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Pozměňovací návrh 1
Caroline Nagtegaal, Søren Gade, Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, 
Izaskun Bilbao Barandica, Elsi Katainen, Nicola Danti, Pierre Karleskind

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že námořní 
doprava a přístavy mají pro hospodářství 
Unie klíčový význam, neboť 90 % zboží 
přichází po moři;

A. vzhledem k tomu, že námořní 
doprava a přístavy mají pro hospodářství 
Unie klíčový význam, neboť přepraví více 
než 80 % světového zboží1a;

_________________
1a Publikace typu „Briefing“ výzkumné 
služby Evropského parlamentu 
„Decarbonising maritime transport: The 
EU perspective“ (Dekarbonizace námořní 
dopravy: perspektiva EU), s. 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Marian-Jean Marinescu

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že námořní 
doprava a přístavy mají pro hospodářství 
Unie klíčový význam, neboť 90 % zboží 
přichází po moři;

A. vzhledem k tomu, že námořní 
doprava a přístavy mají pro hospodářství 
Unie klíčový význam;

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Emmanouil Fragkos, Carlo Fidanza

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A



PE660.197v01-00 4/118 AM\1217565CS.docx

CS

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že námořní 
doprava a přístavy mají pro hospodářství 
Unie klíčový význam, neboť 90 % zboží 
přichází po moři;

A. vzhledem k tomu, že námořní 
doprava a přístavy mají pro hospodářství 
Unie klíčový význam, neboť 90 % zboží 
přichází po moři; vzhledem k tomu, že v 
průběhu roku 2018 evropská lodní 
doprava přímo přispěla k HDP EU 
částkou 54 miliard EUR; s ohledem na 
vedlejší dopady na jiná odvětví, jako jsou 
dopady na dodavatelský řetězec a na 
výdaje pracovníků, činí celkový přínos 
149 miliard EUR; vzhledem k tomu, že 
toto odvětví přímo zaměstnává 685 000 
osob a podporuje až 2 miliony pracovních 
míst, pokud započítáme dopad na jiná 
odvětví;

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Andris Ameriks

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že námořní 
doprava a přístavy mají pro hospodářství 
Unie klíčový význam, neboť 90 % zboží 
přichází po moři;

A. vzhledem k tomu, že námořní 
doprava a přístavy mají pro hospodářství 
Unie klíčový význam, neboť 90 % zboží 
přichází po moři; vzhledem k tomu, že 
námořní odvětví, a zejména přístavy, hrají 
klíčovou a strategickou úlohu při 
dodávkách zboží a při zajišťování 
kontinuity hospodářství, jak bylo jasně 
prokázáno během pandemie COVID-19;

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Cláudia Monteiro de Aguiar

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že námořní 
doprava a přístavy mají pro hospodářství 
Unie klíčový význam, neboť 90 % zboží 
přichází po moři;

A. vzhledem k tomu, že námořní 
doprava a přístavy mají pro hospodářství 
Unie a pro propojení a přístupnost 
nejvzdálenějších regionů a ostrovů 
klíčový význam, neboť 90 % zboží 
přichází po moři;

Or. pt

Pozměňovací návrh 6
Sven Schulze

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že námořní 
doprava a přístavy mají pro hospodářství 
Unie klíčový význam, neboť 90 % zboží 
přichází po moři;

A. vzhledem k tomu, že námořní 
doprava a přístavy mají pro hospodářství 
Unie klíčový význam, neboť 90 % zboží 
přichází po moři a námořní doprava hraje 
rovněž důležitou roli, pokud jde o cestovní 
ruch;

Or. de

Pozměňovací návrh 7
Caroline Nagtegaal, Søren Gade, Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, 
Izaskun Bilbao Barandica, Elsi Katainen, Pierre Karleskind

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že současná 
krize COVID-19 ukázala, že odvětví 
námořní dopravy a přístavy a jeho 
pracovníci jsou páteří evropského 
hospodářství, neboť nepřetržité fungování 
nákladní dopravy má zásadní význam pro 
fungování dodavatelských řetězců;
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Or. en

Pozměňovací návrh 8
Magdalena Adamowicz, Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Maria Spyraki, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že námořní 
odvětví, a zejména přístavy, hrají klíčovou 
a strategickou úlohu při dodávkách zboží 
a při zajišťování kontinuity hospodářství, 
jak bylo jasně prokázáno během pandemie 
COVID-19;

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Johan Van Overtveldt

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že pandemie 
COVID-19 zdůraznila zásadní a 
strategickou funkci dopravy, včetně 
přístavů;

Or. nl

Pozměňovací návrh 10
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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Aa. vzhledem k tomu, že evropské 
námořní odvětví by rovněž mělo přispívat 
k boji proti úbytku biologické rozmanitosti 
a zhoršování životního prostředí a 
přispívat k cílům Zelené dohody pro 
Evropu a nové strategie v oblasti 
biologické rozmanitosti do roku 2030;

Or. en

Pozměňovací návrh 11
João Ferreira

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že námořní 
doprava zboží a cestujících je klíčovým 
faktorem územního napojení a 
soudržnosti, zejména v případě 
nejvzdálenějších regionů či ostrovů;

Or. pt

Pozměňovací návrh 12
Caroline Nagtegaal, Søren Gade, Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, 
Izaskun Bilbao Barandica, Elsi Katainen, Nicola Danti, Pierre Karleskind

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ab. vzhledem k tomu, že námořní 
odvětví je základní součástí vnitřního trhu 
EU a hraje důležitou úlohu v 
hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti EU, zejména v okrajových, 
venkovských, ostrovních a 
nejvzdálenějších regionech, a EU proto 
potřebuje investovat do 
konkurenceschopnosti námořního odvětví 
a jeho schopnosti uskutečnit udržitelný 
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přechod;

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Caroline Nagtegaal, Søren Gade, Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, 
Izaskun Bilbao Barandica, Elsi Katainen, Nicola Danti, Pierre Karleskind

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že námořní 
odvětví je odvětvím s nejnižší regulací 
emisí na evropské úrovni, ačkoli využívá 
nejvíce znečišťující palivo, těžký topný 
olej;

B. vzhledem k tomu, že na evropské 
úrovni v současnosti probíhá přezkum 
systému monitorování, vykazování a 
ověřování emisí CO2 z námořní dopravy1a, 
jehož cílem je snížit emise skleníkových 
plynů z lodní dopravy ve vodách EU;

_________________
1aNařízení o monitorování, vykazování a 
ověřování - 2015/757/EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Marco Campomenosi, Roman Haider

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že námořní 
odvětví je odvětvím s nejnižší regulací 
emisí na evropské úrovni, ačkoli využívá 
nejvíce znečišťující palivo, těžký topný 
olej;

B. vzhledem k tomu, že námořní 
odvětví je odvětvím, které je regulováno 
jak na evropské úrovni, tak na 
mezinárodní úrovni, a které je stále velmi 
závislé na uhlíkových palivech;

Or. en

Pozměňovací návrh 15
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Magdalena Adamowicz, Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Maria Spyraki, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že námořní 
odvětví je odvětvím s nejnižší regulací 
emisí na evropské úrovni, ačkoli využívá 
nejvíce znečišťující palivo, těžký topný 
olej;

B. vzhledem k tomu, že námořní 
odvětví je odvětvím, které je regulováno 
jak na evropské úrovni, tak na 
mezinárodní úrovni, a které je stále velmi 
závislé na fosilních palivech;

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Carlo Fidanza

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že námořní 
odvětví je odvětvím s nejnižší regulací 
emisí na evropské úrovni, ačkoli využívá 
nejvíce znečišťující palivo, těžký topný 
olej;

B. vzhledem k tomu, že námořní 
odvětví je odvětvím, které je regulováno 
jak na evropské úrovni, tak na 
mezinárodní úrovni, a které je stále velmi 
závislé na uhlíkových palivech;

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Emmanouil Fragkos, Carlo Fidanza

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že námořní 
odvětví je odvětvím s nejnižší regulací 
emisí na evropské úrovni, ačkoli využívá 
nejvíce znečišťující palivo, těžký topný 
olej;

B. vzhledem k tomu, že námořní 
odvětví je odvětvím s nejnižší regulací 
emisí na evropské úrovni, avšak že využívá 
pračky plynů a minimalizuje emise lodí 
znečišťující ovzduší;
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Or. en

Pozměňovací návrh 18
Emmanouil Fragkos, Carlo Fidanza

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že námořní 
odvětví je odvětvím s nejnižší regulací 
emisí na evropské úrovni, ačkoli využívá 
nejvíce znečišťující palivo, těžký topný 
olej;

B. vzhledem k tomu, že námořní 
odvětví je odvětvím s nejnižší regulací 
emisí na evropské úrovni, ačkoli využívá 
nejvíce znečišťující palivo, těžký topný 
olej; vzhledem k tomu, že s ohledem na 
povahu tohoto odvětví je účinnější zaměřit 
se na globální právní úpravu, namísto 
právní úpravu EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Johan Van Overtveldt

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že námořní 
odvětví je odvětvím s nejnižší regulací 
emisí na evropské úrovni, ačkoli využívá 
nejvíce znečišťující palivo, těžký topný 
olej;

B. vzhledem k tomu, že každé odvětví 
musí přispět k dosažení cílů v oblasti 
klimatu a k realizaci programu 
dekarbonizace; vzhledem k tomu, že 
námořní odvětví je odvětvím s nejnižší 
regulací emisí na evropské úrovni, ačkoli 
využívá nejvíce znečišťující palivo, těžký 
topný olej;

Or. nl

Pozměňovací návrh 20
Cláudia Monteiro de Aguiar
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění B a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ba. vzhledem k tomu, že toto odvětví 
neustále usiluje o dosažení cílů v oblasti 
snižování emisí skleníkových plynů, a to 
tím, že dodržuje stávající regulační rámec 
a zavádí výsledky dosavadního 
technologického vývoje;

Or. pt

Pozměňovací návrh 21
Johan Van Overtveldt

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ba. vzhledem k tomu, že námořní 
doprava má významný mezinárodní 
rozměr, což znamená, že 
konkurenceschopnost odvětví závisí na 
rovných podmínkách na celém světě;

Or. nl

Pozměňovací návrh 22
Johan Van Overtveldt

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Bb. vzhledem k tomu, že většina 
nákladů na dekarbonizaci námořního 
odvětví souvisí s pozemní infrastrukturou; 
vzhledem k tomu, že k dosažení tohoto 
nezbytného přechodu je proto nezbytné 
odpovídající financování; vzhledem k 
tomu, že další výzkum a inovace mají 
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zásadní význam pro umožnění námořní 
dopravy s nulovými emisemi uhlíku;

Or. nl

Pozměňovací návrh 23
Cláudia Monteiro de Aguiar

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že námořní 
doprava vypouští přibližně 940 milionů tun 
CO2 ročně a je odpovědná za přibližně 
2,5 % celosvětových emisí skleníkových 
plynů6;

C. vzhledem k tomu, že námořní 
doprava vypouští přibližně 940 milionů tun 
CO2 ročně a je odpovědná za přibližně 
2,5 % celosvětových emisí skleníkových 
plynů6, ale že je energeticky nejúčinnějším 
druhem dopravy, pokud jde o množství 
přepravovaného nákladu a příslušné 
emise na tunu přepravovaného zboží a 
kilometr plavby;

_________________ _________________
6 3. studie IMO o emisích skleníkových 
plynů.

6 3. studie IMO o emisích skleníkových 
plynů.

Or. pt

Pozměňovací návrh 24
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Maria Spyraki, Marian-Jean Marinescu

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že námořní 
doprava vypouští přibližně 940 milionů tun 
CO2 ročně a je odpovědná za přibližně 
2,5 % celosvětových emisí skleníkových 
plynů;6

C. vzhledem k tomu, že námořní 
doprava vypouští přibližně 940 milionů tun 
CO2 ročně a je odpovědná za přibližně 
2,5 % celosvětových emisí skleníkových 
plynů;6 uvedené prvky by měly být po 
rozhodnutí IMO aktualizovány na celkový 
strop 0,5 % obsahu síry v námořních 
palivech;
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_________________ _________________
6 3. studie IMO o emisích skleníkových 
plynů.

6 3. studie IMO o emisích skleníkových 
plynů.

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Caroline Nagtegaal, Søren Gade, Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, 
Izaskun Bilbao Barandica, Elsi Katainen, Nicola Danti, Pierre Karleskind

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že námořní 
doprava vypouští přibližně 940 milionů tun 
CO2 ročně a je odpovědná za přibližně 
2,5 % celosvětových emisí skleníkových 
plynů;6

C. vzhledem k tomu, že mezinárodní 
námořní doprava vypouští přibližně 940 
milionů tun CO2 ročně a je odpovědná za 
přibližně 2,5 % celosvětových emisí 
skleníkových plynů;6

_________________ _________________
6 3. studie IMO o emisích skleníkových 
plynů.

6 3. studie IMO o emisích skleníkových 
plynů.

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Carlo Fidanza

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že směrnice 
2014/94/EU označila LNG a elektřinu na 
pevnině za velmi užitečná alternativní 
paliva v námořní dopravě, která mají 
potenciál pro dlouhodobou náhradu ropy 
a dekarbonizaci, a to během plavby i 
během pobytu v přístavu, přičemž stanoví 
cíle pro rozvoj infrastruktury pro dodávky 
těchto paliv;
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Or. en

Pozměňovací návrh 27
Magdalena Adamowicz, Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Maria Spyraki

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že nebudou-li 
urychleně zavedena zmírňující opatření, 
mohly by se emise z námořní dopravy 
zvýšit do roku 2050 o 50 % až 250 %7 a 
ohrozit tak cíle Pařížské dohody;

D. vzhledem k tomu, že nebudou-li 
urychleně zavedena zmírňující opatření, 
mohly by se emise z námořní dopravy 
zvýšit do roku 2050 z přibližně 90 % emisí 
v roce 2018 na 90–130 % emisí roku 
20087 a nepřispět tak dostatečně k 
dosažení cílů Pařížské dohody;

_________________ _________________
6 3. studie IMO o emisích skleníkových 
plynů.

6 4. studie IMO o emisích skleníkových 
plynů.

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Johan Van Overtveldt

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že nebudou-li 
urychleně zavedena zmírňující opatření, 
mohly by se emise z námořní dopravy 
zvýšit do roku 2050 o 50 % až 250 %7 a 
ohrozit tak cíle Pařížské dohody;

D. vzhledem k tomu, že nebudou-li 
urychleně zavedena zmírňující opatření, 
mohly by se emise z námořní dopravy 
zvýšit do roku 2050 o 90 % až 130 %1a ve 
srovnání s úrovněmi z roku 2008 a ohrozit 
tak cíle Pařížské dohody;

_________________ _________________
1a 4. studie IMO o emisích skleníkových 
plynů.

7 3. studie IMO o emisích skleníkových 
plynů.
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Or. nl

Pozměňovací návrh 29
Marco Campomenosi, Roman Haider

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že nebudou-li 
urychleně zavedena zmírňující opatření, 
mohly by se emise z námořní dopravy 
zvýšit do roku 2050 o 50 % až 250 %7 a 
ohrozit tak cíle Pařížské dohody;

D. vzhledem k tomu, že nebudou-li 
urychleně zavedena zmírňující opatření, 
mohly by se emise z námořní dopravy 
zvýšit do roku 2050 o 50 % až 250 %7;

_________________ _________________
7 3. studie IMO o emisích skleníkových 
plynů.

7 3. studie IMO o emisích skleníkových 
plynů.

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Caroline Nagtegaal, Søren Gade, Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, 
Izaskun Bilbao Barandica, Elsi Katainen, Nicola Danti, Pierre Karleskind

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že nebudou-li 
urychleně zavedena zmírňující opatření, 
mohly by se emise z námořní dopravy 
zvýšit do roku 2050 o 50 % až 250 %7 a 
ohrozit tak cíle Pařížské dohody;

D. vzhledem k tomu, že nebudou-li 
urychleně zavedena zmírňující opatření, 
mohly by se emise z mezinárodní námořní 
dopravy zvýšit do roku 2050 o 50 % až 
250 %7 a ohrozit tak cíle Pařížské dohody;

_________________ _________________
7 3. studie IMO o emisích skleníkových 
plynů.

7 3. studie IMO o emisích skleníkových 
plynů.

Or. en

Pozměňovací návrh 31
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Marco Campomenosi, Roman Haider

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že je nezbytné 
omezit a regulovat veškeré emise z 
námořního odvětví, které poškozují kvalitu 
ovzduší a zdraví občanů;

E. vzhledem k tomu, že je nezbytné 
omezit a regulovat veškeré emise z 
námořního odvětví, které poškozují kvalitu 
ovzduší a zdraví občanů, a to na 
mezinárodní úrovni v rámci stanoveném 
IMO a aniž by docházelo k nadměrné 
regulaci a dvojím normám týkajícím se 
tržních opatření, jež by mohly poškodit 
toto odvětví v Evropě a evropské 
hospodářství jako celek;

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Caroline Nagtegaal, Søren Gade, Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, 
Izaskun Bilbao Barandica, Elsi Katainen

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že je nezbytné 
omezit a regulovat veškeré emise z 
námořního odvětví, které poškozují kvalitu 
ovzduší a zdraví občanů;

E. vzhledem k tomu, že je nezbytné 
omezit a po posouzení dopadů příslušných 
právních předpisů řešit veškeré emise z 
námořního odvětví, které poškozují kvalitu 
ovzduší a zdraví občanů;

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Karima Delli

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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Ea. vzhledem k tomu, že byla 
prokázána jednoznačná souvislost mezi 
výfukovými plyny nákladních lodí a 
kardiovaskulárními a respiračními 
onemocněními i rakovinou a že každý rok 
v Evropě způsobí emise z námořní 
dopravy téměř 60 000 úmrtí a stojí 58 
miliard EUR na nákladech na 
zdravotnické služby;

Or. fr

Pozměňovací návrh 34
Magdalena Adamowicz, Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Maria Spyraki

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ea. vzhledem k tomu, že EU by měla 
hájit vysoké ambice v otázce snižování 
emisí v námořní dopravě jak na 
mezinárodní, tak i na unijní úrovni, a že 
žádná nová opatření EU by neměla oslabit 
mezinárodní konkurenceschopnost lodí 
plujících pod vlajkou EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Marco Campomenosi, Julie Lechanteux, Roman Haider

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ea. vzhledem k tomu, že by měly být 
přijaty různé technologie a řešení v 
závislosti na typu lodě a na námořním 
segmentu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 36
Marco Campomenosi, Julie Lechanteux, Roman Haider

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Eb. vzhledem k tomu, že investice a 
výzkum mají zásadní význam pro zajištění 
inovativních řešení a udržitelných 
technologií, zejména z hlediska nákladů a 
spolehlivosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Marco Campomenosi, Roman Haider

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ec. vzhledem k tomu, že je zapotřebí 
odpovídající podpory pro již plánované 
investice provozovatelů dopravy, které 
mohou být v důsledku stávající krize 
omezeny nebo odloženy, což by vedlo ke 
zpomalení procesu transformace 
energetiky;

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Vera Tax, Johan Danielsson, Kathleen Van Brempt, Ismail Ertug, Isabel García Muñoz, 
Giuseppe Ferrandino, Maria Grapini, Marianne Vind

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že investice F. vzhledem k tomu, že investice 
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související s dekarbonizací námořního 
odvětví se musí řídit klíčovými zásadami 
spravedlivé transformace, jako je tvorba 
kvalitních pracovních míst a strukturální 
opatření v oblasti zdraví a bezpečnosti pro 
všechny pracovníky;

související s dekarbonizací námořního 
odvětví se musí řídit klíčovými zásadami 
spravedlivé transformace, jako jsou tvorba 
kvalitních pracovních míst, záruky 
rekvalifikace a převedení a strukturální 
opatření v oblasti zdraví a bezpečnosti pro 
všechny pracovníky, se zvláštním 
zaměřením na příležitosti pro ženy a 
mladé pracovníky s cílem diverzifikovat 
pracovní sílu v námořním odvětví; 
vzhledem k tomu, že přiměřená odborná 
příprava a důstojné pracovní podmínky 
pro námořní pracovníky jsou zásadní 
mimo jiné pro předcházení mimořádným 
událostem, včetně ekologickým;

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Dominique Riquet

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že investice 
související s dekarbonizací námořního 
odvětví se musí řídit klíčovými zásadami 
spravedlivé transformace, jako je tvorba 
kvalitních pracovních míst a strukturální 
opatření v oblasti zdraví a bezpečnosti pro 
všechny pracovníky;

F. vzhledem k tomu, že veřejné a 
soukromé investice související s 
dekarbonizací námořního odvětví se musí 
řídit nařízením Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2020/852 ze dne 18. června 
2020 o zřízení rámce pro usnadnění 
udržitelných investic a klíčovými 
zásadami spravedlivé transformace, jako je 
tvorba kvalitních pracovních míst a 
strukturální opatření v oblasti zdraví a 
bezpečnosti pro všechny pracovníky;

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Giuseppe Ferrandino

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že investice 
související s dekarbonizací námořního 
odvětví se musí řídit klíčovými zásadami 
spravedlivé transformace, jako je tvorba 
kvalitních pracovních míst a strukturální 
opatření v oblasti zdraví a bezpečnosti pro 
všechny pracovníky;

F. vzhledem k tomu, že investice 
související s dekarbonizací námořního 
odvětví se musí řídit klíčovými zásadami 
spravedlivé transformace, jako je tvorba 
kvalitních pracovních míst a strukturální 
opatření v oblasti zdraví a bezpečnosti pro 
všechny pracovníky, počínaje 
vypracováním plánů zaměřených na 
dosažení ekologické transformace 
každodenní námořní dopravy;

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Caroline Nagtegaal, Søren Gade, Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, 
Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Elsi Katainen, Pierre Karleskind

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že investice 
související s dekarbonizací námořního 
odvětví se musí řídit klíčovými zásadami 
spravedlivé transformace, jako je tvorba 
kvalitních pracovních míst a strukturální 
opatření v oblasti zdraví a bezpečnosti pro 
všechny pracovníky;

F. vzhledem k tomu, že investice 
související s dekarbonizací námořního 
odvětví se musí řídit klíčovými zásadami 
spravedlivé transformace, jako je tvorba 
kvalitních pracovních míst a strukturální 
opatření v oblasti zdraví a bezpečnosti pro 
všechny pracovníky, a to aniž by byla 
narušena konkurenceschopnost 
námořního odvětví EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 42
João Ferreira

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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Fa. vzhledem k tomu, že čl. 2 bod 15 
nařízení (EU) 2017/352 definuje 
„pobřežní plavbu“ jako „přepravu 
nákladu a cestujících po moři mezi 
přístavy, jež se geograficky nacházejí v 
Evropě, nebo mezi těmito přístavy a 
přístavy v neevropských zemích, jejichž 
pobřeží se nachází v uzavřených mořích 
sousedících s Evropou“; vzhledem k 
tomu, že nová definice pojmu pobřežní 
plavba, která dříve zahrnovala pouze 
nákladní dopravu menšími loděmi (loděmi 
typu ro-ro nebo kontejnerovými loděmi), 
zahrnuje nyní veškerá plavidla s hodnotou 
14 000 TEU, ropné tankery o výtlaku 200 
000 tun nebo lodě pro přepravu LNG, 
které kromě toho, že působí bezpečnostní 
problémy pro přístavy, těží také z podpory 
a výjimek, jež vybízejí k nejvíce 
znečišťujícím postupům;

Or. pt

Pozměňovací návrh 43
Johan Van Overtveldt

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Fa. vzhledem k tomu, že Evropská 
komise v současné době pracuje na 
posouzení dopadů na začlenění námořní 
dopravy do systému EU pro obchodování 
s emisemi (ETS);

Or. nl

Pozměňovací návrh 44
Vera Tax, Johan Danielsson, Kathleen Van Brempt, Ismail Ertug, Isabel García Muñoz, 
Giuseppe Ferrandino, Maria Grapini, Marianne Vind

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Fa. vzhledem k tomu, že pro dosažení 
cílů Zelené dohody je nutná transformace 
odvětví námořní dopravy, aby byla do 
roku 2050 neutrální z hlediska klimatu;

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Johan Van Overtveldt

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Fb. vzhledem k tomu, že námořní 
doprava zahrnuje široké spektrum 
činností od nákladní a osobní dopravy 
(např. trajekty a výletní plavby) po 
hloubení, pokládání kabelů a služby 
vlečných lodí;

