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Pozměňovací návrh 1
Markus Pieper, Sabine Verheyen, Joachim Zeller, Manfred Weber

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. domnívá se, že změna klimatu je 
rozhodující výzvou naší doby, která má již 
nyní viditelné důsledky pro životní 
prostředí, lidské zdraví a územní 
uspořádání a narušuje schopnost všech
zemí pokračovat v cestě udržitelného 
rozvoje;

1. domnívá se, že změna klimatu je 
rozhodující výzvou naší doby, která má již 
nyní viditelné důsledky pro životní 
prostředí, lidské zdraví a územní 
uspořádání a narušuje schopnost některých
zemí pokračovat v cestě udržitelného 
rozvoje;

Or. de

Pozměňovací návrh 2
Alain Cadec

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. vítá bílou knihu Komise nazvanou 
„Přizpůsobení se změně klimatu:
směřování k evropskému akčnímu rámci“ 
a odkazuje na silný územní rozměr změny 
klimatu, který vyžaduje, aby Evropská 
unie koordinovala jak různé politiky 
Společenství, tak také rozdílné subjekty na 
evropské, vnitrostátní, regionální a místní 
úrovni;

Or. fr

Pozměňovací návrh 3
Elisabeth Schroedter, Karima Delli, Jean-Paul Besset, Michail Tremopoulos

Návrh stanoviska
Bod 2
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. je toho názoru, že důsledky změny 
klimatu jsou v různých odvětvích 
a evropských regionech různé, přičemž 
zvláštní měrou jsou postiženy horské 
oblasti, pobřežní pásma, Středomoří 
a arktické oblasti; domnívá se, že je 
zřejmé, že důsledky celosvětového zvýšení 
teploty zasáhnou nejtíživěji ty oblasti, 
v nichž výrazným způsobem působí 
přírodní živly (např. ledovcová pásma, 
pobřežní pásma, horské oblasti), 
a obyvatelstvo, které jim je vystaveno, 
přičemž hrozí, že dojde k dalšímu 
prohloubení regionálních rozdílů;

2. je toho názoru, že důsledky změny 
klimatu jsou v různých odvětvích 
a evropských regionech různé, že podle 
studie Komise nazvané „Regiony 2020 –
posouzení budoucích výzev pro regiony 
EU“1 jsou regiony v jižní a východní 
Evropě (Bulharsko, Řecko, Itálie, Malta, 
Španělsko, Maďarsko a Kypr, větší část 
Rumunska a jižní Francie), které se svými 
170 miliony obyvatel představují více než 
jednu třetinu obyvatelstva EU, obzvláště 
vystaveny tlaku změny klimatu, že nejvíce 
jsou postiženy nejzranitelnější skupiny 
obyvatelstva a že následky změny klimatu 
mohou vést k migračním tokům, přičemž 
hrozí, že dojde k dalšímu prohloubení 
regionálních rozdílů;

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Michail Tremopoulos

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. je toho názoru, že důsledky změny 
klimatu jsou v různých odvětvích 
a evropských regionech různé, přičemž
zvláštní měrou jsou postiženy horské 
oblasti, pobřežní pásma, Středomoří 
a arktické oblasti; domnívá se, že je 
zřejmé, že důsledky celosvětového zvýšení 
teploty zasáhnou nejtíživěji ty oblasti, 
v nichž výrazným způsobem působí 
přírodní živly (např. ledovcová pásma, 
pobřežní pásma, horské oblasti), 
a obyvatelstvo, které jim je vystaveno, 
přičemž hrozí, že dojde k dalšímu 

2. je toho názoru, že pouze úzká 
spolupráce mezi všemi úrovněmi správy 
umožní Evropské unii od roku 2013
úspěšně uplatňovat adaptační strategii, 
přičemž by měla být věnována zvláštní 
pozornost ostrovům a pobřežním pásmům;

                                               
1 http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/working/regions2020/pdf/regions2020_en.pdf, (listopad 2008).
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prohloubení regionálních rozdílů;

