
AM\1179515SK.docx PE635.444v01-00

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

12.3.2019 B8-0184/6

Pozmeňujúci návrh 6
Kathleen Van Brempt, Jytte Guteland, Miriam Dalli
v mene skupiny S&D
Lynn Boylan
v mene skupiny GUE/NGL
Bas Eickhout
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia B8-0184/2019
Christian Ehler, Paul Rübig, Kathleen Van Brempt, Zdzisław Krasnodębski, Fredrick 
Federley, Benedek Jávor, Dario Tamburrano, Barbara Kappel
v mene Výboru pre priemysel, výskum a energetiku
Európska dlhodobá strategická vízia pre prosperujúce, moderné, konkurencieschopné 
a klimaticky neutrálne hospodárstvo

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. víta oznámenie Komisie o 
dlhodobej stratégii „Ekologická planéta pre 
všetkých – Európska dlhodobá strategická 
vízia pre prosperujúce, moderné, 
konkurencieschopné a klimaticky neutrálne 
hospodárstvo“, v ktorom sa zdôrazňujú 
príležitosti a výzvy, ktoré prináša 
transformácia smerom k hospodárstvu s 
nulovou bilanciou emisií skleníkových 
plynov pre európskych občanov a európske 
hospodárstvo, a predstavuje základ pre 
rozsiahlu diskusiu, do ktorej sa zapoja 
inštitúcie EÚ, národné parlamenty, 
podnikateľský sektor, mimovládne 
organizácie, mestá a komunity, ako aj 
občania;

1. víta oznámenie Komisie o 
dlhodobej stratégii „Ekologická planéta pre 
všetkých – Európska dlhodobá strategická 
vízia pre prosperujúce, moderné, 
konkurencieschopné a klimaticky neutrálne 
hospodárstvo“, v ktorom sa zdôrazňujú 
príležitosti a výzvy, ktoré prináša 
transformácia smerom k hospodárstvu s 
nulovou bilanciou emisií skleníkových 
plynov pre európskych občanov a európske 
hospodárstvo, a predstavuje základ pre 
rozsiahlu diskusiu, do ktorej sa zapoja 
inštitúcie EÚ, národné parlamenty, 
podnikateľský sektor, mimovládne 
organizácie, akademická obec a ďalšie 
výskumné organizácie, odbory, regióny, 
mestá a komunity, ako aj občania; 
podporuje cieľ dosiahnuť nulovú 
bilanciu emisií skleníkových plynov do 
roku 2050 a naliehavo žiada členské štáty, 
aby v rámci diskusie o budúcnosti Európy 
na osobitnom samite EÚ v máji 2019 v 
Sibiu urobili to isté; vyzýva členské štáty, 
aby sa zaviazali splniť požadované 
ambície v záujme dosiahnutia tohto cieľa;
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12.3.2019 B8-0184/7

Pozmeňujúci návrh 7
Kathleen Van Brempt, Jytte Guteland, Miriam Dalli
v mene skupiny S&D
Lynn Boylan
v mene skupiny GUE/NGL
Bas Eickhout
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia B8-0184/2019
Christian Ehler, Paul Rübig, Kathleen Van Brempt, Zdzisław Krasnodębski, Fredrick 
Federley, Benedek Jávor, Dario Tamburrano, Barbara Kappel
v mene Výboru pre priemysel, výskum a energetiku
Európska dlhodobá strategická vízia pre prosperujúce, moderné, konkurencieschopné 
a klimaticky neutrálne hospodárstvo

Návrh uznesenia
Odsek 1 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

 1a. zdôrazňuje, že európski občania už 
čelia priamym dôsledkom zmeny klímy; 
zdôrazňuje, že podľa Európskej 
environmentálnej agentúry priemerné 
ročné straty spôsobené počasím a 
extrémami súvisiacimi s klímou v Únii 
dosiahli v rokoch 2010 až 2016 približne 
12,8 miliardy EUR a že ak sa neprijmú 
žiadne ďalšie opatrenia, klimatické škody 
v EÚ môžu do roku 2080 dosiahnuť 
minimálne 190 miliárd EUR, čo 
zodpovedá poklesu úrovne blahobytu o 
1,8 % jej súčasného HDP; zdôrazňuje, že 
v rámci scenára vysokých emisií by sa 
ročné náklady v dôsledku povodní v EÚ 
mohli do roku 2100 zvýšiť na 1 bilión 
EUR a že katastrofy spôsobené počasím 
by mohli do roku 2100 postihnúť 
približne dve tretiny európskych občanov 
v porovnaní s 5 % v súčasnosti; ďalej 
zdôrazňuje, že podľa Európskej 
environmentálnej agentúry bude 50 % 
osídlených oblastí v EÚ do roku 2030 
postihnutých vážnym nedostatkom vody;
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12.3.2019 B8-0184/8

