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22.11.2019 B9-0174/26

Pozmeňujúci návrh 26
Marian-Jean Marinescu
v mene skupiny PPE

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 65

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

65. zdôrazňuje, že odvetvie dopravy je 
jediným odvetvím, v ktorom sa od roku 
1990 emisie zvyšujú; zdôrazňuje, že to nie 
je v súlade s dlhodobým cieľom 
klimatickej neutrality, ktorý si vyžaduje 
zníženie emisií vo všetkých sektoroch 
spoločnosti, vrátane leteckej a námornej 
dopravy, vo väčšej a rýchlejšej miere; 
pripomína, že odvetvie dopravy bude 
nutné úplne dekarbonizovať najneskôr do 
roku 2050; konštatuje, že analýza Komisie 
ukazuje, že aj keby sa súčasné globálne 
ciele a opatrenia plánované 
Medzinárodnou námornou organizáciou 
(IMO) a Medzinárodnou organizáciou 
civilného letectva (ICAO) vykonávali v 
plnej miere, nedosiahlo by sa nimi 
nevyhnutné zníženie emisií, a že sú 
potrebné ďalšie významné opatrenia v 
súlade s cieľom dosiahnuť nulovú bilanciu 
emisií skleníkových plynov v celom 
hospodárstve; domnieva sa, že v záujme 
zaistenia súladu NDC so záväzkami celého 
hospodárstva požadovanými Parížskou 
dohodou by zmluvné strany mali byť 
nabádané k tomu, aby do nich zaradili 
emisie z medzinárodnej námornej dopravy 
a letectva a aby sa dohodli na opatreniach 
na medzinárodnej, regionálnej a národnej 
úrovni na riešenie emisií z týchto odvetví a 
vykonali ich;

65. zdôrazňuje, že dlhodobý 
udržateľný rozvoj si vyžaduje zníženie 
emisií vo všetkých sektoroch; pripomína, 
že odvetvie dopravy bude musieť naďalej 
zotrvať na svojej súčasnej ambicióznej 
ceste znižovania emisií; konštatuje, že sú 
potrebné ďalšie významné opatrenia v 
súlade s cieľom dosiahnuť nulovú bilanciu 
emisií v celom hospodárstve; domnieva sa, 
že v záujme zaistenia súladu NDC so 
záväzkami celého hospodárstva 
požadovanými Parížskou dohodou by 
zmluvné strany, ktoré nie sú členmi EÚ, 
mali byť nabádané k tomu, aby do nich 
zaradili emisie z medzinárodnej námornej 
dopravy a letectva a aby sa dohodli na 
opatreniach na medzinárodnej, regionálnej 
a národnej úrovni na riešenie emisií z 
týchto odvetví a vykonali ich;

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/27

Pozmeňujúci návrh 27
Marian-Jean Marinescu
v mene skupiny PPE

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 66

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

66. pripomína, že sa predpokladá, že 
celosvetové emisie z medzinárodnej 
leteckej dopravy budú do roku 2020 
približne o 70 % vyššie než v roku 2005 a 
že do roku 2050 by sa dokonca mohli 
zvýšiť o ďalších 300 – 700 %; vyjadruje 
obavy v súvislosti s úrovňou ambícií 
systému kompenzácie a znižovania emisií 
uhlíka v medzinárodnom letectve 
(CORSIA) organizácie ICAO vzhľadom 
na prebiehajúcu prácu na štandardoch a 
odporúčaniach, ktoré sa majú používať 
pri vykonávaní tohto systému od roku 
2019; zdôrazňuje, že súčasné štandardy sú 
neuspokojivé a že ďalšie oslabenie 
systému CORSIA je neprijateľné; vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby vyvinuli 
maximálne úsilie o posilnenie ustanovení 
systému CORSIA a o podporu prijatia 
dlhodobého cieľa výrazne znížiť emisie v 
sektore letectva a zároveň zaručili 
legislatívnu autonómiu EÚ pri vykonávaní 
smernice o ETS; navyše zdôrazňuje, že je 
potrebné riešiť neuhlíkové emisie 
skleníkových plynov z leteckej dopravy v 
rámci systému EÚ a medzinárodného 
systému;

