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22.11.2019 B9-0174/39

Pozmeňujúci návrh 39
Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Anna Zalewska
v mene skupiny ECR

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
Citácia 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na Sliezske vyhlásenie 
o solidarite a spravodlivej transformácii 
pracovnej sily, ktoré bolo podpísané pri 
príležitosti konferencie o zmene klímy 
COP 24,

– so zreteľom na Sliezske vyhlásenie 
o solidarite a spravodlivej transformácii 
pracovnej sily, Sliezske ministerské 
vyhlásenie s názvom Lesy pre klímu, ako 
aj na partnerstvo pre elektrickú mobilitu a 
dopravu s nulovými emisiami s názvom 
Spoločne zavádzať zmeny, ktoré sa 
podpísali popri konferencii o zmene klímy 
COP24,

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/40

Pozmeňujúci návrh 40
Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Anna Zalewska
v mene skupiny ECR

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
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže 6. marca 2015 EÚ a jej 
členské štáty predložili svoje plánované 
vnútroštátne stanovené príspevky k 
UNFCCC, čím sa zaviazali k záväznému 
cieľu dosiahnuť do roku 2030 aspoň 40 % 
zníženie domácich emisií skleníkových 
plynov (GHG) v porovnaní s úrovňami v 
roku 1990;

B. keďže 6. marca 2015 EÚ a jej 
členské štáty predložili svoje plánované 
vnútroštátne stanovené príspevky k 
UNFCCC, čím sa zaviazali k záväznému 
cieľu dosiahnuť do roku 2030 aspoň 40 % 
zníženie domácich emisií skleníkových 
plynov (GHG) v porovnaní s úrovňami v 
roku 1990; keďže ide o najambicióznejší 
záväzok jedného z hlavných svetových 
hospodárstiev týkajúci sa INDC;

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/41

Pozmeňujúci návrh 41
Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Anna Zalewska
v mene skupiny ECR

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
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže záväzky, ktoré dosiaľ prijali 
signatári Parížskej dohody, nebudú stačiť 
na dosiahnutie jej spoločného cieľa; keďže 
súčasný vnútroštátne stanovený príspevok 
(NDC) predložený Európskou úniou a jej 
členskými štátmi nie je v súlade s cieľmi 
uvedenými v Parížskej dohode a musí sa 
zrevidovať;

C. keďže záväzky, ktoré dosiaľ prijali 
signatári Parížskej dohody, nebudú stačiť 
na dosiahnutie jej spoločného cieľa; keďže 
súčasný vnútroštátne stanovený príspevok 
(NDC) predložený Európskou úniou a jej 
členskými štátmi sa musí revidovať v 
súlade s odsekom 24 rozhodnutia 1/CP.21;

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/42

Pozmeňujúci návrh 42
Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Anna Zalewska
v mene skupiny ECR

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
Odôvodnenie L

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

L. keďže zmena klímy neúmerne 
postihuje rozvojové krajiny, a to aj napriek 
tomu, že emitujú oveľa menej CO2 ako 
rozvinuté krajiny;

L. keďže zmena klímy neúmerne 
postihuje rozvojové krajiny, ktoré pritom 
ale emitujú viac CO2 ako rozvinuté 
krajiny; keďže binárne rozlišovanie na 
„rozvinuté“ a „rozvojové“ krajiny 
(uvedené v prílohe I/neuvedené v prílohe 
I) už nie je v rámci mnohostranných 
opatrení v oblasti klímy odôvodnené;

Or. en



AM\1193314SK.docx PE643.342v01-00

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

22.11.2019 B9-0174/43

Pozmeňujúci návrh 43
Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Anna Zalewska
v mene skupiny ECR

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 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. zdôrazňuje význam ambicióznej a 
inkluzívnej politiky EÚ v oblasti klímy, 
aby pôsobila ako dôveryhodný a 
spoľahlivý partner na celosvetovej úrovni, 
a zachovania si celosvetového vedúceho 
postavenia v oblasti klímy; preto 
zdôrazňuje, že je potrebné, aby EÚ 
investovala do výskumu a priemyselne 
využiteľných inovácií a v tejto oblasti 
výrazne pokročila;

