
AM\1106151CS.doc PE589.632v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

4.10.2016 B8-1043/8

Pozměňovací návrh 8
Giovanni La Via, Peter Liese
za skupinu PPE

Návrh usnesení B8-1043/2016
Giovanni La Via, Peter Liese, Jo Leinen, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, 
Estefanía Torres Martínez, Bas Eickhout, Marco Affronte
za Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
o provádění Pařížské dohody a o konferenci OSN o změně klimatu konající se v roce 2016 
v marockém Marrákeši (COP22)

Návrh usnesení
Právní východisko 14 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

 – s ohledem na encykliku „Laudato Si“,
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4.10.2016 B8-1043/9

Pozměňovací návrh 9
Giovanni La Via, Peter Liese
za skupinu PPE

Návrh usnesení B8-1043/2016
Giovanni La Via, Peter Liese, Jo Leinen, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, 
Estefanía Torres Martínez, Bas Eickhout, Marco Affronte
za Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
o provádění Pařížské dohody a o konferenci OSN o změně klimatu konající se v roce 2016 
v marockém Marrákeši (COP22)

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. zdůrazňuje, že ačkoli chybí vědecké 
důkazy o tom, co omezení globálního 
oteplování na hodnotu 1,5°C znamená pro 
jednotlivá odvětví nebo regiony, je jasné, 
že současné úsilí zemí není dostatečné k 
tomu, aby těchto bezpečných limitů 
dosáhly nejzranitelnější země; naléhavě 
žádá všechny země, zejména vyspělé země, 
aby v kontextu facilitativního dialogu, 
který se uskuteční v roce 2018, společně 
zintenzivnily úsilí a navýšily své 
vnitrostátně stanovené příspěvky; vyzývá 
EU, aby se v této souvislosti zavázala k 
dalšímu snížení emisí ve svém zamýšleném 
vnitrostátně stanoveném příspěvku do roku 
2030;

9. zdůrazňuje, že ačkoli chybí vědecké 
důkazy o tom, co omezení globálního 
oteplování na hodnotu 1,5°C znamená pro 
jednotlivá odvětví nebo regiony, je jasné, 
že současné úsilí zemí není dostatečné k 
tomu, aby těchto bezpečných limitů 
dosáhly nejzranitelnější země; naléhavě 
žádá všechny země, zejména vyspělé země, 
aby v kontextu facilitativního dialogu, 
který se uskuteční v roce 2018, společně 
zintenzivnily úsilí a navýšily své 
vnitrostátně stanovené příspěvky; vyzývá 
EU, aby se v této souvislosti zavázala k 
dalšímu snížení emisí ve svém zamýšleném 
vnitrostátně stanoveném příspěvku do roku 
2030; připomíná, že opatření, která se 
omezí jen na Evropskou unii, nebudou 
postačovat, a proto vyzývá Komisi a Radu, 
aby důrazněji vybízely ostatní partnery k 
témuž;
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4.10.2016 B8-1043/10

Pozměňovací návrh 10
Giovanni La Via, Peter Liese
za skupinu PPE

Návrh usnesení B8-1043/2016
Giovanni La Via, Peter Liese, Jo Leinen, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, 
Estefanía Torres Martínez, Bas Eickhout, Marco Affronte
za Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
o provádění Pařížské dohody a o konferenci OSN o změně klimatu konající se v roce 2016 
v marockém Marrákeši (COP22)

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. zdůrazňuje, že podle zjištění 
Mezivládního panelu pro změnu klimatu 
mají půdní emise (využívání půdy pro 
účely zemědělství, chovatelství, lesnictví a 
další) významný potenciál nákladové 
účinnosti pro zmírňování dopadu změny 
klimatu a posilování odolnosti vůči ní, a že 
je tedy zapotřebí posílit opatření EU a 
prohloubit mezinárodní spolupráci, aby se 
mohl lépe odhadnout a optimalizovat 
potenciál půdních emisí zachycovat uhlík a 
aby se zajistilo bezpečné a trvalé 
pohlcování CO2; poukazuje v této 
souvislosti na mimořádné možnosti 
spojené s agrolesnictvím; poukazuje 
na důležitou dohodu o nepřímé změně 
ve využívání půdy, které se dosáhlo 
na začátku parlamentního období, a doufá, 
že příspěvek Parlamentu k jednáním 
při této příležitosti může být základem 
náročného řešení, které má být přijato 
při nadcházející revizi příslušných 
pravidel;

23. při zohlednění jednotlivých důležitých 
cílů zdůrazňuje, že podle zjištění 
Mezivládního panelu pro změnu klimatu 
mají půdní emise (využívání půdy pro 
účely zemědělství, chovatelství, lesnictví a 
další) významný potenciál nákladové 
účinnosti pro zmírňování dopadu změny 
klimatu a posilování odolnosti vůči ní, a že 
je tedy zapotřebí posílit opatření EU a 
prohloubit mezinárodní spolupráci, aby se 
mohl lépe odhadnout a optimalizovat 
potenciál půdních emisí zachycovat uhlík a 
aby se zajistilo bezpečné a trvalé 
pohlcování CO2; poukazuje v této 
souvislosti na mimořádné možnosti 
spojené s agrolesnictvím; poukazuje 
na důležitou dohodu o nepřímé změně 
ve využívání půdy, které se dosáhlo 
na začátku parlamentního období, a doufá, 
že příspěvek Parlamentu k jednáním 
při této příležitosti může být základem 
náročného řešení, které má být přijato 
při nadcházející revizi příslušných 
pravidel;