Pozmeňujúci návrh 8
Kathleen Van Brempt, Jytte Guteland, Miriam Dalli
v mene skupiny S&D
Lynn Boylan
v mene skupiny GUE/NGL
Bas Eickhout
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia B8-0184/2019
Christian Ehler, Paul Rübig, Kathleen Van Brempt, Zdzisław Krasnodębski, Fredrick 
Federley, Benedek Jávor, Dario Tamburrano, Barbara Kappel
v mene Výboru pre priemysel, výskum a energetiku
Európska dlhodobá strategická vízia pre prosperujúce, moderné, konkurencieschopné 
a klimaticky neutrálne hospodárstvo

Návrh uznesenia
Odsek 1 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

 1b. zdôrazňuje, že podľa osobitnej 
správy IPCC obmedzenie globálneho 
otepľovania na 1,5 °C bez akéhokoľvek 
alebo len obmedzeného prekročenia 
znamená dosiahnutie nulovej bilancie 
globálnych emisií skleníkových plynov 
najneskôr do roku 2067 a zníženie 
globálnych emisií skleníkových plynov do 
roku 2030 na maximálne 27,4 Gt 
ekvivalentu CO2 ročne; zdôrazňuje, že 
vzhľadom na tieto zistenia sa musí Únia 
ako globálny líder a s cieľom zaručiť 
možnosť udržať nárast globálnej teploty 
pod 1,5 °C do roku 2100 usilovať 
dosiahnuť nulovú bilanciu emisií 
skleníkových plynov čo najskôr a 
najneskôr do roku 2050;

Or. en
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12.3.2019 B8-0184/9

Pozmeňujúci návrh 9
Kathleen Van Brempt, Jytte Guteland, Miriam Dalli
v mene skupiny S&D
Lynn Boylan
v mene skupiny GUE/NGL
Bas Eickhout
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia B8-0184/2019
Christian Ehler, Paul Rübig, Kathleen Van Brempt, Zdzisław Krasnodębski, Fredrick 
Federley, Benedek Jávor, Dario Tamburrano, Barbara Kappel
v mene Výboru pre priemysel, výskum a energetiku
Európska dlhodobá strategická vízia pre prosperujúce, moderné, konkurencieschopné 
a klimaticky neutrálne hospodárstvo

Návrh uznesenia
Odsek 1 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

 1c. vyjadruje znepokojenie v súvislosti 
so správou Programu OSN pre životné 
prostredie o medzerách v oblasti emisií z 
roku 2018 (Emissions Gap Report), v 
ktorej sa uvádza, že súčasné 
bezpodmienečné vnútroštátne stanovené 
príspevky výrazne prevyšujú limit 
oteplenia výrazne pod 2 °C stanovený v 
Parížskej dohode a namiesto toho povedú 
k odhadovanému nárastu teploty o 3,2 °C 
do roku 2100; zdôrazňuje, že je naliehavo 
potrebné, aby všetky strany UNFCCC 
zvýšili svoje klimatické ambície do roku 
2020;

Or. en
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12.3.2019 B8-0184/10

Pozmeňujúci návrh 10
Kathleen Van Brempt, Jytte Guteland, Miriam Dalli
v mene skupiny S&D
Lynn Boylan
v mene skupiny GUE/NGL
Bas Eickhout
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia B8-0184/2019
Christian Ehler, Paul Rübig, Kathleen Van Brempt, Zdzisław Krasnodębski, Fredrick 
Federley, Benedek Jávor, Dario Tamburrano, Barbara Kappel
v mene Výboru pre priemysel, výskum a energetiku
Európska dlhodobá strategická vízia pre prosperujúce, moderné, konkurencieschopné 
a klimaticky neutrálne hospodárstvo

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje význam rôznych 
opatrení a právnych predpisov v oblasti 
klímy zavedených v rôznych oblastiach 
politiky, ale upozorňuje, že roztrieštený 
prístup by mohlo viesť k nejednotnosti a 
nie k tomu, aby EÚ do roku 2050 dosiahla 
hospodárstvo s nulovou bilanciou emisií 
skleníkových plynov (GHG); domnieva sa, 
že je potrebné zaujať preklenujúci prístup;

