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26. 9. 2011 B7-0522/3 

Pozměňovací návrh  3 

Miroslav Ouzký 

za skupinu ECR 

 

Návrh usnesení B7-0522/2011 

Karl-Heinz Florenz, Vittorio Prodi, Corinne Lepage, Sandrine Bélier, Miroslav Ouzký, 

Kartika Tamara Liotard 

za Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 

Vypracování společného postoje EU před zahájením konference Organizace spojených 

národů o udržitelném rozvoji (Rio+20) 

Návrh usnesení 

Bod 6 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

6. zdůrazňuje, že je nezbytně nutné dodat 

provádění a mezinárodní správě politik 
udržitelného rozvoje větší naléhavost 

a dynamiku, neboť postupují jen pomalu; 

6. zdůrazňuje, že je nezbytně nutné dodat 

provádění politik udržitelného rozvoje 

větší naléhavost a dynamiku, neboť 

postupují jen pomalu; 

Or. cs 
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26. 9. 2011 B7-0522/4 

Pozměňovací návrh  4 

Miroslav Ouzký, Martin Callanan 

za skupinu ECR 

 

Návrh usnesení B7-0522/2011 

Karl-Heinz Florenz, Vittorio Prodi, Corinne Lepage, Sandrine Bélier, Miroslav Ouzký, 

Kartika Tamara Liotard 

za Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 

Vypracování společného postoje EU před zahájením konference Organizace spojených 

národů o udržitelném rozvoji (Rio+20) 

Návrh usnesení 

Bod 27 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

27. zdůrazňuje, že těžba a využívání zdrojů 

mají zásadní dopad na životní prostředí 
a místní společenství; naléhavě vyzývá 
Komisi, aby do diskusí a jednání na 

summitu Rio+20 zahrnula i koncepci 
internalizace vnějších nákladů v souvislosti 

s životním prostředím a společenstvími; 

27. zdůrazňuje, že těžba a využívání zdrojů 

nejsou bez významu pro životní prostředí a 
místní společenství; žádá Komisi, aby 

zvážila, zda by měla být do diskusí a 
jednání na summitu Rio+20 zahrnuta i 
koncepce internalizace vnějších nákladů 
v souvislosti s životním prostředím a 

společenstvími; 

Or. cs 
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26. 9. 2011 B7-0522/5 

Pozměňovací návrh  5 

Miroslav Ouzký 

za skupinu ECR 

 

Návrh usnesení B7-0522/2011 

Karl-Heinz Florenz, Vittorio Prodi, Corinne Lepage, Sandrine Bélier, Miroslav Ouzký, 

Kartika Tamara Liotard 

za Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 

Vypracování společného postoje EU před zahájením konference Organizace spojených 

národů o udržitelném rozvoji (Rio+20) 

Návrh usnesení 

Bod 38 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

38. poukazuje na to, že je stále méně 

fosilních zdrojů energie, jako je ropa, 

zemní plyn nebo uhlí; opětovně 
upozorňuje na skutečnost, že se podílejí na 
skleníkovém efektu, přičemž alternativní 

zdroje by měly podléhat posouzení dopadu 

na životní prostředí a posouzení výrobních 

dopadů; 

38. poukazuje na to, že je stále méně 

fosilních zdrojů energie, jako je ropa, 

zemní plyn nebo uhlí, a zdůrazňuje 
skutečnost, že se podílejí na skleníkovém 

efektu rozdílnými způsoby, přičemž 

alternativní zdroje by měly podléhat 

posouzení dopadu na životní prostředí a 

posouzení výrobních dopadů, která by 
zohlednila skutečnost, že základní 
energetické potřeby by měly být zajištěny 
bez ohledu na proměnlivost počasí; 

 

Or. cs 
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26. 9. 2011 B7-0522/6 

Pozměňovací návrh  6 

Miroslav Ouzký 

za skupinu ECR 

 

Návrh usnesení B7-0522/2011 

Karl-Heinz Florenz, Vittorio Prodi, Corinne Lepage, Sandrine Bélier, Miroslav Ouzký, 

Kartika Tamara Liotard 

za Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 

Vypracování společného postoje EU před zahájením konference Organizace spojených 

národů o udržitelném rozvoji (Rio+20) 

Návrh usnesení 

Bod 40 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

40. zdůrazňuje, že přechod na zelenou 

ekonomiku vyžaduje radikální 
transformaci energetického sektoru, s cílem 
prosazovat obnovitelné zdroje energie 
a energetickou účinnost, zejména 

v nejméně rozvinutých zemích; zdůrazňuje 

potřebu vytvořit technologie obnovitelných 

zdrojů energie a předávat (napříč 

odvětvími) technologie a know-how, 

zejména s cílem podpořit nízkokapacitní 

a místní využívání obnovitelných zdrojů 

energie, aby nebylo ohroženo jejich právo 

na vývoj; 

