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Pozměňovací návrh  1 

Reinhard Bütikofer 

za skupinu Verts/ALE 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ALDE, ECR 

o nadcházející vrcholné schůzce EU-Kanada dne 5. května 2010 

Společný návrh usnesení 

Bod 7 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

7. zdůrazňuje, že EU a Kanada se zavázaly 

vybudovat nízkouhlíkové globální 

hospodářství, které by bylo bezpečné a 

udržitelné, a současně zvýšit schopnost 

přizpůsobovat se dopadům změny klimatu; 

zdůrazňuje, že v rámci dialogu mezi EU a 

Kanadou na vysoké úrovni o životním 

prostředí je důležité vést i nadále diskuse o 

životním prostředí, včetně otázek 

týkajících se environmentální, energetické 

a námořní spolupráce v oblasti Arktidy; 

vítá závazek Kanady, vyjádřený v nedávné 

trůnní řeči, investovat do technologií pro 

výrobu čisté energie, aby si tak zajistila 

svou pozici energetické velmoci v oblasti, 

pokud jde o čistou energii, a vedoucí 

postavení ve vytváření pracovních míst 

souvisejících s ochranou životního 

prostředí; 

7. zdůrazňuje, že EU a Kanada se zavázaly 

vybudovat nízkouhlíkové globální 

hospodářství, které by bylo bezpečné 

a udržitelné, a současně posílit kapacity 

k přizpůsobení se dopadům změny klimatu; 

zdůrazňuje, že v rámci dialogu mezi EU a 

Kanadou na vysoké úrovni o životním 

prostředí je důležité vést i nadále diskuse o 

životním prostředí, včetně otázek 

týkajících se environmentální, energetické 

a námořní spolupráce v oblasti Arktidy a 

možností zahájit mezinárodní jednání za 

účelem přijetí mezinárodní smlouvy na 

ochranu Arktidy; vítá skutečnost, že se 

Kanada v nedávném projevu generální 

guvernérky zavázala investovat do 

technologií pro výrobu čisté energie, aby si 

tak zajistila svoji pozici energetické 

velmoci, pokud jde o čistou energii, 

a vedoucí postavení ve vytváření 

pracovních míst prospěšných pro životní 

prostředí; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  2 

Reinhard Bütikofer 

za skupinu Verts/ALE 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ALDE, ECR 

o nadcházející vrcholné schůzce EU-Kanada dne 5. května 2010 

Společný návrh usnesení 

Bod 7 a (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 7a. vyjadřuje znepokojení nad dopadem 

těžby ropných písků na globální životní 

prostředí, a to z důvodu vysokých emisí 

CO2, jež jsou produkovány při výrobním 

procesu, a nad hrozbou, kterou tato těžba 

představuje pro místní biologickou 

rozmanitost a práva a zdraví domorodých 

obyvatel; vyzývá EU, aby důrazně 

prováděla své vlastní právní předpisy v 

oblasti klimatu, a to přijetím přístupu 

založeného na životním cyklu, který se 

bude vztahovat na emise skleníkových 

plynů z paliv uváděných na trh EU; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  3 

Reinhard Bütikofer 

za skupinu Verts/ALE 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ALDE, ECR 

o nadcházející vrcholné schůzce EU-Kanada dne 5. května 2010 

Společný návrh usnesení 

Bod 5 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

5. vítá rovněž záměr zahájit rozsáhlou 

reformu systému řízení kanadského 

rybolovu, jehož součástí je také Organizace 

pro rybolov v severozápadním Atlantiku; 

5. bere na vědomí záměr zahájit rozsáhlou 

reformu systému řízení kanadského 

rybolovu, jehož součástí je také Organizace 

pro rybolov v severozápadním Atlantiku 

(NAFO); vyjadřuje zklamání nad 

stanoviskem kanadské vlády, které 

vyjádřila na poslední konferenci 

smluvních stran úmluvy CITES v 

souvislosti s rozšířením přílohy 1 této 

úmluvy o tuňáka obecného, a nad její 

námitkou proti zákazu dovozu produktů z 

tuleňů do EU, kterou vznesla při řízení 

pro urovnání sporů v rámci WTO; 

Or. en 

 

 