4. zdôrazňuje význam rôznych 
opatrení a právnych predpisov v oblasti 
klímy zavedených v rôznych oblastiach 
politiky, ale upozorňuje, že roztrieštený 
prístup by mohol viesť k nejednotnosti a 
nie k tomu, aby EÚ do roku 2050 dosiahla 
hospodárstvo s nulovou bilanciou emisií 
skleníkových plynov (GHG); domnieva sa, 
že bude potrebný preklenujúci prístup vo 
forme európskych právnych predpisov v 
oblasti klímy, a žiada Komisiu, aby 
bezodkladne preskúmala túto otázku;

Or. en
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12.3.2019 B8-0184/11

Pozmeňujúci návrh 11
Kathleen Van Brempt, Jytte Guteland, Miriam Dalli
v mene skupiny S&D
Lynn Boylan
v mene skupiny GUE/NGL
Bas Eickhout
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia B8-0184/2019
Christian Ehler, Paul Rübig, Kathleen Van Brempt, Zdzisław Krasnodębski, Fredrick 
Federley, Benedek Jávor, Dario Tamburrano, Barbara Kappel
v mene Výboru pre priemysel, výskum a energetiku
Európska dlhodobá strategická vízia pre prosperujúce, moderné, konkurencieschopné 
a klimaticky neutrálne hospodárstvo

Návrh uznesenia
Podnadpis za odsekom 5 (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

 Spôsoby dosiahnutia cieľov európskej 
stratégie nulových emisií do polovice 
storočia

Or. en
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12.3.2019 B8-0184/12

Pozmeňujúci návrh 12
Kathleen Van Brempt, Jytte Guteland, Miriam Dalli
v mene skupiny S&D
Lynn Boylan
v mene skupiny GUE/NGL
Bas Eickhout
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia B8-0184/2019
Christian Ehler, Paul Rübig, Kathleen Van Brempt, Zdzisław Krasnodębski, Fredrick 
Federley, Benedek Jávor, Dario Tamburrano, Barbara Kappel
v mene Výboru pre priemysel, výskum a energetiku
Európska dlhodobá strategická vízia pre prosperujúce, moderné, konkurencieschopné 
a klimaticky neutrálne hospodárstvo

Návrh uznesenia
Odsek 5 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

 5a. poznamenáva, že stratégia nulovej 
bilancie emisií EÚ predstavuje osem 
spôsobov hospodárskej, technologickej a 
sociálnej premeny, ktorú Únia potrebuje 
na splnenie dlhodobého teplotného cieľa 
Parížskej dohody; vyjadruje poľutovanie 
nad tým, že sa v rámci stratégie nezvážili 
žiadne spôsoby na dosiahnutie nulovej 
bilancie emisií skleníkových plynov pred 
rokom 2050; konštatuje, že iba dva z nich 
by Únii umožnili dosiahnuť najneskôr do 
roku 2050 nulovú bilanciu emisií 
skleníkových plynov; zdôrazňuje, že si to 
vyžaduje urýchlenú a koordinovanú akciu 
a značné úsilie na miestnej, regionálnej a 
vnútroštátnej úrovni, ako aj na úrovni EÚ 
a zapojenie všetkých neverejných 
subjektov; uznáva, že regionálne a 
miestne stanovené príspevky by mohli byť 
dôležitými nástrojmi na preklenutie 
medzery v oblasti emisií; pripomína 
povinnosť členských štátov prijať 
dlhodobé vnútroštátne stratégie stanovené 
v nariadení o riadení energetickej únie1a; 
vyzýva preto členské štáty, aby stanovili 
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jasné krátkodobé a dlhodobé ciele a 
politiky v súlade s cieľmi Parížskej 
dohody a poskytovali investičnú podporu 
pre spôsoby dosiahnutia nulovej bilancie 
emisií;
_______________________________
1a Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2018/1999 z 11. decembra 
2018 o riadení energetickej únie a 
opatrení v oblasti klímy, ktorým sa menia 
nariadenia Európskeho parlamentu a 
Rady (ES) č. 663/2009 a (ES) č. 715/2009, 
smernice Európskeho parlamentu a Rady 
94/22/ES, 98/70/ES, 2009/31/ES, 
2009/73/ES, 2010/31/EÚ, 2012/27/EÚ a 
2013/30/EÚ, smernice Rady 2009/119/ES 
a (EÚ) 2015/652 a ktorým sa zrušuje 
nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. 525/2013 (Ú. v. EÚ L 328, 
21.12.2018, s. 1).