21. zdôrazňuje význam ambicióznej a 
inkluzívnej politiky EÚ v oblasti klímy, 
aby pôsobila ako dôveryhodný a 
spoľahlivý partner na celosvetovej úrovni, 
a zachovania si celosvetového vedúceho 
postavenia v oblasti klímy; preto 
zdôrazňuje, že je potrebné, aby EÚ 
investovala do výskumu a priemyselne 
využiteľných inovácií a v tejto oblasti 
výrazne pokročila; poznamenáva však, že 
EÚ je zodpovedná za menej ako 10 % 
celosvetových emisií, a preto nie je 
schopná jednostranne dosiahnuť výrazné 
zníženie celosvetového objemu emisií 
skleníkových plynov;

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/44

Pozmeňujúci návrh 44
Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Anna Zalewska
v mene skupiny ECR

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 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. opätovne naliehavo vyzýva 
vedúcich predstaviteľov EÚ, aby na 
zasadnutí Európskej rady 12. a 13. 
decembra 2019 podporili dlhodobý cieľ 
EÚ dosiahnuť domácu nulovú bilanciu 
emisií skleníkových plynov čo najskôr a 
najneskôr do roku 2050; vyzýva krajinu, 
ktorá vykonáva predsedníctvo Rady a 
Komisiu, aby tento cieľ potom čo najskôr 
oznámili sekretariátu UNFCCC; 
zdôrazňuje, že s cieľom dosiahnuť 
domácu nulovú bilanciu emisií 
skleníkových plynov do roku 2050 
nákladovo najefektívnejším spôsobom, a 
tak, aby sa nemuselo spoliehať na 
technológie na odstraňovanie uhlíka, 
ktoré by predstavovali značné riziká pre 
ekosystémy, biodiverzitu a potravinovú 
bezpečnosť, bude potrebné zvýšiť úroveň 
ambícií stanovených pre rok 2030; 
zdôrazňuje, že riešenia blízke prírode sú 
kľúčovým nástrojom pre EÚ na 
dosiahnutie cieľov znižovania emisií 
skleníkových plynov; ľutuje, že samit 
OSN o klíme v septembri 2019 bol 
zmeškanou príležitosťou pre EÚ, aby 
stanovila vyššie ambície a preukázala 
vedúce postavenie pri dosahovaní 
Parížskej dohody; považuje za nanajvýš 
dôležité, aby EÚ na COP 25 vyslala jasný 
signál, že je pripravená posilniť svoj 
príspevok k Parížskej dohode;

22. naliehavo vyzýva vedúcich 
predstaviteľov EÚ, aby na zasadnutí 
Európskej rady 12. a 13. decembra 2019 
podporili dlhodobý cieľ EÚ dosiahnuť v 
súlade s Parížskou dohodou domácu 
nulovú bilanciu emisií skleníkových 
plynov čo najskôr; domnieva sa, že 
dohoda o takomto cieli by mala byť 
založená na komplexnom posúdení vplyvu 
a jasných finančných záväzkoch 
týkajúcich sa spravodlivej transformácie, 
pričom by sa mali zohľadniť obrovské 
potreby najviac postihnutých regiónov; 
domnieva sa tiež, že takýto cieľ sa musí 
jednomyseľne dohodnúť medzi všetkými 
členskými štátmi vzhľadom na jeho 
dlhodobé dôsledky na hospodárstvo a 
spoločnosť; zdôrazňuje, že riešenia blízke 
prírode sú kľúčovým nástrojom pre EÚ na 
dosiahnutie cieľov znižovania emisií 
skleníkových plynov; považuje za nanajvýš 
dôležité, aby EÚ na COP25 vyslala jasný 
signál, že je pripravená posilniť svoj 
príspevok k Parížskej dohode ako súčasť 
spoločného celosvetového úsilia;
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22.11.2019 B9-0174/45

Pozmeňujúci návrh 45
Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Anna Zalewska
v mene skupiny ECR

