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Pozměňovací návrh  50 

Julia Reid 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0208/2017 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Závazné každoroční snižování emisí skleníkových plynů členskými státy v období 2021–2030 

pro potřeby odolné energetické unie a za účelem splnění závazků podle Pařížské dohody 

(COM(2016)0482 - C8-0331/2016 - 2016/0231(COD)) 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(1) V závěrech Evropské rady ze dne 

23.–24. října 2014 týkajících se rámce 

politiky v oblasti klimatu a energetiky do 

roku 2030 byl schválen závazný cíl, jímž je 

snížit do roku 2030 domácí emise 

skleníkových plynů na úrovni celého 

hospodářství alespoň o 40 % oproti roku 

1990, a tento cíl byl znovu potvrzen na 

zasedání Rady v březnu 2016. Na zasedání 

Rady pro životní prostředí dne 6. března 

2015 byl tento příspěvek Unie a jejích 

členských států formálně schválen jako 

zamýšlený vnitrostátně stanovený 

příspěvek. 

vypouští se 

Or. en 
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13.6.2017 A8-0208/51 

Pozměňovací návrh  51 

Julia Reid 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0208/2017 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Závazné každoroční snižování emisí skleníkových plynů členskými státy v období 2021–2030 

pro potřeby odolné energetické unie a za účelem splnění závazků podle Pařížské dohody 

(COM(2016)0482 - C8-0331/2016 - 2016/0231(COD)) 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(2) V závěrech Evropské rady z října 

2014 se předpokládalo, že tento cíl by 

Unie měla plnit kolektivně a nákladově co 

nejefektivnějším způsobem a že odvětví, 

na něž se vztahuje systém obchodování 

s emisemi (ETS), sníží v porovnání 

s rokem 2005 emise do roku 2030 o 43 % 

a odvětví, na něž se systém ETS 

nevztahuje, o 30 %, přičemž úsilí by mělo 

být rozděleno na základě relativního 

hrubého domácího produktu (HDP) na 

obyvatele. K dosažení tohoto snížení emisí 

by měla přispět všechna hospodářská 

odvětví a na tomto úsilí by se měly podílet 

všechny členské státy tak, aby hlediska 

spravedlnosti a solidarity byla 

v rovnováze, přičemž vnitrostátní cíle 

v rámci skupiny členských států s HDP na 

obyvatele vyšším než průměr Unie by měly 

být poměrně upraveny tak, aby byla 

spravedlivým a vyváženým způsobem 

zohledněna nákladová efektivnost. 

Dosažení tohoto snížení emisí 

skleníkových plynů by mělo podpořit 

účinnost a inovace v evropském 

hospodářství, a zejména by mělo 

podporovat zlepšení, především u budov, 

v zemědělství, při nakládání s odpady a 

v dopravě, spadají-li do oblasti působnosti 

tohoto nařízení. 

vypouští se 
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13.6.2017 A8-0208/52 

Pozměňovací návrh  52 

Julia Reid 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0208/2017 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Závazné každoroční snižování emisí skleníkových plynů členskými státy v období 2021–2030 

pro potřeby odolné energetické unie a za účelem splnění závazků podle Pařížské dohody 

(COM(2016)0482 - C8-0331/2016 - 2016/0231(COD)) 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 3 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(3) Dne 10. června 2016 předložila 

Komise návrh na ratifikaci Pařížské 

dohody ze strany EU. Tento legislativní 

návrh je součástí provádění závazku EU 

stanoveného v Pařížské dohodě. Závazek 

Unie v oblasti snižování emisí na úrovni 

celého hospodářství byl potvrzen 

v zamýšleném vnitrostátně stanoveném 

příspěvku Unie a jejích členských států, 

který byl dne 6. března 2015 předložen 

sekretariátu UNFCCC. 

vypouští se 

Or. en 
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13.6.2017 A8-0208/53 

Pozměňovací návrh  53 

Julia Reid 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0208/2017 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Závazné každoroční snižování emisí skleníkových plynů členskými státy v období 2021–2030 

pro potřeby odolné energetické unie a za účelem splnění závazků podle Pařížské dohody 

(COM(2016)0482 - C8-0331/2016 - 2016/0231(COD)) 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 4 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(4) Pařížská dohoda nahrazuje přístup 

přijatý v rámci Kjótského protokolu z roku 

1997, který již nebude po roce 2020 

uplatňován. 

(4) Je třeba poukázat na to, že EU ve 

své politice v oblasti klimatu a energetiky 

stále postupuje špatným směrem. Zatímco 

celý svět v čele s USA působí ve prospěch 

pokroku a prosperity, EU stále vede 

osamělou a marnou bitvu proti změně 

klimatu. 

Or. en 
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13.6.2017 A8-0208/54 

Pozměňovací návrh  54 

Julia Reid 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0208/2017 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Závazné každoroční snižování emisí skleníkových plynů členskými státy v období 2021–2030 

pro potřeby odolné energetické unie a za účelem splnění závazků podle Pařížské dohody 

(COM(2016)0482 - C8-0331/2016 - 2016/0231(COD)) 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 5 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(5) Přechod na čistou energii vyžaduje 

změny investičního jednání a pobídek 

v celém spektru politik. Klíčovou prioritou 

EU je vytvořit odolnou energetickou unii 

s cílem zajistit svým občanům bezpečnou, 

udržitelnou, konkurenceschopnou 

a cenově dostupnou energii. Dosažení 

tohoto cíle vyžaduje zachování 

ambiciózních opatření v oblasti klimatu 

v tomto nařízení a pokrok s ohledem na 

ostatní aspekty energetické unie, jak je 

stanoveno v rámcové strategii k vytvoření 

odolné energetické unie s pomocí 

progresivní politiky v oblasti změny 

klimatu16. 

(5) Je důležité konstatovat, že jediným 

účinkem, který obrovská zátěž vyvolaná 

nařízením v oblasti klimatu bude mít, je 

významná krize evropských průmyslových 

odvětví, jež jsou nucena přesídlit do 

zahraničí, přičemž s sebou odvádějí 

pracovní místa i emise. 

_________________  

16 COM(2015)80  

Or. en 

 