66. pripomína, že celosvetové emisie z 
medzinárodnej leteckej dopravy môžu do 
roku 2050 exponenciálne rásť, pokiaľ sa 
zachovajú súčasné normy a modely, 
najmä v dôsledku rastúceho dopytu zo 
strany rozvíjajúcich sa trhov, najmä v 
Ázii, na Blízkom východe a v Indii; berie 
na vedomie ťažké podmienky, v akých 
funguje systém kompenzácie a znižovania 
emisií uhlíka v medzinárodnom letectve 
(CORSIA) organizácie ICAO, a preto 
vyzýva Komisiu, aby vyvinula maximálne 
úsilie o posilnenie ustanovení systému 
CORSIA a o podporu prijatia dlhodobého 
cieľa znížiť emisie v sektore letectva; 
vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
vyvinuli maximálne úsilie o posilnenie 
ustanovení systému CORSIA a o podporu 
prijatia dlhodobého cieľa výrazne znížiť 
emisie v sektore letectva a zároveň zaručili 
legislatívnu autonómiu EÚ pri vykonávaní 
smernice o ETS; navyše zdôrazňuje, že je 
potrebné riešiť neuhlíkové emisie 
skleníkových plynov z leteckej dopravy v 
rámci systému EÚ a medzinárodného 
systému;
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22.11.2019 B9-0174/28

Pozmeňujúci návrh 28
Marian-Jean Marinescu
v mene skupiny PPE

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 66 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

66a. zdôrazňuje, že ani systém EÚ na 
obchodovanie s emisiami ani systém 
CORSIA sa nevzťahujú na emisie iných 
látok ako CO2; konštatuje, že znižovanie 
emisií prostredníctvom vnútroštátnych 
politických nástrojov a dvoj- alebo 
viacstranných dohôd o leteckej doprave by 
mohlo zlepšiť dlhodobé šance systémov 
CORSIA a EU ETS znížením rizika 
zvyšovania cien emisných kvót, ktoré by 
samo osebe mohlo poškodiť priemysel, 
ako aj spotrebiteľov; zdôrazňuje, že 
účinné vnútroštátne politické nástroje a 
dvoj- alebo viacstranné dohody o leteckej 
doprave (ako aj iné medzinárodné 
mechanizmy) môžu tiež zvýšiť šance na 
celosvetovú dohodu, ktorá by uplatňovala 
vyššiu mieru znižovania emisií 
skleníkových plynov v systéme CORSIA 
po roku 2027 alebo v systéme EU ETS po 
roku 2030, alebo kombináciu oboch, čo by 
viedlo k zníženiu objemu leteckej dopravy 
a následnému zníženiu objemu emisií 
CO2 a emisií iných látok ako CO2;

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/29

Pozmeňujúci návrh 29
Marian-Jean Marinescu
v mene skupiny PPE

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 66 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

 66b. s poľutovaním poukazuje na to, že 
prisudzovanie viny za zvýšené emisie rastu 
leteckej dopravy by mohlo viesť k 
rozšíreniu fenoménu pranierovania za 
cestovanie lietadlom (tzv. flight shaming), 
čo by mohlo zjavne ohroziť naše 
hospodárstvo, prosperitu, pracovné miesta 
a cestovný ruch a brániť tak 
udržateľnému rozvoju pre budúce 
generácie;

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/30

Pozmeňujúci návrh 30
Marian-Jean Marinescu
v mene skupiny PPE

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 66 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

 66c. vyjadruje znepokojenie nad tým, že 
neexistujú plne medzinárodné 
technologické prístupy k boju proti rastu 
emisií, ako sú iniciatívy jednotného 
európskeho neba a otvoreného neba, 
ktoré majú potenciál rozšíriť sa ďalej, a 
to aspoň u najvýznamnejších aktérov v 
sektore leteckej dopravy, ako sú EÚ, USA, 
Kanada, Mercosur, krajiny Blízkeho 
východu, Čína, Japonsko a partnerstvo 
ASEAN; zdôrazňuje, že existencia 
rôznych cieľových hodnôt stanovených na 
základe rôznych referenčných kritérií 
brzdí príslušné stratégie na zmiernenie 
zmeny klímy a prispôsobenie sa tejto 
zmene vrátane inovačných reakcií na 
riziká spojené so zmenou klímy;