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Vasilica Viorica Dăncilă

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. je toho názoru, že důsledky změny 
klimatu jsou v různých odvětvích 
a evropských regionech různé, přičemž 
zvláštní měrou jsou postiženy horské 
oblasti, pobřežní pásma, Středomoří 
a arktické oblasti; domnívá se, že je 
zřejmé, že důsledky celosvětového zvýšení 
teploty zasáhnou nejtíživěji ty oblasti, 
v nichž výrazným způsobem působí 
přírodní živly (např. ledovcová pásma, 
pobřežní pásma, horské oblasti), 
a obyvatelstvo, které jim je vystaveno, 
přičemž hrozí, že dojde k dalšímu 
prohloubení regionálních rozdílů;

2. je toho názoru, že důsledky změny 
klimatu jsou v různých odvětvích 
a evropských regionech různé, přičemž 
zvláštní měrou jsou postiženy horské 
oblasti, pobřežní pásma, Středomoří 
a arktické oblasti; domnívá se, že je 
zřejmé, že důsledky celosvětového zvýšení 
teploty zasáhnou nejtíživěji ty oblasti, 
v nichž výrazným způsobem působí 
přírodní živly (např. ledovcová pásma, 
pobřežní pásma, horské oblasti i oblasti 
ohrožené nedostatkem vody), 
a nejzranitelnější skupiny obyvatelstva, 
přičemž hrozí, že dojde k dalšímu 
prohloubení regionálních rozdílů i v rámci 
jednotlivých členských států;

Or. ro

Pozměňovací návrh 6
Bairbre de Brún

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. je toho názoru, že důsledky změny 
klimatu jsou v různých odvětvích 
a evropských regionech různé, přičemž 
zvláštní měrou jsou postiženy horské 
oblasti, pobřežní pásma, Středomoří 

2. je toho názoru, že důsledky změny 
klimatu jsou v různých odvětvích 
a evropských regionech různé, přičemž 
zvláštní měrou jsou postiženy horské 
oblasti, pobřežní pásma, nejvzdálenější 
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a arktické oblasti; domnívá se, že je 
zřejmé, že důsledky celosvětového zvýšení 
teploty zasáhnou nejtíživěji ty oblasti, 
v nichž výrazným způsobem působí 
přírodní živly (např. ledovcová pásma,
pobřežní pásma, horské oblasti), 
a obyvatelstvo, které jim je vystaveno, 
přičemž hrozí, že dojde k dalšímu 
prohloubení regionálních rozdílů;

regiony, Středomoří a arktické oblasti; 
domnívá se, že je zřejmé, že důsledky 
celosvětového zvýšení teploty zasáhnou 
nejtíživěji ty oblasti, v nichž výrazným 
způsobem působí přírodní živly (např. 
ledovcová pásma, pobřežní pásma, horské 
oblasti), a nejzranitelnější skupiny 
obyvatelstva, přičemž hrozí, že dojde 
k dalšímu prohloubení regionálních 
rozdílů;

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Elisabeth Schroedter, Karima Delli, Jean-Paul Besset, Michail Tremopoulos

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. lituje, že ve stávajícím programovém 
období 2007–2013 vynakládají členské 
státy pouze 3 % (9 miliard euro) 
plánovaných prostředků na provozní 
programy v oblasti energetické účinnosti 
a energie z obnovitelných zdrojů, přičemž 
tato kvóta je v nových členských státech  
ještě nižší – 2,4 %; je toho názoru, že podíl 
prostředků ve výši 500 milionů euro 
vyhrazených v rámci plánu evropské 
hospodářské obnovy na energetickou 
účinnost a energii z obnovitelných zdrojů 
je pouze jedním krokem správným 
směrem;

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Bairbre de Brún

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. poukazuje na to, že extrémní 
klimatické jevy, očekávaný vzestup 
hladiny moří a větší výkyvy množství 
srážek si také vyžádají přizpůsobení 
stávající infrastruktury, což bude sice 
spojeno s vysokými náklady, ale nesporně 
to bude stále ještě levnější než nečinnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Michail Tremopoulos

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. uvědomuje si, že je naléhavě nutné na 
globální oteplování reagovat včas, a to 
nejen prostřednictvím opatření, která 
povedou k výraznějšímu snížení emisí 
skleníkových plynů, ale také 
prostřednictvím proaktivních adaptačních 
opatření na úrovni evropské, státní, 
regionální a lokální s cílem omezit 
škodlivé dopady;