Or. en
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4.10.2016 B8-1043/11

Pozměňovací návrh 11
Giovanni La Via, Peter Liese
za skupinu PPE

Návrh usnesení B8-1043/2016
Giovanni La Via, Peter Liese, Jo Leinen, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, 
Estefanía Torres Martínez, Bas Eickhout, Marco Affronte
za Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
o provádění Pařížské dohody a o konferenci OSN o změně klimatu konající se v roce 2016 
v marockém Marrákeši (COP22)

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. poznamenává, že 20 % celosvětových 
emisí skleníkových plynů vzniká v 
důsledku úbytku a znehodnocování lesů, a 
zdůrazňuje úlohu lesů pro zmírňování 
změny klimatu a potřebu posílit schopnost 
lesů přizpůsobit se změně klimatu a jejich 
odolnost vůči této změně; zdůrazňuje 
potřebu úsilí o zmírňování změny klimatu 
zaměřeného na oblast tropických lesů 
(REDD +); zdůrazňuje, že bez tohoto úsilí 
se pravděpodobně nepodaří dosáhnout cíle, 
kterým je omezit oteplování Země na méně 
než 2°C; dále vyzývá EU, aby zvýšila 
mezinárodní financování v souvislosti s 
odlesňováním v rozvojových zemích;

24. poznamenává, že 20 % celosvětových 
emisí skleníkových plynů vzniká v 
důsledku úbytku a znehodnocování lesů, a 
zdůrazňuje úlohu lesů a aktivního 
udržitelného lesního hospodářství pro 
zmírňování změny klimatu a potřebu 
posílit schopnost lesů přizpůsobit se změně 
klimatu a jejich odolnost vůči této změně; 
zdůrazňuje potřebu úsilí o zmírňování 
změny klimatu zaměřeného na oblast 
tropických lesů (REDD +); zdůrazňuje, 
že bez tohoto úsilí se pravděpodobně 
nepodaří dosáhnout cíle, kterým je omezit 
oteplování Země na méně než 2°C; dále 
vyzývá EU, aby zvýšila mezinárodní 
financování v souvislosti s odlesňováním v 
rozvojových zemích;

Or. en
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4.10.2016 B8-1043/12

Pozměňovací návrh 12
Giovanni La Via, Peter Liese
za skupinu PPE

Návrh usnesení B8-1043/2016
Giovanni La Via, Peter Liese, Jo Leinen, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, 
Estefanía Torres Martínez, Bas Eickhout, Marco Affronte
za Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
o provádění Pařížské dohody a o konferenci OSN o změně klimatu konající se v roce 2016 
v marockém Marrákeši (COP22)

Návrh usnesení
Bod 28

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. požaduje, aby bylo ještě v průběhu 
tohoto roku v rámci Mezinárodní 
organizace pro civilní letectví vytvořeno 
spravedlivé a účinné celosvětové tržní 
opatření, jež bude na mezinárodní úrovni 
zavedeno od roku 2020; vyjadřuje své 
hluboké zklamání nad stávajícím návrhem 
projednávaným v Mezinárodní organizaci 
pro civilní letectví, a připomíná, že 
jakákoli změnu stávajících právních 
předpisů týkajících se začlenění letectví do 
systému EU pro obchodování s emisemi 
lze zvažovat pouze tehdy, bude-li dané 
celosvětové tržní opatření ambiciózní, a že 
v každém případě vnitroevropské lety 
budou i nadále zahrnuty do systému EU 
pro obchodování s emisemi;

28. požaduje, aby bylo na právě 
probíhajícím 39. zasedání Shromáždění 
Mezinárodní organizace pro civilní letectví 
vytvořeno spravedlivé a účinné 
celosvětové tržní opatření, jež bude na 
mezinárodní úrovni zavedeno od roku 
2020; vyjadřuje své hluboké zklamání nad 
stávajícím návrhem projednávaným v 
Mezinárodní organizaci pro civilní letectví, 
a připomíná, že jakákoli změnu stávajících 
právních předpisů týkajících se začlenění 
letectví do systému EU pro obchodování s 
emisemi lze zvažovat pouze tehdy, bude-li 
dané celosvětové tržní opatření ambiciózní, 
a že v každém případě vnitroevropské lety 
budou i nadále zahrnuty do systému EU 
pro obchodování s emisemi;