Or. en
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12.3.2019 B8-0184/13

Pozmeňujúci návrh 13
Kathleen Van Brempt, Jytte Guteland, Miriam Dalli
v mene skupiny S&D
Lynn Boylan
v mene skupiny GUE/NGL
Bas Eickhout
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia B8-0184/2019
Christian Ehler, Paul Rübig, Kathleen Van Brempt, Zdzisław Krasnodębski, Fredrick 
Federley, Benedek Jávor, Dario Tamburrano, Barbara Kappel
v mene Výboru pre priemysel, výskum a energetiku
Európska dlhodobá strategická vízia pre prosperujúce, moderné, konkurencieschopné 
a klimaticky neutrálne hospodárstvo

Návrh uznesenia
Odsek 5 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

 5b. poukazuje na to, že podľa odhadov 
Komisie sa HDP EÚ zvýši viac v rámci 
scenárov s nulovými emisiami než v 
prípade scenárov s nižším obmedzením 
emisií, pričom účinky budú v oboch 
prípadoch v rámci EÚ nevyvážené z 
dôvodu rozdielov medzi členskými štátmi 
z hľadiska HDP na obyvateľa a uhlíkovej 
náročnosti energetického mixu; domnieva 
sa, že nečinnosť by bola zďaleka 
najnákladnejším scenárom a viedla by 
nielen k masívnemu zníženiu HDP v 
Európe, ale aj k ďalšiemu zvýšeniu 
hospodárskych nerovností medzi 
členskými štátmi a regiónmi a v rámci 
nich, keďže sa očakáva, že niektoré z nich 
zasiahnu dôsledky nečinnosti výraznejšie 
než iné;

Or. en
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12.3.2019 B8-0184/14

Pozmeňujúci návrh 14
Kathleen Van Brempt, Jytte Guteland, Miriam Dalli
v mene skupiny S&D
Lynn Boylan
v mene skupiny GUE/NGL
Bas Eickhout
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia B8-0184/2019
Christian Ehler, Paul Rübig, Kathleen Van Brempt, Zdzisław Krasnodębski, Fredrick 
Federley, Benedek Jávor, Dario Tamburrano, Barbara Kappel
v mene Výboru pre priemysel, výskum a energetiku
Európska dlhodobá strategická vízia pre prosperujúce, moderné, konkurencieschopné 
a klimaticky neutrálne hospodárstvo

Návrh uznesenia
Odsek 5 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

 5c. so znepokojením konštatuje, že 
závislosť EÚ od dovozu energie je 
v súčasnosti približne 55 %; zdôrazňuje, 
že podľa scenára nulovej bilancie emisií 
by táto závislosť do roku 2050 klesla na 
20 %, čo by malo pozitívny vplyv na 
obchodnú bilanciu a geopolitickú pozíciu 
EÚ; konštatuje, že kumulatívne úspory 
nákladov na dovoz fosílnych palív v 
rokoch 2031 – 2050 by predstavovali 
približne 2 až 3 bilióny EUR, ktoré by sa 
mohli použiť na udržateľné a spravodlivé 
investície;

Or. en
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12.3.2019 B8-0184/15

Pozmeňujúci návrh 15
Kathleen Van Brempt, Jytte Guteland, Miriam Dalli
v mene skupiny S&D
Lynn Boylan
v mene skupiny GUE/NGL
Bas Eickhout
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia B8-0184/2019
Christian Ehler, Paul Rübig, Kathleen Van Brempt, Zdzisław Krasnodębski, Fredrick 
Federley, Benedek Jávor, Dario Tamburrano, Barbara Kappel
v mene Výboru pre priemysel, výskum a energetiku
Európska dlhodobá strategická vízia pre prosperujúce, moderné, konkurencieschopné 
a klimaticky neutrálne hospodárstvo

Návrh uznesenia
Odsek 5 d (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

 5d. zdôrazňuje, že znížením 
znečistenia ovzdušia v rámci scenára 
nulovej bilancie emisií by sa znížila miera 
predčasných úmrtí spôsobených jemnými 
tuhými časticami o viac ako 40 %; 
konštatuje, že v rámci takéhoto scenára by 
sa škody na zdraví znížili o približne 
200 miliárd EUR ročne;

Or. en