3. uvědomuje si, že je naléhavě nutné na 
globální oteplování reagovat včas, a to 
nejen prostřednictvím právně závazných
opatření, která povedou ke snížení emisí 
skleníkových plynů alespoň o 30 % ve 
srovnání s rokem 1990, ale také 
prostřednictvím regionálních plánů 
přizpůsobení a proaktivních adaptačních 
opatření, jako je např. rozsáhlé 
znovuzalesňování, na úrovni evropské, 
vnitrostátní, regionální a místní s cílem 
omezit škodlivé dopady;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Vasilica Viorica Dăncilă

Návrh stanoviska
Bod 3
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. uvědomuje si, že je naléhavě nutné na 
globální oteplování reagovat včas, a to 
nejen prostřednictvím opatření, která 
povedou k výraznějšímu snížení emisí 
skleníkových plynů, ale také 
prostřednictvím proaktivních adaptačních 
opatření na úrovni evropské, státní, 
regionální a lokální s cílem omezit 
škodlivé dopady;

3. uvědomuje si, že je naléhavě nutné na 
globální oteplování reagovat včas, a to
nejen prostřednictvím opatření, která 
povedou k výraznějšímu snížení emisí 
skleníkových plynů, ale také 
prostřednictvím proaktivních adaptačních 
opatření na úrovni evropské, vnitrostátní, 
regionální a místní, i v rámci přeshraniční 
spolupráce, s cílem omezit škodlivé 
dopady;

Or. ro

Pozměňovací návrh 11
Bairbre de Brún

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. uvědomuje si, že je naléhavě nutné na 
globální oteplování reagovat včas, a to 
nejen prostřednictvím opatření, která 
povedou k výraznějšímu snížení emisí 
skleníkových plynů, ale také 
prostřednictvím proaktivních adaptačních 
opatření na úrovni evropské, státní, 
regionální a lokální s cílem omezit 
škodlivé dopady;

3. uvědomuje si, že je naléhavě nutné na 
globální oteplování reagovat včas, a to 
nejen prostřednictvím bezodkladných
opatření, která povedou k výraznějšímu 
snížení emisí skleníkových plynů, ale také 
prostřednictvím proaktivních adaptačních 
opatření na úrovni evropské, vnitrostátní, 
regionální a místní s cílem omezit škodlivé 
dopady;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Markus Pieper, Sabine Verheyen, Joachim Zeller, Manfred Weber

Návrh stanoviska
Bod 4
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. je pevně přesvědčen o tom, že Evropská 
unie musí i nadále hrát a rozvíjet svou 
vůdčí roli v mezinárodním boji proti
nadměrnému globálnímu oteplování, 
a domnívá se, že případná prodleva v této 
činnosti může zvýšit riziko ekologických, 
ekonomických a sociálních škod a dalších 
nákladů;

4. je pevně přesvědčen o tom, že Evropská 
unie musí i nadále hrát svou vůdčí roli 
v mezinárodním boji proti nadměrnému 
globálnímu oteplování, a domnívá se, že 
případná prodleva v této činnosti může 
zvýšit riziko ekologických, ekonomických 
a sociálních škod a dalších nákladů;

Or. de

Pozměňovací návrh 13
Elisabeth Schroedter, Karima Delli, Jean-Paul Besset, Michail Tremopoulos

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. zastává názor, že regiony s rozumnou 
energetickou politikou aktivně podporující 
energii z obnovitelných zdrojů, 
decentralizované dodávky energie a vyšší 
energetickou účinnost bojují nejen proti 
změně klimatu, ale otvírají pro občany 
i nové hospodářské možnosti a výhledy;
vyzývá proto členské státy a Komisi ke 
zvýšení rozpočtových prostředků pro 
fondy EU a k přepracování operačních 
programů, aby u všech druhů investic 
byla zohledněna opatření na zmírnění 
změny klimatu a na přizpůsobení se 
změně klimatu; vyzývá členské státy, aby 
u všech projektů zajistily systematické 
plánování opatření k úspoře energie 
a technologií pro energii z obnovitelných 
zdrojů a aby omezily investice, které 
klimatu neprospívají;

Or. en
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Pozměňovací návrh 14
Seán Kelly

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. upozorňuje na to, že opatření na 
přizpůsobení se změně klimatu by neměla 
příliš zatěžovat odvětví strategicky důležitá 
pro nejvzdálenější regiony, jako je např. 
zemědělství, aby nebyla ohrožena 
budoucnost udržitelných venkovských 
obcí;

