
AM\1214816SK.docx PE658.338v01-00

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

1.10.2020 A9-0162/162/rev

Pozmeňujúci návrh 162/rev
Anna Zalewska, Alexandr Vondra, Ryszard Antoni Legutko, Eugen Jurzyca, Beata 
Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Elżbieta Kruk, Grzegorz Tobiszowski, Kosma Złotowski, 
Beata Mazurek, Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Joanna Kopcińska, Andżelika 
Anna Możdżanowska, Zdzisław Krasnodębski, Margarita de la Pisa Carrión, 
Izabela-Helena Kloc, Witold Jan Waszczykowski, Zbigniew Kuźmiuk
v mene skupiny ECR

Správa A9-0162/2020
Jytte Guteland
Európsky klimatický predpis
(COM(2020)0080 –  COM(2020)0563– C9 0077/2020 – 2020/0036(COD))

Návrh nariadenia
Citácia 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní 
Európskej únie, a najmä na jej článok 192 
ods. 1,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní 
Európskej únie, a najmä na jej článok 192 
ods. 1 a článok 194 ods. 2,

Or. en
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1.10.2020 A9-0162/163/rev

Pozmeňujúci návrh 163/rev
Anna Zalewska, Alexandr Vondra, Ryszard Antoni Legutko, Beata Kempa, Jadwiga 
Wiśniewska, Elżbieta Kruk, Grzegorz Tobiszowski, Kosma Złotowski, Beata Mazurek, 
Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Joanna Kopcińska, Andżelika Anna 
Możdżanowska, Zdzisław Krasnodębski, Margarita de la Pisa Carrión, Izabela-Helena 
Kloc, Witold Jan Waszczykowski, Zbigniew Kuźmiuk
v mene skupiny ECR

Správa A9-0162/2020
Jytte Guteland
Európsky klimatický predpis
(COM(2020)0080 –  COM(2020)0563– C9 0077/2020 – 2020/0036(COD))

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Komisia vo svojom oznámení z 11. 
decembra 2019 s názvom „Európsky 
ekologický dohovor“19 vytýčila novú 
stratégiu rastu, ktorej účelom je 
transformácia Únie na spravodlivú a 
prosperujúcu spoločnosť s moderným a 
konkurencieschopným hospodárstvom 
efektívne využívajúcim zdroje, ktoré do 
roku 2050 dosiahne stav čistých nulových 
emisií skleníkových plynov a kde 
hospodársky rast nie je naviazaný na 
využívanie zdrojov. Jej cieľom je takisto 
chrániť, zachovať a zveľaďovať prírodný 
kapitál Únie a chrániť zdravie a blaho 
občanov pred environmentálnymi rizikami 
a vplyvmi. Táto transformácia musí byť 
zároveň spravodlivá a inkluzívna a nesmie 
sa pri nej na nikoho zabudnúť.

(1) Komisia vo svojom oznámení z 11. 
decembra 2019 s názvom „Európsky 
ekologický dohovor“19 vytýčila novú 
stratégiu rastu, ktorej účelom je 
transformácia Únie na spravodlivú a 
prosperujúcu spoločnosť s moderným a 
konkurencieschopným hospodárstvom 
efektívne využívajúcim zdroje, ktoré do 
roku 2050 dosiahne stav čistých nulových 
emisií skleníkových plynov a kde 
hospodársky rast nie je naviazaný na 
využívanie zdrojov. Jej cieľom je takisto 
chrániť, zachovať a zveľaďovať prírodný 
kapitál Únie a chrániť zdravie a blaho 
občanov pred environmentálnymi rizikami 
a vplyvmi. Táto transformácia musí byť 
zároveň spravodlivá a inkluzívna, sociálne 
prijateľná pre všetkých, musí byť 
založená na solidarite a spoločnom úsilí 
na úrovni Únie a nesmie sa pri nej na 
nikoho zabudnúť.

__________________ __________________
19 Oznámenie Komisie – Európsky 
ekologický dohovor, COM(2019)0640 
final z 11. decembra 2019.