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/31

Pozmeňujúci návrh 31
Marian-Jean Marinescu
v mene skupiny PPE

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 67

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

67. pripomína právnu povinnosť 
Komisie predložiť Európskemu 
parlamentu a Rade správu do 12 mesiacov 
od prijatia príslušných nástrojov 
organizáciou ICAO a pred uvedením 
systému CORSIA do prevádzky, v ktorej 
okrem iného preskúma ambície a celkovú 
environmentálnu integritu systému 
CORSIA vrátane jeho všeobecnej ambície 
v súvislosti s cieľmi Parížskej dohody; 
zdôrazňuje, že ako spoluzákonodarcovia 
sú Európsky parlament a Rada jedinými 
inštitúciami, ktoré môžu rozhodovať o 
akýchkoľvek budúcich zmenách smernice 
o ETS; zdôrazňuje, že akékoľvek zmeny 
smernice o ETS by sa mali uskutočňovať 
len vtedy, keď sú v súlade so záväzkom 
EÚ znížiť emisie skleníkových plynov v 
celom hospodárstve, čo nezahŕňa 
používanie kompenzačných kreditov po 
roku 2020;

vypúšťa sa

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/32

Pozmeňujúci návrh 32
Marian-Jean Marinescu
v mene skupiny PPE

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 

68. 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; zdôrazňuje, že 
treba 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 ciele na 
zníženie emisií; naliehavo vyzýva 
Komisiu, aby v rámci svojej stratégie 
dekarbonizácie do roku 2050 navrhla 
zavedenie normy v oblasti efektívnosti lodí 
a značky pre lode a stratégiu spolupráce s 
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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; 

ostatnými zmluvnými stranami ochotnými 
konať čo najskôr s cieľom znížiť emisie z 
lodnej dopravy v súlade s teplotným 
cieľom Parížskej dohody;

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/33

Pozmeňujúci návrh 33
Marian-Jean Marinescu
v mene skupiny PPE

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 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

 68a. víta dohodu o počiatočnej stratégii 
IMO na zníženie emisií skleníkových 
plynov z lodí ako prvý krok, ktorým tento 
sektor prispeje k dosiahnutiu teplotného 
cieľa stanoveného v Parížskej dohode; 
vyzýva EÚ a členské štáty, aby pozorne 
sledovali vplyv a vykonávanie dohody 
IMO; požaduje zváženie rýchleho 
zavedenia a používania ekologickejších 
palív, najmä pri plavbe v blízkosti 
pobrežia; vyjadruje poľutovanie nad tým, 
že IMO doteraz nedosiahla žiaden pokrok 
pri prijímaní krátkodobých a 
strednodobých opatrení na dosiahnutie 
cieľov tejto stratégie; zdôrazňuje význam 
a naliehavosť vykonávania krátkodobých 
a strednodobých opatrení ešte pred rokom 
2023; zdôrazňuje, že na riešenie problému 
emisií z námornej dopravy treba vykonať 
ďalšie opatrenia a kroky, a preto vyzýva 
EÚ a členské štáty, aby pozorne sledovali 
vplyv a vykonávanie dohody IMO; 
naliehavo vyzýva Komisiu, aby v rámci 
svojej stratégie dekarbonizácie do roku 
2050 zvážila prijatie ďalších opatrení EÚ 
s cieľom znížiť námorné emisie v súlade s 
teplotným cieľom stanoveným v Parížskej 
dohode a podporiť investície do lodí s 
nulovými emisiami a do potrebnej 
podpornej infraštruktúry; vyzýva na 
vytvorenie a zavedenie systému 
kompenzácie a znižovania emisií uhlíka 
pre medzinárodnú lodnú dopravu, ako je 
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to v prípade systému CORSIA v 
medzinárodnom letectve;