40. zdůrazňuje, že přechod na zelenou 

ekonomiku vyžaduje transformaci 

energetického sektoru včetně prosazování 
obnovitelných zdrojů energie a 
energetické účinnosti, zejména v nejméně 

rozvinutých zemích; zdůrazňuje potřebu 

vytvořit technologie obnovitelných zdrojů 

energie a předávat (napříč odvětvími) 

technologie a know-how, zejména s cílem 

podpořit nízkokapacitní a místní využívání 

obnovitelných zdrojů energie, aby nebylo 

ohroženo jejich právo na vývoj; 

Or. cs 
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26. 9. 2011 B7-0522/7 

Pozměňovací návrh  7 

Miroslav Ouzký 

za skupinu ECR 

 

Návrh usnesení B7-0522/2011 

Karl-Heinz Florenz, Vittorio Prodi, Corinne Lepage, Sandrine Bélier, Miroslav Ouzký, 

Kartika Tamara Liotard 

za Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 

Vypracování společného postoje EU před zahájením konference Organizace spojených 

národů o udržitelném rozvoji (Rio+20) 

Návrh usnesení 

Bod 41 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

41. žádá globální cíle a opatření s cílem 
zvýšit celosvětově využívání obnovitelných 
zdrojů energie a energetickou účinnost; 

41. vypouští se 

Or. cs 
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26. 9. 2011 B7-0522/8 

Pozměňovací návrh  8 

Miroslav Ouzký 

za skupinu ECR 

 

Návrh usnesení B7-0522/2011 

Karl-Heinz Florenz, Vittorio Prodi, Corinne Lepage, Sandrine Bélier, Miroslav Ouzký, 

Kartika Tamara Liotard 

za Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 

Vypracování společného postoje EU před zahájením konference Organizace spojených 

národů o udržitelném rozvoji (Rio+20) 

Návrh usnesení 

Bod 46 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

46. připomíná rizika spojená s jadernou 

energií, jak byla opět prokázána 
katastrofou ve Fukušimě; vyzývá 
k postupnému vyřazení stávajících 

jaderných elektráren z provozu a protestuje 
proti budování jakýchkoli nových 
jaderných elektráren; 

46. připomíná rizika spojená s jadernou 

energií, jak byla prokázána katastrofou ve 

Fukušimě, a vyzývá k postupnému 

vyřazení stávajících jaderných elektráren 

z provozu v oblastech se seismickou 
činností, v nichž není technologie 
takovýchto elektráren považována za 
dostatečně bezpečnou ani odolnou na to, 
aby zmírnila rizika vyplývající z  jejich 
umístění; vyzývá rovněž k tomu, aby byly 
při výstavbě nových jaderných elektráren 
zohledněny zkušenosti získané při 
předchozích katastrofách; 

 

Or. cs 



 

AM\878445CS.doc  PE472.703v01-00 
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26. 9. 2011 B7-0522/9 

Pozměňovací návrh  9 

Miroslav Ouzký 

za skupinu ECR 

 

Návrh usnesení B7-0522/2011 

Karl-Heinz Florenz, Vittorio Prodi, Corinne Lepage, Sandrine Bélier, Miroslav Ouzký, 

Kartika Tamara Liotard 

za Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 

Vypracování společného postoje EU před zahájením konference Organizace spojených 

národů o udržitelném rozvoji (Rio+20) 

Návrh usnesení 

Bod 48 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

48. zdůrazňuje, že v souvislosti se snahou 

o vymýcení chudoby je naléhavě nutné 

prosazovat drobné, udržitelné organické 

zemědělství s ohledem na to, že již existují 

náležité multifunkční zemědělské systémy 

s malým dopadem uplatňující tradiční 

semenné porosty, které by měly být 

podporovány; vyzývá, aby byl zajištěn 
přístup všech skupin obyvatel k osivům; 
zdůrazňuje, že geneticky modifikované 
potraviny a monokultura nepatří do 
udržitelného rozvoje; 

48. zdůrazňuje, že v souvislosti se snahou 

o vymýcení chudoby je naléhavě nutné 

prosazovat drobné, udržitelné organické 

zemědělství s ohledem na to, že již existují 

náležité multifunkční zemědělské systémy 

s malým dopadem uplatňující tradiční 

semenné porosty, které by měly být 

podporovány; 

Or. cs 
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26. 9. 2011 B7-0522/10 

Pozměňovací návrh  10 

Miroslav Ouzký 

za skupinu ECR 

 

Návrh usnesení B7-0522/2011 

Karl-Heinz Florenz, Vittorio Prodi, Corinne Lepage, Sandrine Bélier, Miroslav Ouzký, 

Kartika Tamara Liotard 

za Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 

Vypracování společného postoje EU před zahájením konference Organizace spojených 

národů o udržitelném rozvoji (Rio+20) 

Návrh usnesení 

Bod 71 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

71. požaduje, aby byla daň z finančních 
transakcí zavedena na mezinárodní 
úrovni a příjmy z ní využívány na podporu 
biologické rozmanitosti a ochranu 
klimatu v rozvojových zemích v souladu 
s cíli stanovenými Rámcovou úmluvou 
Organizace spojených národů o změně 
klimatu a Úmluvou o biologické 
rozmanitosti; 