19 Oznámenie Komisie – Európsky 
ekologický dohovor, COM(2019)0640 
final z 11. decembra 2019.

Or. en
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1.10.2020 A9-0162/164/rev

Pozmeňujúci návrh 164/rev
Anna Zalewska, Alexandr Vondra, Ryszard Antoni Legutko, Eugen Jurzyca, Beata 
Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Elżbieta Kruk, Grzegorz Tobiszowski, Kosma Złotowski, 
Beata Mazurek, Angel Dzhambazki, Joanna Kopcińska, Andżelika Anna 
Możdżanowska, Andrey Slabakov, Zdzisław Krasnodębski, Margarita de la Pisa 
Carrión, Izabela-Helena Kloc, Witold Jan Waszczykowski, Zbigniew Kuźmiuk
v mene skupiny ECR

Správa A9-0162/2020
Jytte Guteland
Európsky klimatický predpis
(COM(2020)0080 –  COM(2020)0563– C9 0077/2020 – 2020/0036(COD))

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4a) V správe agentúry EEA s názvom 
Trends and projections in Europe 2019 — 
Tracking progress towards Europe’s 
climate and energy targets (Trendy a 
prognózy v Európe za rok 2019 – 
sledovanie pokroku v dosahovaní 
európskych cieľov v oblasti klímy a 
energetiky) sa dospelo k záveru, že 
aktuálne politiky a opatrenia nebudú 
stačiť na dosiahnutie súčasného cieľa, 
ktorým je znížiť do roku 2030 emisie 
skleníkových plynov o 40 % v porovnaní s 
úrovňami z roku 1990. Okrem toho sa v 
posúdení vplyvu, ktoré je sprievodným 
dokumentom k oznámeniu s názvom 
Ambicióznejšie klimatické ciele pre 
Európu na rok 2030 – Investícia do 
klimaticky neutrálnej budúcnosti v 
prospech našich občanov, uvádza, že 
zvýšenie cieľa na 50 % či 55 % by malo 
ďalekosiahle a nespravodlivé sociálno-
ekonomické dôsledky, najmä v členských 
štátoch a regiónoch, ktoré sú ešte stále 
závislé od uhlia. Preto sa musí v plnej 
miere dodržiavať zásada solidarity, 
zakotvená v článku 194 Zmluvy o 
fungovaní Európskej únie (ZFEÚ).
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1.10.2020 A9-0162/165/rev

Pozmeňujúci návrh 165/rev
Anna Zalewska, Alexandr Vondra, Ryszard Antoni Legutko, Eugen Jurzyca, Beata 
Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Elżbieta Kruk, Grzegorz Tobiszowski, Kosma Złotowski, 
Beata Mazurek, Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Joanna Kopcińska, Andżelika 
Anna Możdżanowska, Zdzisław Krasnodębski, Margarita de la Pisa Carrión, 
Izabela-Helena Kloc, Witold Jan Waszczykowski, Zbigniew Kuźmiuk
v mene skupiny ECR

Správa A9-0162/2020
Jytte Guteland
Európsky klimatický predpis
(COM(2020)0080 –  COM(2020)0563– C9 0077/2020 – 2020/0036(COD))

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9a) Pri navrhovaní právnych 
predpisov v oblasti energetiky alebo klímy 
by Komisia mala zostať technologicky 
neutrálna a nemala by vylúčiť ani 
podceňovať potenciál rôznych 
nízkouhlíkových zdrojov energie, ako je 
napríklad jadrová energia. Členské štáty 
by mali mať možnosť zvoliť si svoj 
energetický mix podľa vlastných zdrojov 
energie a potrieb, ktoré sa v jednotlivých 
krajinách vzhľadom na geografické alebo 
historické charakteristiky líšia. Ciele v 
oblasti využívania energie z 
obnoviteľných zdrojov by mali brať do 
úvahy tieto rozdiely, nemali by byť v 
rozpore so zásadou subsidiarity a mali by 
zohľadňovať to, že energetické potreby 
jednotlivých krajín sa líšia.