Or. nl

Pozměňovací návrh 46
Magdalena Adamowicz, Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Maria Spyraki

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vyjadřuje politování nad narušením 
hospodářské soutěže na evropském trhu 
mezi fosilními palivy, u nichž platí 
příznivější daňové zacházení, a čistými 
alternativními palivy z obnovitelných 
zdrojů; žádá Komisi, aby tuto situaci 
napravila tím, že navrhne obnovení 
pravidel spravedlivé hospodářské soutěže 
uplatněním zásady „znečišťovatel platí“ v 

1. vyjadřuje politování nad narušením 
hospodářské soutěže na evropském trhu 
mezi fosilními palivy, u nichž platí 
příznivější daňové zacházení, a čistými 
alternativními palivy z obnovitelných 
zdrojů, což není v souladu se zásadou 
„znečišťovatel platí“; žádá Komisi, aby 
tuto situaci napravila tím, že navrhne 
obnovení pravidel spravedlivé hospodářské 



AM\1217565CS.docx 23/118 PE660.197v01-00

CS

námořní dopravě a podporou využívání 
těchto alternativních paliv z obnovitelných 
zdrojů v námořním odvětví;

soutěže,  stanoví významná osvobození od 
daně pro paliva s nižším a nulovým 
obsahem uhlíku používaná v v námořní 
dopravě a bude podporovat využívání 
těchto alternativních paliv z obnovitelných 
zdrojů v námořním odvětví;

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Caroline Nagtegaal, Søren Gade, Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, 
Dominique Riquet, Elsi Katainen, Nicola Danti

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vyjadřuje politování nad narušením 
hospodářské soutěže na evropském trhu 
mezi fosilními palivy, u nichž platí 
příznivější daňové zacházení, a čistými 
alternativními palivy z obnovitelných 
zdrojů; žádá Komisi, aby tuto situaci 
napravila tím, že navrhne obnovení 
pravidel spravedlivé hospodářské soutěže 
uplatněním zásady „znečišťovatel platí“ v 
námořní dopravě a podporou využívání 
těchto alternativních paliv z obnovitelných 
zdrojů v námořním odvětví;

1. vyjadřuje politování nad narušením 
hospodářské soutěže na evropském trhu 
mezi fosilními palivy a čistými 
alternativními palivy z obnovitelných 
zdrojů; žádá Komisi, aby tuto situaci 
napravila tím, že navrhne obnovení 
pravidel spravedlivé hospodářské soutěže 
uplatněním zásady „znečišťovatel platí“ v 
námořní dopravě a podporou a dalšími 
pobídkami k využívání těchto 
alternativních paliv z obnovitelných zdrojů 
v námořním odvětví, mimo jiné včetně 
vodíku, čpavku a udržitelných biopaliv;

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Carlo Fidanza

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vyjadřuje politování nad narušením 
hospodářské soutěže na evropském trhu 
mezi fosilními palivy, u nichž platí 

1. vyjadřuje politování nad narušením 
hospodářské soutěže na evropském trhu 
mezi fosilními palivy, u nichž platí 
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příznivější daňové zacházení, a čistými 
alternativními palivy z obnovitelných 
zdrojů; žádá Komisi, aby tuto situaci 
napravila tím, že navrhne obnovení 
pravidel spravedlivé hospodářské soutěže 
uplatněním zásady „znečišťovatel platí“ v 
námořní dopravě a podporou využívání 
těchto alternativních paliv z obnovitelných 
zdrojů v námořním odvětví;

příznivější daňové zacházení, a čistými 
alternativními palivy z obnovitelných 
zdrojů; žádá Komisi, aby tuto situaci 
napravila tím, že navrhne obnovení 
pravidel spravedlivé hospodářské soutěže 
uplatněním zásady „znečišťovatel platí“ v 
námořní dopravě, podporou využívání 
těchto alternativních paliv z obnovitelných 
zdrojů a investováním do přechodu na 
čistší paliva, jako jsou LNG, lithium-
iontové baterie, palivové články a 
pobřežní energie v námořním odvětví;

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Isabel García Muñoz, Vera Tax

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vyjadřuje politování nad narušením 
hospodářské soutěže na evropském trhu 
mezi fosilními palivy, u nichž platí 
příznivější daňové zacházení, a čistými 
alternativními palivy z obnovitelných 
zdrojů; žádá Komisi, aby tuto situaci 
napravila tím, že navrhne obnovení 
pravidel spravedlivé hospodářské soutěže 
uplatněním zásady „znečišťovatel platí“ v 
námořní dopravě a podporou využívání 
těchto alternativních paliv z obnovitelných 
zdrojů v námořním odvětví;

1. vyjadřuje politování nad narušením 
hospodářské soutěže na evropském trhu 
mezi fosilními palivy, u nichž platí 
příznivější daňové zacházení, a čistými 
alternativními palivy z obnovitelných 
zdrojů; žádá Komisi, aby tuto situaci 
napravila tím, že navrhne obnovení 
pravidel spravedlivé hospodářské soutěže 
uplatněním zásady „znečišťovatel platí“ v 
námořní dopravě a podporou využívání 
udržitelných alternativních paliv, jako 
jsou čistá a alternativní paliva 
z obnovitelných zdrojů, v námořním 
odvětví;

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Johan Van Overtveldt

Návrh usnesení
Bod 1
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vyjadřuje politování nad narušením 
hospodářské soutěže na evropském trhu 
mezi fosilními palivy, u nichž platí 
příznivější daňové zacházení, a čistými 
alternativními palivy z obnovitelných 
zdrojů; žádá Komisi, aby tuto situaci 
napravila tím, že navrhne obnovení 
pravidel spravedlivé hospodářské soutěže 
uplatněním zásady „znečišťovatel platí“ v 
námořní dopravě a podporou využívání 
těchto alternativních paliv z obnovitelných 
zdrojů v námořním odvětví;

1. vyjadřuje politování nad narušením 
hospodářské soutěže na evropském trhu 
mezi fosilními palivy, u nichž platí 
příznivější daňové zacházení, a čistými 
alternativními palivy z obnovitelných 
zdrojů; žádá Komisi, aby tuto situaci 
napravila tím, že navrhne obnovení 
pravidel spravedlivé hospodářské soutěže 
uplatněním zásady „znečišťovatel platí“ v 
námořní dopravě, podporou využívání 
těchto alternativních paliv z obnovitelných 
zdrojů a prevencí a snižováním úniku 
uhlíku v námořním odvětví;

Or. nl

Pozměňovací návrh 51
Pablo Arias Echeverría

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vyjadřuje politování nad narušením 
hospodářské soutěže na evropském trhu 
mezi fosilními palivy, u nichž platí 
příznivější daňové zacházení, a čistými 
alternativními palivy z obnovitelných 
zdrojů; žádá Komisi, aby tuto situaci 
napravila tím, že navrhne obnovení 
pravidel spravedlivé hospodářské soutěže 
uplatněním zásady „znečišťovatel platí“ v 
námořní dopravě a podporou využívání 
těchto alternativních paliv z obnovitelných 
zdrojů v námořním odvětví;

1. vyjadřuje politování nad narušením 
hospodářské soutěže na evropském trhu 
mezi fosilními palivy, u nichž platí 
příznivější daňové zacházení, a čistšími 
alternativními palivy, včetně paliv z 
obnovitelných zdrojů; žádá Komisi, aby 
tuto situaci napravila tím, že navrhne 
obnovení pravidel spravedlivé hospodářské 
soutěže uplatněním zásady „znečišťovatel 
platí“ v námořní dopravě a podporou 
využívání těchto alternativních paliv, 
zejména paliv z obnovitelných zdrojů v 
námořním odvětví;

Or. es

Pozměňovací návrh 52
Caroline Nagtegaal, Søren Gade, Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, 
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Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Elsi Katainen, Nicola Danti, Pierre 
Karleskind

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje, že EU by měla hájit 
vysoké ambice v otázce snižování emisí 
skleníkových plynů v námořní dopravě jak 
na mezinárodní, tak i na unijní úrovni, 
přičemž žádná nová opatření EU by 
neměla oslabit mezinárodní 
konkurenceschopnost lodí plujících pod 
vlajkou EU; domnívá se, že opatření EU a 
mezinárodní opatření by měla jít ruku v 
ruce s cílem zabránit zdvojování předpisů 
pro toto odvětví1a; vyzývá proto k podpoře 
výchozí strategie IMO týkající se 
snižování emisí skleníkových plynů z lodí 
a jasné strategie EU pro snižování emisí v 
námořním odvětví EU;
_________________
1a Usnesení ze dne 15. ledna 2020 o 
Zelené dohodě pro Evropu 
(2019/2956(RSP)).

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Karima Delli

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. požaduje proto, aby alternativní 
paliva z obnovitelných zdrojů energie byla 
náležitě zohledněna na základě obecného 
nařízení o blokových výjimkách, které 
prohlašuje určité kategorie podpory za 
slučitelné s vnitřním trhem podle článků 
107 a 108 SFEU a jež má být revidováno 
pro období 2021–2027, pokud jde o státní 
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podpory v oblasti ochrany životního 
prostředí, výzkum a vývoj a inovace a 
státní podporu pro regionální účely;

Or. fr

Pozměňovací návrh 54
Pablo Arias Echeverría

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že je nutné zakázat 
používání těžkého topného oleje, který 
mnoho lodí stále používá; vyjadřuje 
politování nad tím, že námořní doprava je 
v současnosti pro ropné společnosti 
odbytištěm odpadu;

vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh 55
Caroline Nagtegaal, Søren Gade, Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, 
Izaskun Bilbao Barandica, Elsi Katainen

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že je nutné zakázat 
používání těžkého topného oleje, který 
mnoho lodí stále používá; vyjadřuje 
politování nad tím, že námořní doprava je 
v současnosti pro ropné společnosti 
odbytištěm odpadu;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Magdalena Adamowicz, Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 



PE660.197v01-00 28/118 AM\1217565CS.docx

CS

Maria Spyraki

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že je nutné zakázat 
používání těžkého topného oleje, který 
mnoho lodí stále používá; vyjadřuje 
politování nad tím, že námořní doprava je 
v současnosti pro ropné společnosti 
odbytištěm odpadu;

2. zdůrazňuje, že je nutné účinně řešit 
emise paliv používaných loděmi a 
postupně snižovat používání těžkého 
topného oleje v lodích, zejména 
prostřednictvím zavedení široké škály 
udržitelných alternativních paliv, a to při 
plném respektování zásady technologické 
neutrality;

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Marian-Jean Marinescu

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že je nutné zakázat 
používání těžkého topného oleje, který 
mnoho lodí stále používá; vyjadřuje 
politování nad tím, že námořní doprava je 
v současnosti pro ropné společnosti 
odbytištěm odpadu;

2. zdůrazňuje, že je nutné přizpůsobit 
plavidla pro používání čistších paliv 
namísto těžkých olejů, zatímco 
hybridizace a elektrifikace se stávají 
životaschopnějšími a EU již v tomto 
ohledu financovala výzkum ve značném 
rozsahu;

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Dominique Riquet

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že je nutné zakázat 2. zdůrazňuje, že je nutné urychlit 
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používání těžkého topného oleje, který 
mnoho lodí stále používá; vyjadřuje 
politování nad tím, že námořní doprava je 
v současnosti pro ropné společnosti 
odbytištěm odpadu;

přechod k rozsáhlému používání 
alternativních paliv s nízkými a nulovými 
emisemi uhlíku v odvětví námořní 
dopravy, přičemž je třeba zohlednit 
specifika různých typů loďstva a stávající 
technologické kapacity; zdůrazňuje, že 
během tohoto přechodu je nezbytné 
zachovat konkurenceschopnost 
evropského odvětví námořní dopravy;

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Carlo Fidanza

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že je nutné zakázat 
používání těžkého topného oleje, který 
mnoho lodí stále používá; vyjadřuje 
politování nad tím, že námořní doprava je 
v současnosti pro ropné společnosti 
odbytištěm odpadu;

2. zdůrazňuje, že je nutné se zabývat 
emisemi paliv používaných loděmi; 
vyjadřuje politování nad tím, že námořní 
doprava je v současnosti pro ropné 
společnosti odbytištěm odpadu; vyzývá 
členské státy EU, aby vyčlenily prostředky 
z fondu na podporu oživení na výzkum a 
vývoj čistých alternativních lodních paliv;

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Johan Van Overtveldt

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že je nutné zakázat 
používání těžkého topného oleje, který 
mnoho lodí stále používá; vyjadřuje 
politování nad tím, že námořní doprava je 
v současnosti pro ropné společnosti 
odbytištěm odpadu;

2. uznává dopad používání těžkého 
topného oleje; zdůrazňuje, že je nutné 
postupně a v souladu s mezinárodním 
rámcem ukončit používání těžkého 
topného oleje, který mnoho lodí stále 
používá; konstatuje, že námořní doprava 
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je jedním z odvětví, na která doléhá 
skutečnost, že nejsou k dispozici 
odpovídající harmonizovaná evropská 
kritéria vymezující okamžik, kdy „odpad 
přestává být odpadem“;

Or. nl

Pozměňovací návrh 61
Marco Campomenosi, Roman Haider

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že je nutné zakázat 
používání těžkého topného oleje, který 
mnoho lodí stále používá; vyjadřuje 
politování nad tím, že námořní doprava je 
v současnosti pro ropné společnosti 
odbytištěm odpadu;

2. zdůrazňuje, že je nutné dále rozvíjet 
inovativní technologie a řešení za účelem 
postupného snižování emisí v námořním 
odvětví a závislosti lodí na fosilních 
palivech; vyjadřuje politování nad tím, že 
námořní doprava je v současnosti pro 
ropné společnosti odbytištěm odpadu;

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že je nutné zakázat 
používání těžkého topného oleje, který 
mnoho lodí stále používá; vyjadřuje 
politování nad tím, že námořní doprava je 
v současnosti pro ropné společnosti 
odbytištěm odpadu;

2. zdůrazňuje, že je nutné zakázat 
používání těžkého topného oleje, který 
mnoho lodí stále používá; zdůrazňuje, že je 
třeba udržovat stálý dialog s provozovateli 
námořních plavidel s cílem udržet si 
přehled o jejich skutečné investiční 
kapacitě a zjišťovat jejich nedostatky, 
pokud jde o nabývání a amortizaci méně 
znečišťujících plavidel, s cílem obnovit 
jejich loďstvo; vyjadřuje politování nad 
tím, že námořní doprava je v současnosti 
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pro ropné společnosti odbytištěm odpadu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 63
Vera Tax, Johan Danielsson, Kathleen Van Brempt, Ismail Ertug, Isabel García Muñoz, 
Giuseppe Ferrandino, Maria Grapini, Marianne Vind

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že je nutné zakázat 
používání těžkého topného oleje, který 
mnoho lodí stále používá; vyjadřuje 
politování nad tím, že námořní doprava je 
v současnosti pro ropné společnosti 
odbytištěm odpadu;

2. zdůrazňuje, že je nutné co nejdříve 
postupně ukončit používání těžkého 
topného oleje, a to v čisté formě i jako 
příměsi, který mnoho lodí stále používá; 
vyjadřuje politování nad tím, že námořní 
doprava je v současnosti pro ropné 
společnosti odbytištěm odpadu;

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Giuseppe Ferrandino

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že je nutné zakázat 
používání těžkého topného oleje, který 
mnoho lodí stále používá; vyjadřuje 
politování nad tím, že námořní doprava je 
v současnosti pro ropné společnosti 
odbytištěm odpadu;

2. zdůrazňuje, že je nutné zakázat 
používání těžkého topného oleje, který 
mnoho lodí stále používá, a to nejen 
jakožto samotného paliva, ale také jako 
příměsi do lodních paliv; vyjadřuje 
politování nad tím, že námořní doprava je 
v současnosti pro ropné společnosti 
odbytištěm odpadu;

Or. en

Pozměňovací návrh 65
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Pierre Karleskind

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že je nutné zakázat 
používání těžkého topného oleje, který 
mnoho lodí stále používá; vyjadřuje 
politování nad tím, že námořní doprava je 
v současnosti pro ropné společnosti 
odbytištěm odpadu;

2. zdůrazňuje, že v dlouhodobém 
horizontu je nutné zakázat používání 
těžkého topného oleje, který mnoho lodí 
stále používá; vyjadřuje politování nad tím, 
že námořní doprava je v současnosti pro 
ropné společnosti odbytištěm odpadu;

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Maria Spyraki, Jens Gieseke, Marian-Jean Marinescu

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. poukazuje na to, že v odvětví 
námořní dopravy není majitelem lodi vždy 
osoba nebo subjekt, který loď komerčně 
provozuje; zásada „znečišťovatel platí“ by 
se proto měla vztahovat na stranu 
odpovědnou za komerční provoz lodě ; 
jedná se o obchodní subjekt, který platí za 
palivo, které loď spotřebovává, jako je 
vlastník lodě, správce, nájemce na určitou 
dobu nebo nájemce holého lodního trupu;

Or. en

Pozměňovací návrh 67
Emmanouil Fragkos, Carlo Fidanza

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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2a. poukazuje na to, že v odvětví 
námořní dopravy není majitelem lodi vždy 
osoba nebo subjekt, který loď komerčně 
provozuje; zásada „znečišťovatel platí“ by 
se proto měla vztahovat na stranu 
odpovědnou za komerční provoz lodě; 
jedná se o obchodní subjekt, který platí za 
palivo, které loď spotřebovává, jako je 
vlastník lodě, správce, nájemce na určitou 
dobu nebo nájemce holého lodního trupu;

Or. en

Pozměňovací návrh 68
Caroline Nagtegaal, Søren Gade, Izaskun Bilbao Barandica, Jan-Christoph Oetjen, 
Dominique Riquet, Elsi Katainen, José Ramón Bauzá Díaz, Pierre Karleskind

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. zdůrazňuje, že je důležité 
investovat do paliv s nízkými emisemi a 
nalézt dlouhodobě udržitelné alternativy; 
v tomto ohledu připomíná význam 
přechodných paliv, jako je LNG, který je 
nejčistší, v současné době použitelnou 
alternativou k těžkému topnému oleji a 
jenž umožňuje přechod námořní dopravy 
na čistou energii; 

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Marco Campomenosi, Julie Lechanteux, Roman Haider

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. zdůrazňuje, že využívání většiny 
alternativních paliv v námořním odvětví 
stále brání hospodářské a technické 
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překážky a že je nezbytné před zavedením 
přísných podmínek zajistit dostupnost 
vyspělých a udržitelných technologií;

Or. en

Pozměňovací návrh 70
Johan Van Overtveldt

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. zdůrazňuje, že EU může jít v čele 
čisté lodní dopravy, avšak že pokračující 
spolupráce na úrovni IMO je i nadále 
nezbytná pro dosažení dlouhodobých 
mezinárodních řešení;

Or. nl

Pozměňovací návrh 71
Marco Campomenosi, Roman Haider

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že je třeba do ledna 
2022 začlenit evropské námořní odvětví, 
jak je definováno v nařízení (EU) 
2015/757, do systému EU pro obchodování 
s emisemi (ETS)8; navrhuje, aby se z 
příjmů ze systému ETS týkajících se 
námořní dopravy financovaly výzkum a 
inovace umožňující dekarbonizovat 
evropskou námořní dopravu a přístavy;

3. zdůrazňuje, že je třeba do ledna 
2022 nezačleňovat evropské námořní 
odvětví, jak je definováno v nařízení (EU) 
2015/757, do systému EU pro obchodování 
s emisemi (ETS)8, neboť normy IMO 
mohou zaručit uspokojivou regulaci 
tohoto odvětví;

_________________ _________________
8 Směrnice 2003/87/ES. 8 Směrnice 2003/87/ES.

Or. en
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Pozměňovací návrh 72
Marian-Jean Marinescu

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že je třeba do ledna 
2022 začlenit evropské námořní odvětví, 
jak je definováno v nařízení (EU) 
2015/757, do systému EU pro obchodování 
s emisemi (ETS)8; navrhuje, aby se z 
příjmů ze systému ETS týkajících se 
námořní dopravy financovaly výzkum a 
inovace umožňující dekarbonizovat 
evropskou námořní dopravu a přístavy;

3. zdůrazňuje, že je zapotřebí 
komplexní studie dopadů (klimatických, 
sociálních, hospodářských) s cílem 
vyhodnotit začlenění evropského 
námořního odvětví do systému EU pro 
obchodování s emisemi (ETS)8; navrhuje, 
aby se z případných příjmů ze systému 
ETS týkajících se námořní dopravy 
financovaly výzkum a inovace umožňující 
dekarbonizovat evropskou námořní 
dopravu a přístavy;

_________________ _________________
8 Směrnice 2003/87/ES. 8 Směrnice 2003/87/ES.

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Johan Van Overtveldt

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že je třeba do ledna 
2022 začlenit evropské námořní odvětví, 
jak je definováno v nařízení (EU) 
2015/757, do systému EU pro 
obchodování s emisemi (ETS)8; navrhuje, 
aby se z příjmů ze systému ETS týkající se 
námořní dopravy financovaly výzkum a 
inovace umožňující dekarbonizovat 
evropskou námořní dopravu a přístavy;

3. zdůrazňuje možnost začlenit 
evropské námořní odvětví do evropského 
tržního rámce, který je slučitelný s 
mezinárodními rámci a jenž zajišťuje 
rovné podmínky na celém světě, a to na 
základě závěrů posouzení dopadů 
provedeného Komisí; navrhuje, aby se z 
příjmů týkajících se námořní dopravy 
financovaly výzkum a inovace umožňující 
dekarbonizovat evropskou námořní 
dopravu a přístavy;

_________________
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8 Směrnice 2003/87/ES.

Or. nl

Pozměňovací návrh 74
Dominique Riquet

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že je třeba do ledna 
2022 začlenit evropské námořní odvětví, 
jak je definováno v nařízení (EU) 
2015/757, do systému EU pro 
obchodování s emisemi (ETS)8; navrhuje, 
aby se z příjmů ze systému ETS týkajících 
se námořní dopravy financovaly výzkum a 
inovace umožňující dekarbonizovat 
evropskou námořní dopravu a přístavy;

3. zdůrazňuje, že vzhledem k 
mezinárodnímu a konkurenčnímu 
rozměru odvětví námořní dopravy je třeba 
nejprve vyjednat snížení emisí CO2 z 
odvětví námořní dopravy na mezinárodní 
úrovni v rámci IMO; pokud nebude 
možno na úrovni IMO v přiměřené lhůtě 
nalézt žádné řešení, vyzývá k zavedení 
evropského mechanismu ve formě 
začlenění odvětví námořní dopravy do 
systému EU pro obchodování s emisemi 
(ETS), a to na základě posouzení dopadů; 
navrhuje, aby se z příjmů ze systému ETS 
týkajících se námořní dopravy financovaly 
výzkum a inovace umožňující 
dekarbonizovat evropskou námořní 
dopravu a přístavy;

_________________
8 Směrnice 2003/87/ES.

Or. en

Pozměňovací návrh 75
Pablo Arias Echeverría

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že je třeba do ledna 
2022 začlenit evropské námořní odvětví, 

3. zdůrazňuje, že je třeba, aby 
evropské námořní odvětví a odvětví 
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jak je definováno v nařízení (EU) 
2015/757, do systému EU pro obchodování 
s emisemi (ETS)8; navrhuje, aby se z 
příjmů ze systému ETS týkající se 
námořní dopravy financovaly výzkum a 
inovace umožňující dekarbonizovat 
evropskou námořní dopravu a přístavy;

vnitrozemské vodní dopravy stejně jako 
ostatní odvětví přispívala ke snižování 
emisí skleníkových plynů; domnívá se, že 
jejich případné začlenění do systému EU 
pro obchodování s emisemi (ETS)8 by se 
mělo vztahovat pouze na cesty mezi 
přístavy EU a měly by se stanovit výjimky 
pro menší lodě a malé a střední podniky; 
zdůrazňuje, že aby se zabránilo zhoršení 
problémů s praxí výhodných vlajek, je 
třeba, aby byla veškerá regulace, která má 
dopad na mezinárodní dopravu, 
dohodnuta v rámci IMO;

_________________ _________________
8 Směrnice 2003/87/ES. 8 Směrnice 2003/87/ES.

Or. es

Pozměňovací návrh 76
Caroline Nagtegaal, Søren Gade, Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, 
Izaskun Bilbao Barandica, Pierre Karleskind

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že je třeba do ledna 
2022 začlenit evropské námořní odvětví, 
jak je definováno v nařízení (EU) 
2015/757, do systému EU pro obchodování 
s emisemi (ETS)8; navrhuje, aby se z 
příjmů ze systému ETS týkajících se 
námořní dopravy financovaly výzkum a 
inovace umožňující dekarbonizovat 
evropskou námořní dopravu a přístavy;

3. zdůrazňuje, že je třeba do ledna 
2022 začlenit evropské námořní odvětví, 
jak je definováno v nařízení (EU) 
2015/757, do systému EU pro obchodování 
s emisemi (ETS)8, a to po aktualizaci 
posouzení dopadů provedeného v roce 
2013 do 31. prosince 2020; navrhuje, aby 
se nejméně 50 % z příjmů ze systému ETS 
týkajících se námořní dopravy financovaly 
program obnovy loďstva, výzkum a 
inovace, zlepšení energetické účinnosti 
lodí a podpora investic do inovativních 
technologií a infrastruktury umožňující 
dekarbonizovat odvětví evropské námořní 
dopravy, včetně pobřežní plavby a 
přístavů, a zavádění udržitelných 
alternativních paliv, jako je vodík8a; dále 
je pevně přesvědčen, že členské státy by 
měly tyto příjmy související se systémem 
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ETS vyčlenit na podporu udržitelných 
investic souvisejících s vodní dopravou8b; 
kromě toho by nařízení o monitorování, 
vykazování a ověřování (EU 2015/757, 
které je předmětem přezkumu) mělo 
zajistit rovné mezinárodní podmínky pro 
evropské loďstvo8c;

_________________ _________________
8 Směrnice 2003/87/ES. 8 Směrnice 2003/87/ES.

8a Článek 3gc postoje Evropského 
parlamentu v prvním čtení k nařízení 
(EU) 2015/757.
8b Stanovisko výboru TRAN k 
investičnímu plánu pro udržitelnou 
Evropu.
8c Stanovisko Evropského hospodářského 
a sociálního výboru přijaté dne 15. května 
2019.

