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22.11.2019 B9-0174/9

Pozmeňujúci návrh 9
Pär Holmgren
v mene skupiny Verts/ALE
Eleonora Evi

Návrh uznesenia B9-0174/2019
ENVI, PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL
Konferencia OSN o zmene klímy 2019 v Madride, Španielsko (COP 25)

Návrh uznesenia
Odsek 68

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

68. pripomína, že emisie CO2 z lodnej 
dopravy sa do roku 2050 podľa prognózy 
zvýšia o 50 až 250 %; víta dohodu o 
počiatočnej stratégii IMO v oblasti 
znižovania emisií skleníkových plynov z 
lodí ako prvý krok tohto sektora 
prispievajúci k splneniu teplotného cieľa 
Parížskej dohody; naliehavo vyzýva IMO, 
aby urýchlene vykonala kroky vedúce k 
prijatiu krátkodobých a strednodobých 
opatrení v snahe prispieť k dosiahnutiu 
cieľov tejto stratégie; zdôrazňuje význam a 
naliehavosť vykonávania krátkodobých a 
strednodobých opatrení ešte pred rokom 
2023; zdôrazňuje, že treba okamžite 
preskúmať ďalšie opatrenia a kroky vrátane 
nástrojov stanovovania cien uhlíka s 
cieľom riešiť problém emisií z námornej 
dopravy v súlade so sektorovou stratégiou 
prechodu na nízke emisie; následne 
vyjadruje svoje presvedčenie, že EÚ a 
členské štáty by mali podrobne 
monitorovať vplyv a vykonávanie 
počiatočnej stratégie IMO; víta návrh 
nariadenia EÚ s cieľom náležite zohľadniť 
globálny systém zberu údajov o spotrebe 
lodného paliva (MRV) a globálny systém 
IMO na zber údajov o spotrebe lodného 
paliva; pripomína, že MRV je prvým 
krokom, ktorý by mal v konečnom 
dôsledku umožniť EÚ prijať povinné ciele 
na zníženie emisií; naliehavo vyzýva 
Komisiu, aby v rámci svojej stratégie 
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opatrení v snahe prispieť k dosiahnutiu 
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naliehavosť vykonávania krátkodobých a 
strednodobých opatrení ešte pred rokom 
2023; vyzýva EÚ, Komisiu a členské štáty, 
aby vynaložili maximálne úsilie na 
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kombinovanej kontroly emisií SOx a NOx, 
čo predstavuje kľúčový krok smerom k 
zníženiu emisií z lodnej dopravy v Európe; 
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presvedčenie, že EÚ a členské štáty by 
mali podrobne monitorovať vplyv a 
vykonávanie počiatočnej stratégie IMO; 
víta návrh nariadenia EÚ s cieľom náležite 
zohľadniť globálny systém zberu údajov o 
spotrebe lodného paliva (MRV) a globálny 
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dekarbonizácie do roku 2050 čo najskôr 
navrhla dodatočné opatrenia EÚ, ako je 
začlenenie námorného sektora do ETS a 
zavedenie normy v oblasti efektívnosti lodí 
a značky pre lode, a aby navrhla stratégiu 
spolupráce s ostatnými zmluvnými 
stranami ochotnými konať čo najskôr s 
cieľom znížiť emisie z lodnej dopravy v 
súlade s teplotným cieľom Parížskej 
dohody;
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