Or. en
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1.10.2020 A9-0162/166/rev

Pozmeňujúci návrh 166/rev
Anna Zalewska, Alexandr Vondra, Ryszard Antoni Legutko, Eugen Jurzyca, Beata 
Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Elżbieta Kruk, Grzegorz Tobiszowski, Kosma Złotowski, 
Beata Mazurek, Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Joanna Kopcińska, Andżelika 
Anna Możdżanowska, Zdzisław Krasnodębski, Margarita de la Pisa Carrión, 
Izabela-Helena Kloc, Witold Jan Waszczykowski, Zbigniew Kuźmiuk
v mene skupiny ECR

Správa A9-0162/2020
Jytte Guteland
Európsky klimatický predpis
(COM(2020)0080 –  COM(2020)0563– C9 0077/2020 – 2020/0036(COD))

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) Európsky parlament vyzval na 
nevyhnutný prechod na klimaticky 
neutrálnu spoločnosť najneskôr do roku 
2050 v záujme zabezpečenia úspechu 
tohto európskeho projektu33 a vyhlásil 
núdzový stav v oblasti klímy a životného 
prostredia34. Európska rada vo svojich 
záveroch z 12. decembra 201935 
odsúhlasila zámer dosiahnuť do roku 2050 
klimatickú neutralitu Únie v súlade s 
cieľmi Parížskej dohody a zároveň uznala 
potrebu zavedenia podporného rámca i 
skutočnosť, že transformácia si bude 
vyžadovať významný objem verejných a 
súkromných investícií. Takisto vyzvala 
Komisiu, aby čo najskôr v roku 2020 
vypracovala návrh dlhodobej stratégie 
Únie, aby ho Rada mohla prijať a aby sa 
mohol predložiť stranám Rámcového 
dohovoru Organizácie Spojených národov 
o zmene klímy.

(11) Európsky parlament vyzval na 
nevyhnutný prechod na klimaticky 
neutrálnu spoločnosť najneskôr do roku 
205033. Európska rada vo svojich záveroch 
z 12. decembra 201935 a 17. – 21. júla 
2020 odsúhlasila zámer spoločne 
dosiahnuť do roku 2050 klimatickú 
neutralitu Únie v súlade s cieľmi Parížskej 
dohody a zároveň uznala potrebu 
zavedenia podporného rámca, ktorý bude 
prínosom pre všetky členské štáty na 
spravodlivom základe so zohľadnením ich 
rozdielnych vnútroštátnych okolností z 
hľadiska východiskovej situácie a ktorý 
bude zahŕňať primerané nástroje, 
stimuly, podporu a investície s cieľom 
zabezpečiť nákladovo efektívnu, úspešnú 
a spravodlivú transformáciu, ktorá si bude 
vyžadovať významný objem verejných a 
súkromných investícií. Takisto vyzvala 
Komisiu, aby čo najskôr v roku 2020 
vypracovala návrh dlhodobej stratégie 
Únie, aby ho Rada mohla prijať a aby sa 
mohol predložiť stranám Rámcového 
dohovoru Organizácie Spojených národov 
o zmene klímy.

__________________ __________________
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33 Uznesenie Európskeho parlamentu z 15. 
januára 2020 o európskom ekologickom 
dohovore [2019/2956(RSP)]).

33 Uznesenie Európskeho parlamentu z 15. 
januára 2020 o európskom ekologickom 
dohovore [2019/2956(RSP)]).

34 Uznesenie Európskeho parlamentu z 
28. novembra 2019 o núdzovom stave v 
oblasti klímy a životného prostredia 
[2019/2930(RSP)].
35 Závery, ktoré Európska rada prijala na 
svojom zasadnutí 12. decembra 2019, 
EUCO 29/19, CO EUR 31, CONCL 9.