Or. en

Pozměňovací návrh 77
Vera Tax, Johan Danielsson, Kathleen Van Brempt, Ismail Ertug, Isabel García Muñoz, 
Giuseppe Ferrandino, Maria Grapini, Marianne Vind

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že je třeba do ledna 
2022 začlenit evropské námořní odvětví, 
jak je definováno v nařízení (EU) 
2015/757, do systému EU pro obchodování 
s emisemi (ETS)8; navrhuje, aby se z 
příjmů ze systému ETS týkajících se 
námořní dopravy financovaly výzkum a 
inovace umožňující dekarbonizovat 
evropskou námořní dopravu a přístavy;

3. zdůrazňuje, že je třeba do ledna 
2022 začlenit evropské námořní odvětví, 
jak je definováno v nařízení (EU) 
2015/757, do systému EU pro obchodování 
s emisemi (ETS)8 , a to v souladu s 
pozměňovacími návrhy přijatými 
Evropským parlamentem dne 16. září 
2020 k návrhu nařízení Evropského 
parlamentu a Rady, kterým se mění 
nařízení (EU) 2015/757 za účelem 
náležitého zohlednění celosvětového 
systému shromažďování údajů o spotřebě 
topných olejů u lodí; navrhuje, aby se z 
příjmů ze systému ETS týkajících se 
námořní dopravy financovaly výzkum a 
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inovace umožňující dekarbonizovat 
evropskou námořní dopravu a přístavy;

_________________ _________________
8 Směrnice 2003/87/ES. 8 Směrnice 2003/87/ES.

Or. en

Pozměňovací návrh 78
Magdalena Adamowicz, Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Maria Spyraki

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že je třeba do ledna 
2022 začlenit evropské námořní odvětví, 
jak je definováno v nařízení (EU) 
2015/757, do systému EU pro obchodování 
s emisemi (ETS)8; navrhuje, aby se z 
příjmů ze systému ETS týkajících se 
námořní dopravy financovaly výzkum a 
inovace umožňující dekarbonizovat 
evropskou námořní dopravu a přístavy;

3. zdůrazňuje, že je třeba do ledna 
2022 začlenit evropské námořní odvětví, 
jak je definováno v nařízení (EU) 
2015/757, do systému EU pro obchodování 
s emisemi (ETS)8; připomíná, že zahrnutí 
emisí z námořní dopravy do systému EU 
pro obchodování s emisemi by mělo být 
založeno na komplexním posouzení 
dopadů, které odpovídajícím způsobem 
zohlední konkurenceschopnost 
hospodářských subjektů a podniků EU; 
navrhuje, aby se z příjmů ze systému ETS 
týkajících se námořní dopravy financovaly 
výzkum a inovace umožňující 
dekarbonizovat evropskou námořní 
dopravu a přístavy;

_________________ _________________
8 Směrnice 2003/87/ES. 8 Směrnice 2003/87/ES.

Or. en

Pozměňovací návrh 79
Henna Virkkunen, Jörgen Warborn, Deirdre Clune, Tom Berendsen, Jens Gieseke

Návrh usnesení
Bod 3
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že je třeba do ledna 
2022 začlenit evropské námořní odvětví, 
jak je definováno v nařízení (EU) 
2015/757, do systému EU pro obchodování 
s emisemi (ETS)8; navrhuje, aby se z 
příjmů ze systému ETS týkajících se 
námořní dopravy financovaly výzkum a 
inovace umožňující dekarbonizovat 
evropskou námořní dopravu a přístavy;

3. zdůrazňuje, že je třeba do ledna 
2022 začlenit evropské námořní odvětví, 
jak je definováno v nařízení (EU) 
2015/757, do systému EU pro obchodování 
s emisemi (ETS)8; zdůrazňuje význam 
hloubkového posouzení dopadů, včetně 
posouzení rizik úniku uhlíku, před 
začleněním námořního odvětví do systému 
EU pro obchodování s emisemi; navrhuje, 
aby se z příjmů ze systému ETS týkajících 
se námořní dopravy financovaly výzkum a 
inovace umožňující dekarbonizovat 
evropskou námořní dopravu a přístavy;

_________________ _________________
8 Směrnice 2003/87/ES. 8 Směrnice 2003/87/ES.

Or. en

Pozměňovací návrh 80
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že je třeba do ledna 
2022 začlenit evropské námořní odvětví, 
jak je definováno v nařízení (EU) 
2015/757, do systému EU pro obchodování 
s emisemi (ETS)8; navrhuje, aby se z 
příjmů ze systému ETS týkajících se 
námořní dopravy financovaly výzkum a 
inovace umožňující dekarbonizovat 
evropskou námořní dopravu a přístavy;

3. zdůrazňuje, že je třeba do ledna 
2022 začlenit evropské námořní odvětví, 
jak je definováno v nařízení (EU) 
2015/757, do systému EU pro obchodování 
s emisemi (ETS)8, a to na základě 
důkladného posouzení dopadů ze strany 
Komise; navrhuje, aby se z příjmů ze 
systému ETS týkajících se námořní 
dopravy financovaly výzkum a inovace 
umožňující dekarbonizovat evropskou 
námořní dopravu a přístavy;

_________________ _________________
8 Směrnice 2003/87/ES. 8 Směrnice 2003/87/ES.

Or. en
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Pozměňovací návrh 81
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Maria Spyraki, Marian-Jean Marinescu

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že je třeba do ledna 
2022 začlenit evropské námořní odvětví, 
jak je definováno v nařízení (EU) 
2015/757, do systému EU pro obchodování 
s emisemi (ETS)8; navrhuje, aby se z 
příjmů ze systému ETS týkajících se 
námořní dopravy financovaly výzkum a 
inovace umožňující dekarbonizovat 
evropskou námořní dopravu a přístavy;

3. zdůrazňuje, že je třeba do ledna 
2022 začlenit evropské námořní odvětví, 
jak je definováno v nařízení (EU) 
2015/757, do systému EU pro obchodování 
s emisemi (ETS)8, a to po provedení 
posouzení dopadů; navrhuje, aby se z 
veškerých příjmů ze systému ETS 
týkajících se námořní dopravy financovaly 
výzkum a inovace umožňující 
dekarbonizovat evropskou námořní 
dopravu a přístavy;

_________________ _________________
8 Směrnice 2003/87/ES. 8 Směrnice 2003/87/ES.

Or. en

Pozměňovací návrh 82
Marco Campomenosi, Julie Lechanteux, Roman Haider

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje, že nadměrná regulace 
zaměřená na snížení emisí by mohla být 
škodlivá pro konkurenceschopnost 
námořního odvětví v Evropské unii;

Or. en

Pozměňovací návrh 83
Magdalena Adamowicz, Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Maria Spyraki

Návrh usnesení
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Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. konstatuje, že námořní iniciativa 
FuelEU Maritime by se měla zabývat nejen 
palivy, ale také účinností lodí a jejich 
provozem; připomíná, že v souvislosti s 
revizí nařízení (EU) 2015/757 Parlament 
vyzval k tomu, aby majitelé lodí dosáhli do 
roku 2030 cíle snížit emise o 40 %; 
dodává, že tato iniciativa by měla rovněž 
zahrnovat přístup založený na životním 
cyklu, který by zahrnoval všechny emise 
skleníkových plynů;

4. vyzývá Komisi, aby se v rámci 
námořní iniciativy FuelEU Maritime 
zabývala nejen uhlíkovou náročností 
paliv, ale také účinností lodí a jejich 
provozem, a aby zajistila využívání 
stávající a budoucí infrastruktury pro 
alternativní paliva prostřednictvím 
přístupu založeného na cílech; připomíná, 
že v souvislosti s revizí nařízení (EU) 
2015/757 Parlament vyzval k tomu, aby 
majitelé lodí dosáhli do roku 2030 cíle 
snížit emise o 40 %; dodává, že tato 
iniciativa by měla rovněž zahrnovat přístup 
založený na životním cyklu, který by 
zahrnoval všechny emise skleníkových 
plynů;

Or. en

Pozměňovací návrh 84
Marian-Jean Marinescu

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. konstatuje, že námořní iniciativa 
FuelEU Maritime by se měla zabývat nejen 
palivy, ale také účinností lodí a jejich 
provozem; připomíná, že v souvislosti s 
revizí nařízení (EU) 2015/757 Parlament 
vyzval k tomu, aby majitelé lodí dosáhli do 
roku 2030 cíle snížit emise o 40 %; 
dodává, že tato iniciativa by měla rovněž 
zahrnovat přístup založený na životním 
cyklu, který by zahrnoval všechny emise 
skleníkových plynů;

4. konstatuje, že námořní iniciativa 
FuelEU Maritime by se měla zabývat nejen 
palivy, ale také účinností lodí a jejich 
provozem; dodává, že tato iniciativa by 
měla rovněž zahrnovat přístup založený na 
životním cyklu, který by zahrnoval 
všechny emise skleníkových plynů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 85
Caroline Nagtegaal, Søren Gade, Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, 
Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Elsi Katainen

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. konstatuje, že námořní iniciativa 
FuelEU Maritime by se měla zabývat nejen 
palivy, ale také účinností lodí a jejich 
provozem; připomíná, že v souvislosti s 
revizí nařízení (EU) 2015/757 Parlament 
vyzval k tomu, aby majitelé lodí dosáhli do 
roku 2030 cíle snížit emise o 40 %; 
dodává, že tato iniciativa by měla rovněž 
zahrnovat přístup založený na životním 
cyklu, který by zahrnoval všechny emise 
skleníkových plynů;

4. konstatuje, že námořní iniciativa 
FuelEU Maritime by se měla zabývat nejen 
palivy, ale také technickými a provozními 
opatřeními, která by zvýšila účinnost lodí 
a jejich provozu; připomíná, že v 
souvislosti s revizí nařízení (EU) 2015/757 
Parlament vyzval k tomu, aby majitelé lodí 
dosáhli do roku 2030 cíle snížit emise o 
40 % v průměru za všechny lodě spadající 
do jejich odpovědnosti ve srovnání s 
průměrnou výkonností podle kategorie 
lodí stejné velikosti a typu v souladu s 
nařízením o monitorování, vykazování a 
ověřování; dodává, že tato iniciativa by 
měla rovněž zahrnovat přístup založený na 
životním cyklu, který by zahrnoval 
všechny emise skleníkových plynů;

Or. en

Pozměňovací návrh 86
Vera Tax, Johan Danielsson, Kathleen Van Brempt, Giuseppe Ferrandino, Marianne 
Vind

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. konstatuje, že námořní iniciativa 
FuelEU Maritime by se měla zabývat nejen 
palivy, ale také účinností lodí a jejich 
provozem; připomíná, že v souvislosti s 
revizí nařízení (EU) 2015/757 Parlament 
vyzval k tomu, aby majitelé lodí dosáhli do 
roku 2030 cíle snížit emise o 40 %; 
dodává, že tato iniciativa by měla rovněž 
zahrnovat přístup založený na životním 

4. konstatuje, že námořní iniciativa 
FuelEU Maritime by se měla zabývat nejen 
palivy, ale také účinností lodí a jejich 
provozem; připomíná, že v souvislosti s 
revizí nařízení (EU) 2015/757 Parlament 
vyzval k tomu, aby majitelé lodí dosáhli do 
roku 2030 cíle snížit emise o 40 %; 
dodává, že tato iniciativa by měla rovněž 
zahrnovat přístup založený na životním 



PE660.197v01-00 44/118 AM\1217565CS.docx

CS

cyklu, který by zahrnoval všechny emise 
skleníkových plynů;

cyklu, který by zahrnoval všechny emise 
skleníkových plynů; pro dodržování 
právních předpisů by neměla být povolena 
alternativní paliva, která nesplňují 
prahovou hodnotu REDII -70 % na 
základě životního cyklu; biopaliva z 
potravinářských/krmných plodin by měla 
být ze seznamu paliv, která jsou v souladu 
s právními předpisy, vyloučena a 
příspěvek pokročilých biopaliv by měl být 
omezen;

Or. en

Pozměňovací návrh 87
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. konstatuje, že námořní iniciativa 
FuelEU Maritime by se měla zabývat nejen 
palivy, ale také účinností lodí a jejich 
provozem; připomíná, že v souvislosti s 
revizí nařízení (EU) 2015/757 Parlament 
vyzval k tomu, aby majitelé lodí dosáhli do 
roku 2030 cíle snížit emise o 40 %; 
dodává, že tato iniciativa by měla rovněž 
zahrnovat přístup založený na životním 
cyklu, který by zahrnoval všechny emise 
skleníkových plynů;

4. konstatuje, že námořní iniciativa 
FuelEU Maritime by se měla zabývat nejen 
palivy, ale také účinností lodí a jejich 
provozem; připomíná, že v souvislosti s 
revizí nařízení (EU) 2015/757 Parlament 
vyzval k tomu, aby majitelé lodí dosáhli do 
roku 2030 cíle snížit emise o 40 %; 
dodává, že tato iniciativa by měla rovněž 
zahrnovat přístup založený na životním 
cyklu, který by zahrnoval všechny emise 
skleníkových plynů; zdůrazňuje, že 
závazný cíl poklesu o 40 % pro 
provozovatele námořních plavidel do roku 
2030, který bude vyžadovat výměnu 
dopravního zařízení, přichází v kontextu 
celosvětové hospodářské krize spojené s 
pandemií COVID-19, což představuje 
hned od počátku značné znevýhodnění 
pro energetickou transformaci námořního 
odvětví a což je třeba vzít v úvahu, protože 
toto odvětví již v současnosti zaznamenává 
značné škody, které budou pravděpodobně 
způsobovány po několik dalších let; 

Or. fr
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Pozměňovací návrh 88
Andris Ameriks

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. konstatuje, že námořní iniciativa 
FuelEU Maritime by se měla zabývat nejen 
palivy, ale také účinností lodí a jejich 
provozem; připomíná, že v souvislosti s 
revizí nařízení (EU) 2015/757 Parlament 
vyzval k tomu, aby majitelé lodí dosáhli do 
roku 2030 cíle snížit emise o 40 %; 
dodává, že tato iniciativa by měla rovněž 
zahrnovat přístup založený na životním 
cyklu, který by zahrnoval všechny emise 
skleníkových plynů;

4. konstatuje, že námořní iniciativa 
FuelEU Maritime by se měla zabývat nejen 
palivy, ale také účinností lodí a jejich 
provozem, a že by měla rovněž zajistit 
využití stávající a budoucí infrastruktury 
pro alternativní paliva prostřednictvím 
přístupu založeného na cílech; připomíná, 
že v souvislosti s revizí nařízení (EU) 
2015/757 Parlament vyzval k tomu, aby 
majitelé lodí dosáhli do roku 2030 cíle 
snížit emise o 40 %; dodává, že tato 
iniciativa by měla rovněž zahrnovat přístup 
založený na životním cyklu, který by 
zahrnoval všechny emise skleníkových 
plynů;

Or. en

Pozměňovací návrh 89
Carlo Fidanza

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. bere na vědomí silný evropský 
námořní klastr a pozitivní vývoj na 
mezinárodní úrovni, pokud jde o podporu 
inovací a snižování emisí z lodní dopravy, 
a vyzývá Komisi a členské státy, aby 
podporovaly iniciativy přispívající k 
tomuto pozitivnímu vývoji;

Or. en
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Pozměňovací návrh 90
Vera Tax, Johan Danielsson, Kathleen Van Brempt, Ismail Ertug, Isabel García Muñoz, 
Giuseppe Ferrandino, Maria Grapini, Marianne Vind

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. vyzývá Komisi, aby navrhla systém 
rozdílových smluv, který by pomohl 
překlenout cenové rozdíly mezi fosilními 
palivy a udržitelnými alternativními 
lodními palivy; k financování takového 
systému by mohly být použity příjmy ze 
systému ETS týkající se námořní dopravy;

Or. en

Pozměňovací návrh 91
Magdalena Adamowicz, Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Maria Spyraki

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. připomíná, že je třeba podněcovat 
spolupráci mezi všemi zúčastněnými 
stranami s cílem rozvíjet obecnou politiku 
dekarbonizace přístavů a pobřežních 
oblastí;

5. připomíná, že je třeba podněcovat 
spolupráci mezi všemi zúčastněnými 
stranami, včetně dopravních linek, 
přístavů a poskytovatelů energie, s cílem 
usnadnit iniciativy zdola nahoru a 
rámcové dohody pro dekarbonizaci a 
ekologizaci námořní dopravy ve prospěch 
přístavů a pobřežních oblastí; zdůrazňuje 
úlohu přístavů a dodavatelů paliv při 
rozvoji paliv s nižšími a nulovými emisemi 
uhlíku a infrastruktury nezbytné pro 
jejich využívání;

Or. en

Pozměňovací návrh 92
Andris Ameriks



AM\1217565CS.docx 47/118 PE660.197v01-00

CS

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. připomíná, že je třeba podněcovat 
spolupráci mezi všemi zúčastněnými 
stranami s cílem rozvíjet obecnou politiku 
dekarbonizace přístavů a pobřežních 
oblastí;

5. připomíná, že je třeba podněcovat 
spolupráci mezi všemi zúčastněnými 
stranami, včetně dopravních linek, 
přístavů a poskytovatelů energie, s cílem 
usnadnit iniciativy zdola nahoru a 
rámcové dohody pro dekarbonizaci 
přístavů a pobřežních oblastí;

Or. en

Pozměňovací návrh 93
Pablo Arias Echeverría

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. připomíná, že je třeba podněcovat 
spolupráci mezi všemi zúčastněnými 
stranami s cílem rozvíjet obecnou politiku 
dekarbonizace přístavů a pobřežních 
oblastí;

5. připomíná, že je třeba podněcovat 
spolupráci mezi všemi zúčastněnými 
stranami s cílem rozvíjet obecnou politiku 
dekarbonizace a snižování znečištění v 
přístavech a pobřežních oblastech;

Or. es

Pozměňovací návrh 94
Caroline Nagtegaal, Søren Gade, Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, 
Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Elsi Katainen, Nicola Danti, Pierre 
Karleskind

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. připomíná, že je třeba podněcovat 
spolupráci mezi všemi zúčastněnými 
stranami s cílem rozvíjet obecnou politiku 

5. připomíná, že je třeba podněcovat 
spolupráci mezi všemi zúčastněnými 
stranami a vyměňovat osvědčené postupy 
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dekarbonizace přístavů a pobřežních 
oblastí;

mezi přístavy, odvětvím lodní dopravy a 
dodavateli pohonných hmot a energií s 
cílem rozvíjet rámec obecné politiky v 
oblasti dekarbonizace přístavů a 
pobřežních oblastí;

Or. en

Pozměňovací návrh 95
Vera Tax, Johan Danielsson, Kathleen Van Brempt, Ismail Ertug, Isabel García Muñoz, 
Giuseppe Ferrandino, Maria Grapini, Marianne Vind

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. připomíná, že je třeba podněcovat 
spolupráci mezi všemi zúčastněnými 
stranami s cílem rozvíjet obecnou politiku 
dekarbonizace přístavů a pobřežních 
oblastí;

5. připomíná, že je třeba podněcovat 
spolupráci mezi všemi zúčastněnými 
stranami, včetně dopravních linek, 
přístavů a poskytovatelů energie, s cílem 
rozvíjet obecnou politiku dekarbonizace 
přístavů a pobřežních oblastí;

Or. en

Pozměňovací návrh 96
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. připomíná, že je třeba podněcovat 
spolupráci mezi všemi zúčastněnými 
stranami s cílem rozvíjet obecnou politiku 
dekarbonizace přístavů a pobřežních 
oblastí;

5. připomíná, že je třeba podněcovat 
spolupráci mezi všemi zúčastněnými 
stranami s cílem rozvíjet obecnou politiku 
dekarbonizace přístavů a pobřežních 
oblastí; vybízí přístavní orgány, aby 
zavedly udržitelné způsoby řízení a 
osvědčily je pomocí metod, které zahrnou 
analýzu životního cyklu přístavních 
služeb, jako je ta, kterou poskytuje 
environmentální prohlášení o produktu;
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Or. es

Pozměňovací návrh 97
Dominique Riquet, Stéphane Bijoux

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. zdůrazňuje, že zámořská území, 
včetně nejvzdálenějších regionů a 
zámořských zemí a území a přístavů na 
jejich území, mají vzhledem ke své 
strategické poloze zásadní význam pro 
evropskou svrchovanost a evropský a 
mezinárodní námořní obchod; 
zdůrazňuje, že hybné síly investic do 
těchto přístavů jsou velmi rozmanité, od 
podpory jejich klasické úlohy při 
přijímání lodí (nakládka, vykládka, 
skladování a přeprava zboží) až po 
zajištění multimodálních spojení, 
budování infrastruktur souvisejících s 
energií, budování odolnosti vůči změně 
klimatu a celkovou ekologizaci a 
digitalizaci plavidel; vyzývá k masivním 
investicím do přístavů v zámořských 
územích, aby se staly strategickými klastry 
multimodální dopravy, výroby energie, 
skladování a distribuce energie, jakož i 
cestovního ruchu;

Or. en

Pozměňovací návrh 98
Isabel García Muñoz, Vera Tax

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. zdůrazňuje, že posílení plynulých 
multimodálních dopravních linek mezi 



PE660.197v01-00 50/118 AM\1217565CS.docx

CS

přístavy a sítí TEN-T, jakož i zlepšení 
interoperability mezi různými druhy 
dopravy by odstranily úzká místa a snížily 
dopravní přetížení; zdůrazňuje význam 
námořních a vnitrozemských přístavů 
jakožto strategických a multimodálních 
uzlů sítě TEN-T;

Or. en

Pozměňovací návrh 99
Marco Campomenosi, Julie Lechanteux, Roman Haider

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. bere na vědomí intenzivní úsilí 
evropského námořního klastru a pozitivní 
vývoj dosažený na mezinárodní úrovni na 
podporu inovací a snížení emisí z lodní 
dopravy; vyzývá Komisi a členské státy, 
aby podporovaly iniciativy přispívající k 
tomuto pozitivnímu vývoji;

Or. en

Pozměňovací návrh 100
István Ujhelyi

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. bere na vědomí silný evropský 
námořní klastr a pozitivní vývoj na 
mezinárodní úrovni, pokud jde o podporu 
inovací a snižování emisí z lodní dopravy, 
a vyzývá Komisi a členské státy, aby 
podporovaly iniciativy přispívající k 
tomuto pozitivnímu vývoji;