71. vypouští se 

Or. cs 
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26. 9. 2011 B7-0522/11 

Pozměňovací návrh  11 

Miroslav Ouzký 

za skupinu ECR 

 

Návrh usnesení B7-0522/2011 

Karl-Heinz Florenz, Vittorio Prodi, Corinne Lepage, Sandrine Bélier, Miroslav Ouzký, 

Kartika Tamara Liotard 

za Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 

Vypracování společného postoje EU před zahájením konference Organizace spojených 

národů o udržitelném rozvoji (Rio+20) 

Návrh usnesení 

Bod 101 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

101. opakuje svůj návrh na vytvoření 
mezinárodního soudního dvora pro 
environmentální záležitosti, aby se 
globální environmentální právní předpisy 
staly závaznějšími a vymahatelnějšími, 
nebo alespoň vytvoření mezinárodního 
orgánu, jako je veřejný ochránce práv 
s pravomocemi mediace; 

101. vypouští se 

Or. cs 
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26. 9. 2011 B7-0522/12 

Pozměňovací návrh  12 

Miroslav Ouzký 

za skupinu ECR 

 

Návrh usnesení B7-0522/2011 

Karl-Heinz Florenz, Vittorio Prodi, Corinne Lepage, Sandrine Bélier, Miroslav Ouzký, 

Kartika Tamara Liotard 

za Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 

Vypracování společného postoje EU před zahájením konference Organizace spojených 

národů o udržitelném rozvoji (Rio+20) 

Návrh usnesení 

Bod 26 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

26. domnívá se, že jednou z povinností 

vyspělých zemí je, aby rozvojové země 

v jejich snaze o rozvoj podporovaly 

a umožnily jim, aby se nedopouštěly 
stejných chyb, co se týče přírodních zdrojů 
a neudržitelného způsobu rozvoje; 

26. domnívá se, že jednou z povinností 

vyspělých zemí je, aby rozvojové země v 

jejich snaze o rozvoj podporovaly a 

umožnily jim vyhnout se nevhodnému 
využívání přírodních zdrojů a 
neudržitelnému rozvoji; 

Or. cs 
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26. 9. 2011 B7-0522/13 

Pozměňovací návrh  13 

Miroslav Ouzký 

za skupinu ECR 

 

Návrh usnesení B7-0522/2011 

Karl-Heinz Florenz, Vittorio Prodi, Corinne Lepage, Sandrine Bélier, Miroslav Ouzký, 

Kartika Tamara Liotard 

za Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 

Vypracování společného postoje EU před zahájením konference Organizace spojených 

národů o udržitelném rozvoji (Rio+20) 

Návrh usnesení 

Bod 39 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

39. varuje před těžbou ropy na moři 

a těžební činností v oblastech, kde je citlivé 

životní prostředí, například v arktické 

oblasti s cílem usnadnit přechod na 

bezuhlíkovou výrobu energie ve světovém 

měřítku a je proti těžbě ropy z živičných 
písků či živičné břidlice; 

39. varuje před těžbou ropy na moři a 

těžební činností v oblastech, kde je citlivé 

životní prostředí, například v arktické 

oblasti s cílem usnadnit přechod na 

bezuhlíkovou výrobu energie ve světovém 

měřítku; 

Or. cs 
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26. 9. 2011 B7-0522/14 

Pozměňovací návrh  14 

Miroslav Ouzký 

za skupinu ECR 

 

Návrh usnesení B7-0522/2011 

Karl-Heinz Florenz, Vittorio Prodi, Corinne Lepage, Sandrine Bélier, Miroslav Ouzký, 

Kartika Tamara Liotard 

za Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 

Vypracování společného postoje EU před zahájením konference Organizace spojených 

národů o udržitelném rozvoji (Rio+20) 

Návrh usnesení 

Bod 45 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

45. domnívá se, že vnější náklady na 
dodávky energie by se měly odrazit v ceně 
energie; 

45. vypouští se 

Or. cs 
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26. 9. 2011 B7-0522/15 

Pozměňovací návrh  15 

Miroslav Ouzký 

za skupinu ECR 

 

Návrh usnesení B7-0522/2011 

Karl-Heinz Florenz, Vittorio Prodi, Corinne Lepage, Sandrine Bélier, Miroslav Ouzký, 

Kartika Tamara Liotard 

za Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 

Vypracování společného postoje EU před zahájením konference Organizace spojených 

národů o udržitelném rozvoji (Rio+20) 

Návrh usnesení 

Bod 72 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

72. podtrhuje, že fiskální reformy 
navržené tak, aby přesunuly daňovou 
zátěž z pracujících na využívání zdrojů 
a znečišťování, mohou pomoci zajistit 
oboustranně prospěšné výsledky pro 
zaměstnanost i životní prostředí, neboť 
takový přesun zvýší atraktivitu účinného 
využívání zdrojů, recyklace 
a opakovaného využití a poskytne se tím 
příležitost pro více pracovních míst; 

72. vypouští se 

Or. cs 

 

 


