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Pozměňovací návrh, který předložila poslankyně Eija-Riitta Anneli Korhola 

Pozměňovací návrh 1 
bod důvodnění C 

C. vzhledem k tomu, že Evropský parlament a Rada přijaly dne 13. října 2003 směrnici 
o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve 
Společenství a vzhledem k tomu, že tento důležitý krok opět potvrzuje politický 
závazek EU a jeho členských států zaměřit se na udržitelná vnitrostátní opatření a 
přimět ostatní strany, aby je následovaly, 

 Or. en 

 

Pozměňovací návrh, který předložili poslanci Satu Hassi, Peter Liese, Anders Wijkman, 
Johannes (Hans) Blokland, Jonas Sjöstedt, Chris Davies, 

Pozměňovací návrh 2 
bod 2 

2. je přesvědčen o tom, že COP-10 není jen dobrou příležitostí stavět na rozhodnutích 
přijatých na předcházejících konferencích smluvních stran o plnění Kjótského 
protokolu, zejména v Bonnu, Marrákeši, Dillí a v Miláně, ale také příležitostí zahájit 
novou rozsáhlou diskusi o hlavních tématech druhého období závazků ve snaze 
dosáhnout cíle EU udržet maximální zvýšení průměrné globální teploty pod  +20C 
nad úrovní před industrializací; znovu připomíná své stanovisko, že dlouhodobě 
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musí být uplatněna zásada stejných práv každého obyvatele světa;  

 Or. en 

 

Pozměňovací návrh, který předložila poslankyně Eija-Riitta Anneli Korhola 

Pozměňovací návrh 3 
bod 3 

3. vyzývá EU a všechny další strany UNFCCC, aby pokračovaly v jednáních o začlenění 
emisí z mezinárodních letů a mezinárodní přepravy mezi cíle snížení emisí pro druhé 
období závazků po roce 2012, která byla zahájena v Miláně; vyzývá EU a všechny 
další smluvní strany UNFCCC, aby také monitorovaly emise z dopravy a případně 
zpracovaly své vlastní protokoly o těchto emisích; 

 Or. en 

 

Pozměňovací návrh, který předložila poslankyně Eija-Riitta Anneli Korhola 

Pozměňovací návrh 4 
bod 4 a (nový) 

4a. vyzývá smluvní strany UNFCCC, aby začaly jednat o změnách struktury příloh, aby  
více odpovídaly zemím s významným nárůstem emisí, např. Číně a Indii; 

 Or. en 

 

Pozměňovací návrh, který předložili poslanci Peter Liese, Chris Davies, Anders Wijkman, 
Satu Hassi, Dorette Corbey, Johannes (Hans) Blokland, Dimitrios Papadimoulis 

Pozměňovací návrh 5 
bod 4 b (nový) 

4b. vyzývá Evropskou komisi a členské státy, aby při rozhovorech s mezinárodními 
partnery, zejména s USA a Ruskem, kladly důraz na nutnost ochrany klimatu a 
upozorňovaly na to, že pokud nebude v této otázce přijato konstruktivní stanovisko, 
nemůže to nenarušit vztahy mezi EU a třetími zeměmi; 

 Or. en 
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Pozměňovací návrh, který předložila poslankyně Eija-Riitta Anneli Korhola 

Pozměňovací návrh 6 
bod 6 

6. poukazuje na nejnovější zprávu Evropské agentury pro životní prostředí, která mimo 
jiné ukazuje, že se Evropa v důsledku změny klimatu otepluje rychleji, než je světový 
průměr oteplování; poukazuje na klimatické změny a oteplování v arktických 
oblastech;  

 Or. en 

 

Pozměňovací návrh, který předložila poslankyně Eija-Riitta Anneli Korhola 

Pozměňovací návrh 7 
bod 7 

7. je přesvědčen o tom, že EU by měla zdvojnásobit své snahy o dosažení cílů Kjótského 
protokolu a stát se příkladem pro ostatní smluvní strany úmluvy; vyzývá Komisi, aby 
na snížení emisí navrhla ke směrnici o obchodování s emisemi  ekonomicky 
udržitelnější nástroje ; 

 Or. en 

 

Pozměňovací návrh, který předložili poslanci Dorette Corbey, Anders Wijkman, Dimitrios 
Papadimoulis, Johannes (Hans) Blokland, Satu Hassi, Peter Liese 

Pozměňovací návrh 8 
bod 7 a (nový) 

7a. vyzývá EU a členské státy, aby investovaly do opatření zaměřených na přizpůsobení 
se klimatickým změnám a aby uvolnily dostatečné finančními prostředky pro 
rozvojové země na financování jejich adaptace; 

 Or. en 
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Pozměňovací návrh, který předložili poslanci Peter Liese, Chris Davies, Anders Wijkman, 
Satu Hassi, Dorette Corbey, Johannes (Hans) Blokland, Dimitrios Papadimoulis 

Pozměňovací návrh 9 
bod 7 b (nový) 

7b. zdůrazňuje v této souvislosti důležitou roli jak opatření na zvýšení energetické 
účinnosti (potenciál v EU je velký), tak opatření na podporu obnovitelných zdrojů 
energie a souhlasí se sdělením Evropské komise o této otázce1; zdůrazňuje hlavně 
možnosti využití biomasy jako neutrální formy energie z hlediska CO2  a vyzývá 
Komisi, aby posoudila legislativní opatření na podporu výroby energie z biomasy; 

 Or. en 

 

Pozměňovací návrh, který předložila poslankyně Eija-Riitta Anneli Korhola 

Pozměňovací návrh 10 
bod 8 

8. vybízí všechny členské státy, aby přijaly svou zodpovědnost a zajistily splnění svých 
cílů v rámci společného řešení tohoto problému; požaduje, aby bylo zahájeno druhé 
kolo jednání s cílem zpřísnit podíl 25 členských států, u nichž se ukázalo, že jim byly 
v rámci společných závazků stanoveny příliš nízké cíle; 

 Or. en 

 

Pozměňovací návrh, který předložili poslanci Peter Liese, Chris Davies, Anders Wijkman, 
Satu Hassi, Dorette Corbey, Johannes (Hans) Blokland, Dimitrios Papadimoulis 

Pozměňovací návrh 11 
bod 9 

9. vyzývá členské státy, které dosud nevypracovaly národní plány přidělování emisí, jak 
stanoví směrnice o obchodováním s emisemi, aby tak učinily co nejdříve a aby při 
tom vycházely z ambiciózních cílů; vyzývá Komisi, aby neodkladně podnikla právní 
kroky vůči členským státům, které nedodržují požadavky směrnice; vyzývá Komisi, 
aby odmítla národní alokační plány, které připouštějí neodůvodněné vysoké hodnoty 
emisí CO2; 

 Or. en 

 

                                                 
1 KOM(2004)366 ze dne 26.5.2004 
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Pozměňovací návrh, který předložili poslanci Chris Davies a Anders Wijkman 

Pozměňovací návrh 12 
bod 9 a (nový) 

9a. trvá na tom, aby po vstupu v platnost dne 1. ledna 2005 nebyly povoleny žádné 
změny v již schválených národních alokačních plánech; 

 Or. en 

 

Pozměňovací návrh, který předložila poslankyně Eija-Riitta Anneli Korhola 

Pozměňovací návrh 13 
bod 9 b (nový) 

9b. vyzývá Komisi, aby neprodleně předložila pozměňující návrhy týkající se dosud 
zjištěných chyb a nedostatků směrnice o obchodování s emisemi; 

 Or. en 
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