Or. en
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Pozměňovací návrh 101
Henna Virkkunen, Jörgen Warborn, Deirdre Clune, Tom Berendsen, Jens Gieseke

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. bere na vědomí pozitivní úlohu 
evropského námořního klastru při 
podpoře inovací za účelem snížení emisí z 
lodní dopravy; vyzývá Komisi a členské 
státy, aby dále podporovaly iniciativy v 
oblasti výzkumu a vývoje v tomto odvětví;

Or. en

Pozměňovací návrh 102
Isabel García Muñoz, Vera Tax

Návrh usnesení
Bod 5 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5b. poukazuje na přeshraniční rozměr 
námořních přístavů; zdůrazňuje úlohu 
přístavů jako klastrů všech druhů 
dopravy, energetiky, průmyslu a modré 
ekonomiky; uznává intenzivnější rozvoj 
spolupráce v přístavech a vytváření 
klastrů;

Or. en

Pozměňovací návrh 103
Magdalena Adamowicz, Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. žádá Komisi, aby legislativními 6. žádá Komisi, aby legislativními 
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kroky podporovala cíl nulových emisí v 
přístavištích a prosazovala vývoj a 
zavádění čistých řešení v námořním 
odvětví; žádá zejména Komisi, aby 
urychleně přijala opatření k regulaci 
přístupu nejvíce znečišťujících lodí, 
včetně výletních lodí, do přístavů a aby 
zavedla povinnost připojit lodě v 
přístavištích k zelené elektřině nebo 
jakýmkoli jiným obnovitelným zdrojům 
energie; žádá Komisi, aby navrhla revizi 
směrnic 2014/94/EU a 2003/96/ES;

kroky podporovala cíl nulových emisí v 
přístavištích a prosazovala vývoj a 
zavádění čistých řešení v námořním 
odvětví; žádá zejména Komisi, aby 
zajistila, že stávající legislativní rámec pro 
státní přístavní inspekci zůstane pevným 
základem pro regulaci přístupu lodí, které 
nesplňují environmentální požadavky, do 
přístavů, a aby podporovala dodávky 
energie na pevnině, jež využívají zelenou 
elektřinu nebo jakýkoli jiný obnovitelný 
zdroj energie, jakož i jiná rovnocenná 
alternativní řešení; žádá Komisi, aby 
navrhla revizi směrnic 2014/94/EU a 
2003/96/ES;

Or. en

Pozměňovací návrh 104
Andris Ameriks

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. žádá Komisi, aby legislativními 
kroky podporovala cíl nulových emisí v 
přístavištích a prosazovala vývoj a 
zavádění čistých řešení v námořním 
odvětví; žádá zejména Komisi, aby 
urychleně přijala opatření k regulaci 
přístupu nejvíce znečišťujících lodí, 
včetně výletních lodí, do přístavů a aby 
zavedla povinnost připojit lodě v 
přístavištích k zelené elektřině nebo 
jakýmkoli jiným obnovitelným zdrojům 
energie; žádá Komisi, aby navrhla revizi 
směrnic 2014/94/EU a 2003/96/ES;

6. žádá Komisi, aby legislativními 
kroky podporovala cíl nulových emisí v 
přístavištích a prosazovala vývoj a 
zavádění čistých řešení v námořním 
odvětví; žádá Komisi, aby zajistila, že 
stávající legislativní rámec pro státní 
přístavní inspekci zůstane pevným 
základem pro regulaci přístupu lodí, které 
nesplňují environmentální požadavky, do 
přístavů, a aby podporovala dodávky 
energie na pevnině, jež využívají zelenou 
elektřinu nebo jakýkoli jiný obnovitelný 
zdroj energie, jakož i jiná rovnocenná 
alternativní řešení; žádá Komisi, aby 
navrhla revizi směrnic 2014/94/EU a 
2003/96/ES;

Or. en
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Pozměňovací návrh 105
Johan Van Overtveldt

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. žádá Komisi, aby legislativními 
kroky podporovala cíl nulových emisí v 
přístavištích a prosazovala vývoj a 
zavádění čistých řešení v námořním 
odvětví; žádá zejména Komisi, aby 
urychleně přijala opatření k regulaci 
přístupu nejvíce znečišťujících lodí, 
včetně výletních lodí, do přístavů a aby 
zavedla povinnost připojit lodě v 
přístavištích k zelené elektřině nebo 
jakýmkoli jiným obnovitelným zdrojům 
energie; žádá Komisi, aby navrhla revizi 
směrnic 2014/94/EU a 2003/96/ES;

6. žádá Komisi, aby legislativními 
kroky podporovala cíl nulových emisí v 
přístavištích a prosazovala vývoj a 
zavádění čistých řešení v námořním 
odvětví; žádá Komisi, aby jako výchozí 
bod pro nejvíce znečisťující lodě použila 
stávající legislativní rámec pro státní 
přístavní inspekce; vyzývá Komisi, aby 
zavedla povinnost připojit lodě v 
přístavištích k nízkouhlíkovým zdrojům 
energie a jiným srovnatelným 
technologiím; žádá Komisi, aby navrhla 
revizi směrnic 2014/94/EU a 2003/96/ES;

Or. nl

Pozměňovací návrh 106
Caroline Nagtegaal, Søren Gade, Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, 
Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Elsi Katainen, Nicola Danti

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. žádá Komisi, aby legislativními 
kroky podporovala cíl nulových emisí v 
přístavištích a prosazovala vývoj a 
zavádění čistých řešení v námořním 
odvětví; žádá zejména Komisi, aby 
urychleně přijala opatření k regulaci 
přístupu nejvíce znečišťujících lodí, včetně 
výletních lodí, do přístavů a aby zavedla 
povinnost připojit lodě v přístavištích k 
zelené elektřině nebo jakýmkoli jiným 
obnovitelným zdrojům energie; žádá 
Komisi, aby navrhla revizi směrnic 
2014/94/EU a 2003/96/ES;

6. žádá Komisi, aby legislativními 
kroky podporovala cíl nulových emisí v 
přístavištích a prosazovala vývoj a 
zavádění čistých, multimodálních řešení v 
přístavech, jež budou podporována 
přístupem založeným na koridorech; žádá 
zejména Komisi, aby motivovala přístavní 
orgány k urychlenému přijetí opatření k 
regulaci přístupu nejvíce znečišťujících 
lodí a aby podpořila využívání a zavádění 
pobřežní elektřiny využívající  zelené 
elektřiny nebo jakýchkoli jiných 
obnovitelných zdrojů energie; žádá 
Komisi, aby navrhla revizi směrnic 
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2014/94/EU a 2003/96/ES;

Or. en

Pozměňovací návrh 107
Pablo Arias Echeverría

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. žádá Komisi, aby legislativními 
kroky podporovala cíl nulových emisí v 
přístavištích a prosazovala vývoj a 
zavádění čistých řešení v námořním 
odvětví; žádá zejména Komisi, aby 
urychleně přijala opatření k regulaci 
přístupu nejvíce znečišťujících lodí, včetně 
výletních lodí, do přístavů a aby zavedla 
povinnost připojit lodě v přístavištích k 
zelené elektřině nebo jakýmkoli jiným 
obnovitelným zdrojům energie; žádá 
Komisi, aby navrhla revizi směrnic 
2014/94/EU a 2003/96/ES;

6. žádá Komisi, aby legislativními 
kroky podporovala cíl nulových emisí v 
přístavištích a prosazovala vývoj a 
zavádění čistých řešení v námořním 
odvětví; žádá zejména Komisi, aby 
urychleně přijala opatření k regulaci 
přístupu nejvíce znečišťujících lodí, včetně 
výletních lodí, do přístavů a aby 
vyhodnotila snížení znečišťujících emisí a 
emisí skleníkových plynů prostřednictvím 
připojení lodí v přístavištích k elektřině; 
žádá Komisi, aby navrhla revizi směrnic 
2014/94/EU a 2003/96/ES;

Or. es

Pozměňovací návrh 108
Marian-Jean Marinescu

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. žádá Komisi, aby legislativními 
kroky podporovala cíl nulových emisí v 
přístavištích a prosazovala vývoj a 
zavádění čistých řešení v námořním 
odvětví; žádá zejména Komisi, aby 
urychleně přijala opatření k regulaci 
přístupu nejvíce znečišťujících lodí, včetně 
výletních lodí, do přístavů a aby zavedla 
povinnost připojit lodě v přístavištích k 

6. žádá Komisi, aby legislativními 
kroky podporovala cíl nízkých emisí v 
přístavištích a prosazovala vývoj a 
zavádění čistých řešení v námořním 
odvětví; žádá zejména Komisi, aby 
urychleně přijala opatření k regulaci 
přístupu nejvíce znečišťujících lodí do 
přístavů a aby zavedla povinnost připojit 
lodě v přístavištích k zelené elektřině nebo 
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zelené elektřině nebo jakýmkoli jiným 
obnovitelným zdrojům energie; žádá 
Komisi, aby navrhla revizi směrnic 
2014/94/EU a 2003/96/ES;

jakýmkoli jiným obnovitelným zdrojům 
energie; žádá Komisi, aby navrhla revizi 
směrnic 2014/94/EU a 2003/96/ES;

Or. en

Pozměňovací návrh 109
Cláudia Monteiro de Aguiar

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. žádá Komisi, aby legislativními 
kroky podporovala cíl nulových emisí v 
přístavištích a prosazovala vývoj a 
zavádění čistých řešení v námořním 
odvětví; žádá zejména Komisi, aby 
urychleně přijala opatření k regulaci 
přístupu nejvíce znečišťujících lodí, včetně 
výletních lodí, do přístavů a aby zavedla 
povinnost připojit lodě v přístavištích k 
zelené elektřině nebo jakýmkoli jiným 
obnovitelným zdrojům energie; žádá 
Komisi, aby navrhla revizi směrnic 
2014/94/EU a 2003/96/ES;

6. žádá Komisi, aby legislativními 
kroky podporovala cíl nulových emisí v 
přístavištích a prosazovala vývoj a 
zavádění čistých řešení v námořním 
odvětví; žádá zejména Komisi, aby 
urychleně přijala opatření k regulaci 
přístupu nejvíce znečišťujících lodí do 
přístavů EU a aby zavedla povinnost 
připojit lodě v přístavištích k zelené 
elektřině nebo jakýmkoli jiným 
obnovitelným zdrojům energie; žádá 
Komisi, aby navrhla revizi směrnic 
2014/94/EU a 2003/96/ES;

Or. pt

Pozměňovací návrh 110
Carlo Fidanza

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. žádá Komisi, aby legislativními 
kroky podporovala cíl nulových emisí v 
přístavištích a prosazovala vývoj a 
zavádění čistých řešení v námořním 
odvětví; žádá zejména Komisi, aby 
urychleně přijala opatření k regulaci 

6. žádá Komisi, aby legislativními 
kroky podporovala cíl nulových emisí v 
přístavištích a prosazovala vývoj a 
zavádění čistých řešení v námořním 
odvětví; žádá zejména Komisi, aby 
urychleně přijala opatření k regulaci 
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přístupu nejvíce znečišťujících lodí, včetně 
výletních lodí, do přístavů a aby zavedla 
povinnost připojit lodě v přístavištích k 
zelené elektřině nebo jakýmkoli jiným 
obnovitelným zdrojům energie; žádá 
Komisi, aby navrhla revizi směrnic 
2014/94/EU a 2003/96/ES;

přístupu nejvíce znečišťujících lodí do 
přístavů a aby zavedla povinnost připojit 
lodě v přístavištích k zelené elektřině nebo 
jakýmkoli jiným obnovitelným zdrojům 
energie; žádá Komisi, aby navrhla revizi 
směrnic 2014/94/EU a 2003/96/ES;

Or. en

Pozměňovací návrh 111
Marco Campomenosi, Roman Haider

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. žádá Komisi, aby legislativními 
kroky podporovala cíl nulových emisí v 
přístavištích a prosazovala vývoj a 
zavádění čistých řešení v námořním 
odvětví; žádá zejména Komisi, aby 
urychleně přijala opatření k regulaci 
přístupu nejvíce znečišťujících lodí, včetně 
výletních lodí, do přístavů a aby zavedla 
povinnost připojit lodě v přístavištích k 
zelené elektřině nebo jakýmkoli jiným 
obnovitelným zdrojům energie; žádá 
Komisi, aby navrhla revizi směrnic 
2014/94/EU a 2003/96/ES;

6. žádá Komisi, aby legislativními 
kroky podporovala cíl nulových emisí v 
přístavištích a prosazovala vývoj a 
zavádění čistých řešení v námořním 
odvětví; žádá zejména Komisi, aby 
urychleně přijala opatření k regulaci 
přístupu nejvíce znečišťujících lodí do 
přístavů a aby zavedla povinnost připojit 
lodě v přístavištích k zelené elektřině nebo 
jakýmkoli jiným obnovitelným zdrojům 
energie; žádá Komisi, aby navrhla revizi 
směrnic 2014/94/EU a 2003/96/ES;

Or. en

Pozměňovací návrh 112
István Ujhelyi

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. žádá Komisi, aby legislativními 
kroky podporovala cíl nulových emisí v 
přístavištích a prosazovala vývoj a 

6. žádá Komisi, aby legislativními 
kroky podporovala cíl nulových emisí v 
přístavištích a prosazovala vývoj a 
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zavádění čistých řešení v námořním 
odvětví; žádá zejména Komisi, aby 
urychleně přijala opatření k regulaci 
přístupu nejvíce znečišťujících lodí, včetně 
výletních lodí, do přístavů a aby zavedla 
povinnost připojit lodě v přístavištích k 
zelené elektřině nebo jakýmkoli jiným 
obnovitelným zdrojům energie; žádá 
Komisi, aby navrhla revizi směrnic 
2014/94/EU a 2003/96/ES;

zavádění čistých řešení v námořním 
odvětví; žádá zejména Komisi, aby 
urychleně přijala opatření k regulaci 
přístupu nejvíce znečišťujících lodí do 
přístavů a aby zavedla povinnost připojit 
lodě v přístavištích k zelené elektřině nebo 
jakýmkoli jiným obnovitelným zdrojům 
energie; žádá Komisi, aby navrhla revizi 
směrnic 2014/94/EU a 2003/96/ES;

Or. en

Pozměňovací návrh 113
Tom Berendsen, Henna Virkkunen, Jörgen Warborn

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. žádá Komisi, aby legislativními 
kroky podporovala cíl nulových emisí v 
přístavištích a prosazovala vývoj a 
zavádění čistých řešení v námořním 
odvětví; žádá zejména Komisi, aby 
urychleně přijala opatření k regulaci 
přístupu nejvíce znečišťujících lodí, včetně 
výletních lodí, do přístavů a aby zavedla 
povinnost připojit lodě v přístavištích k 
zelené elektřině nebo jakýmkoli jiným 
obnovitelným zdrojům energie; žádá 
Komisi, aby navrhla revizi směrnic 
2014/94/EU a 2003/96/ES;

6. žádá Komisi, aby legislativními 
kroky podporovala cíl nulových emisí v 
přístavištích a prosazovala vývoj a 
zavádění čistých řešení v námořním 
odvětví; žádá zejména Komisi, aby 
urychleně přijala opatření k regulaci 
přístupu nejvíce znečišťujících lodí, včetně 
výletních lodí, do přístavů a aby zavedla 
povinnost připojit lodě v přístavištích k 
obnovitelným zdrojům energie nebo ke 
zdrojům energie s nulovými či nízkými 
emisemi; žádá Komisi, aby navrhla revizi 
směrnic 2014/94/EU a 2003/96/ES;

Or. en

Pozměňovací návrh 114
Vera Tax, Johan Danielsson, Kathleen Van Brempt, Ismail Ertug, Isabel García Muñoz, 
Marianne Vind

Návrh usnesení
Bod 6
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. žádá Komisi, aby legislativními 
kroky podporovala cíl nulových emisí v 
přístavištích a prosazovala vývoj a 
zavádění čistých řešení v námořním 
odvětví; žádá zejména Komisi, aby 
urychleně přijala opatření k regulaci 
přístupu nejvíce znečišťujících lodí, včetně 
výletních lodí, do přístavů a aby zavedla 
povinnost připojit lodě v přístavištích k 
zelené elektřině nebo jakýmkoli jiným 
obnovitelným zdrojům energie; žádá 
Komisi, aby navrhla revizi směrnic 
2014/94/EU a 2003/96/ES;

6. žádá Komisi, aby legislativními 
kroky podporovala cíl nulového znečištění 
(emise skleníkových plynů a látky 
znečišťující ovzduší) v přístavištích a 
prosazovala vývoj a zavádění čistých 
řešení v námořním odvětví; žádá zejména 
Komisi, aby urychleně přijala opatření k 
regulaci přístupu nejvíce znečišťujících 
lodí, včetně výletních lodí, do přístavů a 
aby zavedla povinnost připojit lodě v 
přístavištích k zelené elektřině nebo 
jakýmkoli jiným obnovitelným zdrojům 
energie; žádá Komisi, aby navrhla revizi 
směrnic 2014/94/EU a 2003/96/ES; 
vyjadřuje politování nad tím, že revize 
směrnice 2014/94/EU byla odložena; 
naléhavě vyzývá Komisi, aby co nejdříve 
navrhla přezkum směrnice 2014/94/EU s 
cílem zahrnout do ní závazné cíle pro 
jednotlivé členské státy a pobídky pro 
přístavy za účelem rozšíření zavádění 
nezbytné infrastruktury;

Or. en

Pozměňovací návrh 115
Maria Grapini

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. žádá Komisi, aby legislativními 
kroky podporovala cíl nulových emisí v 
přístavištích a prosazovala vývoj a 
zavádění čistých řešení v námořním 
odvětví; žádá zejména Komisi, aby 
urychleně přijala opatření k regulaci 
přístupu nejvíce znečišťujících lodí, včetně 
výletních lodí, do přístavů a aby zavedla 
povinnost připojit lodě v přístavištích k 
zelené elektřině nebo jakýmkoli jiným 
obnovitelným zdrojům energie; žádá 
Komisi, aby navrhla revizi směrnic 

6. žádá Komisi, aby legislativními 
kroky podporovala cíl nulových emisí v 
přístavištích a prosazovala vývoj a 
zavádění čistých řešení v námořním 
odvětví; žádá zejména Komisi, aby 
urychleně přijala opatření k regulaci 
přístupu nejvíce znečišťujících lodí, včetně 
výletních lodí, do přístavů a aby zavedla 
povinnost připojit lodě v přístavištích k 
zelené elektřině nebo jakýmkoli jiným 
obnovitelným zdrojům energie , s tím, že 
přitom poskytne členským státům 
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2014/94/EU a 2003/96/ES; nezbytný čas a finanční podporu na 
zřízení potřebné infrastruktury; žádá 
Komisi, aby navrhla revizi směrnic 
2014/94/EU a 2003/96/ES;

Or. ro

Pozměňovací návrh 116
Julie Lechanteux, Philippe Olivier, Marco Campomenosi

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. žádá Komisi, aby legislativními 
kroky podporovala cíl nulových emisí v 
přístavištích a prosazovala vývoj a 
zavádění čistých řešení v námořním 
odvětví; žádá zejména Komisi, aby 
urychleně přijala opatření k regulaci 
přístupu nejvíce znečišťujících lodí, včetně 
výletních lodí, do přístavů a aby zavedla 
povinnost připojit lodě v přístavištích k 
zelené elektřině nebo jakýmkoli jiným 
obnovitelným zdrojům energie; žádá 
Komisi, aby navrhla revizi směrnic 
2014/94/EU a 2003/96/ES;

6. žádá Komisi, aby legislativními 
kroky podporovala cíl nulových emisí v 
přístavištích a prosazovala vývoj a 
zavádění čistých řešení v námořním 
odvětví; žádá zejména Komisi, aby 
urychleně přijala opatření k regulaci 
přístupu nejvíce znečišťujících lodí, včetně 
výletních lodí, do přístavů a aby zavedla 
povinnost připojit lodě v přístavištích k 
zelené elektřině nebo jakýmkoli jiným 
obnovitelným zdrojům energie; žádá 
Komisi, aby navrhla revizi směrnic 
2014/94/EU a 2003/96/ES; žádá rovněž 
Komisi, aby zajistila konzultace se všemi 
zúčastněnými stranami v námořním 
odvětví (provozovatelé námořních 
plavidel, zúčastněné strany v přístavech, 
lodní agenti, přístavní dělníci, přepravní 
společnosti, poskytovatelé mezipřistání 
atd.), aby byl organizační a ekonomický 
dopad spojený s uplatněním konkrétních 
přístavních řešení pokud možno neutrální, 
pokud jde o hladký průběh námořních a 
přístavních činností;

Or. fr

Pozměňovací návrh 117
Giuseppe Ferrandino
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Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. žádá Komisi, aby legislativními 
kroky podporovala cíl nulových emisí v 
přístavištích a prosazovala vývoj a 
zavádění čistých řešení v námořním 
odvětví; žádá zejména Komisi, aby 
urychleně přijala opatření k regulaci 
přístupu nejvíce znečišťujících lodí, včetně 
výletních lodí, do přístavů a aby zavedla 
povinnost připojit lodě v přístavištích k 
zelené elektřině nebo jakýmkoli jiným 
obnovitelným zdrojům energie; žádá 
Komisi, aby navrhla revizi směrnic 
2014/94/EU a 2003/96/ES;

6. žádá Komisi, aby legislativními 
kroky podporovala cíl nulových emisí látek 
znečišťujících ovzduší, jako jsou oxid 
siřičitý, oxidy dusíku, částice a rovněž 
metan, v přístavištích a prosazovala vývoj 
a zavádění čistých řešení v námořním 
odvětví; žádá zejména Komisi, aby 
urychleně přijala opatření k regulaci 
přístupu nejvíce znečišťujících lodí, včetně 
výletních lodí, do přístavů a aby zavedla 
povinnost připojit lodě v přístavištích k 
zelené elektřině nebo jakýmkoli jiným 
obnovitelným zdrojům energie; žádá 
Komisi, aby navrhla revizi směrnic 
2014/94/EU a 2003/96/ES;

Or. en

Pozměňovací návrh 118
Johan Van Overtveldt

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. zdůrazňuje, že ambiciózní program 
dekarbonizace musí být podpořen 
odpovídajícím financováním; vyzývá proto 
k urychlenému přijetí opatření na straně 
Komise s cílem zajistit, aby byla evropská 
přístavní infrastruktura připravena 
provést nezbytnou energetickou 
transformaci, což umožní lodím tankovat 
alternativní paliva prostřednictvím 
přístavní sítě nebo mobilních zařízení;

Or. nl

Pozměňovací návrh 119
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Karima Delli

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. vyzývá Komisi, aby vypracovala 
strategii pro přístavy s nulovými emisemi, 
včetně opatření na podporu rozvoje 
přístavního průmyslu se specializací na 
oběhové hospodářství, jež zejména umožní 
lepší využití odpadu z lodí 
shromažďovaného a zpracovávaného v 
přístavech;

Or. fr

Pozměňovací návrh 120
Marian-Jean Marinescu

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. vyzývá k další liberalizaci 
přístavních služeb, která umožní vysoké 
standardy kvality a bezpečnosti služeb; 
vyzývá rovněž k přijetí jasné strategie na 
podporu plavby typu ro-ro pro nákladní 
dopravu, čímž by se snížila přítomnost 
těžkých vozidel na silnicích;

Or. en

Pozměňovací návrh 121
Izaskun Bilbao Barandica, Caroline Nagtegaal

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. žádá Komisi, aby v Zelené dohodě 7. žádá Komisi, aby v Zelené dohodě 
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podporovala námořní dopravu na krátkou 
vzdálenost – stejně jako železniční a 
vnitrozemskou vodní dopravu – jako 
udržitelnou alternativu k silniční a letecké 
nákladní a osobní dopravě;

podporovala námořní dopravu na krátkou 
vzdálenost – stejně jako železniční a 
vnitrozemskou vodní dopravu – jako 
udržitelnou alternativu k silniční a letecké 
nákladní a osobní dopravě a intermodální 
kombinaci s ní; připomíná, že za tím 
účelem je nezbytné mít k dispozici síť 
infrastruktur, která bude schopna tuto 
intermodální kapacitu zajistit, což 
znamená splnit závazky v oblasti investic 
vyjádřené v TEN-T;