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Elisabeth Schroedter, Karima Delli, Jean-Paul Besset, Michail Tremopoulos

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. je toho názoru, že adaptační strategii
může Evropská unie začít úspěšně 
uplatňovat od roku 2013 pouze na základě 
široké spolupráce mezi všemi úrovněmi 
správy;

5. poukazuje na to, že regionální a místní 
orgány hrají ústřední roli při praktickém 
provádění opatření na ochranu klimatu 
a že by se mohly postavit do čela úsilí 
o dosažení ambiciózních cílů snížení 
celosvětových emisí skleníkových plynů, 
bude-li jim poskytnuty odpovídající 
možnosti a prostředky; je proto toho 
názoru, že přechod ke společnosti 
s nízkými emisemi CO2 může Evropská 
unie začít úspěšně uplatňovat pouze na 
základě úzké spolupráce mezi všemi
úrovněmi správy a že ke splnění tohoto 
cíle jsou nezbytné integrované územní 
programy týkající se klimatu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 16
Alain Cadec

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. je toho názoru, že adaptační strategii 
může Evropská unie začít úspěšně 
uplatňovat od roku 2013 pouze na základě 
široké spolupráce mezi všemi úrovněmi 
správy;

5. je toho názoru, že adaptační strategii 
může Evropská unie začít úspěšně 
uplatňovat od roku 2013 pouze na základě 
úzké spolupráce mezi všemi úrovněmi 
správy (evropskými orgány, členskými 
státy a regionálními a místními orgány);

Or. fr

Pozměňovací návrh 17
Vasilica Viorica Dăncilă

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. je toho názoru, že adaptační strategii 
může Evropská unie začít úspěšně 
uplatňovat od roku 2013 pouze na základě 
široké spolupráce mezi všemi úrovněmi 
správy;

5. je toho názoru, že adaptační strategii 
může Evropská unie začít úspěšně 
uplatňovat od roku 2013 pouze na základě 
úzké spolupráce mezi všemi úrovněmi 
správy a spolupráce a neustálé výměny 
informací mezi státy sousedícími s EU;

Or. ro

Pozměňovací návrh 18
Salvatore Caronna

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. zdůrazňuje, že různé oblasti zásahů 
musí být vzájemně sladěny, přičemž 
regionální a místní orgány musí být plně 
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zapojeny do plánování, vypracovávání 
a uplatňování vnitrostátních strategií 
a plánů pro boj proti změně klimatu a že 
musí být aplikováno strategické územní 
plánování při zohlednění všech hledisek 
změny klimatu;

Or. it

Pozměňovací návrh 19
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. uznává však, že je nutné zajistit 
začlenění strategie adaptačních opatření do 
všech politik Evropské unie a její 
soudržnost s nimi; zdůrazňuje také 
klíčovou úlohu regionálních a místních 
orgánů a význam používání přístupu ze 
zdola nahoru, který zohlední rozdíly mezi 
jednotlivými evropskými přírodními 
stanovišti, s řádným ohledem na zásadu 
subsidiarity, jelikož je přesvědčen, že 
místní orgány budou lépe schopny 
strategicky reagovat na jejich potřeby;

6. uznává však, že je nutné zajistit 
začlenění strategie adaptačních opatření do 
všech politik Evropské unie a její 
soudržnost s nimi, přičemž se klade 
zvláštní důraz na koordinaci akcí 
a opatření zemědělské, regionální 
a environmentální politiky EU; zdůrazňuje 
také klíčovou úlohu regionálních 
a místních orgánů a význam používání 
přístupu ze zdola nahoru, který zohlední 
rozdíly mezi jednotlivými evropskými 
přírodními stanovišti, s řádným ohledem na 
zásadu subsidiarity, jelikož je přesvědčen, 
že místní orgány budou lépe schopny 
strategicky reagovat na jejich potřeby;

Or. bg

Pozměňovací návrh 20
Elisabeth Schroedter, Karima Delli, Jean-Paul Besset, Michail Tremopoulos

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. uznává však, že je nutné zajistit 6. uznává však, že všechny politiky 
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začlenění strategie adaptačních opatření do 
všech politik Evropské unie a její 
soudržnost s nimi; zdůrazňuje také 
klíčovou úlohu regionálních a místních 
orgánů a význam používání přístupu ze 
zdola nahoru, který zohlední rozdíly mezi 
jednotlivými evropskými přírodními 
stanovišti, s řádným ohledem na zásadu 
subsidiarity, jelikož je přesvědčen, že 
místní orgány budou lépe schopny 
strategicky reagovat na jejich potřeby;