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/34

Pozmeňujúci návrh 34
Marian-Jean Marinescu
v mene skupiny PPE

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 69

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

69. zdôrazňuje skutočnosť, že 
jednoduché riešenia na zníženie emisií už 
existujú, ako je znižovanie rýchlostných 
limitov alebo vytvorenie oblastí kontroly 
emisií, ktoré sú stanovené v 
medzinárodnom dohovore MARPOL; 
domnieva sa, že stratégia v oblasti 
dekarbonizácie a Európsky ekologický 
dohovor by mali stimulovať investície, 
ambiciózny výskum lodí s nulovými 
emisiami a ekologických lodí s  
ekologickými prvkami, lepšie nakladanie s 
odpadom a vodné hospodárstvo a 
zdokonalenie infraštruktúry, napr. 
elektrifikácia prístavov, aby bolo možné 
pred rokom 2030 výrazne posilniť trh;

69. zdôrazňuje skutočnosť, že 
jednoduché riešenia na zníženie emisií už 
existujú, ako je znižovanie rýchlostných 
limitov alebo vytvorenie oblastí kontroly 
emisií, ktoré sú stanovené v 
medzinárodnom dohovore MARPOL; 
domnieva sa, že stratégia v oblasti 
dekarbonizácie a Európsky ekologický 
dohovor by mali stimulovať investície, 
ambiciózny výskum nulových emisií, 
lepšie nakladanie s odpadom a vodné 
hospodárstvo a zdokonalenie 
infraštruktúry, napr. elektrifikácia 
prístavov, aby bolo možné pred rokom 
2030 výrazne posilniť trh;

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/35

Pozmeňujúci návrh 35
Marian-Jean Marinescu
v mene skupiny PPE

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 69 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

 69a. vyzýva na zvýšenie prostriedkov na 
financovanie výskumu a zavádzania 
alternatívnych palív na trh; konštatuje, že 
podnecovanie prístupu na trh a 
používania alternatívnych palív by mali 
mať vždy prednosť pred ďalším 
zdaňovaním palív;

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/36

Pozmeňujúci návrh 36
Peter Liese
v mene skupiny PPE

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 72

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

72. konštatuje, že približne 60 % emisií 
metánu vo svete sa vypúšťa zo zdrojov, 
ako sú poľnohospodárstvo, skládky 
odpadov, zariadenia na čistenie 
odpadových vôd a výroba a potrubná 
preprava fosílnych palív; pripomína, že 
metán je silný skleníkový plyn so 100-
ročným potenciálom globálneho 
otepľovania a je 28-krát silnejší ako CO2; 
pripomína Komisii jej zákonnú povinnosť 
čo najskôr preskúmať politické možnosti 
rýchleho zníženia emisií metánu ako 
súčasť strategického plánu EÚ pre metán; 
vyzýva Komisiu, aby na tento účel 
predložila počas prvej polovice svojho 
mandátu Európskemu parlamentu a Rade 
legislatívne návrhy;

72. konštatuje, že približne 60 % emisií 
metánu vo svete sa vypúšťa zo zdrojov, 
ako sú poľnohospodárstvo, skládky 
odpadov, zariadenia na čistenie 
odpadových vôd a výroba a potrubná 
preprava fosílnych palív; pripomína, že 
metán je silný skleníkový plyn so 100-
ročným potenciálom globálneho 
otepľovania a je 28-krát silnejší ako CO2; 
pripomína Komisii jej zákonnú povinnosť 
čo najskôr preskúmať politické možnosti 
rýchleho zníženia emisií metánu ako 
súčasť strategického plánu EÚ pre metán; 
vyzýva Komisiu, aby na tento účel 
predložila počas prvej polovice svojho 
mandátu Európskemu parlamentu a Rade 
príslušné legislatívne návrhy;
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Pozmeňujúci návrh 37
Peter Liese
v mene skupiny PPE

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 45

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

45. opakuje, že SPP by už nemala 
poskytovať dotácie na činnosti, ktoré sú 
škodlivé pre životné prostredie a klímu 
vrátane odvodňovania rašelinísk a 
nadmerného odberu vody na zavlažovanie, 
ani by nemala penalizovať výskyt stromov 
v poľnohospodárskych oblastiach;

45. opakuje, že SPP by mala prestať 
podnecovať činnosti, ktoré sú škodlivé pre 
životné prostredie a klímu vrátane 
odvodňovania rašelinísk a nadmerného 
odberu vody na zavlažovanie, ani by 
nemala penalizovať výskyt stromov v 
poľnohospodárskych oblastiach;
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