Or. es

Pozměňovací návrh 122
Pierre Karleskind

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. žádá Komisi, aby v Zelené dohodě 
podporovala námořní dopravu na krátkou 
vzdálenost – stejně jako železniční a 
vnitrozemskou vodní dopravu – jako 
udržitelnou alternativu k silniční a letecké 
nákladní a osobní dopravě;

7. žádá Komisi, aby v Zelené dohodě 
podporovala námořní dopravu na krátkou 
vzdálenost – stejně jako železniční a 
vnitrozemskou vodní dopravu – jako 
udržitelnou alternativu k silniční a letecké 
nákladní a osobní dopravě a jako odrazový 
můstek ke druhu dopravy s nulovými 
emisemi; žádá rovněž Komisi, aby za tímto 
účelem zahájila strategii obnovy loďstva 
EU s cílem podpořit ekologickou a 
digitální transformaci a posílit 
konkurenceschopnost evropského odvětví 
námořních technologií;

Or. en

Pozměňovací návrh 123
Isabel García Muñoz, Vera Tax

Návrh usnesení
Bod 7
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. žádá Komisi, aby v Zelené dohodě 
podporovala námořní dopravu na krátkou 
vzdálenost – stejně jako železniční a 
vnitrozemskou vodní dopravu – jako 
udržitelnou alternativu k silniční a letecké 
nákladní a osobní dopravě;

7. žádá Komisi, aby v Zelené dohodě 
podporovala námořní dopravu na krátkou 
vzdálenost – stejně jako železniční a 
vnitrozemskou vodní dopravu – jako 
udržitelnou alternativu k silniční a letecké 
nákladní a osobní dopravě; zdůrazňuje 
důležitou úlohu pobřežní plavby při 
dosahování cílů v oblasti přechodu na jiné 
druhy dopravy, pokud jde o snížení 
dopravního přetížení a emisí;

Or. en

Pozměňovací návrh 124
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Maria Spyraki, Marian-Jean Marinescu

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. žádá Komisi, aby v Zelené dohodě 
podporovala námořní dopravu na krátkou 
vzdálenost – stejně jako železniční a 
vnitrozemskou vodní dopravu – jako 
udržitelnou alternativu k silniční a letecké 
nákladní a osobní dopravě;

7. žádá Komisi, aby v Zelené dohodě 
podporovala námořní dopravu plavidly nad 
5000 gt na krátkou vzdálenost – stejně jako 
železniční a vnitrozemskou vodní dopravu 
– jako udržitelnou alternativu k silniční a 
letecké nákladní a osobní dopravě;

Or. en

Pozměňovací návrh 125
Magdalena Adamowicz, Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Maria Spyraki

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. žádá Komisi, aby v Zelené dohodě 
podporovala námořní dopravu na krátkou 
vzdálenost – stejně jako železniční a 
vnitrozemskou vodní dopravu – jako 

7. žádá Komisi, aby v Zelené dohodě 
podporovala přechod na námořní dopravu 
na krátkou vzdálenost – stejně jako 
železniční a vnitrozemskou vodní dopravu 
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udržitelnou alternativu k silniční a letecké 
nákladní a osobní dopravě;

– jako udržitelnou alternativu k silniční a 
letecké nákladní a osobní dopravě;

Or. en

Pozměňovací návrh 126
Karima Delli

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. vybízí Komisi, aby ve své námořní 
politice přijala konkrétní opatření s cílem 
zabránit používání dálkové silniční 
nákladní dopravy, která je škodlivá pro 
životní prostředí, zejména v ekologicky 
křehkých oblastech, jako jsou Alpy, a to 
prostřednictvím podpory dodávek blíže 
cílovým trhům za použití méně 
frekventovaných přístavů, například ve 
Středozemním moři nebo v Černém moři; 

Or. fr

Pozměňovací návrh 127
João Ferreira

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. vyzývá Komisi, aby přezkoumala 
definici pobřežní plavby uvedenou v 
nařízení (EU) 2017/352 tak, aby 
zahrnovala velikost a technologii pohonu 
lodí, a tím se vztahovala také na lodě, 
které jsou nejvíce znečišťující a jež mají 
větší potenciální dopad na životní 
prostředí a bezpečnost;

Or. pt
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Pozměňovací návrh 128
Caroline Nagtegaal, Søren Gade, Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, 
Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Elsi Katainen, Nicola Danti, Pierre 
Karleskind

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. žádá Komisi, aby nově definovala 
koncepci mořských dálnic zjednodušením 
přístupových kritérií, včetně spojení mezi 
přístavy mimo hlavní síť, a poskytnutím 
významné finanční podpory pro námořní 
spojení, která jsou alternativou pozemní 
dopravy;

8. žádá Komisi, aby nově definovala 
koncepci mořských dálnic – jelikož má 
zásadní význam pro usnadnění 
pobřežních spojení a služeb jako 
udržitelné alternativy pozemní dopravy s 
cílem usnadnit spolupráci námořních 
přístavů a spojení s jejich vnitrozemím – 
zjednodušením přístupových kritérií, 
včetně spojení mezi přístavy mimo hlavní 
síť, a poskytnutím významné finanční 
podpory pro námořní spojení, která jsou 
alternativou pozemní dopravy;

Or. en

Pozměňovací návrh 129
Cláudia Monteiro de Aguiar

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. žádá Komisi, aby nově definovala 
koncepci mořských dálnic zjednodušením 
přístupových kritérií, včetně spojení mezi 
přístavy mimo hlavní síť, a poskytnutím 
významné finanční podpory pro námořní 
spojení, která jsou alternativou pozemní 
dopravy;

8. žádá Komisi, aby nově definovala 
koncepci mořských dálnic zjednodušením 
přístupových kritérií a přizpůsobením 
tohoto konceptu tak, aby zohledňoval 
zvláštní charakteristiky nejvzdálenějších 
regionů a ostrovů, včetně spojení mezi 
přístavy mimo hlavní síť, a poskytnutím 
významné finanční podpory pro námořní 
spojení, která jsou alternativou pozemní 
dopravy, a pro nová vnitřní námořní 
spojení s členskými státy;
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Or. pt

Pozměňovací návrh 130
Maria Grapini

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. žádá Komisi, aby nově definovala 
koncepci mořských dálnic zjednodušením 
přístupových kritérií, včetně spojení mezi 
přístavy mimo hlavní síť, a poskytnutím 
významné finanční podpory pro námořní 
spojení, která jsou alternativou pozemní 
dopravy;

8. žádá Komisi, aby nově definovala 
koncepci mořských dálnic zjednodušením 
přístupových kritérií, včetně spojení mezi 
přístavy mimo hlavní síť, a poskytnutím 
významné finanční podpory pro námořní 
spojení, která jsou alternativou pozemní 
dopravy, a to ve všech členských státech, 
aby tak žádný členský stát nezůstal 
opomenut;

Or. ro

Pozměňovací návrh 131
Isabel García Muñoz, Vera Tax

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. žádá Komisi, aby nově definovala 
koncepci mořských dálnic zjednodušením 
přístupových kritérií, včetně spojení mezi 
přístavy mimo hlavní síť, a poskytnutím 
významné finanční podpory pro námořní 
spojení, která jsou alternativou pozemní 
dopravy;

8. žádá Komisi, aby nově definovala 
koncepci mořských dálnic jakožto nedílné 
součásti sítě TEN-T, a to zjednodušením 
přístupových kritérií, včetně spojení mezi 
přístavy mimo hlavní síť, a poskytnutím 
významné finanční podpory pro námořní 
spojení, která jsou alternativou pozemní 
dopravy;

Or. en

Pozměňovací návrh 132
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska



AM\1217565CS.docx 67/118 PE660.197v01-00

CS

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. žádá Komisi, aby nově definovala 
koncepci mořských dálnic zjednodušením 
přístupových kritérií, včetně spojení mezi 
přístavy mimo hlavní síť, a poskytnutím 
významné finanční podpory pro námořní 
spojení, která jsou alternativou pozemní 
dopravy;

8. žádá Komisi, aby nově definovala 
koncepci mořských dálnic zjednodušením 
přístupových kritérií, včetně spojení mezi 
přístavy mimo hlavní síť, a poskytnutím 
významné finanční podpory pro námořní 
spojení, která jsou alternativou pozemní 
dopravy, a pro jejich napojení na 
železniční síť;

Or. en

Pozměňovací návrh 133
Mario Furore, Laura Ferrara

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
plně provedly směrnici 2014/94/EU o 
zavádění infrastruktury pro alternativní 
paliva v námořním odvětví, podpořily 
investice do odvětví dodávek elektřiny 
podél pobřeží a zajistily tak dodávky čisté 
energie pro námořní dopravu a 
vnitrozemské vodní cesty, přičemž by měly 
upřednostnit námořní přístavy a 
vnitrozemské přístavy se špatnou kvalitou 
ovzduší nebo vysokou úrovní znečištění 
hlukem;

Or. it

Pozměňovací návrh 134
Caroline Nagtegaal, Søren Gade, Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, 
Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Elsi Katainen, Nicola Danti, Pierre 
Karleskind



PE660.197v01-00 68/118 AM\1217565CS.docx

CS

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. je přesvědčen, že udržitelné 
evropské odvětví vodní dopravy a 
infrastruktura, jež obstojí v budoucnosti, 
včetně transevropské dopravní sítě (TEN-
T) a jejího budoucí rozšíření, mají zásadní 
význam pro dosažení klimaticky neutrální 
ekonomiky; zdůrazňuje, že procentní 
nárůst vodní nákladní dopravy v EU, jak 
je plánován v Zelené dohodě pro Evropu, 
vyžaduje konkrétní investiční plán EU a 
konkrétní opatření na úrovni EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 135
Marian-Jean Marinescu

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. vyzývá k vytvoření evropské 
multimodální dopravní sítě pro využití 
potenciálu vytvořeného silničním 
balíčkem, jednotným evropským 
železničním prostorem, pobřežní plavbou 
a NAIADES; vyzývá k přijetí opatření k 
odstranění legislativních, správních a 
přeshraničních překážek, které brání 
multimodální dopravě v rámci evropského 
hospodářství;

Or. en

Pozměňovací návrh 136
Pablo Arias Echeverría

Návrh usnesení
Bod 9
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. zdůrazňuje, že ze zdravotních a 
environmentálních důvodů je naléhavě 
třeba vytvořit v oblasti Středozemního 
moře oblast kontroly emisí do ovzduší 
(SECA); žádá Komisi a členské státy, aby 
aktivně podporovaly předložení této oblasti 
Mezinárodní námořní organizaci (IMO) do 
roku 2022; naléhavě vyzývá členské státy, 
aby podporovaly rovněž zásadu 
urychleného přijetí oblasti NECA 
zaměřené na snížení emisí dusíku v oblasti 
Středozemního moře;

9. zdůrazňuje, že vytvoření oblastí 
kontroly emisí má významné přínosy ze 
zdravotního a environmentálního 
hlediska, a naléhavě vyzývá všechny 
zapojené strany, aby v oblasti 
Středozemního moře vytvořily oblast 
kontroly emisí do ovzduší (SECA); žádá 
Komisi a členské státy, aby aktivně 
podporovaly předložení této oblasti 
Mezinárodní námořní organizaci (IMO) do 
roku 2022; naléhavě vyzývá členské státy, 
aby podporovaly rovněž zásadu 
urychleného přijetí oblasti NECA 
zaměřené na snížení emisí dusíku v oblasti 
Středozemního moře;

Or. es

Pozměňovací návrh 137
Vera Tax, Johan Danielsson, Kathleen Van Brempt, Giuseppe Ferrandino, Maria 
Grapini, Marianne Vind

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. zdůrazňuje, že ze zdravotních a 
environmentálních důvodů je naléhavě 
třeba vytvořit v oblasti Středozemního 
moře oblast kontroly emisí do ovzduší 
(SECA); žádá Komisi a členské státy, aby 
aktivně podporovaly předložení této oblasti 
Mezinárodní námořní organizaci (IMO) do 
roku 2022; naléhavě vyzývá členské státy, 
aby podporovaly rovněž zásadu 
urychleného přijetí oblasti NECA 
zaměřené na snížení emisí dusíku v oblasti 
Středozemního moře;

9. zdůrazňuje, že ze zdravotních a 
environmentálních důvodů je naléhavě 
třeba vytvořit v oblasti Středozemního 
moře oblast kontroly emisí do ovzduší 
(SECA) a oblast kontroly emisí oxidu 
dusíku do ovzduší (NECA); žádá Komisi a 
členské státy, aby aktivně podporovaly 
předložení této oblasti Mezinárodní 
námořní organizaci (IMO) do roku 2022; 
naléhavě vyzývá členské státy, aby 
podporovaly rovněž zásadu urychleného 
přijetí oblasti NECA zaměřené na snížení 
emisí dusíku v oblasti Středozemního 
moře;

Or. en
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Pozměňovací návrh 138
Pierre Karleskind

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. zdůrazňuje, že ze zdravotních a 
environmentálních důvodů je naléhavě 
třeba vytvořit v oblasti Středozemního 
moře oblast kontroly emisí do ovzduší 
(SECA); žádá Komisi a členské státy, aby 
aktivně podporovaly předložení této oblasti 
Mezinárodní námořní organizaci (IMO) do 
roku 2022; naléhavě vyzývá členské státy, 
aby podporovaly rovněž zásadu 
urychleného přijetí oblasti NECA 
zaměřené na snížení emisí dusíku v oblasti 
Středozemního moře;

9. zdůrazňuje, že ze zdravotních a 
environmentálních důvodů je naléhavě 
třeba vytvořit oblast kontroly emisí do 
ovzduší (SECA), která bude zahrnovat 
zejména všechny země Středomoří; žádá 
Komisi a členské státy, aby aktivně 
podporovaly předložení této oblasti 
Mezinárodní námořní organizaci (IMO) do 
roku 2022; naléhavě vyzývá členské státy, 
aby podporovaly rovněž zásadu 
urychleného přijetí oblasti NECA 
zaměřené na snížení emisí dusíku v oblasti 
Středozemního moře;

Or. fr

Pozměňovací návrh 139
Emmanouil Fragkos, Carlo Fidanza

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. žádá Komisi, aby zajistila rozšíření 
těchto oblastí kontroly emisí na všechna 
moře EU s cílem stejnoměrně snížit 
přípustnou úroveň emisí oxidů dusíku a 
síry z lodí;

10. žádá Komisi, aby zajistila rozšíření 
těchto oblastí kontroly emisí, pokud budou 
navrženy a přijaty některé konkrétní 
návrhy;

Or. en

Pozměňovací návrh 140
Cláudia Monteiro de Aguiar
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Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. žádá Komisi, aby zajistila rozšíření 
těchto oblastí kontroly emisí na všechna 
moře EU s cílem stejnoměrně snížit 
přípustnou úroveň emisí oxidů dusíku a 
síry z lodí;

10. žádá Komisi, aby ve spolupráci se 
zúčastněnými stranami a na základě 
předloženého příslušného posouzení 
dopadů zajistila rozšíření těchto oblastí 
kontroly emisí na všechna moře EU s cílem 
stejnoměrně snížit přípustnou úroveň emisí 
oxidů dusíku a síry z lodí;

Or. pt

Pozměňovací návrh 141
Pablo Arias Echeverría

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. žádá Komisi, aby zajistila rozšíření 
těchto oblastí kontroly emisí na všechna 
moře EU s cílem stejnoměrně snížit 
přípustnou úroveň emisí oxidů dusíku a 
síry z lodí;

10. žádá Komisi a členské státy, aby v 
IMO podpořily rozšíření těchto oblastí 
kontroly emisí na všechna moře EU s cílem 
stejnoměrně snížit přípustnou úroveň emisí 
oxidů dusíku a síry z lodí;

Or. es

Pozměňovací návrh 142
Karima Delli

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. žádá Komisi, aby zajistila rozšíření 
těchto oblastí kontroly emisí na všechna 
moře EU s cílem stejnoměrně snížit 
přípustnou úroveň emisí oxidů dusíku a 
síry z lodí;

10. žádá Komisi, aby zajistila rozšíření 
těchto oblastí kontroly emisí na všechna 
moře EU s cílem stejnoměrně snížit 
přípustnou úroveň emisí oxidů dusíku a 
síry z lodí; zdůrazňuje, že kumulativní 
snížení emisí oxidů síry a oxidů dusíku 
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má přímý účinek na snížení jemných 
částic (PM10 a PM 2,5);

Or. fr

Pozměňovací návrh 143
Marian-Jean Marinescu

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. vyzývá Komisi, aby využila svou 
váhu v Mezinárodní námořní organizaci 
(IMO) k vytvoření systému kompenzace 
emisí uhlíku v mezinárodní lodní dopravě 
a aby zajistila realistickou cestu ke snížení 
emisí;

Or. en

Pozměňovací návrh 144
Johan Van Overtveldt

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. žádá Komisi, aby v zájmu dosažení 
energetické účinnosti zajistila zavedení 
všech dostupných provozních a 
technických opatření, zejména snížení 
rychlosti, optimalizace splavných vodních 
cest, zavedení nových metod pohonu a 
výrazného zlepšení logistiky;

11. žádá Komisi, aby v zájmu dosažení 
energetické účinnosti zajistila zavedení 
všech dostupných provozních a 
technických opatření, zejména snížení 
výkonu motoru, inovací v oblasti 
hydrodynamiky, optimalizace splavných 
vodních cest, zavedení nových metod 
pohonu a výrazného zlepšení logistiky;

Or. nl

Pozměňovací návrh 145
Mario Furore, Laura Ferrara
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Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. žádá Komisi, aby v zájmu dosažení 
energetické účinnosti zajistila zavedení 
všech dostupných provozních a 
technických opatření, zejména snížení 
rychlosti, optimalizace splavných vodních 
cest, zavedení nových metod pohonu a 
výrazného zlepšení logistiky;

11. žádá Komisi, aby v zájmu dosažení 
energetické účinnosti zajistila zavedení 
všech dostupných provozních a 
technických opatření, zejména snížení 
rychlosti, optimalizace splavných vodních 
cest, zavedení nových metod pohonu a 
výrazného zlepšení logistiky; dále vyzývá 
Komisi, aby poskytla prostředky cíleně 
určené na podporu společností, které se 
rozhodnou modernizovat své loďstvo tak, 
aby splňovaly cíle Pařížských dohod;

Or. it

Pozměňovací návrh 146
Dominique Riquet

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. žádá Komisi, aby v zájmu dosažení 
energetické účinnosti zajistila zavedení 
všech dostupných provozních a 
technických opatření, zejména snížení 
rychlosti, optimalizace splavných vodních 
cest, zavedení nových metod pohonu a 
výrazného zlepšení logistiky;

11. žádá Komisi, aby v zájmu dosažení 
energetické účinnosti zajistila zavedení 
všech dostupných provozních a 
technických opatření, zejména snížení 
rychlosti, optimalizace splavných vodních 
cest, zavedení nových metod pohonu a 
výrazného zlepšení logistiky; zdůrazňuje, 
že je třeba provést posouzení dopadů 
všech takových opatření, která mají 
významný dopad na odvětví námořní 
dopravy;

Or. en

Pozměňovací návrh 147
Vera Tax, Johan Danielsson, Kathleen Van Brempt, Ismail Ertug, Isabel García Muñoz, 
Giuseppe Ferrandino, Maria Grapini, Marianne Vind
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Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. žádá Komisi, aby v zájmu dosažení 
energetické účinnosti zajistila zavedení 
všech dostupných provozních a 
technických opatření, zejména snížení 
rychlosti, optimalizace splavných vodních 
cest, zavedení nových metod pohonu a 
výrazného zlepšení logistiky;

11. žádá Komisi a vlastníky a 
provozovatele lodí, aby v zájmu dosažení 
energetické účinnosti zajistili zavedení 
všech dostupných provozních a 
technických opatření, zejména snížení 
rychlosti, optimalizace splavných vodních 
cest, zavedení nových metod pohonu, jako 
jsou technologie využívající podpory 
větrné energie, zlepšení plavidel a výrazné 
zlepšení řetězců námořní logistiky;

Or. en

Pozměňovací návrh 148
Andris Ameriks

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. žádá Komisi, aby v zájmu dosažení 
energetické účinnosti zajistila zavedení 
všech dostupných provozních a 
technických opatření, zejména snížení 
rychlosti, optimalizace splavných vodních 
cest, zavedení nových metod pohonu a 
výrazného zlepšení logistiky;

11. žádá Komisi, aby v zájmu dosažení 
energetické účinnosti zajistila zavedení 
všech dostupných provozních a 
technických opatření, zejména snížení 
rychlosti, optimalizace splavných vodních 
cest, zavedení nových metod pohonu a 
výrazného zlepšení v rámci řetězce 
námořní logistiky;

Or. en

Pozměňovací návrh 149
Julie Lechanteux, Philippe Olivier, Marco Campomenosi

Návrh usnesení
Bod 11
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. žádá Komisi, aby v zájmu dosažení 
energetické účinnosti zajistila zavedení 
všech dostupných provozních a 
technických opatření, zejména snížení 
rychlosti, optimalizace splavných vodních 
cest, zavedení nových metod pohonu a 
výrazného zlepšení logistiky;

11. žádá Komisi, aby v zájmu dosažení 
energetické účinnosti zajistila zavedení 
všech dostupných provozních a 
technických opatření, zejména snížení 
rychlosti, optimalizace splavných vodních 
cest, zavedení nových metod pohonu a 
výrazného zlepšení námořního 
logistického řetězce;

Or. fr

Pozměňovací návrh 150
Pierre Karleskind

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. žádá Komisi, aby v zájmu dosažení 
energetické účinnosti zajistila zavedení 
všech dostupných provozních a 
technických opatření, zejména snížení 
rychlosti, optimalizace splavných vodních 
cest, zavedení nových metod pohonu a 
výrazného zlepšení logistiky;

11. žádá Komisi, aby v zájmu dosažení 
energetické účinnosti zajistila zavedení 
všech dostupných provozních a 
technických opatření, zejména případné 
snížení rychlosti, optimalizace splavných 
vodních cest, zavedení nových metod 
pohonu a výrazného zlepšení logistiky;

Or. en

Pozměňovací návrh 151
Marco Campomenosi, Julie Lechanteux, Roman Haider

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. vítá podporu nových energetických 
a pohonných systémů, které mohou 
přispět k částečnému snížení emisí (např. 
hybridní energetické systémy, zařízení na 
podporu účinnosti pohonu, zpětné 
získávání odpadního tepla, snížení 
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konstrukční rychlosti, pomocné 
energetické systémy, účinnost motoru a 
tahu, větrné elektrárny a solární panely);

Or. en

Pozměňovací návrh 152
Marco Campomenosi, Roman Haider

Návrh usnesení
Bod 11 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11b. zdůrazňuje, že při stanovování 
norem, cílů a systémů pobídek je důležité 
zohlednit zvláštní vlastnosti lodí, 
dostupnost čerpací infrastruktury, nové 
technologie (poměr náklady/spolehlivost), 
alternativní paliva a související náklady, 
vyspělost technologie motorů, bezpečnost 
skladování na palubě, potřeby týkající se 
autonomie plavidel a délky dopravy;

Or. en

Pozměňovací návrh 153
Marco Campomenosi, Roman Haider

Návrh usnesení
Bod 11 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11c. připomíná, že je nezbytné 
analyzovat celý životní cyklus paliv s cílem 
posoudit jejich účinnost na základě 
celkových emisí vznikajících v procesech 
výroby paliva;

Or. en

Pozměňovací návrh 154
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Caroline Nagtegaal, Søren Gade, Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, 
Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Elsi Katainen, Nicola Danti, Pierre 
Karleskind

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. konstatuje, že digitalizace 
námořního odvětví, přístavů a lodí musí 
přispět ke snížení jeho emisí, zejména 
prostřednictvím intenzivnější výměny 
aktuálních a kontrolovaných údajů a lepší 
spolupráce mezi zúčastněnými stranami v 
tomto odvětví;

12. konstatuje, že digitalizace a 
automatizace námořního odvětví, přístavů 
a lodí má značný potenciál přispět ke 
snížení jeho emisí a sehrát klíčovou roli v 
dekarbonizaci odvětví v souladu s 
ambicemi Zelené dohody pro Evropu, 
zejména prostřednictvím intenzivnější 
výměny aktuálních a kontrolovaných údajů 
a lepší spolupráce mezi zúčastněnými 
stranami v tomto odvětví; vyzývá k 
opatřením a investicím v oblasti 
digitalizace, výzkumu a inovací, zejména 
pokud jde o vývoj a harmonizované 
přeshraniční zavádění kontrolních a 
informačních systémů pro provoz plavidel 
(VTMIS);

