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13.6.2017 A8-0208/50 

Pozmeňujúci návrh  50 

Julia Reid 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0208/2017 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Záväzné ročné znižovanie emisií skleníkových plynov členskými štátmi v rokoch 2021 až 

2030 v záujme odolnej energetickej únie a splnenia záväzkov podľa parížskej dohody 

(COM(2016)0482 - C8-0331/2016 - 2016/0231(COD)) 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(1) V záveroch Európskej rady z 23. a 

24. októbra 2014 o rámci politík v oblasti 

klímy a energetiky na obdobie do roku 

2030 bol schválený záväzný cieľ 

dosiahnuť aspoň 40 % domáceho 

zníženia emisií skleníkových plynov v 

celom hospodárstve do roku 2030 v 

porovnaní s rokom 1990, a to bolo 

potvrdené aj na jej stretnutí v marci 2016. 

Rada pre životné prostredie na svojom 

zasadnutí 6. marca 2015 formálne 

schválila tento príspevok Únie a jej 

členských štátov ako ich plánovaný 

vnútroštátne stanovený príspevok. 

vypúšťa sa 

Or. en 
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13.6.2017 A8-0208/51 

Pozmeňujúci návrh  51 

Julia Reid 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0208/2017 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Záväzné ročné znižovanie emisií skleníkových plynov členskými štátmi v rokoch 2021 až 

2030 v záujme odolnej energetickej únie a splnenia záväzkov podľa parížskej dohody 

(COM(2016)0482 - C8-0331/2016 - 2016/0231(COD)) 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 2 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(2) V záveroch Európskej rady z 

októbra 2014 sa predpokladalo, že cieľ by 

Únia ako celok mala splniť nákladovo čo 

najefektívnejším spôsobom, pričom v 

systéme obchodovania s emisiami 

(Emissions Trading System – ETS) a v 

sektoroch mimo ETS by do roku 2030 v 

porovnaní s rokom 2005 malo dôjsť k 

zníženiu vo výške 43 %, resp. 30 %, pri 

rozdelení úsilia na základe pomerného 

hrubého domáceho produktu (HDP) na 

obyvateľa. K dosiahnutiu tohto 

znižovania emisií by mali prispieť všetky 

odvetvia hospodárstva a na tomto úsilí by 

sa mali podieľať všetky členské štáty, 

pričom by sa mala zabezpečiť rovnováha 

medzi spravodlivosťou a solidaritou a 

vnútroštátne ciele v skupine členských 

štátov s HDP na obyvateľa vyšším než 

priemer Únie by sa pomerne mali upraviť 

tak, aby odrážali nákladovú efektívnosť 

spravodlivo a vyvážene. Dosiahnutie 

týchto znížení emisií skleníkových plynov 

by malo posilniť efektívnosť a inovácie v 

európskom hospodárstve, a najmä 

podporiť zlepšenia, hlavne v stavebníctve, 

poľnohospodárstve, odpadovom 

hospodárstve a doprave, pokiaľ patria do 

rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia. 

vypúšťa sa 

Or. en 
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13.6.2017 A8-0208/52 

Pozmeňujúci návrh  52 

Julia Reid 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0208/2017 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Záväzné ročné znižovanie emisií skleníkových plynov členskými štátmi v rokoch 2021 až 

2030 v záujme odolnej energetickej únie a splnenia záväzkov podľa parížskej dohody 

(COM(2016)0482 - C8-0331/2016 - 2016/0231(COD)) 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 3 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(3) Komisia 10. júna 2016 predložila 

návrh, aby EÚ ratifikovala parížsku 

dohodu. Tento legislatívny návrh tvorí 

súčasť plnenia záväzku EÚ, ktorý jej 

ukladá parížska dohoda. Únia potvrdila 

svoj záväzok znížiť emisie v celom 

hospodárstve stanovením plánovaného 

vnútroštátne stanoveného príspevku EÚ a 

jej členských štátov, ktorý bol predložený 

sekretariátu UNFCCC 6. marca 2015. 

vypúšťa sa 

Or. en 
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13.6.2017 A8-0208/53 

Pozmeňujúci návrh  53 

Julia Reid 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0208/2017 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Záväzné ročné znižovanie emisií skleníkových plynov členskými štátmi v rokoch 2021 až 

2030 v záujme odolnej energetickej únie a splnenia záväzkov podľa parížskej dohody 

(COM(2016)0482 - C8-0331/2016 - 2016/0231(COD)) 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 4 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(4) Parížska dohoda nahrádza prístup 

prijatý v Kjótskom protokole z roku 1997, 

v ktorom sa po roku 2020 nebude 

pokračovať. 

(4) Je pozoruhodné, že politiky EÚ v 

oblasti klímy a energetiky naďalej 

pokračujú rovnakým nesprávnym 

smerom. Zatiaľ čo celý svet na čele s USA 

koná v prospech pokroku a prosperity, EÚ 

je aj naďalej jediným priekopníkom 

márneho boja so zmenou klímy. 

Or. en 
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13.6.2017 A8-0208/54 

Pozmeňujúci návrh  54 

Julia Reid 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0208/2017 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Záväzné ročné znižovanie emisií skleníkových plynov členskými štátmi v rokoch 2021 až 

2030 v záujme odolnej energetickej únie a splnenia záväzkov podľa parížskej dohody 

(COM(2016)0482 - C8-0331/2016 - 2016/0231(COD)) 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 5 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(5) Prechod na čistú energiu si 

vyžaduje zmeny investičného správania a 

stimuly naprieč celým spektrom politík. 

Jednou z kľúčových priorít Únie je 

vytvoriť odolnú energetickú úniu s 

cieľom poskytovať občanom bezpečnú, 

udržateľnú, konkurencieschopnú a 

finančne dostupnú energiu. Dosiahnutie 

tohto zámeru si vyžaduje pokračovanie 

ambicióznych opatrení v oblasti klímy v 

tomto nariadení a pokrok pri iných 

aspektoch energetickej únie, ako sa 

stanovuje v rámcovej stratégii odolnej 

energetickej únie s výhľadovou politikou 

v oblasti zmeny klímy16. 

(5) Je dôležité poznamenať, že 

jediným účinkom tohto obrovského 

bremena regulácie v oblasti klímy bude 

výrazná kríza pre európske priemyselné 

odvetvia, ktoré budú nútené presťahovať 

sa do tretích krajín, pričom tam so sebou 

prenesú aj pracovné miesta a emisie. 

_________________  

16 COM(2015)0080.  

Or. en 

 


