
východisko a zásadně přepracovaly 
směrnici o daních v energetickém odvětví 
ve snaze zavést kritéria pro spotřebu 
energie a emise oxidu uhličitého; domnívá 
se, že větší užitek by přineslo zavedení 
daní z emisí oxidu uhličitého 
koordinovaně; 

Or.el

Pozměňovací návrh 11
Vicky Ford, Gunnar Hökmark

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. bere na vědomí různé formy daně 
z emisí oxidu uhličitého, které již existují 
v některých členských státech, a varuje 
před rizikem, které představují pro 
konkurenceschopnost na jednotném trhu 
a z hlediska interference se systémem EU 
pro obchodování s emisemi (ETS); 
domnívá se, že větší užitek by přineslo 
zavedení daní z emisí oxidu uhličitého 
koordinovaně; vyzývá Komisi, aby dále 
zvážila možné nástroje pro koordinaci 
daní z emisí oxidu uhličitého na úrovni 
EU pro oblasti, na něž se nevztahuje ETS;

2. bere na vědomí různé formy daně z 
emisí oxidu uhličitého, které již existují v 
některých členských státech, a uznává, že 
některé členské státy EU mají již mnoho 
let energetickou daň vycházející z emisí 
oxidu uhličitého; domnívá se, že členské 
státy se mohou vzájemně poučit o 
osvědčených postupech v oblasti zdanění a 
omezit interference se systémem ETS na 
minimum;

Or.en

Pozměňovací návrh 12
Yannick Jadot za skupinu Verts/ALE
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Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. bere na vědomí různé formy daně 
z emisí oxidu uhličitého, které již existují
v některých členských státech, a varuje 
před rizikem, které představují pro 
konkurenceschopnost na jednotném trhu a 
z hlediska interference se systémem EU 
pro obchodování s emisemi (ETS); 
domnívá se, že větší užitek by přineslo 
zavedení daní z emisí oxidu uhličitého 
koordinovaně; vyzývá Komisi, aby dále 
zvážila možné nástroje pro koordinaci 
daní z emisí oxidu uhličitého na úrovni EU 
pro oblasti, na něž se nevztahuje ETS;

2. bere na vědomí stávající různé formy 
daně z emisí oxidu uhličitého v některých 
členských státech, které byly zavedeny za 
účelem stimulování inovací a efektivity 
zdrojů, a varuje před rizikem, které 
představují pro hospodářskou soutěž na 
jednotném trhu; domnívá se, že větší užitek 
by přineslo zavedení daní z emisí oxidu 
uhličitého koordinovaně; vyzývá Komisi, 
aby dále zvážila možné nástroje 
koordinující daně z emisí oxidu uhličitého 
v odvětvích na úrovni EU; vyzývá členské 
státy, aby zavedly a uplatňovaly 
vnitrostátní daně z emisí oxidu uhličitého, 
které by měly být doplněny minimálními 
limity stanovenými právními předpisy EU;

Or.en

Pozměňovací návrh 13
Ivari Padar

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. bere na vědomí různé formy daně 
z emisí oxidu uhličitého, které již existují 
v některých členských státech, a varuje 
před rizikem, které představují pro 
konkurenceschopnost na jednotném trhu 
a z hlediska interference se systémem EU 
pro obchodování s emisemi (ETS); 
domnívá se, že větší užitek by přineslo 
zavedení daní z emisí oxidu uhličitého 
koordinovaně; vyzývá Komisi, aby dále 
zvážila možné nástroje pro koordinaci daní 
z emisí oxidu uhličitého na úrovni EU pro 
oblasti, na něž se nevztahuje ETS;

2. bere na vědomí různé formy daně z 
emisí oxidu uhličitého, které již existují v 
některých členských státech; domnívá se, 
že větší užitek by přineslo zavedení daní 
z emisí oxidu uhličitého koordinovaně; 
vyzývá Komisi, aby po pečlivém 
posouzení dopadů přednesla legislativní 
návrh pro koordinaci daní z emisí oxidu 
uhličitého na úrovni EU pro oblasti, na něž 
se nevztahuje ETS;