Or. en

Pozměňovací návrh 155
Magdalena Adamowicz, Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Maria Spyraki

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. konstatuje, že digitalizace 
námořního odvětví, přístavů a lodí musí 
přispět ke snížení jeho emisí, zejména 
prostřednictvím intenzivnější výměny 
aktuálních a kontrolovaných údajů a lepší 
spolupráce mezi zúčastněnými stranami v 
tomto odvětví;

12. konstatuje, že digitalizace 
námořního odvětví, přístavů a lodí má 
značný potenciál přispět ke snížení jeho 
emisí, zejména prostřednictvím 
intenzivnější výměny aktuálních a 
kontrolovaných údajů a lepší spolupráce 
mezi zúčastněnými stranami v tomto 
odvětví;

Or. en
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Pozměňovací návrh 156
Marco Campomenosi, Julie Lechanteux, Roman Haider

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. konstatuje, že digitalizace 
námořního odvětví, přístavů a lodí musí 
přispět ke snížení jeho emisí, zejména 
prostřednictvím intenzivnější výměny 
aktuálních a kontrolovaných údajů a lepší 
spolupráce mezi zúčastněnými stranami v 
tomto odvětví;

12. konstatuje, že digitalizace 
námořního odvětví, přístavů a lodí může 
přispět ke snížení jeho emisí, zejména 
prostřednictvím intenzivnější výměny 
aktuálních a kontrolovaných údajů a lepší 
spolupráce mezi zúčastněnými stranami v 
tomto odvětví;

Or. en

Pozměňovací návrh 157
Carlo Fidanza

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. konstatuje, že digitalizace 
námořního odvětví, přístavů a lodí musí 
přispět ke snížení jeho emisí, zejména 
prostřednictvím intenzivnější výměny 
aktuálních a kontrolovaných údajů a lepší 
spolupráce mezi zúčastněnými stranami v 
tomto odvětví;

12. konstatuje, že digitalizace 
námořního odvětví, přístavů a lodí může 
přispět ke snížení jeho emisí, zejména 
prostřednictvím intenzivnější výměny 
aktuálních a kontrolovaných údajů a lepší 
spolupráce mezi zúčastněnými stranami v 
tomto odvětví;

Or. en

Pozměňovací návrh 158
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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12. konstatuje, že digitalizace 
námořního odvětví, přístavů a lodí musí 
přispět ke snížení jeho emisí, zejména 
prostřednictvím intenzivnější výměny 
aktuálních a kontrolovaných údajů a lepší 
spolupráce mezi zúčastněnými stranami v 
tomto odvětví;

12. konstatuje, že digitalizace 
námořního odvětví, přístavů a lodí musí 
přispět ke snížení jeho emisí, zejména 
prostřednictvím intenzivnější výměny 
aktuálních a kontrolovaných údajů a lepší 
spolupráce mezi zúčastněnými stranami v 
tomto odvětví; trvá na tom, že plavidla a 
rejdařské společnosti ze třetích zemí se 
musí také do tohoto režimu zapojit a musí 
se účastnit této výměny údajů, a to v plné 
spolupráci a ve shodě se všemi 
zúčastněnými stranami v tomto odvětví;

Or. fr

Pozměňovací návrh 159
Maria Grapini

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. konstatuje, že digitalizace 
námořního odvětví, přístavů a lodí musí 
přispět ke snížení jeho emisí, zejména 
prostřednictvím intenzivnější výměny 
aktuálních a kontrolovaných údajů a lepší 
spolupráce mezi zúčastněnými stranami v 
tomto odvětví;

12. konstatuje, že digitalizace 
námořního odvětví, přístavů a lodí musí 
přispět ke snížení jeho emisí, zejména 
prostřednictvím intenzivnější výměny 
aktuálních a kontrolovaných údajů a lepší 
spolupráce mezi orgány členských států a 
zúčastněnými stranami v tomto odvětví;

Or. ro

Pozměňovací návrh 160
Caroline Nagtegaal, Søren Gade, Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, 
Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Elsi Katainen, Pierre Karleskind

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vítá novou mezní hodnotu obsahu 
síry v palivech ve výši 0,5 %, kterou k 1. 
lednu 2020 zavedla IMO, a zdůrazňuje, že 

13. vítá novou mezní hodnotu obsahu 
síry v palivech ve výši 0,5 %, kterou k 1. 
lednu 2020 zavedla IMO, a zdůrazňuje, že 
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by neměla vést k přesunu znečištění z 
ovzduší do vody; žádá proto Komisi, aby v 
souladu se směrnicí 2019/883/EU zakázala 
pračky výfukových plynů a vypouštění 
odpadních vod a jiných zbytků odpadu do 
moře a zajistila, aby byly odpadní vody a 
zbytky odpadu řádně shromažďovány a 
zpracovávány v přístavních zařízeních pro 
příjem odpadu; vyzývá Komisi, aby se 
obrátila se stejným požadavkem na IMO, 
protože ochrana oceánů si zaslouží 
globální reakci;

by neměla vést k přesunu znečištění z 
ovzduší do vody; žádá proto Komisi a 
členské státy, aby v souladu se směrnicí 
2019/883/EU pracovaly na úrovni IMO na 
komplexním zohlednění dopadů 
vypouštění odpadních vod z praček 
výfukových plynů s otevřeným cyklem na 
životní prostředí, včetně opatření pro boj 
proti možným dopadům; připomíná, že 
členské státy by měly být povzbuzovány k 
přijetí vhodných opatření v souladu se 
směrnicí Evropského parlamentu a Rady 
2000/60/ES1a;

_________________
1a Rámcová směrnice o vodě, která po 
členských státech požaduje, aby do roku 
2027 uvedly povrchové vody do dobrého 
ekologického a chemického stavu.

Or. en

Pozměňovací návrh 161
Henna Virkkunen, Jörgen Warborn, Deirdre Clune, Tom Berendsen, Jens Gieseke

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vítá novou mezní hodnotu obsahu 
síry v palivech ve výši 0,5 %, kterou k 1. 
lednu 2020 zavedla IMO, a zdůrazňuje, že 
by neměla vést k přesunu znečištění z 
ovzduší do vody; žádá proto Komisi, aby v 
souladu se směrnicí 2019/883/EU zakázala 
pračky výfukových plynů a vypouštění 
odpadních vod a jiných zbytků odpadu do 
moře a zajistila, aby byly odpadní vody a 
zbytky odpadu řádně shromažďovány a 
zpracovávány v přístavních zařízeních pro 
příjem odpadu; vyzývá Komisi, aby se 
obrátila se stejným požadavkem na IMO, 
protože ochrana oceánů si zaslouží globální 
reakci;

13. vítá novou mezní hodnotu obsahu 
síry v palivech ve výši 0,5 %, kterou k 1. 
lednu 2020 zavedla IMO, a zdůrazňuje, že 
by neměla vést k přesunu znečištění z 
ovzduší do vody; žádá proto Komisi, aby v 
souladu se směrnicí 2019/883/EU 
podporovala proces v IMO zabývající se 
vypouštěním kapalných odpadů ze 
systémů čištění výfukových plynů do vod a 
zajistila, aby byly zbytky odpadu z těchto 
systémů řádně shromažďovány a 
zpracovávány v přístavních zařízeních pro 
příjem odpadu; vyzývá Komisi, aby se 
obrátila se stejným požadavkem na IMO, 
protože ochrana oceánů si zaslouží globální 
reakci;
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Or. en

Pozměňovací návrh 162
Magdalena Adamowicz, Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vítá novou mezní hodnotu obsahu 
síry v palivech ve výši 0,5 %, kterou k 1. 
lednu 2020 zavedla IMO, a zdůrazňuje, že 
by neměla vést k přesunu znečištění z 
ovzduší do vody; žádá proto Komisi, aby v 
souladu se směrnicí 2019/883/EU zakázala 
pračky výfukových plynů a vypouštění 
odpadních vod a jiných zbytků odpadu do 
moře a zajistila, aby byly odpadní vody a 
zbytky odpadu řádně shromažďovány a 
zpracovávány v přístavních zařízeních pro 
příjem odpadu; vyzývá Komisi, aby se 
obrátila se stejným požadavkem na IMO, 
protože ochrana oceánů si zaslouží globální 
reakci;

13. vítá novou mezní hodnotu obsahu 
síry v palivech ve výši 0,5 %, kterou k 1. 
lednu 2020 zavedla IMO, a zdůrazňuje, že 
by neměla vést k přesunu znečištění z 
ovzduší do vody; žádá proto Komisi, aby v 
souladu se směrnicí 2019/883/EU 
podporovala proces v IMO zabývající se 
vypouštěním kapalných odpadů ze 
systémů čištění výfukových plynů do vod a 
zajistila, aby mohly být zbytky odpadu z 
těchto systémů řádně shromažďovány a 
zpracovávány v přístavních zařízeních pro 
příjem odpadu; vyzývá Komisi, aby se 
obrátila se stejným požadavkem na IMO, 
protože ochrana oceánů si zaslouží globální 
reakci;

Or. en

Pozměňovací návrh 163
Marco Campomenosi, Roman Haider

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vítá novou mezní hodnotu obsahu 
síry v palivech ve výši 0,5 %, kterou k 1. 
lednu 2020 zavedla IMO, a zdůrazňuje, že 
by neměla vést k přesunu znečištění z 
ovzduší do vody; žádá proto Komisi, aby v 
souladu se směrnicí 2019/883/EU zakázala 
pračky výfukových plynů a vypouštění 
odpadních vod a jiných zbytků odpadu do 

13. vítá novou mezní hodnotu obsahu 
síry v palivech ve výši 0,5 %, kterou k 1. 
lednu 2020 zavedla IMO, a zdůrazňuje, že 
by neměla vést k přesunu znečištění z 
ovzduší do vody; žádá proto Komisi, aby v 
souladu se směrnicí 2019/883/EU 
podporovala proces v IMO zabývající se 
vypouštěním kapalných odpadů ze 
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moře a zajistila, aby byly odpadní vody a 
zbytky odpadu řádně shromažďovány a 
zpracovávány v přístavních zařízeních pro 
příjem odpadu; vyzývá Komisi, aby se 
obrátila se stejným požadavkem na IMO, 
protože ochrana oceánů si zaslouží globální 
reakci;

systémů čištění výfukových plynů do vod a 
zajistila, aby mohly být zbytky odpadu z 
těchto systémů řádně shromažďovány a 
zpracovávány v přístavních zařízeních pro 
příjem odpadu; vyzývá Komisi, aby se 
obrátila se stejným požadavkem na IMO, 
protože ochrana oceánů si zaslouží globální 
reakci;

Or. en

Pozměňovací návrh 164
Carlo Fidanza

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vítá novou mezní hodnotu obsahu 
síry v palivech ve výši 0,5 %, kterou k 1. 
lednu 2020 zavedla IMO, a zdůrazňuje, že 
by neměla vést k přesunu znečištění z 
ovzduší do vody; žádá proto Komisi, aby v 
souladu se směrnicí 2019/883/EU zakázala 
pračky výfukových plynů a vypouštění 
odpadních vod a jiných zbytků odpadu do 
moře a zajistila, aby byly odpadní vod a 
zbytky odpadu řádně shromažďovány a 
zpracovávány v přístavních zařízeních pro 
příjem odpadu; vyzývá Komisi, aby se 
obrátila se stejným požadavkem na IMO, 
protože ochrana oceánů si zaslouží globální 
reakci;

13. vítá novou mezní hodnotu obsahu 
síry v palivech ve výši 0,5 %, kterou k 1. 
lednu 2020 zavedla IMO, a zdůrazňuje, že 
by neměla vést k přesunu znečištění z 
ovzduší do vody; žádá proto Komisi, aby v 
souladu se směrnicí 2019/883/EU 
podporovala proces v IMO zabývající se 
vypouštěním kapalných odpadů ze 
systémů čištění výfukových plynů do vod a 
zajistila, aby mohly být zbytky odpadu z 
těchto systémů řádně shromažďovány a 
zpracovávány v přístavních zařízeních pro 
příjem odpadu; vyzývá Komisi, aby se 
obrátila se stejným požadavkem na IMO, 
protože ochrana oceánů si zaslouží globální 
reakci;

Or. en

Pozměňovací návrh 165
Giuseppe Ferrandino

Návrh usnesení
Bod 13
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vítá novou mezní hodnotu obsahu 
síry v palivech ve výši 0,5 %, kterou k 1. 
lednu 2020 zavedla IMO, a zdůrazňuje, že 
by neměla vést k přesunu znečištění z 
ovzduší do vody; žádá proto Komisi, aby v 
souladu se směrnicí 2019/883/EU zakázala 
pračky výfukových plynů a vypouštění 
odpadních vod a jiných zbytků odpadu do 
moře a zajistila, aby byly odpadní vody a 
zbytky odpadu řádně shromažďovány a 
zpracovávány v přístavních zařízeních pro 
příjem odpadu; vyzývá Komisi, aby se 
obrátila se stejným požadavkem na IMO, 
protože ochrana oceánů si zaslouží globální 
reakci;

13. vítá novou mezní hodnotu obsahu 
síry v palivech ve výši 0,5 %, kterou k 1. 
lednu 2020 zavedla IMO, a zdůrazňuje, že 
by neměla vést k přesunu znečištění z 
ovzduší do vody; žádá proto Komisi, aby v 
souladu se směrnicí 2019/883/EU 
urychleně stanovila datum, k němuž bude 
zakázáno používání praček výfukových 
plynů a vypouštění odpadních vod a jiných 
zbytků odpadu do moře; vyzývá Komisi, 
aby se obrátila se stejným požadavkem na 
IMO, protože ochrana oceánů si zaslouží 
globální reakci;

Or. en

Pozměňovací návrh 166
Vera Tax, Johan Danielsson, Kathleen Van Brempt, Maria Grapini, Marianne Vind

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vítá novou mezní hodnotu obsahu 
síry v palivech ve výši 0,5 %, kterou k 1. 
lednu 2020 zavedla IMO, a zdůrazňuje, že 
by neměla vést k přesunu znečištění z 
ovzduší do vody; žádá proto Komisi, aby v 
souladu se směrnicí 2019/883/EU zakázala 
pračky výfukových plynů a vypouštění 
odpadních vod a jiných zbytků odpadu do 
moře a zajistila, aby byly odpadní vody a 
zbytky odpadu řádně shromažďovány a 
zpracovávány v přístavních zařízeních pro 
příjem odpadu; vyzývá Komisi, aby se 
obrátila se stejným požadavkem na IMO, 
protože ochrana oceánů si zaslouží globální 
reakci;

13. vítá novou mezní hodnotu obsahu 
síry v palivech ve výši 0,5 %, kterou k 1. 
lednu 2020 zavedla IMO, a zdůrazňuje, že 
by neměla vést k přesunu znečištění z 
ovzduší do vody; žádá proto Komisi, aby v 
souladu se směrnicí 2019/883/EU zakázala 
používání praček výfukových plynů s 
otevřeným cyklem, postupně ukončila 
používání hybridních praček výfukových 
plynů a praček výfukových plynů s 
uzavřeným cyklem, zakázala vypouštění 
odpadních vod a jiných zbytků odpadu do 
moře a zajistila, aby byly odpadní vody a 
zbytky odpadu řádně shromažďovány a 
zpracovávány v přístavních zařízeních pro 
příjem odpadu; vyzývá Komisi, aby se 
obrátila se stejným požadavkem na IMO, 
protože ochrana oceánů si zaslouží globální 
reakci;
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Or. en

Pozměňovací návrh 167
Emmanouil Fragkos, Carlo Fidanza

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. vybízí Komisi, aby začlenila větrný 
pohon do iniciativy FuelEU Maritime;

14. vybízí Komisi, aby podporovala 
iniciativy v oblasti paliv s nulovými 
emisemi uhlíku s cílem udržitelně 
minimalizovat znečištění ovzduší z 
námořního odvětví;

Or. en

Pozměňovací návrh 168
Vera Tax, Johan Danielsson, Kathleen Van Brempt, Ismail Ertug, Isabel García Muñoz, 
Giuseppe Ferrandino, Maria Grapini, Marianne Vind

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. vybízí Komisi, aby začlenila větrný 
pohon do iniciativy FuelEU Maritime;

14. vybízí Komisi, aby začlenila 
větrný, solární a jiný „nepalivový“ pohon 
do iniciativy FuelEU Maritime;

Or. en

Pozměňovací návrh 169
Caroline Nagtegaal, Søren Gade, Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, 
Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Elsi Katainen

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. vybízí Komisi, aby začlenila větrný 14. vybízí Komisi, aby v rámci 
nadcházející iniciativy FuelEU Maritime 
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pohon do iniciativy FuelEU Maritime; vzala do úvahy pomocné pohonné 
systémy;

Or. en

Pozměňovací návrh 170
Pierre Karleskind

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. vybízí Komisi, aby začlenila větrný 
pohon do iniciativy FuelEU Maritime;

14. vybízí Komisi, aby začlenila 
alternativní pohonné systémy do iniciativy 
FuelEU Maritime;

Or. en

Pozměňovací návrh 171
Johan Van Overtveldt

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. vybízí Komisi, aby začlenila větrný 
pohon do iniciativy FuelEU Maritime;

14. vybízí Komisi, aby začlenila větrný 
pohon do iniciativy FuelEU Maritime pro 
typy plavidel, pro něž je dosažitelná a 
cenově dostupná;

Or. nl

Pozměňovací návrh 172
Karima Delli

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. vybízí Komisi, aby začlenila větrný 14. vybízí Komisi, aby začlenila větrný 
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pohon do iniciativy FuelEU Maritime; pohon do iniciativy FuelEU Maritime; 
vybízí k tomu, aby byly posouzeny stávající 
iniciativy a projekty v oblasti námořní 
nákladní dopravy s použitím plachet a aby 
byl tento alternativní způsob dopravy 
učiněn způsobilým pro evropské 
financování;

Or. fr

Pozměňovací návrh 173
Vera Tax, Johan Danielsson, Kathleen Van Brempt, Ismail Ertug, Isabel García Muñoz, 
Giuseppe Ferrandino, Marianne Vind

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. žádá Komisi, aby zavedla opatření 
na ekologizaci evropského loďařského 
průmyslu a podpořila přechod k modelu 
oběhového hospodářství zohledňujícího 
celý životní cyklus lodí; zdůrazňuje, že je 
důležité podporovat a rozvíjet v EU 
udržitelná řešení pro demontáž plavidel;

15. žádá Komisi, aby zavedla opatření s 
cílem umožnit evropským loděnicím 
dodatečně investovat do udržitelných, 
sociálních a digitalizovaných výrobních 
procesů stavby lodí a podpořila přechod k 
modelu oběhového hospodářství 
zohledňujícího celý životní cyklus lodí; 
zdůrazňuje, že je důležité podporovat a 
rozvíjet v EU udržitelná řešení pro 
demontáž plavidel; v této souvislosti 
zdůrazňuje, že by loděnice měly ve svých 
hodnotových řetězcích uvnitř EU i mimo 
ni postupovat s náležitou péčí v souladu s 
normami OECD a OSN, aby se zabránilo 
nepříznivým dopadům na životní prostředí 
při demontáži plavidel;

Or. en

Pozměňovací návrh 174
Izaskun Bilbao Barandica, Caroline Nagtegaal

Návrh usnesení
Bod 15
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. žádá Komisi, aby zavedla opatření 
na ekologizaci evropského loďařského 
průmyslu a podpořila přechod k modelu 
oběhového hospodářství zohledňujícího 
celý životní cyklus lodí; zdůrazňuje, že je 
důležité podporovat a rozvíjet v EU 
udržitelná řešení pro demontáž plavidel;

15. žádá Komisi, aby při pokroku v 
oblasti udržitelnosti evropského odvětví 
loďařství, které je strategické kvůli svému 
průmyslově-technologickému významu a 
schopnosti vytvářet pracovní místa, 
využila průmyslu. Tento spravedlivý 
přechod by měl pokročit směrem k modelu 
oběhového hospodářství zohledňujícího 
celý životní cyklus lodí; zdůrazňuje, že je 
důležité podporovat a rozvíjet v EU 
udržitelná řešení pro demontáž plavidel;

Or. es

Pozměňovací návrh 175
Marco Campomenosi, Roman Haider

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. žádá Komisi, aby zavedla opatření 
na ekologizaci evropského loďařského 
průmyslu a podpořila přechod k modelu 
oběhového hospodářství zohledňujícího 
celý životní cyklus lodí; zdůrazňuje, že je 
důležité podporovat a rozvíjet v EU 
udržitelná řešení pro demontáž plavidel;

15. žádá Komisi, aby zavedla opatření 
na ekologizaci evropského loďařského 
průmyslu a podpořila přechod k modelu 
oběhového hospodářství zohledňujícího 
celý životní cyklus lodí; zdůrazňuje, že je 
důležité podporovat a rozvíjet v EU 
udržitelná řešení pro stavbu nových a 
modernizaci stávajících plavidel;

Or. en

Pozměňovací návrh 176
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Maria Spyraki, Marian-Jean Marinescu

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. žádá Komisi, aby zavedla opatření 
na ekologizaci evropského loďařského 

15. žádá Komisi, aby zavedla opatření 
na ekologizaci evropského loďařského 
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průmyslu a podpořila přechod k modelu 
oběhového hospodářství zohledňujícího 
celý životní cyklus lodí; zdůrazňuje, že je 
důležité podporovat a rozvíjet v EU 
udržitelná řešení pro demontáž plavidel;

průmyslu a podpořila přechod k modelu 
oběhového hospodářství zohledňujícího 
celý životní cyklus lodí; zdůrazňuje, že je 
důležité podporovat a rozvíjet v EU 
udržitelná řešení pro demontáž plavidel, a 
že EU hraje úlohu při prosazování 
osvědčených postupů v této oblasti na 
mezinárodní úrovni, a připomíná, že 
zařízení na recyklaci lodí z hlavních států 
zabývajících se recyklací, zejména z Indie, 
stále nejsou zahrnuta do seznamu EU 
navzdory jejich výraznému zlepšení 
kvality v posledních letech, a vítá společné 
prohlášení EU-Indie o účinném využívání 
zdrojů a oběhovém hospodářství a 
spolupráci v oblasti recyklace lodí;

Or. en

Pozměňovací návrh 177
Magdalena Adamowicz, Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Maria Spyraki

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. žádá Komisi, aby zavedla opatření 
na ekologizaci evropského loďařského 
průmyslu a podpořila přechod k modelu 
oběhového hospodářství zohledňujícího 
celý životní cyklus lodí; zdůrazňuje, že je 
důležité podporovat a rozvíjet v EU 
udržitelná řešení pro demontáž plavidel;

15. žádá Komisi, aby zavedla opatření 
na ekologizaci evropského loďařského 
průmyslu a podpořila přechod k modelu 
oběhového hospodářství zohledňujícího 
celý životní cyklus lodí; zdůrazňuje, že je 
důležité podporovat a rozvíjet v EU 
udržitelná řešení pro demontáž plavidel a 
úlohu EU při prosazování osvědčených 
postupů umožňujících opětovné použití 
cenných materiálů na mezinárodní 
úrovni; v tomto ohledu vyzývá Komisi, aby 
posoudila, zda zařízení pro recyklaci lodí 
uvedená na stávajícím seznamu EU jsou 
dostatečná k pokrytí potřeb recyklovat 
všechna plavidla plující pod vlajkou EU 
na konci životnosti;

Or. en
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Pozměňovací návrh 178
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. žádá Komisi, aby zavedla opatření 
na ekologizaci evropského loďařského 
průmyslu a podpořila přechod k modelu 
oběhového hospodářství zohledňujícího 
celý životní cyklus lodí; zdůrazňuje, že je 
důležité podporovat a rozvíjet v EU 
udržitelná řešení pro demontáž plavidel;

15. žádá Komisi, aby zavedla opatření 
na ekologizaci evropského loďařského 
průmyslu a podpořila přechod k modelu 
oběhového hospodářství zohledňujícího 
celý životní cyklus lodí; zdůrazňuje, že je 
důležité podporovat a rozvíjet v EU 
udržitelná řešení pro výrobu a demontáž 
plavidel, a tím podporovat místní evropské 
loděnice, a zachovat tak pracovní místa a 
umožnit nezávislost na 3 hlavních 
asijských aktérech, kteří dominují 
světovému trhu v této oblasti;

