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4.10.2016 B8-1043/8

Pozmeňujúci návrh 8
Giovanni La Via, Peter Liese
v mene skupiny PPE

Návrh uznesenia B8-1043/2016
Giovanni La Via, Peter Liese, Jo Leinen, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, 
Estefanía Torres Martínez, Bas Eickhout, Marco Affronte
v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
o vykonávaní Parížskej dohody a konferencii OSN o zmene klímy 2016 v Marrákeši 
v Maroku (COP 22)

Návrh uznesenia
Citácia 14 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

 – so zreteľom na encykliku Laudato Si,
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4.10.2016 B8-1043/9

Pozmeňujúci návrh 9
Giovanni La Via, Peter Liese
v mene skupiny PPE

Návrh uznesenia B8-1043/2016
Giovanni La Via, Peter Liese, Jo Leinen, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, 
Estefanía Torres Martínez, Bas Eickhout, Marco Affronte
v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
o vykonávaní Parížskej dohody a konferencii OSN o zmene klímy 2016 v Marrákeši 
v Maroku (COP 22)

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. zdôrazňuje, že hoci neexistujú vedecké 
dôkazy o význame obmedzenia globálneho 
otepľovania na úroveň 1,5°C pre každý 
sektor a región, je jasné, že krajiny v 
súčasnosti nevynakladajú dostatočné úsilie 
na dosiahnutie týchto bezpečných 
maximálnych hodnôt v najzraniteľnejších 
krajinách; naliehavo vyzýva všetky krajiny 
a najmä rozvinuté krajiny, aby zintenzívnili 
spoločné úsilie a aby zvýšili vnútroštátne 
stanovené príspevky v rámci facilitačného 
dialógu, ktorý sa uskutoční v roku 2018; v 
tejto súvislosti vyzýva EÚ, aby sa vo 
svojich NDC do roku 2030 zaviazala k 
ďalšiemu zníženiu emisií;

9. zdôrazňuje, že hoci neexistujú vedecké 
dôkazy o význame obmedzenia globálneho 
otepľovania na úroveň 1,5 °C pre každý 
sektor a región, je jasné, že krajiny v 
súčasnosti nevynakladajú dostatočné úsilie 
na dosiahnutie týchto bezpečných 
maximálnych hodnôt v najzraniteľnejších 
krajinách; naliehavo vyzýva všetky krajiny, 
a najmä rozvinuté krajiny, aby zintenzívnili 
spoločné úsilie a aby zvýšili vnútroštátne 
stanovené príspevky v rámci facilitačného 
dialógu, ktorý sa uskutoční v roku 2018; v 
tejto súvislosti vyzýva EÚ, aby sa vo 
svojich NDC do roku 2030 zaviazala k 
ďalšiemu zníženiu emisií; pripomína, že 
iba kroky v samotnej Európskej únii 
nebudú postačovať, preto vyzýva Komisiu 
a Radu, aby zvýšili aktivitu smerujúcu 
k povzbudeniu iných partnerov 
k vykonaniu rovnakých krokov;
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4.10.2016 B8-1043/10

Pozmeňujúci návrh 10
Giovanni La Via, Peter Liese
v mene skupiny PPE

Návrh uznesenia B8-1043/2016
Giovanni La Via, Peter Liese, Jo Leinen, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, 
Estefanía Torres Martínez, Bas Eickhout, Marco Affronte
v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
o vykonávaní Parížskej dohody a konferencii OSN o zmene klímy 2016 v Marrákeši 
v Maroku (COP 22)