Or.en
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Pozměňovací návrh 14
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. bere na vědomí různé formy daně 
z emisí oxidu uhličitého, které již existují 
v některých členských státech, a varuje 
před rizikem, které představují pro 
konkurenceschopnost na jednotném trhu a 
z hlediska interference se systémem EU 
pro obchodování s emisemi (ETS); 
domnívá se, že větší užitek by přineslo 
zavedení daní z emisí oxidu uhličitého 
koordinovaně; vyzývá Komisi, aby dále 
zvážila možné nástroje pro koordinaci daní 
z emisí oxidu uhličitého na úrovni EU pro 
oblasti, na něž se nevztahuje ETS;

2. bere na vědomí různé formy daně 
z emisí oxidu uhličitého, které již existují 
v některých členských státech, a varuje 
před rizikem, které představují pro 
konkurenceschopnost na jednotném trhu a 
z hlediska interference se systémem EU 
pro obchodování s emisemi (ETS); 
domnívá se, že větší užitek by přineslo 
zavedení daní z emisí oxidu uhličitého 
koordinovaně; zdůrazňuje, že 
jednostrannému zavedení daní z emisí 
oxidu uhličitého členskými státy by se 
mělo zabránit a mělo by být akceptováno 
pouze po diskusi v Radě; vyzývá Komisi, 
aby dále zvážila možné nástroje pro 
koordinaci daní z emisí oxidu uhličitého na 
úrovni EU pro oblasti, na něž se nevztahuje 
ETS;

Or.en

Pozměňovací návrh 15
Yannick Jadot za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. naléhavě vyzývá Komisi, aby 
přepracovala směrnici o daních v 
energetickém odvětví a zavedla kromě 
revidovaného energetického obsahu také 
obsah uhlíku; domnívá se zejména, že 
zdanění by mělo vycházet z energetického 
obsahu paliv, že minimální sazba daně by 
měla být stejná pro všechny energetické 
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zdroje používané ke stejnému účelu a že 
všechny výjimky by měly být nahrazeny 
kompenzačními mechanismy;

Or.en

Pozměňovací návrh 16
Ivari Padar

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. poukazuje na to, že přístup 
koordinovaný na úrovni EU odstraní 
rizika pro konkurenceschopnost na 
vnitřním trhu, zatímco postupné přesunutí 
daňové zátěže na znečišťující odvětví by 
mohlo z dlouhodobého hlediska snížit 
ostatní daně a náklady na pracovní sílu, 
což by zvýšilo konkurenceschopnost EU;

Or.en

Pozměňovací návrh 17
Jens Rohde

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že příjmy z jakékoliv 
inovativní formy daně týkající se změny 
klimatu a koordinované na úrovni EU by 
měly být určeny na financování výzkumu 
a vývoje a opatření zaměřených na 
snižování emisí oxidu uhličitého, podporu 
energetické účinnosti a zlepšování 
energetické infrastruktury v EU;

vypouští se

Or.en
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Pozměňovací návrh 18
Vicky Ford, Gunnar Hökmark

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že příjmy z jakékoliv 
inovativní formy daně týkající se změny 
klimatu a koordinované na úrovni EU by 
měly být určeny na financování výzkumu a 
vývoje a opatření zaměřených na snižování 
emisí oxidu uhličitého, podporu 
energetické účinnosti a zlepšování 
energetické infrastruktury v EU;

3. zdůrazňuje, že členské státy by mohly 
zvážit možnost vyčlenit příjmy z daně 
týkající se změny klimatu na financování 
výzkumu a vývoje a opatření zaměřených 
na snižování emisí oxidu uhličitého, 
podporu energetické účinnosti a zlepšování 
energetické infrastruktury v EU;

Or.en

Pozměňovací návrh 19
Yannick Jadot za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že příjmy z jakékoliv 
inovativní formy daně týkající se změny 
klimatu a koordinované na úrovni EU by 
měly být určeny na financování výzkumu a 
vývoje a opatření zaměřených na snižování 
emisí oxidu uhličitého, podporu 
energetické účinnosti a zlepšování 
energetické infrastruktury v EU;

3. zdůrazňuje, že příjmy z jakékoliv 
inovativní formy daně týkající se změny 
klimatu a koordinované na úrovni EU by 
měly být určeny na financování výzkumu a 
vývoje a opatření zaměřených na snižování 
emisí oxidu uhličitého, podporu 
energetické účinnosti a zlepšování 
energetické infrastruktury v EU a 
v rozvojových zemích;