Evropské unie musí být přizpůsobeny této 
strategii adaptačních opatření a být s ní 
v souladu; zdůrazňuje také klíčovou úlohu 
regionálních a místních orgánů a význam 
používání přístupu ze zdola nahoru, který 
zohlední rozdíly mezi jednotlivými 
evropskými přírodními stanovišti, 
s řádným ohledem na zásadu subsidiarity, 
jelikož je přesvědčen, že místní orgány 
budou lépe schopny strategicky reagovat 
na jejich potřeby;

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Alain Cadec

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. uznává však, že je nutné zajistit 
začlenění strategie adaptačních opatření do 
všech politik Evropské unie a její 
soudržnost s nimi; zdůrazňuje také
klíčovou úlohu regionálních a místních 
orgánů a význam používání přístupu ze 
zdola nahoru, který zohlední rozdíly mezi 
jednotlivými evropskými přírodními 
stanovišti, s řádným ohledem na zásadu 
subsidiarity, jelikož je přesvědčen, že 
místní orgány budou lépe schopny 
strategicky reagovat na jejich potřeby;

6. uznává však, že je nutné zajistit 
začlenění strategie adaptačních opatření do 
všech politik Evropské unie a její 
soudržnost s nimi; zdůrazňuje klíčovou 
úlohu regionálních a místních orgánů 
a význam používání přístupu ze zdola 
nahoru, který zohlední rozdíly mezi 
jednotlivými evropskými přírodními 
stanovišti, s řádným ohledem na zásadu 
subsidiarity, jelikož je přesvědčen, že 
místní orgány budou lépe schopny 
strategicky reagovat na jejich potřeby;

Or. fr

Pozměňovací návrh 22
Markus Pieper, Sabine Verheyen, Joachim Zeller, Manfred Weber

Návrh stanoviska
Bod 6
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. uznává však, že je nutné zajistit 
začlenění strategie adaptačních opatření do 
všech politik Evropské unie a její 
soudržnost s nimi; zdůrazňuje také 
klíčovou úlohu regionálních a místních 
orgánů a význam používání přístupu ze 
zdola nahoru, který zohlední rozdíly mezi 
jednotlivými evropskými přírodními 
stanovišti, s řádným ohledem na zásadu 
subsidiarity, jelikož je přesvědčen, že 
místní orgány budou lépe schopny 
strategicky reagovat na jejich potřeby;

6. uznává však, že je nutné zajistit 
začlenění strategie adaptačních opatření do 
politik Evropské unie a její soudržnost 
s nimi; zdůrazňuje také klíčovou úlohu 
regionálních a místních orgánů a význam 
používání přístupu ze zdola nahoru, který 
zohlední rozdíly mezi jednotlivými 
evropskými přírodními stanovišti, 
s řádným ohledem na zásadu subsidiarity, 
jelikož je přesvědčen, že místní orgány 
budou lépe schopny strategicky reagovat 
na jejich potřeby;

Or. de

Pozměňovací návrh 23
Michail Tremopoulos

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. vítá iniciativu bílé knihy zřídit 
mechanismus pro výměnu informací;
doufá, že tento mechanismus bude 
fungovat už před rokem 2011 a že ve stejné 
lhůtě budou připraveny i prognostické 
modely a nástroje; vyzývá členské státy 
a regionální a místní orgány, aby rozvíjely 
svou činnost týkající se všech aspektů 
politik v oblasti přizpůsobení se změně 
klimatu a aby si vzájemně vyměňovaly 
zkušenosti získané v této oblasti, zejména 
pokud jde o opatření vztahující se na 
energetickou účinnost, nakládání s odpady 
a rozvoj dopravní infrastruktury s nízkými 
emisemi;

7. vítá iniciativu bílé knihy zřídit 
mechanismus pro výměnu informací;
doufá, že tento mechanismus bude 
fungovat už před rokem 2011 a že ve stejné 
lhůtě budou připraveny i prognostické 
modely a nástroje; vyzývá členské státy 
a regionální a místní orgány, aby rozvíjely 
svou činnost týkající se všech aspektů 
politik v oblasti přizpůsobení se změně 
klimatu a aby si vzájemně vyměňovaly 
zkušenosti získané v této oblasti, zejména 
pokud jde o opatření vztahující se na 
energetickou účinnost, nakládání s odpady 
a rozvoj dopravní infrastruktury s nízkými 
emisemi (s důrazem na železniční 
dopravu);