Návrh uznesenia
Odsek 23

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23. zdôrazňuje, že v súlade so zisteniami 
IPCC majú pôdne emisie 
(poľnohospodárstvo, chov dobytka, 
lesníctvo a iné využívanie pôdy) značný 
nákladovo efektívny potenciál na 
zmierňovanie zmeny klímy a posilňovanie 
odolnosti, a že nato, aby sa lepšie 
odhadoval a optimalizoval potenciál 
zachytávania CO2 pôdnych emisií a aby sa 
zabezpečila bezpečná a trvalá sekvestrácia 
CO2 je potrebné preto posilnenie opatrení 
EÚ a medzinárodnej spolupráce; v tejto 
súvislosti poukazuje na osobitné 
príležitosti spojené s agrolesníctvom; 
pripomína významnú dohodu dosiahnutú 
na začiatku funkčného obdobia v oblasti 
nepriamych zmien využívania pôdy a dúfa, 
že prínos Európskeho parlamentu k týmto 
rokovaniam pri tejto príležitosti môže byť 
základom pre ambiciózne riešenia v 
súvislosti s nadchádzajúcou revíziu 
právnych predpisov;

23. so zreteľom na svoje rozličné dôležité 
ciele zdôrazňuje, že v súlade so zisteniami 
IPCC majú pôdne emisie 
(poľnohospodárstvo, chov dobytka, 
lesníctvo a iné využívanie pôdy) značný 
nákladovo efektívny potenciál na 
zmierňovanie zmeny klímy a posilňovanie 
odolnosti, a že nato, aby sa lepšie 
odhadoval a optimalizoval potenciál 
zachytávania CO2 pôdnych emisií a aby sa 
zabezpečila bezpečná a trvalá sekvestrácia 
CO2 je potrebné preto posilnenie opatrení 
EÚ a medzinárodnej spolupráce; v tejto 
súvislosti poukazuje na osobitné 
príležitosti spojené s agrolesníctvom; 
pripomína významnú dohodu dosiahnutú 
na začiatku funkčného obdobia v oblasti 
nepriamych zmien využívania pôdy a dúfa, 
že prínos Európskeho parlamentu k týmto 
rokovaniam pri tejto príležitosti môže byť 
základom pre ambiciózne riešenia v 
súvislosti s nadchádzajúcou revíziu 
právnych predpisov;
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4.10.2016 B8-1043/11

Pozmeňujúci návrh 11
Giovanni La Via, Peter Liese
v mene skupiny PPE

Návrh uznesenia B8-1043/2016
Giovanni La Via, Peter Liese, Jo Leinen, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, 
Estefanía Torres Martínez, Bas Eickhout, Marco Affronte
v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
o vykonávaní Parížskej dohody a konferencii OSN o zmene klímy 2016 v Marrákeši 
v Maroku (COP 22)

Návrh uznesenia
Odsek 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. konštatuje, že odlesňovanie a 
degradácia lesov sú zodpovedné za 
približne 20 % celosvetových emisií 
skleníkových plynov, a zdôrazňuje úlohu 
lesov pri zmierňovaní zmeny klímy a 
potrebu posilniť adaptačnú kapacitu a 
odolnosť lesov voči zmene klímy; 
zdôrazňuje potrebu úsilia o zmierňovanie 
zmeny klímy zameraného na oblasť 
tropických lesov (REDD +); zdôrazňuje, že 
bez tohto úsilia hrozí, že cieľ udržania 
zvýšenia teploty do 2 °C nebude možné 
dosiahnuť; ďalej vyzýva EÚ, aby zvýšila 
medzinárodné financie na znižovanie 
odlesňovania v rozvojových krajinách;

24. konštatuje, že odlesňovanie a 
degradácia lesov sú zodpovedné za 
približne 20 % globálnych emisií 
skleníkových plynov, a zdôrazňuje úlohu 
lesov a ich aktívneho trvalo udržateľného 
obhospodarovania  pri zmierňovaní zmeny 
klímy a potrebu posilniť ich adaptačnú 
kapacitu a odolnosť voči zmene klímy; 
zdôrazňuje potrebu úsilia o zmierňovanie 
zmeny klímy zameraného na oblasť 
tropických lesov (REDD +); zdôrazňuje, že 
bez tohto úsilia hrozí, že cieľ udržania 
zvýšenia teploty do 2 °C nebude možné 
dosiahnuť; ďalej vyzýva EÚ, aby zvýšila 
medzinárodné financie na znižovanie 
odlesňovania v rozvojových krajinách;