Or. fr

Pozměňovací návrh 179
Caroline Nagtegaal, Søren Gade, Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, 
Dominique Riquet, Elsi Katainen, Nicola Danti, Pierre Karleskind, Izaskun Bilbao 
Barandica

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. žádá Komisi, aby zavedla opatření 
na ekologizaci evropského loďařského 
průmyslu a podpořila přechod k modelu 
oběhového hospodářství zohledňujícího 
celý životní cyklus lodí; zdůrazňuje, že je 
důležité podporovat a rozvíjet v EU 
udržitelná řešení pro demontáž plavidel;

15. žádá Komisi, aby zavedla opatření 
na ekologizaci evropského loďařského 
průmyslu, která budou doprovázena 
nezbytným financováním, a podpořila 
přechod k modelu oběhového hospodářství 
zohledňujícího celý životní cyklus lodí; 
zdůrazňuje, že je důležité podporovat a 
rozvíjet v EU udržitelná řešení pro 
demontáž plavidel v souladu s novým 
akčním plánem pro oběhové hospodářství;

Or. en
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Pozměňovací návrh 180
Sven Schulze

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. žádá Komisi, aby zavedla opatření 
na ekologizaci evropského loďařského 
průmyslu a podpořila přechod k modelu 
oběhového hospodářství zohledňujícího 
celý životní cyklus lodí; zdůrazňuje, že je 
důležité podporovat a rozvíjet v EU 
udržitelná řešení pro demontáž plavidel;

15. žádá Komisi, aby zavedla opatření 
na ekologizaci evropského loďařského 
průmyslu a podpořila přechod k modelu 
oběhového hospodářství zohledňujícího 
celý životní cyklus lodí; zdůrazňuje, že je 
důležité podporovat a rozvíjet v EU 
udržitelná řešení pro demontáž plavidel, 
která by měla stále častěji probíhat v EU a 
nikoli ve třetích zemích;

Or. de

Pozměňovací návrh 181
Maria Grapini

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. žádá Komisi, aby zavedla opatření 
na ekologizaci evropského loďařského 
průmyslu a podpořila přechod k modelu 
oběhového hospodářství zohledňujícího 
celý životní cyklus lodí; zdůrazňuje, že je 
důležité podporovat a rozvíjet v EU 
udržitelná řešení pro demontáž plavidel;

15. žádá Komisi, aby zavedla opatření 
na ekologizaci evropského loďařského 
průmyslu a podpořila ve všech členských 
státech přechod k modelu oběhového 
hospodářství zohledňujícího celý životní 
cyklus lodí; zdůrazňuje, že je důležité 
podporovat a rozvíjet v EU udržitelná 
řešení pro demontáž plavidel;

Or. ro

Pozměňovací návrh 182
Karima Delli

Návrh usnesení



AM\1217565CS.docx 91/118 PE660.197v01-00

CS

Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. žádá Komisi, aby zavedla opatření 
na ekologizaci evropského loďařského 
průmyslu a podpořila přechod k modelu 
oběhového hospodářství zohledňujícího 
celý životní cyklus lodí; zdůrazňuje, že je 
důležité podporovat a rozvíjet v EU 
udržitelná řešení pro demontáž plavidel;

15. žádá Komisi, aby zavedla opatření 
na ekologizaci evropského loďařského 
průmyslu (včetně subjektů zajišťujících 
opravy) a podpořila přechod k modelu 
oběhového hospodářství zohledňujícího 
celý životní cyklus lodí; zdůrazňuje, že je 
důležité podporovat a rozvíjet v EU 
udržitelná řešení pro demontáž plavidel;

Or. fr

Pozměňovací návrh 183
Johan Van Overtveldt

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. žádá Komisi, aby zavedla opatření 
na ekologizaci evropského loďařského 
průmyslu a podpořila přechod k modelu 
oběhového hospodářství zohledňujícího 
celý životní cyklus lodí; zdůrazňuje, že je 
důležité podporovat a rozvíjet v EU 
udržitelná řešení pro demontáž plavidel;

15. žádá Komisi, aby zavedla opatření 
na ekologizaci evropského loďařského 
průmyslu a podpořila přechod k modelu 
oběhového hospodářství zohledňujícího 
celý životní cyklus lodí; zdůrazňuje, že je 
důležité podporovat a rozvíjet v EU i mimo 
ni udržitelná řešení pro demontáž plavidel;

Or. nl

Pozměňovací návrh 184
Henna Virkkunen, Jörgen Warborn, Deirdre Clune, Tom Berendsen, Jens Gieseke

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. zdůrazňuje, že při snižování emisí 
z námořní dopravy je třeba využívat všech 
snadno použitelných možností, včetně 
překlenovacích technologií jako alternativ 
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pro těžké topné oleje, jako je LNG; 
konstatuje, že infrastrukturu LNG lze 
modernizovat pro rozsáhlé zavádění 
budoucích paliv s nízkými nebo nulovými 
emisemi uhlíku;

Or. en

Pozměňovací návrh 185
Carlo Fidanza

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. naléhavě vyzývá Komisi, aby v 
rámci revize směrnice 2014/94/EU 
stanovila ambicióznější cíle pro výstavbu 
infrastruktury pro LNG a pevninskou 
elektřinu a aby se s členskými státy 
dohodla na tom, že část finančních 
prostředků poskytnutých z nástroje Next 
Generation EU bude konkrétně přidělena 
na podporu investic v této oblasti;

Or. en

Pozměňovací návrh 186
Pierre Karleskind

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. žádá Komisi, aby v rámci svých 
programů financování na úrovni EU, 
zejména programu Horizont Evropa, 
podporovala výzkum a zavádění čistých 
technologií a paliv; zdůrazňuje potenciál 
elektřiny získané výhradně z dodatečných 
obnovitelných zdrojů: zeleného vodíku, 
čpavku a větrné energie; domnívá se, že 
přístavy jsou přirozenými uzly pro výrobu, 

16. žádá Komisi, aby v rámci svých 
programů financování na úrovni EU, 
zejména programu Horizont Evropa, 
podporovala výzkum a zavádění čistých 
technologií a paliv; domnívá se, že přístavy 
jsou přirozenými uzly pro výrobu, 
distribuci a přepravu paliv získaných z 
obnovitelných zdrojů;
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distribuci a přepravu paliv získaných z 
obnovitelných zdrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 187
Caroline Nagtegaal, Søren Gade, Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, 
Dominique Riquet, Elsi Katainen, Pierre Karleskind

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. žádá Komisi, aby v rámci svých 
programů financování na úrovni EU, 
zejména programu Horizont Evropa, 
podporovala výzkum a zavádění čistých 
technologií a paliv; zdůrazňuje potenciál 
elektřiny získané výhradně z dodatečných 
obnovitelných zdrojů: zeleného vodíku, 
čpavku a větrné energie; domnívá se, že 
přístavy jsou přirozenými uzly pro výrobu, 
distribuci a přepravu paliv získaných z 
obnovitelných zdrojů;

16. žádá Komisi, aby v rámci svých 
programů financování na úrovni EU, 
zejména programu Horizont Evropa, 
podporovala výzkum a zavádění čistých 
technologií a paliv; zdůrazňuje potenciál 
elektřiny získané výhradně z dodatečných 
obnovitelných zdrojů: zeleného vodíku, 
čpavku a větrné energie; v tomto ohledu 
zdůrazňuje finanční dopady přechodu na 
uhlíkově neutrální paliva, a to jak pro 
loďařské odvětví, tak pro dodavatelský 
řetězec paliv na pevnině; domnívá se, že 
přístavy jsou přirozenými uzly pro výrobu, 
skladování, distribuci a přepravu 
obnovitelné a nízkouhlíkové energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 188
Magdalena Adamowicz, Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Maria Spyraki

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. žádá Komisi, aby v rámci svých 
programů financování na úrovni EU, 
zejména programu Horizont Evropa, 
podporovala výzkum a zavádění čistých 

16. žádá Komisi, aby v rámci svých 
programů financování na úrovni EU, 
zejména programu Horizont Evropa, 
podporovala výzkum a zavádění čistých 
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technologií a paliv; zdůrazňuje potenciál 
elektřiny získané výhradně z dodatečných 
obnovitelných zdrojů: zeleného vodíku, 
čpavku a větrné energie; domnívá se, že 
přístavy jsou přirozenými uzly pro výrobu, 
distribuci a přepravu paliv získaných z 
obnovitelných zdrojů;

technologií a paliv; zdůrazňuje potenciál 
elektřiny získané výhradně z dodatečných 
zdrojů: obnovitelného a nízkouhlíkového 
vodíku, čpavku a větrné energie; domnívá 
se, že přístavy jsou přirozenými uzly pro 
výrobu, distribuci a přepravu paliv 
získaných z obnovitelných zdrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 189
Dominique Riquet

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. žádá Komisi, aby v rámci svých 
programů financování na úrovni EU, 
zejména programu Horizont Evropa, 
podporovala výzkum a zavádění čistých 
technologií a paliv; zdůrazňuje potenciál 
elektřiny získané výhradně z dodatečných 
obnovitelných zdrojů: zeleného vodíku, 
čpavku a větrné energie; domnívá se, že 
přístavy jsou přirozenými uzly pro výrobu, 
distribuci a přepravu paliv získaných z 
obnovitelných zdrojů;

16. žádá Komisi, aby v rámci svých 
programů financování na úrovni EU, 
zejména programů Horizont Evropa a 
InvestEU, podporovala výzkum a zavádění 
čistých technologií a paliv; zdůrazňuje 
potenciál elektřiny získané výhradně z 
dodatečných obnovitelných zdrojů: 
zeleného vodíku, čpavku a větrné energie; 
domnívá se, že přístavy jsou přirozenými 
uzly pro výrobu, distribuci a přepravu paliv 
získaných z obnovitelných zdrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 190
Karima Delli

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. žádá Komisi, aby v rámci svých 
programů financování na úrovni EU, 
zejména programu Horizont Evropa, 
podporovala výzkum a zavádění čistých 
technologií a paliv; zdůrazňuje potenciál 

16. žádá Komisi, aby v rámci svých 
programů financování na úrovni EU, 
zejména programu Horizont Evropa, 
podporovala výzkum a zavádění čistých 
technologií a paliv; zdůrazňuje potenciál 
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elektřiny získané výhradně z dodatečných 
obnovitelných zdrojů: zeleného vodíku, 
čpavku a větrné energie; domnívá se, že 
přístavy jsou přirozenými uzly pro výrobu, 
distribuci a přepravu paliv získaných z 
obnovitelných zdrojů;

elektřiny získané výhradně z dodatečných 
obnovitelných zdrojů: zeleného vodíku, 
čpavku a větrné energie; domnívá se, že 
přístavy jsou přirozenými uzly pro výrobu, 
distribuci a přepravu paliv získaných z 
obnovitelných zdrojů; vyzývá k 
opětovnému začlenění výzev k překládání 
projektů programu „Zelená dohoda“, 
který Komise zahájila v rámci programu 
Horizont 2020, do rámce programu 
Horizont Evropa, zejména za účelem 
ekologizace námořního odvětví a podpory 
inovací v oblasti výzkumu a využívání 
obnovitelných energií v dopravě;

Or. fr

Pozměňovací návrh 191
Izaskun Bilbao Barandica, Caroline Nagtegaal

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. domnívá se, že celý proces 
realistického přechodu k cíli nulových 
emisí by měl vycházet ze zapojení a účasti 
subjektů z odvětví a z podpory 
Společenství vyjádřené pomocí vhodného 
rozpočtu a dialogu, flexibility a náležité 
péče s cílem podnítit nezbytné normativní 
reformy. Tyto podmínky jsou nezbytné pro 
podnícení strategické spolupráce 
zaměřené na udržitelnost prostřednictvím 
nástrojů, jako je společně naplánované 
partnerství „nulové emise pro námořní 
dopravu“;

Or. es

Pozměňovací návrh 192
Caroline Nagtegaal, Søren Gade, Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, 
Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Elsi Katainen, Nicola Danti, Pierre 
Karleskind
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Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. žádá Komisi, aby projekty 
zaměřené na dekarbonizaci námořní 
dopravy a snížení znečištění zahrnula mezi 
způsobilé pro financování v rámci politiky 
soudržnosti a prostřednictvím evropských 
strukturálních a investičních fondů, jakož i 
Nástroje pro propojení Evropy a Zelené 
dohody;

17. žádá Komisi, aby projekty 
zaměřené na dekarbonizaci námořní 
dopravy a snížení znečištění zahrnula mezi 
způsobilé pro financování v rámci politiky 
soudržnosti a prostřednictvím evropských 
strukturálních a investičních fondů, 
Nástroje pro propojení Evropy a Zelené 
dohody; zdůrazňuje, že je důležité vytvářet 
synergie a doplňkovost mezi různými 
řešeními financování EU, aniž by došlo k 
vytváření zbytečné administrativní zátěže, 
která by odrazovala soukromé investice, a 
tím zpomalila technologický pokrok a v 
důsledku i zlepšení nákladové účinnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 193
Karima Delli

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. žádá Komisi, aby projekty 
zaměřené na dekarbonizaci námořní 
dopravy a snížení znečištění zahrnula mezi 
způsobilé pro financování v rámci politiky 
soudržnosti a prostřednictvím evropských 
strukturálních a investičních fondů, jakož i 
Nástroje pro propojení Evropy a Zelené 
dohody;

17. žádá Komisi, aby projekty 
zaměřené na dekarbonizaci námořní 
dopravy a snížení znečištění, včetně 
nezbytné infrastruktury a zařízení, 
zahrnula mezi způsobilé pro financování v 
rámci politiky soudržnosti a 
prostřednictvím evropských strukturálních 
a investičních fondů, jakož i Nástroje pro 
propojení Evropy a Zelené dohody;

Or. fr

Pozměňovací návrh 194
Mario Furore, Laura Ferrara
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Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. žádá Komisi, aby projekty 
zaměřené na dekarbonizaci námořní 
dopravy a snížení znečištění zahrnula mezi 
způsobilé pro financování v rámci politiky 
soudržnosti a prostřednictvím evropských 
strukturálních a investičních fondů, jakož i 
Nástroje pro propojení Evropy a Zelené 
dohody;

17. žádá Komisi, aby projekty 
zaměřené na dekarbonizaci námořní 
dopravy a snížení znečištění zahrnula mezi 
způsobilé pro financování v rámci politiky 
soudržnosti a prostřednictvím evropských 
strukturálních a investičních fondů, jakož i 
Nástroje pro propojení Evropy a Zelené 
dohody; vyzývá Komisi, aby v souladu se 
Zelenou dohodou navrhla plán 
modernizace lodí a poskytla finanční 
prostředky a zařízení na podporu 
námořního odvětví při přechodu na 
hospodářství s nulovými emisemi, a to 
rovněž s přihlédnutím k sociálnímu 
aspektu transformace;

Or. it

Pozměňovací návrh 195
João Ferreira

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. vyzývá k vytvoření portálu POSEI 
pro oblast dopravy, jehož prostřednictvím 
by byla financována modernizace, 
environmentální účinnost a dostupnost 
služeb námořní dopravy v 
nejvzdálenějších regionech, čímž přispěje 
k jejich sociálně-ekonomickému rozvoji a 
ke zlepšení územního propojení a 
poskytování služeb s cílem bojovat proti 
izolaci a podpořit skutečné sbližování se 
zbytkem EU; vyzývá k vytvoření nástroje 
pro dotování námořní přepravy 
cestujících mezi pevninou a ostrovy;

Or. pt
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Pozměňovací návrh 196
Magdalena Adamowicz, Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Maria Spyraki, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. připomíná, že cíle dekarbonizace a 
přechodu na jiný druh dopravy by měly být 
podporovány z Nástroje pro propojení 
Evropy, který by měl mít k dispozici více 
rozpočtových zdrojů;

18. připomíná, že cíle dekarbonizace a 
přechodu na jiný druh dopravy by měly být 
podporovány z Nástroje pro propojení 
Evropy, který by měl mít k dispozici více 
rozpočtových zdrojů; vyjadřuje v tomto 
ohledu politování nad rozhodnutím Rady 
snížit rozpočtové prostředky na programy 
zaměřené na budoucnost, jako jsou 
Nástroj pro propojení Evropy, InvestEU a 
Horizont Evropa; konstatuje, že 
ambiciózní program EU pro snižování 
emisí uhlíku se musí se opírat o 
odpovídající financování a finanční 
nástroje;

Or. en

Pozměňovací návrh 197
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. připomíná, že cíle dekarbonizace a 
přechodu na jiný druh dopravy by měly 
být podporovány z Nástroje pro propojení 
Evropy, který by měl mít k dispozici více 
rozpočtových zdrojů;

18. připomíná, že cíle dekarbonizace a 
přechodu na železniční dopravu a 
intermodalitu by měly být podporovány z 
Nástroje pro propojení Evropy, který by 
měl mít k dispozici více rozpočtových 
zdrojů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 198
Caroline Nagtegaal, Søren Gade, Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, 
Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Elsi Katainen, Pierre Karleskind

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. připomíná, že Evropská investiční 
banka (EIB) poskytuje podporu 
atraktivním kapitálovým úvěrům, 
domnívá se však, že by se měla snížit 
prahová hodnota pro financování 
projektů malého rozsahu; v této 
souvislosti poukazuje na to, že program 
záruk pro ekologickou lodní dopravu, 
jehož cílem je urychlit provádění investic 
evropských rejdařských společností do 
ekologičtějších technologií, by měl rovněž 
poskytovat podporu menším transakcím, 
včetně flexibilnějších úvěrových 
podmínek; dále se domnívá, že EIB by 
měla poskytovat financování před 
dodáním i po dodání lodí, což by výrazně 
posílilo provádění a životaschopnost 
projektů;

Or. en

Pozměňovací návrh 199
Marco Campomenosi, Roman Haider

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. naléhavě vyzývá EIB, aby 
pozastavila svou „úvěrovou politiku“ pro 
alternativní fosilní paliva (tj. paliva 
zajišťující významné snížení uhlíkové 
stopy a emisí znečišťujících ovzduší), 
která předpokládá, že nebude financovat 
projekty zaměřené na šíření LNG;

Or. en
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Pozměňovací návrh 200
Vera Tax, Johan Danielsson, Kathleen Van Brempt, Ismail Ertug, Isabel García Muñoz, 
Giuseppe Ferrandino, Maria Grapini, Marianne Vind

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. vyjadřuje politování nad 
rozhodnutím Rady snížit rozpočtové 
prostředky na programy zaměřené na 
budoucnost, jako jsou Nástroj pro 
propojení Evropy, InvestEU a Horizont 
Evropa; konstatuje, že ambiciózní 
program EU pro snižování emisí uhlíku se 
musí se opírat o odpovídající financování 
a finanční nástroje;

Or. en

Pozměňovací návrh 201
Andris Ameriks

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. vyjadřuje v tomto ohledu 
politování nad rozhodnutím Rady snížit 
rozpočtové prostředky na programy 
zaměřené na budoucnost, jako jsou 
Nástroj pro propojení Evropy, InvestEU a 
Horizont Evropa; konstatuje, že 
ambiciózní program EU pro snižování 
emisí uhlíku se musí se opírat o 
odpovídající financování a finanční 
nástroje;

Or. en

Pozměňovací návrh 202
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Johan Van Overtveldt

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. v této souvislosti vyjadřuje 
politování nad rozhodnutím Rady snížit 
tyto rozpočty, které jsou rovněž zásadní 
pro inovativní řešení pro udržitelný 
přechod; zdůrazňuje, že strategická 
hodnota přístavů a námořního odvětví by 
se měla jasně odrážet ve výši vyčleněných 
prostředků z rozpočtu Nástroje pro 
propojení Evropy II;

Or. nl

Pozměňovací návrh 203
Isabel García Muñoz, Vera Tax

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. zdůrazňuje, že rychlé úsilí o 
dekarbonizaci a impulz systémů pobídek 
pro čistou energii v odvětví námořní 
dopravy by vedly k potřebě rekvalifikace a 
odborné přípravy pracovníků; připomíná, 
že v této věci by bylo třeba počítat s 
financováním ze strany EU a členských 
států; vybízí Komisi, aby vytvořila síť EU 
pro výměnu osvědčených postupů ohledně 
toho, jak přizpůsobit pracovní sílu novým 
potřebám odvětví;

Or. en

Pozměňovací návrh 204
Magdalena Adamowicz, Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Maria Spyraki, Elissavet Vozemberg-Vrionidi



PE660.197v01-00 102/118 AM\1217565CS.docx

CS

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. konstatuje, že méně než 10 % 
stávajícího rozpočtu Nástroje pro 
propojení Evropy (2014–2020) směřovalo 
do odvětví námořní dopravy; domnívá se, 
že podíl získaných finančních prostředků 
neodráží strategický význam námořního 
odvětví a přístavů pro hospodářství EU; 
vyjadřuje v tomto ohledu politování nad 
rozhodnutím Rady o předběžném 
přidělení značné částky obecného 
finančního krytí Nástroje pro propojení 
Evropy č. 2 v oblasti dopravy ve prospěch 
jediného druhu dopravy;

Or. en

Pozměňovací návrh 205
Andris Ameriks

Návrh usnesení
Bod 18 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18b. konstatuje, že méně než 10 % 
stávajícího rozpočtu Nástroje pro 
propojení Evropy (2014-2020) směřovalo 
do odvětví námořní dopravy; domnívá se, 
že podíl získaných finančních prostředků 
neodráží strategický význam námořního 
odvětví a přístavů pro hospodářství EU; 
vyjadřuje v tomto ohledu politování nad 
rozhodnutím Rady o předběžném 
přidělení značné částky obecného 
finančního krytí Nástroje pro propojení 
Evropy č. 2 v oblasti dopravy ve prospěch 
jediného druhu dopravy;

Or. en
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Pozměňovací návrh 206
Dominique Riquet

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. připomíná, že emise metanu mají 
významný dopad na změnu klimatu, a 
zdůrazňuje, že peníze evropských 
daňových poplatníků by měly být 
používány pouze na dlouhodobě 
udržitelné alternativy, u nichž nehrozí, že 
povedou k zakonzervování stávajícího 
stavu, jako je tomu v případě LNG;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 207
Magdalena Adamowicz, Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Maria Spyraki, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. připomíná, že emise metanu mají 
významný dopad na změnu klimatu, a 
zdůrazňuje, že peníze evropských 
daňových poplatníků by měly být 
používány pouze na dlouhodobě 
udržitelné alternativy, u nichž nehrozí, že 
povedou k zakonzervování stávajícího 
stavu, jako je tomu v případě LNG;

19. připomíná, že změna klimatu a 
dekarbonizace jsou pro námořní odvětví 
velkou výzvou; zdůrazňuje, že je nezbytné 
co nejdříve dosáhnout vrcholu emisí a že v 
současné době neexistují žádná paliva s 
nulovými emisemi uhlíku; v této 
souvislosti zdůrazňuje, že na podporu 
zavádění technologií s nižšími a nulovými 
emisemi uhlíku je nezbytná finanční 
podpora; domnívá se, že LNG by měl být 
uznán jako přechodné palivo;

Or. en

Pozměňovací návrh 208
Caroline Nagtegaal, Søren Gade, Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Elsi 
Katainen, Nicola Danti, Pierre Karleskind, Izaskun Bilbao Barandica
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Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. připomíná, že emise metanu mají 
významný dopad na změnu klimatu, a 
zdůrazňuje, že peníze evropských 
daňových poplatníků by měly být 
používány pouze na dlouhodobě 
udržitelné alternativy, u nichž nehrozí, že 
povedou k zakonzervování stávajícího 
stavu, jako je tomu v případě LNG;

19. připomíná, že emise skleníkových 
plynů mají významný dopad na změnu 
klimatu; zdůrazňuje, že k úspěšné 
dekarbonizaci odvětví námořní dopravy je 
zapotřebí celostní přístup; v tomto ohledu 
zdůrazňuje, že další legislativní návrhy a 
využití finančních prostředků by měly 
zohledňovat různé iniciativy a sdílené 
osvědčené postupy, které jsou již v tomto 
odvětví v souvislosti se zásadou 
technologické neutrality prováděny;