Or.en

Pozměňovací návrh 20
Anni Podimata

Návrh stanoviska
Bod 3
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že příjmy z jakékoliv 
inovativní formy daně týkající se změny 
klimatu a koordinované na úrovni EU by 
měly být určeny na financování výzkumu a 
vývoje a opatření zaměřených na snižování 
emisí oxidu uhličitého, podporu 
energetické účinnosti a zlepšování 
energetické infrastruktury v EU;

3. zdůrazňuje, že část příjmů z jakékoliv 
inovativní formy daně týkající se změny 
klimatu a koordinované na úrovni EU by 
měla být určena na financování výzkumu 
a vývoje a opatření zaměřených na 
snižování emisí oxidu uhličitého, podporu 
energetické účinnosti a zlepšování 
energetické infrastruktury v EU;

Or.el

Pozměňovací návrh 21
Ivari Padar

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že příjmy z jakékoliv 
inovativní formy daně týkající se změny 
klimatu a koordinované na úrovni EU by 
měly být určeny na financování výzkumu a 
vývoje a opatření zaměřených na snižování 
emisí oxidu uhličitého, podporu 
energetické účinnosti a zlepšování 
energetické infrastruktury v EU;

3. zdůrazňuje, že příjmy z jakékoliv 
inovativní formy daně týkající se změny 
klimatu a koordinované na úrovni EU by 
měly být určeny na financování výzkumu a 
vývoje a opatření zaměřených na snižování 
emisí oxidu uhličitého, podporu 
energetické účinnosti, řešení energetické 
chudoby a zlepšování energetické 
infrastruktury v EU;

Or.en

Pozměňovací návrh 22
Yannick Jadot za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. připomíná závazek členských států, že 
vyčlení nejméně 50 % příjmů z prodeje 
emisních povolenek v rámci systému ETS 
na opatření bojující proti změně klimatu, 
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zejména v rozvojových zemích; v této 
souvislosti vyjadřuje znepokojení nad 
rozsáhlým rozdělováním bezplatných kvót 
vzhledem k výsledkům nedávných studií, 
podle nichž to vytváří velké nezasloužené 
zisky pro určité podniky a nijak to 
nezabraňuje příjemcům, aby přesunuli 
celou svou výrobní kapacitu nebo její část 
do jiné země;

Or.fr

Pozměňovací návrh 23
Antonio Cancian

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. poznamenává, že revolvingové finanční 
nástroje pro opatření k zajištění energetické 
účinnosti představují inovativní způsob 
financování projektů zmírňujících změnu 
klimatu; vítá úsilí o vytvoření zvláštního 
finančního nástroje pro využití 
nepřidělených finančních prostředků 
z nařízení o EEPR k podpoře iniciativ 
zaměřených na energetickou účinnost 
a obnovitelné zdroje; žádá Komisi, aby 
účinnost tohoto nástroje pozorně 
vyhodnotila a posoudila možnost použití 
podobného přístupu v případě dalších 
nevyužitých finančních prostředků v 
rozpočtu EU;

4. poznamenává, že revolvingové finanční 
nástroje pro opatření k zajištění energetické 
účinnosti představují inovativní způsob 
financování projektů zmírňujících změnu 
klimatu; vítá úsilí o vytvoření zvláštního 
finančního nástroje, který by mohl přilákat 
i soukromé investory (v rámci partnerství 
veřejného a soukromého sektoru), pro 
využití nepřidělených finančních 
prostředků z nařízení o EEPR k podpoře 
iniciativ zaměřených na energetickou 
účinnost a obnovitelné zdroje; žádá 
Komisi, aby účinnost tohoto nástroje 
pozorně vyhodnotila a posoudila možnost 
použití podobného přístupu v případě 
dalších nevyužitých finančních prostředků 
v rozpočtu EU;

Or.en

Pozměňovací návrh 24
Vladko Todorov Panayotov

Návrh stanoviska
Bod 4
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. poznamenává, že revolvingové finanční 
nástroje pro opatření k zajištění energetické 
účinnosti představují inovativní způsob 
financování projektů zmírňujících změnu 
klimatu; vítá úsilí o vytvoření zvláštního 
finančního nástroje pro využití 
nepřidělených finančních prostředků 
z nařízení o EEPR k podpoře iniciativ 
zaměřených na energetickou účinnost 
a obnovitelné zdroje; žádá Komisi, aby 
účinnost tohoto nástroje pozorně 
vyhodnotila a posoudila možnost použití 
podobného přístupu v případě dalších 
nevyužitých finančních prostředků v 
rozpočtu EU;