Or. en
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Pozměňovací návrh 24
Salvatore Caronna

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. doporučuje zřízení a financování 
místa pro monitorování změny klimatu 
s cílem zvýšit klimatické znalosti 
regionálních a místních orgánů 
a usnadnit výměnu osvědčených místních 
postupů;

Or. it

Pozměňovací návrh 25
Patrice Tirolien

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. zastává názor, že nejvzdálenější 
regiony uvedené v článku 349 Smlouvy 
o fungování Evropské unie jsou na 
základě své specifické situace a polohy 
v subtropických klimatických pásmech 
obzvláště citlivé vůči následkům změny 
klimatu a zaslouží si proto zvláštní 
pozornost Komise; vyzývá Komisi, aby 
vypracovala posouzení dopadů 
a specifický akční plán pro tyto regiony 
a aby podpořila výměnu informací 
a osvědčených postupů mezi regionálními 
a místními orgány těchto regionů a s nimi 
sousedících třetích zemí; 

Or. fr
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Pozměňovací návrh 26
Markus Pieper, Sabine Verheyen, Joachim Zeller, Manfred Weber

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. domnívá se, že je nezbytné vypracovat 
takové politiky, v jejichž rámci bude 
veřejným a soukromým investicím 
i některým administrativním úkonům 
(jako např. vydávání stavebních povolení 
nebo vypracovávání územních plánů) 
předcházet posouzení dopadu na klima, 
čímž se zabrání investicím do neudržitelné 
infrastruktury;

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 27
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. domnívá se, že je nezbytné vypracovat 
takové politiky, v jejichž rámci bude 
veřejným a soukromým investicím 
i některým administrativním úkonům (jako 
např. vydávání stavebních povolení nebo 
vypracovávání územních plánů) předcházet 
posouzení dopadu na klima, čímž se 
zabrání investicím do neudržitelné 
infrastruktury;

8. domnívá se, že je nezbytné vypracovat 
takové politiky, v jejichž rámci bude 
veřejným a soukromým investicím 
i některým administrativním úkonům (jako 
např. vydávání stavebních povolení nebo 
vypracovávání územních plánů) předcházet 
posouzení dopadu na klima, čímž se 
zabrání investicím do neudržitelné 
infrastruktury; vyzývá k tomu, aby se při 
hodnocení a schvalování návrhů projektů, 
které se týkají energetické účinnosti, 
hospodaření s odpady a budování 
infrastruktury a jsou financovány 
z evropských prostředků, co nejpřesněji 
zohledňovaly důsledky změny klimatu;

Or. bg
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Pozměňovací návrh 28
Elisabeth Schroedter, Karima Delli, Jean-Paul Besset, Michail Tremopoulos

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. domnívá se, že je nezbytné vypracovat 
takové politiky, v jejichž rámci bude 
veřejným a soukromým investicím 
i některým administrativním úkonům (jako 
např. vydávání stavebních povolení nebo 
vypracovávání územních plánů) předcházet 
posouzení dopadu na klima, čímž se 
zabrání investicím do neudržitelné 
infrastruktury;

8. domnívá se, že je nezbytné vypracovat 
takové politiky, v jejichž rámci bude 
veřejným a soukromým investicím 
i některým administrativním úkonům (jako 
např. vydávání stavebních povolení nebo 
vypracovávání územních plánů) předcházet 
posouzení dopadu na klima, čímž se 
zabrání investicím do neudržitelné 
infrastruktury; vyzývá proto Komisi, aby co 
nejrychleji a ve spolupráci s členskými 
státy a zúčastněnými subjekty vypracovala 
pokyny s cílem zohlednit dopady postupů 
použitých při posuzování rizik pro životní 
prostředí, strategickém přezkoumávání 
stavu životního prostředí a vypracovávání 
směrnic pro programy nebo politiky 
územního plánování;