Or. en

Pozměňovací návrh 209
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. připomíná, že emise metanu mají 
významný dopad na změnu klimatu, a 
zdůrazňuje, že peníze evropských 
daňových poplatníků by měly být 
používány pouze na dlouhodobě udržitelné 
alternativy, u nichž nehrozí, že povedou k 
zakonzervování stávajícího stavu, jako je 
tomu v případě LNG;

19. připomíná, že emise metanu mají 
významný dopad na změnu klimatu, a 
zdůrazňuje, že finanční prostředky EU by 
měly být používány především na 
dlouhodobě udržitelná řešení;

Or. en

Pozměňovací návrh 210
Henna Virkkunen, Jörgen Warborn, Deirdre Clune, Tom Berendsen, Jens Gieseke

Návrh usnesení
Bod 19



AM\1217565CS.docx 105/118 PE660.197v01-00

CS

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. připomíná, že emise metanu mají 
významný dopad na změnu klimatu, a 
zdůrazňuje, že peníze evropských 
daňových poplatníků by měly být 
používány pouze na dlouhodobě 
udržitelné alternativy, u nichž nehrozí, že 
povedou k zakonzervování stávajícího 
stavu, jako je tomu v případě LNG;

19. připomíná, že emise metanu mají 
významný dopad na změnu klimatu, a 
zdůrazňuje, že je třeba investovat do 
rozvoje dlouhodobě udržitelných 
alternativ, jako jsou vodík, bioplyn a 
syntetická paliva;

Or. en

Pozměňovací návrh 211
Sven Schulze

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. připomíná, že emise metanu mají 
významný dopad na změnu klimatu, a 
zdůrazňuje, že peníze evropských 
daňových poplatníků by měly být 
používány pouze na dlouhodobě udržitelné 
alternativy, u nichž nehrozí, že povedou k 
zakonzervování stávajícího stavu, jako je 
tomu v případě LNG;

19. připomíná, že emise metanu mají 
významný dopad na změnu klimatu, a 
zdůrazňuje, že peníze evropských 
daňových poplatníků by měly být 
používány pouze na dlouhodobě udržitelné 
alternativy; považuje však LNG za důležitý 
zdroj energie pro pohon, která má v 
přechodném období zajistit čistší lodní 
dopravu, dokud nebudou nalezeny jiné 
možnosti pohonu a energie;

Or. de

Pozměňovací návrh 212
Julie Lechanteux, Philippe Olivier, Marco Campomenosi

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. připomíná, že emise metanu mají 
významný dopad na změnu klimatu, a 
zdůrazňuje, že peníze evropských 

19. připomíná, že emise metanu mají 
významný dopad na změnu klimatu, a 
zdůrazňuje, že peníze evropských 
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daňových poplatníků by měly být 
používány pouze na dlouhodobě udržitelné 
alternativy, u nichž nehrozí, že povedou k 
zakonzervování stávajícího stavu, jako je 
tomu v případě LNG;

daňových poplatníků by měly být 
používány pouze na dlouhodobě udržitelné 
alternativy; jelikož však LNG představuje 
alternativní řešení, měla by být povolena 
snížená sazba daně, dokud nebudou jiné 
alternativy technologicky zralé a dostupné 
na trhu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 213
Andris Ameriks

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. připomíná, že emise metanu mají 
významný dopad na změnu klimatu, a 
zdůrazňuje, že peníze evropských 
daňových poplatníků by měly být 
používány pouze na dlouhodobě udržitelné 
alternativy, u nichž nehrozí, že povedou k 
zakonzervování stávajícího stavu, jako je 
tomu v případě LNG;

19. připomíná, že emise metanu mají 
významný dopad na změnu klimatu, a 
zdůrazňuje, že peníze evropských 
daňových poplatníků by měly být 
používány pouze na dlouhodobě udržitelné 
alternativy; avšak vzhledem k tomu, že 
LNG představuje přechodné řešení, měla 
by být povolena snížená sazba daně, 
dokud nebudou jiná alternativní řešení 
technicky zralá a dostupná na trhu; 

Or. en

Pozměňovací návrh 214
Cláudia Monteiro de Aguiar

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. připomíná, že emise metanu mají 
významný dopad na změnu klimatu, a 
zdůrazňuje, že peníze evropských 
daňových poplatníků by měly být 
používány pouze na dlouhodobě udržitelné 
alternativy, u nichž nehrozí, že povedou k 

19. připomíná, že emise metanu mají 
významný dopad na změnu klimatu, a 
zdůrazňuje, že peníze evropských 
daňových poplatníků by měly být 
používány pouze na dlouhodobě udržitelné 
alternativy, u nichž nehrozí, že povedou k 
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zakonzervování stávajícího stavu, jako je 
tomu v případě LNG;

zakonzervování stávajícího stavu; 
konstatuje, že LNG by jako přechodné 
palivo měl být součástí energetického 
systému pro námořní dopravu, a držet tak 
krok s technologickým vývojem v tomto 
ohledu;

Or. pt

Pozměňovací návrh 215
Andris Ameriks

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. připomíná, že emise metanu mají 
významný dopad na změnu klimatu, a 
zdůrazňuje, že peníze evropských 
daňových poplatníků by měly být 
používány pouze na dlouhodobě udržitelné 
alternativy, u nichž nehrozí, že povedou k 
zakonzervování stávajícího stavu, jako je 
tomu v případě LNG;

19. připomíná, že emise metanu mají 
významný dopad na změnu klimatu, a 
zdůrazňuje, že peníze evropských 
daňových poplatníků by měly být 
používány pouze na dlouhodobě udržitelné 
alternativy, u nichž nehrozí, že povedou k 
zakonzervování stávajícího stavu; 
vzhledem k tomu, že LNG by měl být 
uznán za přechodné palivo, které by mělo 
být nadále financováno, aby se umožnilo 
dlouhodobé plánování a zabránilo 
postihování průkopníků;

Or. en

Pozměňovací návrh 216
Johan Van Overtveldt

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. připomíná, že emise metanu mají 
významný dopad na změnu klimatu, a 
zdůrazňuje, že peníze evropských 
daňových poplatníků by měly být 
používány pouze na dlouhodobě udržitelné 

19. připomíná, že emise metanu mají 
významný dopad na změnu klimatu, a 
zdůrazňuje, že peníze evropských 
daňových poplatníků by měly být 
používány pouze na dlouhodobě udržitelné 
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alternativy, u nichž nehrozí, že povedou k 
zakonzervování stávajícího stavu, jako je 
tomu v případě LNG;

alternativy, u nichž nehrozí, že povedou k 
zakonzervování stávajícího stavu;

Or. nl

Pozměňovací návrh 217
Pierre Karleskind

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. připomíná, že emise metanu mají 
významný dopad na změnu klimatu, a 
zdůrazňuje, že peníze evropských 
daňových poplatníků by měly být 
používány pouze na dlouhodobě udržitelné 
alternativy, u nichž nehrozí, že povedou k 
zakonzervování stávajícího stavu, jako je 
tomu v případě LNG;

19. připomíná, že emise metanu mají 
významný dopad na změnu klimatu, a 
zdůrazňuje, že peníze evropských 
daňových poplatníků by měly být 
používány pouze na dlouhodobě udržitelné 
alternativy;

Or. en

Pozměňovací návrh 218
Maria Grapini

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. připomíná, že emise metanu mají 
významný dopad na změnu klimatu, a 
zdůrazňuje, že peníze evropských 
daňových poplatníků by měly být 
používány pouze na dlouhodobě udržitelné 
alternativy, u nichž nehrozí, že povedou k 
zakonzervování stávajícího stavu, jako je 
tomu v případě LNG;

19. připomíná, že emise metanu mají 
významný dopad na změnu klimatu, a 
zdůrazňuje, že peníze evropských 
daňových poplatníků by měly být postupně 
používány pouze na dlouhodobě udržitelné 
alternativy, u nichž nehrozí, že povedou k 
zakonzervování stávajícího stavu, jako je 
tomu v případě LNG;

Or. ro



AM\1217565CS.docx 109/118 PE660.197v01-00

CS

Pozměňovací návrh 219
Johan Van Overtveldt

Návrh usnesení
Bod 19 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19a. vyzývá Komisi, aby při přechodu 
na klimatickou neutralitu uznala význam 
LNG jako překlenovacího paliva, zejména 
u hybridních motorů; zdůrazňuje význam 
dalšího výzkumu a inovací pro další 
snížení úniků metanu;

Or. nl

Pozměňovací návrh 220
Caroline Nagtegaal, Søren Gade, Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, 
Dominique Riquet

Návrh usnesení
Bod 19 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19a. domnívá se, že pro transformaci 
na klimaticky neutrální odvětví vodní 
dopravy jsou zapotřebí flexibilní pravidla 
státní podpory, aniž by docházelo k 
nepřiměřenému narušení rovných 
podmínek v Evropě; naléhavě vyzývá 
Komisi, aby vyjasnila otázky státní 
podpory pro udržitelné dopravní projekty;

Or. en

Pozměňovací návrh 221
Vera Tax, Johan Danielsson, Kathleen Van Brempt, Ismail Ertug, Isabel García Muñoz, 
Giuseppe Ferrandino, Maria Grapini, Marianne Vind

Návrh usnesení
Bod 19 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19a. zdůrazňuje, že finanční podpora 
nebo dotace pro vnitrostátní námořní 
odvětví by měly být podmíněny investicemi 
do životního prostředí a cíli těchto odvětví;

Or. en

Pozměňovací návrh 222
Mario Furore, Laura Ferrara

Návrh usnesení
Bod 19 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19a. vyzývá Komisi, aby zavedla 
označování nezávadnosti pro životní 
prostředí pro námořní společnosti, které 
splňují kritéria snižování emisí, spotřeby 
vody, zpracování odpadu a dopadu na 
životní prostředí.

Or. it

Pozměňovací návrh 223
Caroline Nagtegaal, Søren Gade, Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, 
Izaskun Bilbao Barandica, Pierre Karleskind

Návrh usnesení
Bod 19 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19b. poukazuje na hospodářské 
důsledky pandemie COVID-19 pro odvětví 
vodní dopravy, zejména pro hromadnou 
přepravu cestujících; vyzývá členské státy, 
aby do svých národních plánů obnovy 
začlenily jako prioritu odvětví vodní 
dopravy, aby bylo zajištěno, že toto odvětví 
bude mít komplexní přístup ke zdrojům 
vyčleněným v rámci facility na podporu 
oživení a odolnosti; dále žádá Komisi, aby 
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prozkoumala iniciativy inteligentních 
investic pro udržitelné a odolné oživení 
tohoto odvětví;

Or. en

Pozměňovací návrh 224
Johan Van Overtveldt

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. žádá Komisi, aby zajistila řádnou 
transparentnost a dostupnost informací o 
vlivu lodí na životní prostředí zavedením 
evropského systému označování a aby 
zavedla koncepci „ekologických lodí“;

20. žádá Komisi, aby podporovala 
stávající environmentální index lodí 
(Environmental Ship Index, ESI), zlepšila 
transparentnost a dostupnost informací a 
prováděla výměnu osvědčených postupů, a 
ponechala přitom prostor pro místní 
priority a řešení uzpůsobená individuální 
situaci; 

Or. nl

Pozměňovací návrh 225
Magdalena Adamowicz, Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Maria Spyraki

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. žádá Komisi, aby zajistila řádnou 
transparentnost a dostupnost informací o 
vlivu lodí na životní prostředí zavedením 
evropského systému označování a aby 
zavedla koncepci „ekologických lodí“;

20. připomíná, že údaje o energetické 
náročnosti lodě jsou v současné době k 
dispozici v rámci systému EU pro 
monitorování, vykazování a ověřování a 
že řada iniciativ zdola nahoru testuje 
různé parametry, aby byla zajištěna 
transparentnost a dostupnost informací o 
vlivu lodí na životní prostředí; žádá 
Komisi, aby posoudila přidanou hodnotu 
zavedení evropského systému označování a 
provedení koncepce „ekologických lodí“;
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Or. en

Pozměňovací návrh 226
Caroline Nagtegaal, Søren Gade, Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, 
Izaskun Bilbao Barandica, Elsi Katainen, Pierre Karleskind

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. žádá Komisi, aby zajistila řádnou 
transparentnost a dostupnost informací o 
vlivu lodí na životní prostředí zavedením 
evropského systému označování a aby 
zavedla koncepci „ekologických lodí“;

20. žádá Komisi, aby zajistila řádnou 
transparentnost a dostupnost informací o 
vlivu lodí na životní prostředí a o jejich 
energetické náročnosti a aby posoudila 
zavedení evropského systému označování, 
jehož cílem by mělo být účinné snižování 
emisí a podpora odvětví tím, že zajistí lepší 
přístup k financování, úvěrům a zárukám 
založeným na jeho výkonnosti v oblasti 
emisí, zlepšení monitorování emisí, 
vytváření přínosů motivováním 
přístavních orgánů k rozlišování poplatků 
za přístavní infrastrukturu a zvyšování 
přitažlivosti odvětví (např. při sjednávání 
přepravních smluv); kromě toho vyzývá k 
dalšímu rozvoji a prosazování koncepce 
„ekologických lodí“ prostřednictvím 
sdílení zkušeností a odborných znalostí;

Or. en

Pozměňovací návrh 227
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. žádá Komisi, aby zajistila řádnou 
transparentnost a dostupnost informací o 
vlivu lodí na životní prostředí zavedením 
evropského systému označování a aby 
zavedla koncepci „ekologických lodí“;

20. žádá Komisi, aby zajistila řádnou 
transparentnost a dostupnost informací o 
vlivu lodí na životní prostředí zavedením 
evropského systému označování a aby 
zavedla koncepci „ekologických lodí“; 
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vybízí k tomu, aby uvedená klasifikace 
přinášela lodím, které ji získají, výhody při 
provozu v přístavech Unie;

Or. es

Pozměňovací návrh 228
Magdalena Adamowicz, Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Maria Spyraki

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. žádá Komisi, aby revidovala 
směrnici o státní přístavní inspekci tak, 
aby umožňovala účinnější a komplexnější 
kontrolu lodí, včetně dodržování 
environmentálních, sociálních 
a pracovněprávních norem a norem v 
oblasti veřejného zdraví, jakož i ukládání 
účinných sankcí, včetně vytvoření 
evropské černé listiny zohledňující 
environmentální, daňové a sociální právo 
a právo v oblasti veřejného zdraví;

21. připomíná, že nedávné hodnocení 
ukázalo, že směrnice o státní přístavní 
inspekci (2009/16/ES) je i nadále klíčová 
pro obranu před nestandardní lodní 
dopravou ve vodách EU; vítá počáteční 
posouzení dopadů vypracované Komisí s 
cílem dále zjistit, do jaké míry je revize 
nutná pro umožnění účinnější a 
komplexnější kontroly lodí;

Or. en

Pozměňovací návrh 229
Caroline Nagtegaal, Søren Gade, Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, 
Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Elsi Katainen

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. žádá Komisi, aby revidovala 
směrnici o státní přístavní inspekci tak, aby 
umožňovala účinnější a komplexnější 
kontrolu lodí, včetně dodržování 
environmentálních, sociálních 
a pracovněprávních norem a norem v 
oblasti veřejného zdraví, jakož i ukládání 

21. žádá Komisi, aby nejpozději do 
konce roku 2021 navrhla revizi směrnice 
o státní přístavní inspekci, jak je stanoveno 
v pracovním programu Komise na rok 
2021, a to tak, aby umožňovala účinnější a 
komplexnější kontrolu lodí a zjednodušené 
postupy, včetně pobídek pro dodržování 
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účinných sankcí, včetně vytvoření 
evropské černé listiny zohledňující 
environmentální, daňové a sociální právo 
a právo v oblasti veřejného zdraví;

environmentálních, sociálních 
a pracovněprávních norem a norem v 
oblasti veřejného zdraví;

Or. en

Pozměňovací návrh 230
Vera Tax, Johan Danielsson, Kathleen Van Brempt, Ismail Ertug, Isabel García Muñoz, 
Giuseppe Ferrandino, Maria Grapini, Marianne Vind

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. žádá Komisi, aby revidovala 
směrnici o státní přístavní inspekci tak, aby 
umožňovala účinnější a komplexnější 
kontrolu lodí, včetně dodržování 
environmentálních, sociálních 
a pracovněprávních norem a norem v 
oblasti veřejného zdraví, jakož i ukládání 
účinných sankcí, včetně vytvoření 
evropské černé listiny zohledňující 
environmentální, daňové a sociální právo a 
právo v oblasti veřejného zdraví;

21. žádá Komisi, aby revidovala 
směrnici o státní přístavní inspekci tak, aby 
umožňovala účinnější a komplexnější 
kontrolu lodí, včetně dodržování 
environmentálních, sociálních 
a pracovněprávních norem a norem v 
oblasti veřejného zdraví, bezpečnost na 
palubě lodí plujících do přístavu EU jak 
pro námořníky, tak pro pracovníky v 
přístavech, jakož i ukládání účinných 
sankcí, jako je odmítnutí vstupu do 
evropského přístavu, včetně vytvoření 
evropské černé listiny jednotlivých 
plavidel zohledňující environmentální, 
daňové a sociální právo a právo v oblasti 
veřejného zdraví;

Or. en

Pozměňovací návrh 231
Andris Ameriks

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. žádá Komisi, aby revidovala 
směrnici o státní přístavní inspekci tak, aby 

21. žádá Komisi, aby revidovala 
směrnici o státní přístavní inspekci tak, aby 
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umožňovala účinnější a komplexnější 
kontrolu lodí, včetně dodržování 
environmentálních, sociálních 
a pracovněprávních norem a norem v 
oblasti veřejného zdraví, jakož i ukládání 
účinných sankcí, včetně vytvoření 
evropské černé listiny zohledňující 
environmentální, daňové a sociální právo a 
právo v oblasti veřejného zdraví;

umožňovala účinnější a komplexnější 
kontrolu lodí, včetně dodržování 
environmentálních, sociálních 
a pracovněprávních norem a norem v 
oblasti veřejného zdraví, bezpečnost na 
palubě lodí plujících do přístavu EU jak 
pro námořníky, tak pro pracovníky v 
přístavech, jakož i ukládání účinných 
sankcí, včetně vytvoření evropské černé 
listiny zohledňující environmentální, 
daňové a sociální právo a právo v oblasti 
veřejného zdraví;

Or. en

Pozměňovací návrh 232
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. žádá Komisi, aby revidovala 
směrnici o státní přístavní inspekci tak, aby 
umožňovala účinnější a komplexnější 
kontrolu lodí, včetně dodržování 
environmentálních, sociálních 
a pracovněprávních norem a norem v 
oblasti veřejného zdraví, jakož i ukládání 
účinných sankcí, včetně vytvoření 
evropské černé listiny zohledňující 
environmentální, daňové a sociální právo a 
právo v oblasti veřejného zdraví;

21. žádá Komisi, aby revidovala 
směrnici o státní přístavní inspekci tak, aby 
umožňovala účinnější a komplexnější 
kontrolu lodí, včetně dodržování 
environmentálních, sociálních 
a pracovněprávních norem a norem v 
oblasti veřejného zdraví, k nimž patří 
bezpečnost na palubě lodí, které zastavují 
v přístavech EU, a to jak pro posádku, tak 
pro dokařské společnosti, jakož i ukládání 
účinných sankcí, včetně vytvoření 
evropské černé listiny zohledňující 
environmentální, daňové a sociální právo a 
právo v oblasti veřejného zdraví;

Or. es

Pozměňovací návrh 233
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Návrh usnesení
Bod 21
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. žádá Komisi, aby revidovala 
směrnici o státní přístavní inspekci tak, aby 
umožňovala účinnější a komplexnější 
kontrolu lodí, včetně dodržování 
environmentálních, sociálních 
a pracovněprávních norem a norem v 
oblasti veřejného zdraví, jakož i ukládání 
účinných sankcí, včetně vytvoření 
evropské černé listiny zohledňující 
environmentální, daňové a sociální právo a 
právo v oblasti veřejného zdraví;

21. žádá Komisi, aby revidovala 
směrnici o státní přístavní inspekci tak, aby 
umožňovala účinnější a komplexnější 
kontrolu lodí, včetně dodržování 
environmentálních, sociálních 
a pracovněprávních norem a norem v 
oblasti veřejného zdraví, bezpečnosti na 
palubě lodí vplouvajících do přístavů EU 
pro námořníky a přístavní dělníky, jakož i 
ukládání účinných sankcí, včetně vytvoření 
evropské černé listiny zohledňující 
environmentální, daňové a sociální právo a 
právo v oblasti veřejného zdraví;

Or. fr

Pozměňovací návrh 234
Karima Delli

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. žádá Komisi, aby revidovala 
směrnici o státní přístavní inspekci tak, aby 
umožňovala účinnější a komplexnější 
kontrolu lodí, včetně dodržování 
environmentálních, sociálních 
a pracovněprávních norem a norem v 
oblasti veřejného zdraví, jakož i ukládání 
účinných sankcí, včetně vytvoření 
evropské černé listiny zohledňující 
environmentální, daňové a sociální právo a 
právo v oblasti veřejného zdraví;

21. žádá Komisi, aby revidovala 
směrnici o státní přístavní inspekci tak, aby 
umožňovala účinnější a komplexnější 
kontrolu lodí, včetně dodržování 
environmentálních, sociálních 
a pracovněprávních norem a norem v 
oblasti veřejného zdraví, bezpečnosti 
námořníků a přístavních dělníků na 
palubě lodí vplouvajících do přístavů EU, 
jakož i ukládání účinných sankcí, včetně 
vytvoření evropské černé listiny 
zohledňující environmentální, daňové 
a sociální právo a právo v oblasti veřejného 
zdraví;

Or. fr

Pozměňovací návrh 235
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Magdalena Adamowicz, Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Maria Spyraki

Návrh usnesení
Bod 21 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21a. vyzývá Komisi, aby v koordinaci s 
Mezinárodní organizací práce (MOP) 
posílila budování kapacit třetích zemí v 
oblasti inspekcí a prosazování a aby se 
sociálními partnery zahájila kampaně s 
cílem zvýšit povědomí o právech a 
povinnostech vyplývajících z Úmluvy o 
práci na moři; vyzývá Komisi, aby 
podpořila vytvoření databáze MOP 
obsahující nálezy inspekcí a stížnosti 
námořníků, která by umožnila 
námořníkům a vlastníkům lodí přístup k 
nejreprezentativnějším službám v oblasti 
náboru a umísťování, jež jsou v souladu s 
Úmluvou o práci na moři;

Or. en

Pozměňovací návrh 236
Vera Tax, Johan Danielsson, Kathleen Van Brempt, Ismail Ertug, Isabel García Muñoz, 
Giuseppe Ferrandino, Maria Grapini, Marianne Vind

Návrh usnesení
Bod 21 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21a. vyzývá vnitrostátní orgány, aby 
zveřejnily, kdo je pokutován za porušení 
předpisů v oblasti životního prostředí v 
oblasti lodní dopravy, aby bylo možné 
transparentně porovnávat lodě, zejména 
pro účely prodeje nebo pronájmu;

Or. en

Pozměňovací návrh 237
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Caroline Nagtegaal, Søren Gade, Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, 
Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Elsi Katainen, Pierre Karleskind

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. zdůrazňuje, že plánované 
partnerství v souvislosti s vystoupením 
Spojeného království z EU by mělo zajistit 
rovné a přiměřené podmínky hospodářské 
soutěže v oblasti životního prostředí a v 
sociální oblasti mezi přístavy Spojeného 
království a EU;

23. zdůrazňuje, že plánované 
partnerství v souvislosti s vystoupením 
Spojeného království z EU by mělo zajistit 
rovné a přiměřené podmínky hospodářské 
soutěže, aniž by došlo k narušení 
dopravních a obchodních vazeb, včetně 
účinných celních kontrol, což by nemělo 
narušovat konkurenceschopnost loďstva 
EU a mělo zajistit bezproblémové vývozní 
a dovozní operace mezi přístavy 
Spojeného království a EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 238
Vera Tax, Johan Danielsson, Kathleen Van Brempt, Ismail Ertug, Isabel García Muñoz, 
Giuseppe Ferrandino, Maria Grapini, Marianne Vind

Návrh usnesení
Bod 23 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23a. zdůrazňuje, že je třeba pokračovat 
v úsilí na úrovni EU s cílem posílit přístup 
IMO a přispět ke snížení emisí na 
celosvětové úrovni;

Or. en