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 23

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23. podporuje aktualizáciu NDC 
Európskej únie o cieľ pre celé 
hospodárstvo spočívajúci v znížení 
domácich emisií skleníkových plynov do 
roku 2030 o 55 % v porovnaní s úrovňami 
z roku 1990; vyzýva preto vedúcich 
predstaviteľov EÚ, aby podporili zvýšenie 
ambicióznosti NDC Európskej únie; 
domnieva sa, že by sa to malo urobiť a 
zároveň zakotviť do práva EÚ cieľ 
dosiahnuť klimatickú neutralitu čo 
najskôr a najneskôr do roku 2050; vyzýva 
iné svetové ekonomiky, aby aktualizovali 
svoje NDC s cieľom dosiahnuť globálne 
účinky;

23. podporuje aktualizáciu NDC Únie; 
vyzýva preto vedúcich predstaviteľov EÚ, 
aby podporili zvýšenie ambicióznosti NDC 
Európskej únie; vyzýva aj iné svetové 
ekonomiky, aby aktualizovali svoje NDC s 
cieľom dosiahnuť globálne účinky;

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/46

Pozmeňujúci návrh 46
Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Anna Zalewska
v mene skupiny ECR

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 36

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

36. domnieva sa, že na COP25 by sa 
mala vymedziť nová úroveň ambícií, 
pokiaľ ide o vykonávanie Parížskej 
dohody, ako aj v súvislosti s ďalším 
obdobím NDC, ktorá by mala odrážať 
posilnenie záväzkov voči opatreniam v 
oblasti klímy vo všetkých sektoroch na 
pevnine a v oceánoch;

36. domnieva sa, že na COP25 by sa 
mala podporiť nová úroveň ambícií, 
pokiaľ ide o vykonávanie Parížskej 
dohody, ako aj v súvislosti s ďalším 
obdobím NDC, ktorá by mala odrážať 
posilnenie záväzkov voči opatreniam v 
oblasti klímy vo všetkých sektoroch na 
pevnine a v oceánoch;

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/47

Pozmeňujúci návrh 47
Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Anna Zalewska
v mene skupiny ECR

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 53 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

53a. konštatuje, že finančné potreby 
členských štátov a odvetví, ktoré budú 
mať obzvlášť vysoké náklady na 
energetickú transformáciu – sú to najmä 
regióny ťažby uhlia a energeticky 
náročné odvetvia –, budú značné; 
zdôrazňuje preto, že v budúcich 
rozpočtoch EÚ sa musia vyčleniť 
dostatočné finančné prostriedky na 
uspokojenie potrieb týchto regiónov a 
odvetví a aby sa zabezpečilo, že sa na 
nikoho nezabudne;

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/48

Pozmeňujúci návrh 48
Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Anna Zalewska
v mene skupiny ECR

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 61

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

61. zdôrazňuje, že na dosiahnutie cieľa 
obmedziť nárast priemernej globálnej 
teploty na 1,5 °C je potrebná účinná účasť 
všetkých zmluvných strán, čo si zas 
vyžaduje, aby sa riešila otázka vlastných 
alebo konfliktných záujmov; v tejto 
súvislosti pripomína svoju podporu 
zavedeniu osobitnej politiky v oblasti 
konfliktov záujmov ako súčasť UNFCCC; 
vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
zaujali vedúce postavenie v tomto procese, 
avšak bez ohrozenia zámerov a cieľov 
UNFCCC a Parížskej dohody;

61. zdôrazňuje, že na dosiahnutie cieľa 
obmedziť nárast priemernej globálnej 
teploty na hodnotu uvedenú v Parížskej 
dohode je potrebná účinná účasť všetkých 
zmluvných strán, čo si zas vyžaduje, aby sa 
riešila otázka vlastných alebo konfliktných 
záujmov; v tejto súvislosti pripomína svoju 
podporu zavedeniu osobitnej politiky v 
oblasti konfliktov záujmov ako súčasť 
UNFCCC; vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zaujali vedúce postavenie v tomto 
procese, avšak bez ohrozenia zámerov a 
cieľov UNFCCC a Parížskej dohody;

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/49

Pozmeňujúci návrh 49
Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Anna Zalewska
v mene skupiny ECR

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 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 by sa malo 
v rámci možností 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;
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22.11.2019 B9-0174/50

Pozmeňujúci návrh 50
Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Anna Zalewska
v mene skupiny ECR

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 v 
relevantných prípadoch predložila počas 
prvej polovice svojho mandátu 
Európskemu parlamentu a Rade 
legislatívne návrhy;

Or. en