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Alain Cadec

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. domnívá se, že je nezbytné vypracovat 
takové politiky, v jejichž rámci bude 
veřejným a soukromým investicím 
i některým administrativním úkonům (jako 
např. vydávání stavebních povolení nebo 
vypracovávání územních plánů) předcházet 
posouzení dopadu na klima, čímž se 
zabrání investicím do neudržitelné

8. domnívá se, že je nezbytné vypracovat 
takové politiky, v jejichž rámci bude 
veřejným a soukromým investicím 
i některým administrativním úkonům (jako 
např. vydávání stavebních povolení nebo 
vypracovávání územních plánů) zejména 
na regionální a místní úrovni předcházet 
posouzení dopadu na klima, čímž se
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infrastruktury; podpoří investice do infrastruktury, která 
je přínosem pro životní prostředí;

Or. fr

Pozměňovací návrh 30
Bairbre de Brún

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. domnívá se, že je nezbytné vypracovat 
takové politiky, v jejichž rámci bude 
veřejným a soukromým investicím 
i některým administrativním úkonům (jako 
např. vydávání stavebních povolení nebo 
vypracovávání územních plánů) předcházet 
posouzení dopadu na klima, čímž se 
zabrání investicím do neudržitelné 
infrastruktury;

8. domnívá se, že je nezbytné vypracovat 
takové politiky, v jejichž rámci bude 
veřejným a soukromým investicím 
i některým administrativním úkonům (jako 
např. vydávání stavebních povolení nebo 
vypracovávání územních plánů) předcházet 
posouzení dopadu na klima, čímž se 
zabrání investicím EU do neudržitelné 
infrastruktury;

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Seán Kelly

Návrh stanoviska
Bod 8 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8a. upozorňuje na to, že odlehlé oblasti, 
zejména pobřežní pásma mohou dodat 
velká množství energie z obnovitelných 
zdrojů a tím přispět k boji proti změně 
klimatu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 32
Elisabeth Schroedter, Karima Delli, Jean-Paul Besset, Michail Tremopoulos

Návrh stanoviska
Bod 8 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8a. zastává názor, že z mikroklimatického 
hlediska je třeba vyvarovat se dalšího 
zabírání plochy v hustě obydlených 
oblastech a městech;

Or. de

Pozměňovací návrh 33
Seán Kelly

Návrh stanoviska
Bod 8 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8b. důrazně vyzývá Komisi k využívání 
politiky soudržnosti na podporu rozvoje 
energie z obnovitelných zdrojů, 
k vytvoření posílené synergie mezi 
výzkumem a vývojem na jedné straně 
a politikou regionálního rozvoje na druhé 
straně a k odstranění případných 
administrativních překážek;  

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Sabine Verheyen, Markus Pieper, Manfred Weber, Joachim Zeller

Návrh stanoviska
Bod 9

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9. vítá iniciativu Komise zřídit Řídící 
skupinu pro dopady změny klimatu 
a přizpůsobení (IASG) a doufá v plné 

9. vítá iniciativu Komise zřídit Řídící 
skupinu pro dopady změny klimatu 
a přizpůsobení (IASG) a požaduje plné 
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a aktivní zapojení regionálních a místních 
orgánů;

a aktivní zapojení regionálních a místních 
orgánů do této skupiny a její činnosti 
v souladu se zásadou subsidiarity;

Or. de

Pozměňovací návrh 35
Salvatore Caronna

Návrh stanoviska
Bod 10

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10. zdůrazňuje, že boj proti změně klimatu 
může být příležitostí pro vytvoření modelu 
udržitelného růstu;

10. zdůrazňuje, že boj proti změně klimatu 
může být příležitostí pro vytvoření modelu 
udržitelného růstu a že budování
hospodářství s nízkými emisemi CO2 může 
vytvořit velké množství nových pracovních 
míst;

Or. it

Pozměňovací návrh 36
Vasilica Viorica Dăncilă

Návrh stanoviska
Bod 10

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10. zdůrazňuje, že boj proti změně klimatu 
může být příležitostí pro vytvoření modelu 
udržitelného růstu;

10. zdůrazňuje, že boj proti změně klimatu 
může být příležitostí pro vytvoření modelu
udržitelného růstu a že třetí země mohou 
později tento model převzít;

Or. ro
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Pozměňovací návrh 37
Elisabeth Schroedter, Karima Delli, Jean-Paul Besset, Michail Tremopoulos