35 Závery, ktoré Európska rada prijala na 
svojom zasadnutí 12. decembra 2019, 
EUCO 29/19, CO EUR 31, CONCL 9.
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1.10.2020 A9-0162/167/rev

Pozmeňujúci návrh 167/rev
Anna Zalewska, Alexandr Vondra, Ryszard Antoni Legutko, Eugen Jurzyca, Beata 
Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Elżbieta Kruk, Grzegorz Tobiszowski, Kosma Złotowski, 
Beata Mazurek, Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Joanna Kopcińska, Andżelika 
Anna Możdżanowska, Zdzisław Krasnodębski, Margarita de la Pisa Carrión, 
Izabela-Helena Kloc, Witold Jan Waszczykowski, Zbigniew Kuźmiuk
v mene skupiny ECR

Správa A9-0162/2020
Jytte Guteland
Európsky klimatický predpis
(COM(2020)0080 –  COM(2020)0563– C9 0077/2020 – 2020/0036(COD))

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) Únia by sa mala usilovať dosiahnuť 
do roku 2050 na svojom území rovnováhu 
medzi objemom antropogénnych emisií 
skleníkových plynov z celého hospodárstva 
a emisií skleníkových plynov odstránených 
pomocou prírodných a technologických 
riešení. O naplnenie zámeru Únie 
dosiahnuť do roku 2050 klimatickú 
neutralitu na celom svojom území by sa 
mali usilovať všetky členské štáty 
kolektívne, pričom členské štáty, Európsky 
parlament, Rada a Komisia by mali 
prijímať opatrenia potrebné na umožnenie 
dosiahnutia tohto cieľa. Významnú časť 
týchto opatrení na naplnenie predmetného 
zámeru budú tvoriť opatrenia na úrovni 
Únie.

(12) Aby Únia splnila svoj záväzok 
dosiahnuť dlhodobý teplotný cieľ 
Parížskej dohody, mala by sa usilovať 
dosiahnuť do roku 2050 rovnováhu medzi 
objemom antropogénnych emisií 
skleníkových plynov z celého hospodárstva 
a emisií skleníkových plynov odstránených 
pomocou prírodných a technologických 
riešení na svojom území a prostredníctvom 
medzinárodných trhových mechanizmov. 
Osobitný dôraz by sa mal klásť aj na 
posilnenie výskumu a vývoja v oblasti 
prírodných a iných záchytov. O naplnenie 
zámeru Únie dosiahnuť do roku 2050 
klimatickú neutralitu na celom svojom 
území by sa mali usilovať všetky členské 
štáty spoločne, a to aj na úrovni 
regionálnych a miestnych orgánov, 
pričom členské štáty, Európsky parlament, 
Rada a Komisia by mali prijímať opatrenia 
potrebné na umožnenie dosiahnutia tohto 
cieľa. Opatrenia na úrovni Únie budú 
tvoriť významnú časť opatrení prijatých 
na úrovni členských štátov, ktoré sú 
potrebné  na naplnenie predmetného 
zámeru nákladovo efektívnym, 
spravodlivým a sociálne vyváženým 
spôsobom, pričom sa posilní hospodárska 
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konkurencieschopnosť a tvorba 
pracovných miest a zabezpečí sa, aby sa 
na nikoho nezabudlo.

Or. en
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1.10.2020 A9-0162/168/rev

Pozmeňujúci návrh 168/rev
Anna Zalewska, Alexandr Vondra, Ryszard Antoni Legutko, Beata Kempa, Jadwiga 
Wiśniewska, Elżbieta Kruk, Grzegorz Tobiszowski, Kosma Złotowski, Beata Mazurek, 
Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Joanna Kopcińska, Andżelika Anna 
Możdżanowska, Zdzisław Krasnodębski, Margarita de la Pisa Carrión, Izabela-Helena 
Kloc, Witold Jan Waszczykowski, Zbigniew Kuźmiuk
v mene skupiny ECR

Správa A9-0162/2020
Jytte Guteland
Európsky klimatický predpis
(COM(2020)0080 –  COM(2020)0563– C9 0077/2020 – 2020/0036(COD))

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12a) V záujme spravodlivosti a 
solidarity a na podporu energetickej 
transformácie členských štátov s rôznymi 
východiskovými pozíciami je potrebné 
úmerne zvýšiť dostatočné mechanizmy 
podpory a financovania Únie, ako je 
napríklad Fond na spravodlivú 
transformáciu, zriadený nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ).../...1, a ďalšie príslušné 
mechanizmy financovania.

Or. en

Odôvodnenie

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) …/… z ..., ktorým sa zriaďuje Fond na 
spravodlivú transformáciu (Ú. v. EÚ L …).