Or. en
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4.10.2016 B8-1043/12

Pozmeňujúci návrh 12
Giovanni La Via, Peter Liese
v mene skupiny PPE

Návrh uznesenia B8-1043/2016
Giovanni La Via, Peter Liese, Jo Leinen, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, 
Estefanía Torres Martínez, Bas Eickhout, Marco Affronte
v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
o vykonávaní Parížskej dohody a konferencii OSN o zmene klímy 2016 v Marrákeši 
v Maroku (COP 22)

Návrh uznesenia
Odsek 28

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

28. požaduje, aby sa neskôr v tomto roku 
vytvorilo v rámci ICAO spravodlivé a 
stabilné globálne trhové opatrenie, ktoré by 
sa na medzinárodnej úrovni vykonávalo 
od roku 2020; vyjadruje hlboké sklamanie 
z aktuálneho návrhu, o ktorom sa rokuje 
v rámci ICAO, a pripomína, že o zmene 
platných právnych predpisov o začlenení 
leteckej dopravy do EU ETS možno 
uvažovať len v prípade, ak bude globálne 
trhové opatrenie ambiciózne, a že 
v každom prípade budú vnútroeurópske 
lety naďalej zahrnuté do EU ETS;

28. požaduje, aby sa počas aktuálne 
prebiehajúceho 39. zasadnutia 
zhromaždenia ICAO vytvorilo spravodlivé 
a stabilné globálne trhové opatrenie, ktoré 
by sa na medzinárodnej úrovni vykonávalo 
od roku 2020; vyjadruje hlboké sklamanie 
z aktuálneho návrhu, o ktorom sa rokuje 
v rámci ICAO, a pripomína, že o zmene 
platných právnych predpisov o začlenení 
leteckej dopravy do EU ETS možno 
uvažovať len v prípade, ak bude globálne 
trhové opatrenie ambiciózne, a že 
v každom prípade budú vnútroeurópske 
lety naďalej zahrnuté do EU ETS;

Or. en
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4.10.2016 B8-1043/13

Pozmeňujúci návrh 13
Giovanni La Via, Peter Liese
v mene skupiny PPE

Návrh uznesenia B8-1043/2016
Giovanni La Via, Peter Liese, Jo Leinen, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, 
Estefanía Torres Martínez, Bas Eickhout, Marco Affronte
v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
o vykonávaní Parížskej dohody a konferencii OSN o zmene klímy 2016 v Marrákeši 
v Maroku (COP 22)

Návrh uznesenia
Odsek 46

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

46. zdôrazňuje opatrenia na dekarbonizáciu 
a vyššiu odolnosť voči zmene klímy, ktoré 
prijíma čoraz širšie spektrum neštátnych 
subjektov; zdôrazňuje preto význam 
štruktúrovaného a konštruktívneho dialógu 
medzi vládami, podnikateľskou obcou, 
mestami, regiónmi, medzinárodnými 
organizáciami, občianskou spoločnosťou a 
akademickými inštitúciami a význam 
zabezpečenia ich zapojenia do plánovania a 
vykonávania opatrení v oblasti klímy s 
cieľom mobilizovať dôrazné celosvetové 
opatrenia na vytvorenie nízkouhlíkových a 
odolných spoločností; víta vytvorenie 
celosvetového akčného programu v oblasti 
klímy, ktorý nadväzuje na akčný program 
Lima-Paríž zahŕňajúci sedemdesiat 
mnohostranných iniciatív v rozličných 
odvetviach;