Návrh stanoviska
Bod 10

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10. zdůrazňuje, že boj proti změně klimatu 
může být příležitostí pro vytvoření modelu 
udržitelného růstu;

10. zdůrazňuje, že boj proti změně klimatu 
může vytvořit pracovní místa a udržitelný 
růst;

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Markus Pieper, Sabine Verheyen, Joachim Zeller, Manfred Weber

Návrh stanoviska
Bod 10

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10. zdůrazňuje, že boj proti změně klimatu 
může být příležitostí pro vytvoření modelu 
udržitelného růstu;

10. zdůrazňuje, že opatření ke zmírnění 
změny klimatu mohou být příležitostí pro 
vytvoření modelu udržitelného růstu;

Or. de

Pozměňovací návrh 39
Alain Cadec, Lambert van Nistelrooij 

Návrh stanoviska
Bod 11

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

11. žádá Komisi, aby do svých dalších 
finančních výhledů začlenila přiměřenou 
finanční dotaci, která umožní uplatňování 
účinných politik v oblasti přizpůsobení se 
změně klimatu na všech úrovních správy.

11. zdůrazňuje, že regiony musí čelit 
následkům změny klimatu; doporučuje 
členským státům a regionům, aby 
případně požadovaly náhradu ze 
strukturálních fondů k provedení 
udržitelných a dlouhodobých projektů;
poukazuje na to, že fond solidarity EU 
slouží na krytí naléhavých potřeb 
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a solidarity EU s postiženými oblastmi;

Or. fr

Pozměňovací návrh 40
Michail Tremopoulos

Návrh stanoviska
Bod 11

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

11. žádá Komisi, aby do svých dalších 
finančních výhledů začlenila přiměřenou 
finanční dotaci, která umožní uplatňování 
účinných politik v oblasti přizpůsobení se 
změně klimatu na všech úrovních správy.

11. poukazuje na to, že politika 
soudržnosti, regionální solidarity 
a regionálního rozvoje musí obsahovat 
mnohem více opatření pro boj proti změně 
klimatu a pro přizpůsobení se jejím 
následkům, mimo jiné i opatření na 
ochranu životního prostředí přijatá 
v rámci společné zemědělské politiky. 

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Elisabeth Schroedter, Karima Delli, Jean-Paul Besset, Michail Tremopoulos

Návrh stanoviska
Bod 11

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

11. žádá Komisi, aby do svých dalších 
finančních výhledů začlenila přiměřenou 
finanční dotaci, která umožní uplatňování 
účinných politik v oblasti přizpůsobení se 
změně klimatu na všech úrovních správy.

11. žádá Komisi, aby do svých dalších 
finančních výhledů začlenila přiměřenou 
finanční dotaci, která umožní uplatňování 
účinných politik v oblasti přizpůsobení se 
změně klimatu na všech úrovních správy, 
aby přepracovala operační programy 
případně až do roku 2013 a od roku 2013 
uplatňovala adaptační strategii a aby 
především vypracovala pokyny, v nichž 
budou shrnuta opatření a nástroje na 
přepracování operačních programů 
včetně osvědčených postupů v členských 
státech z hlediska šetrnosti vůči klimatu.
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Or. en

Pozměňovací návrh 42
Vasilica Viorica Dăncilă

Návrh stanoviska
Bod 11

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

11. žádá Komisi, aby do svých dalších 
finančních výhledů začlenila přiměřenou 
finanční dotaci, která umožní uplatňování 
účinných politik v oblasti přizpůsobení se 
změně klimatu na všech úrovních správy.

11. žádá Komisi, aby do svých dalších 
finančních výhledů ve zvláštní kapitole 
víceletého finančního rámce EU začlenila 
přiměřenou finanční dotaci, která umožní 
uplatňování účinných politik v oblasti 
přizpůsobení se změně klimatu na všech 
úrovních správy.

Or. ro

Pozměňovací návrh 43
Markus Pieper, Sabine Verheyen, Joachim Zeller, Manfred Weber

Návrh stanoviska
Bod 11 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

11a. zdůrazňuje, že cíle ochrany klimatu 
a životního prostředí je třeba začlenit do 
cílů pro vyrovnání rozdílů a růst 
stanovených v politice soudržnosti EU, 
aniž by tím byly nahrazeny osvědčené 
úlohy strukturální politiky. 

Or. de