4. poznamenává, že revolvingové finanční 
nástroje pro opatření k zajištění energetické 
účinnosti představují inovativní způsob 
financování projektů zmírňujících změnu 
klimatu; vítá úsilí o vytvoření zvláštního 
finančního nástroje pro využití 
nepřidělených finančních prostředků 
z nařízení o EEPR k podpoře iniciativ 
zaměřených na energetickou účinnost 
obnovitelných zdrojů a suroviny; žádá 
Komisi, aby účinnost tohoto nástroje 
pozorně vyhodnotila a posoudila možnost 
použití podobného přístupu v případě 
dalších nevyužitých finančních prostředků 
v rozpočtu EU;

Or.en

Pozměňovací návrh 25
Vicky Ford

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. vítá úsilí Komise a členských států 
nalézt inovativní způsoby investování do 
evropské infrastruktury a podpořit 
inovace; bere na vědomí poznámky EIB z 
23. září 2010 ve zprávě o krocích 
podniknutých v návaznosti na usnesení 
Evropského parlamentu týkající se 
návrhu Evropské komise zvýšit na 10 
nebo 20 % objem rozpočtu EU 
věnovaného prostřednictvím finančních 
nástrojů na multiplikaci finančních 
prostředků; uznává, že je nutné, aby 
investice veřejného sektoru doplňovaly a 
navyšovaly finanční prostředky 
soukromého sektoru, kdykoliv je to 
možné, uvědomuje si však, že využívání 
jednotek pro speciální účel k financování 
projektů může vést k vyšším 
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podrozvahovým pasivům a vyšším 
nákladům na kapitál pro evropské 
instituce, Evropskou unii nebo členské 
státy, domnívá se, že takováto opatření by 
měla být doprovázena plně 
transparentním zveřejňováním informací 
s příslušnými pokyny pro investování, 
řízením rizik, limity pro expozice, 
kontrolou a dohledem, a to vše 
demokraticky odpovědným způsobem;

Or.en

Pozměňovací návrh 26
Henri Weber

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. žádá Komisi, aby rovněž pečlivě 
zvážila možnost zavedení energeticko-
klimatické daně, která by se vybírala na 
hranicích EU a jejíž výše by se rovnala 
dodatečným výrobním nákladům vzniklým 
v důsledku úsilí o snížení emisí CO2 nebo 
na základě celkové uhlíkové stopy výrobků 
spolu se znečištěním způsobeným 
dopravou;

Or.fr

Pozměňovací návrh 27
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. vyzývá Komisi, Evropskou investiční 
banku a členské státy, aby zřídily fond pro 
energetickou účinnost a obnovitelné 
zdroje energie s cílem získat veřejné 
finanční prostředky a soukromé investice 
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do roku 2020 na projekty v oblasti 
energetické účinnosti a obnovitelných 
zdrojů energie v členských státech;

Or.ro

Pozměňovací návrh 28
Ivari Padar

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. bere na vědomí přínos iniciativy 
„dluhopisy projektů EU“, v rámci níž 
projektové společnosti zvyšují rating 
dluhopisů, které vydávají; „dluhopisy 
projektů EU“ by mohly řešit nedostatek 
investic a přístup k finančním 
prostředkům, např. v infrastruktuře EU, 
včetně energetické infrastruktury;

Or.en

Pozměňovací návrh 29
Ivari Padar

Návrh stanoviska
Bod 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4b. vyzývá k přepracování směrnice o 
daních v energetickém odvětví tak, aby 
zahrnovala opatření podporující větší 
úspory energie, což členským státům 
umožní ušetřit nejen na energetických 
nákladech, ale také na souvisejících 
nákladech na sociální kompenzace; 
požaduje vytvoření rámce EU, který by 
poskytoval a zaručoval dlouhodobé úvěry 
s nízkými úroky a finanční nástroje pro 
projekty na úsporu energie; podporuje 
rozhodování o projektech na úsporu 
energie na úrovni jednotlivých komunit;
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Or.en

Pozměňovací návrh 30
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh stanoviska
Bod 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4b. bere na vědomí význam energetické 
účinnosti, a proto vyzývá Komisi a členské 
státy, aby účinně využívaly strukturální 
fondy ke zvýšení energetické účinnosti 
budov, zejména obytných budov; vyzývá k 
účinnému využívání finančních 
prostředků z EIB a jiných subjektů 
veřejného financování a také ke 
koordinaci mezi EU a vnitrostátními 
fondy a jinými formami podpory, které by 
mohly podpořit investice do energetické 
účinnosti za účelem dosažení cílů EU;