Or. en
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4.10.2016 B8-1043/13

Pozměňovací návrh 13
Giovanni La Via, Peter Liese
za skupinu PPE

Návrh usnesení B8-1043/2016
Giovanni La Via, Peter Liese, Jo Leinen, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, 
Estefanía Torres Martínez, Bas Eickhout, Marco Affronte
za Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
o provádění Pařížské dohody a o konferenci OSN o změně klimatu konající se v roce 2016 
v marockém Marrákeši (COP22)

Návrh usnesení
Bod 46

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

46. zdůrazňuje, že opatření na 
dekarbonizaci a zvýšení odolnosti vůči 
změně klimatu přijímá stále širší škála 
nestátních subjektů; podtrhuje proto 
význam strukturovaného a konstruktivního 
dialogu mezi vládami, podniky, městy, 
regiony, mezinárodními organizacemi, 
občanskou společností a akademickými 
institucemi a důležitost jejich zapojení do 
plánování a provádění opatření v oblasti 
klimatu s cílem mobilizovat výraznou 
celosvětovou aktivitu směřující k 
nízkouhlíkovým a odolným společnostem; 
vítá vytvoření akčního programu v oblasti 
klimatu, který navazuje na akční program 
Lima-Paříž zahrnující sedmdesát 
mnohostranných iniciativ v různých 
odvětvích;

46. zdůrazňuje, že opatření na 
dekarbonizaci a zvýšení odolnosti vůči 
změně klimatu přijímá stále širší škála 
nestátních subjektů; podtrhuje proto 
význam strukturovaného a konstruktivního 
dialogu mezi vládami, podniky, městy, 
regiony, mezinárodními organizacemi, 
občanskou společností a náboženskými a 
akademickými institucemi a důležitost 
jejich zapojení do plánování a provádění 
opatření v oblasti klimatu s cílem 
mobilizovat výraznou celosvětovou 
aktivitu směřující k nízkouhlíkovým a 
odolným společnostem; vítá vytvoření 
akčního programu v oblasti klimatu, který 
navazuje na akční program Lima-Paříž 
zahrnující sedmdesát mnohostranných 
iniciativ v různých odvětvích;

Or. en
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4.10.2016 B8-1043/14

Pozměňovací návrh 14
Giovanni La Via, Peter Liese
za skupinu PPE

Návrh usnesení B8-1043/2016
Giovanni La Via, Peter Liese, Jo Leinen, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, 
Estefanía Torres Martínez, Bas Eickhout, Marco Affronte
za Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
o provádění Pařížské dohody a o konferenci OSN o změně klimatu konající se v roce 2016 
v marockém Marrákeši (COP22)

Návrh usnesení
Bod 66

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

66. vyzývá k rozsáhlému zpoplatnění 
uhlíku, což představuje celosvětově 
použitelný nástroj řízení emisí, a vyčlenění 
příjmů z obchodování s emisemi a příjmů 
ze zpoplatnění uhlíku v palivech v 
mezinárodní dopravě na investice v oblasti 
klimatu; vyzývá dále k částečnému 
využívání zemědělských dotací na zajištění 
investic do výroby a používání energie z 
obnovitelných zdrojů zemědělskými 
podniky; zdůrazňuje význam mobilizace 
kapitálu soukromého sektoru a 
odblokování požadovaných investic do 
nízkouhlíkových technologií; vyzývá k 
přijetí ambiciózního závazku vlád, 
veřejných a soukromých finančních 
institucí, včetně bank, penzijních fondů a 
pojišťoven ve prospěch uvedení úvěrových 
a investičních postupů do souladu s cílem 
2°C a odvrácení investic od fosilních paliv, 
včetně postupného ukončování exportních 
úvěrů na investice do fosilních paliv; 
vyzývá k přijetí veřejných záruk pro 
ekologické investice, k zavedení 
ochranných značek a daňových výhod pro 
fondy pro ekologické investice a k 
vydávání ekologických dluhopisů;

66. vyzývá k rozsáhlému zpoplatnění 
uhlíku, což představuje celosvětově 
použitelný nástroj řízení emisí, a vyčlenění 
příjmů z obchodování s emisemi a příjmů 
ze zpoplatnění uhlíku v palivech v 
mezinárodní dopravě na investice v oblasti 
klimatu; dále žádá, aby bylo 
prostřednictvím společné zemědělské 
politiky umožněno zemědělcům přispívat 
ke zmírňování klimatické změny; 
zdůrazňuje význam mobilizace kapitálu 
soukromého sektoru a odblokování 
požadovaných investic do nízkouhlíkových 
technologií; vyzývá k přijetí ambiciózního 
závazku vlád, veřejných a soukromých 
finančních institucí, včetně bank, 
penzijních fondů a pojišťoven ve prospěch 
uvedení úvěrových a investičních postupů 
do souladu s cílem 2°C a odvrácení 
investic od fosilních paliv, včetně 
postupného ukončování exportních úvěrů 
na investice do fosilních paliv; vyzývá k 
přijetí veřejných záruk pro ekologické 
investice, k zavedení ochranných značek a 
daňových výhod pro fondy pro ekologické 
investice a k vydávání ekologických 
dluhopisů;

Or. en
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