46. zdôrazňuje opatrenia na dekarbonizáciu 
a vyššiu odolnosť voči zmene klímy, ktoré 
prijíma čoraz širšie spektrum neštátnych 
subjektov; zdôrazňuje preto význam 
štruktúrovaného a konštruktívneho dialógu 
medzi vládami, podnikateľskou obcou, 
mestami, regiónmi, medzinárodnými 
organizáciami, občianskou spoločnosťou, 
náboženskými a akademickými 
inštitúciami a význam zabezpečenia ich 
zapojenia do plánovania a vykonávania 
opatrení v oblasti klímy s cieľom 
mobilizovať dôrazné celosvetové opatrenia 
na vytvorenie nízkouhlíkových a odolných 
spoločností; víta vytvorenie celosvetového 
akčného programu v oblasti klímy, ktorý 
nadväzuje na akčný program Lima-Paríž 
zahŕňajúci sedemdesiat mnohostranných 
iniciatív v rozličných odvetviach;

Or. en
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4.10.2016 B8-1043/14

Pozmeňujúci návrh 14
Giovanni La Via, Peter Liese
v mene skupiny PPE

Návrh uznesenia B8-1043/2016
Giovanni La Via, Peter Liese, Jo Leinen, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, 
Estefanía Torres Martínez, Bas Eickhout, Marco Affronte
v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
o vykonávaní Parížskej dohody a konferencii OSN o zmene klímy 2016 v Marrákeši 
v Maroku (COP 22)

Návrh uznesenia
Odsek 66

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

66. žiada, aby určovanie cien uhlíka na 
širokom základe bolo celosvetovo 
uplatniteľným nástrojom na riadenie 
emisií, prideľovanie príjmov z 
obchodovania s emisiami na investície 
týkajúce sa klímy či zavedenie cien za 
emisie uhlíka z palív v rámci 
medzinárodnej dopravy; žiada aj čiastočné 
využívanie dotácií v poľnohospodárstve 
na zabezpečenie investícií do výroby a 
využívania energie z obnoviteľných 
zdrojov v poľnohospodárskych 
podnikoch; zdôrazňuje dôležitosť 
mobilizácie kapitálu súkromného sektora a 
uvoľnenia potrebných investícií do 
nízkouhlíkových technológií; požaduje, 
aby vládne, verejné a súkromné finančné 
inštitúcie vrátane bánk, dôchodkových 
fondov a poisťovacích spoločností prijali 
ambiciózne záväzky v prospech 
zosúladenia úverových a investičných 
postupov s cieľom obmedziť zvyšovanie 
teploty pod hranicou 2°C a postupného 
ukončenia investícií do fosílnych palív 
vrátane zrušenia vývozných úverov na 
investície do fosílnych palív; požaduje 
prijatie osobitných štátnych záruk v 
prospech ekologických investícií, 
zavedenie ochranných značiek a fiškálnych 

66. žiada, aby určovanie cien uhlíka na 
širokom základe bolo celosvetovo 
uplatniteľným nástrojom na riadenie 
emisií, prideľovanie príjmov z 
obchodovania s emisiami na investície 
týkajúce sa klímy či zavedenie cien za 
emisie uhlíka z palív v rámci 
medzinárodnej dopravy; žiada aj použitie 
spoločnej poľnohospodárskej politiky, aby 
sa poľnohospodárom umožnilo podieľať 
sa na zmierňovaní vplyvov zmeny klímy; 
zdôrazňuje dôležitosť mobilizácie kapitálu 
súkromného sektora a uvoľnenia 
potrebných investícií do nízkouhlíkových 
technológií; požaduje, aby vládne, verejné 
a súkromné finančné inštitúcie vrátane 
bánk, dôchodkových fondov a 
poisťovacích spoločností prijali 
ambiciózne záväzky v prospech 
zosúladenia úverových a investičných 
postupov s cieľom obmedziť zvyšovanie 
teploty pod hranicou 2°C a postupného 
ukončenia investícií do fosílnych palív 
vrátane zrušenia vývozných úverov na 
investície do fosílnych palív; požaduje 
prijatie osobitných štátnych záruk v 
prospech ekologických investícií, 
zavedenie ochranných značiek a fiškálnych 
výhod pre zelené investičné fondy a 
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výhod pre zelené investičné fondy a 
vydávanie ekologických dlhopisov;

vydávanie ekologických dlhopisov;

Or. en