Or.ro

Pozměňovací návrh 31
Vicky Ford, Gunnar Hökmark

Návrh stanoviska
Bod 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4b. vyzývá Komisi a Evropskou centrální 
banku, aby prošetřily důsledky, které pro 
členské státy může mít financování 
důležitých projektů v oblasti 
infrastruktury prostřednictvím dluhopisů 
projektů EU nebo eurobondů, zejména
pokud tyto projekty v oblasti 
infrastruktury mají nadnárodní rozměr;

Or.en
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Pozměňovací návrh 32
Henri Weber

Návrh stanoviska
Bod 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4b. doporučuje, aby se výnosy rovnoměrně 
rozdělily mezi fond pro rozvojové země a 
evropský výzkum a vývoj v oblastech, jako 
jsou opatření v boji proti globálnímu 
oteplování; 

Or.fr

Pozměňovací návrh 33
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh stanoviska
Bod 4 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4c. připomíná členským státům možnost 
uplatňovat snížené sazby DPH na služby v 
oblasti renovace bydlení a zvyšování 
energetické účinnosti; 

Or.ro

Pozměňovací návrh 34
Anni Podimata

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
nepřijímaly jednostranná opatření 
ovlivňující konkurenceschopnost 
evropského průmyslu.

vypouští se

Or.el
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Pozměňovací návrh 35
Yannick Jadot za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
nepřijímaly jednostranná opatření 
ovlivňující konkurenceschopnost 
evropského průmyslu.

5. bere na vědomí obavy, že jednostranná 
opatření pro boj proti změně klimatu 
mohou ovlivnit konkurenceschopnost 
evropského průmyslu; připomíná však, že 
podle Komise (KOM(2010)0265) jen málo 
průmyslových odvětví je podstatně 
citlivých na přesun emisí uhlíku, a 
domnívá se, že pro jejich identifikaci je 
třeba provést podrobnou analýzu 
jednotlivých odvětví; domnívá se rovněž, 
že z hlediska konkurenceschopnosti je 
velmi důležité hospodárné využívání 
zdrojů a inovace v oblasti ekologických 
technologií.

Or.xm

Pozměňovací návrh 36
Marian-Jean Marinescu

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
nepřijímaly jednostranná opatření 
ovlivňující konkurenceschopnost 
evropského průmyslu.

5. je toho názoru, že jakákoliv iniciativa 
EU v oblasti zdanění finančních aktivit by 
měla být řádně posouzena z hlediska 
důsledků pro reálnou ekonomiku co se 
týče přenášení nákladů a přístupu k 
finančním prostředkům; naléhavě vyzývá 
členské státy, aby nepřijímaly jednostranná 
opatření ovlivňující konkurenceschopnost 
evropského průmyslu.

Or.en
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Pozměňovací návrh 37
Ivari Padar

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
nepřijímaly jednostranná opatření 
ovlivňující konkurenceschopnost 
evropského průmyslu.

5. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
nepřijímaly jednostranná opatření 
ovlivňující konkurenceschopnost 
evropského průmyslu, ale bere na vědomí, 
že řada členských států již zavedla daň z 
emisí oxidu uhličitého.

Or.en

Pozměňovací návrh 38
Yannick Jadot za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. poukazuje na to, že opatření k úpravě 
daní na hranicích umožňují uplatňovat na 
evropské a dovážené produkty stejná a 
potenciálně vysoká omezení emisí oxidu 
uhličitého; domnívá se, že tento nástroj 
má skutečný přínos a je legitimní pouze v 
případě omezeného počtu odvětví, která 
jsou skutečně citlivá na přesun emisí 
uhlíku, a pouze za předpokladu, že je 
spojen s prodejem emisních povolenek, 
což je nezbytné pro přijetí ze strany 
partnerských zemí a dodržení pravidel 
WTO; 

Or.fr

Pozměňovací návrh 39
Marian-Jean Marinescu

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. vítá zprávu Evropské investiční banky 
z 23. září 2010 o krocích podniknutých v 
návaznosti na usnesení Evropského 
parlamentu; podporuje další spolupráci 
mezi Evropskou komisí a Evropskou 
investiční bankou při vytváření příštích 
víceletých finančních rámců o 
inovativních finančních nástrojích, aby se 
podstatně zvýšil objem výdajů z rozpočtu 
EU prostřednictvím finančních nástrojů;

Or.en

Pozměňovací návrh 40
Anni Podimata

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. zdůrazňuje zásadní dopady, které mají 
finanční spekulace s komoditami, jako je 
ropa, zemní plyn a dodávky potravin, a 
finanční praktiky, jako je 
vysokofrekvenční obchodování, na cenu 
energie a využívání půdy; domnívá se 
proto, že daň ze spekulativních transakcí 
by mohla být důležitým nástrojem pro 
obnovení transparentnosti a efektivity 
energetického trhu a správy půdy, a tak by 
mohly být splněny klíčové cíle EU v 
oblasti energetické účinnosti a změny 
klimatu;

Or.en

Pozměňovací návrh 41
Yannick Jadot za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 5 b (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5b. vítá závazek skupiny G20 postupně 
zrušit dotace na energii z fosilních zdrojů 
a domnívá se, že takové opatření v sobě 
skrývá velký potenciál finančních 
prostředků; vyzývá EU, aby v této oblasti 
převzala na mezinárodní úrovni 
iniciativu, a vyzývá Komisi, aby 
bezodkladně navrhla časový 
harmonogram pro postupné zrušení 
dotací v EU a přitom zohlednila 
skutečnost, že součástí tohoto procesu 
musí být zavedení sociálních a 
průmyslových doprovodných opatření;

Or.fr

Pozměňovací návrh 42
Marian-Jean Marinescu

Návrh stanoviska
Bod 5 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5b. zdůrazňuje, že inovativní finanční 
nástroje by měly být používány na 
podporu partnerství veřejného a 
soukromého sektoru a měly by být 
považovány za alternativu čistě veřejných 
výdajů při získávání dalších finančních 
prostředků a řešení problémů na trhu; 

Or.en

Pozměňovací návrh 43
Yannick Jadot za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 5 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5c. vyzývá k tomu, aby byly náklady, které 
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mezinárodní doprava přináší v souvislosti
se změnou klimatu, začleněny do její ceny, 
ať již zavedením daní nebo placených 
systémů obchodování s kvótami, a aby 
byly výnosy využity na opatření v boji proti 
změně klimatu, zejména v rozvojových 
zemích; vítá nadcházející začlenění 
leteckého odvětví do systému ETS a 
očekává od Komise podobnou iniciativu v 
oblasti námořní dopravy v roce 2011, s 
platností od roku 2013, pokud by se 
ukázalo, že provádění mezinárodních 
ujednání k tomuto datu není možné;

Or.fr

Pozměňovací návrh 44
Marian-Jean Marinescu

Návrh stanoviska
Bod 5 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5c. uznává, že je nutné, aby investice 
veřejného sektoru doplňovaly a 
navyšovaly finanční prostředky 
soukromého sektoru, kdykoliv je to 
možné; poznamenává však, že využívání 
jednotek pro speciální účel k financování 
projektů může vést k vyšším 
podrozvahovým pasivům a vyšším 
nákladům na kapitál pro evropské 
instituce, EU nebo členské státy; domnívá 
se, že takováto opatření by měla být 
doprovázena plně transparentním 
zveřejňováním informací s příslušnými 
pokyny pro investování, řízením rizik, 
limity pro expozice, kontrolou a 
dohledem, a to vše demokraticky 
odpovědným způsobem;

Or.en
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Pozměňovací návrh 45
Marian-Jean Marinescu

Návrh stanoviska
Bod 5 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5d. vítá evropské dluhopisy vydávané pro 
více zemí, které byly nedávno navrhnuty, 
a zdůrazňuje, že používání těchto nástrojů 
k financování nové infrastruktury by 
mohlo mít skutečný přínos na evropské 
úrovni díky svému solidárnímu přístupu;

Or.en

Pozměňovací návrh 46
Marian-Jean Marinescu

Návrh stanoviska
Bod 5 e (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5e. vyzývá Komisi a Evropskou centrální 
banku, aby prošetřily důsledky, které pro 
členské státy může mít financování 
důležitých projektů v oblasti 
infrastruktury prostřednictvím dluhopisů 
projektů EU nebo eurobondů, zejména 
pokud tyto projekty v oblasti 
infrastruktury mají nadnárodní rozměr.

Or.en


