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22.11.2019 B9-0174/51

Pozmeňujúci návrh 51
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Anja Hazekamp, 
Martin Buschmann, Marisa Matias, Nikolaj Villumsen, Pernando Barrena Arza, 
Leila Chaibi, Stelios Kouloglou, Konstantinos Arvanitis, Manon Aubry, 
Manuel Bompard
v mene skupiny GUE/NGL

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 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. pripomína, že zmena klímy je 
jednou z najväčších výziev, ktorej ľudstvo 
čelí, a že všetky štáty a subjekty na celom 
svete musia vynaložiť maximálne úsilie na 
boj s týmto javom; zdôrazňuje, že včasná 
medzinárodná spolupráca, solidarita a 
súdržný a neoblomný záväzok smerom k 
spoločným opatreniam je jediným riešením 
prevzatia spoločnej zodpovednosti za 
ochranu celej planéty;

1. pripomína, že zmena klímy je 
najväčšou výzvou, ktorej ľudstvo čelí, a že 
všetky štáty a subjekty na celom svete 
musia vynaložiť maximálne úsilie na boj s 
týmto javom; zdôrazňuje, že včasná 
medzinárodná spolupráca, solidarita a 
súdržný a neoblomný záväzok smerom k 
spoločným opatreniam je jediným riešením 
prevzatia spoločnej zodpovednosti za 
ochranu celej planéty;

Or. en



AM\1193328SK.docx PE643.342v01-00

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

22.11.2019 B9-0174/52

Pozmeňujúci návrh 52
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Anja Hazekamp, 
Martin Buschmann, Marisa Matias, Nikolaj Villumsen, Pernando Barrena Arza, 
Leila Chaibi, Stelios Kouloglou, Konstantinos Arvanitis, Manon Aubry, 
Manuel Bompard
v mene skupiny GUE/NGL

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 3 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

 3a. uznáva, že bremeno zmeny klímy 
už teraz dopadá – a bude naďalej 
dopadať – predovšetkým na krajiny 
globálneho Juhu, že krajiny globálneho 
Juhu sú zraniteľnejšie voči negatívnym 
účinkom zmeny klímy než krajiny 
globálneho Severu, že ich už postihujú 
straty a škody a že majú tiež menšie 
kapacity na prispôsobenie a že krajiny 
globálneho Juhu prispeli ku klimatickej 
kríze výrazne menej ako krajiny 
globálneho Severu;

Or. en



AM\1193328SK.docx PE643.342v01-00

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

22.11.2019 B9-0174/53

Pozmeňujúci návrh 53
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Anja Hazekamp, Marisa Matias, 
Nikolaj Villumsen, Marc Botenga, Pernando Barrena Arza, Leila Chaibi, 
Stelios Kouloglou, Konstantinos Arvanitis, Manon Aubry, Manuel Bompard
v mene skupiny GUE/NGL

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 
Európskej únie o cieľ pre celé 
hospodárstvo spočívajúci v znížení 
domácich emisií skleníkových plynov do 
roku 2030 o 70 % 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, 
ideálne do roku 2040 a najneskôr do roku 
2050; vyzýva iné svetové ekonomiky, aby 
aktualizovali svoje NDC s cieľom 
dosiahnuť globálne účinky;
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22.11.2019 B9-0174/54

Pozmeňujúci návrh 54
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Anja Hazekamp, Marisa Matias, 
Nikolaj Villumsen, Marc Botenga, Pernando Barrena Arza, Leila Chaibi, 
Stelios Kouloglou, Konstantinos Arvanitis, Manon Aubry, Manuel Bompard
v mene skupiny GUE/NGL

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 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. očakáva, že v rámci Európskeho 
ekologického dohovoru sa stanoví 
komplexná a ambiciózna stratégia na 
dosiahnutie klimaticky neutrálnej Európy 
najneskôr do roku 2050 vrátane cieľa 
znížiť domáce emisie skleníkových plynov 
o 55 % do roku 2030; vyzýva Komisiu, aby 
zodpovedajúcim spôsobom prispôsobila 
všetky svoje príslušné politiky, najmä 
politiku v oblasti klímy, 
poľnohospodárstva a súdržnosti;

24. očakáva, že v rámci Európskeho 
ekologického dohovoru sa stanoví 
komplexná a ambiciózna stratégia na 
dosiahnutie klimaticky neutrálnej Európy 
najneskôr do roku 2050 vrátane cieľa 
znížiť domáce emisie skleníkových plynov 
o 70 % do roku 2030; vyzýva Komisiu, aby 
zodpovedajúcim spôsobom prispôsobila 
všetky svoje príslušné politiky, najmä 
politiku v oblasti klímy, 
poľnohospodárstva a súdržnosti;

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/55

Pozmeňujúci návrh 55
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Anja Hazekamp, 
Martin Buschmann, Marisa Matias, João Ferreira, Sandra Pereira, Nikolaj Villumsen, 
Matt Carthy, Martina Anderson, Pernando Barrena Arza, Leila Chaibi, 
Stelios Kouloglou, Konstantinos Arvanitis, Manon Aubry, Manuel Bompard
v mene skupiny GUE/NGL

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 32

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

32. víta skutočnosť, že Čile je jednou z 
najúspešnejších rýchlo sa rozvíjajúcich 
krajín v prechode na čistú energiu, a 
najmä že vykazuje najvyšší nárast výroby 
slnečnej energie na svete; domnieva sa, že 
záväzky Čile týkajúce sa riešenia 
núdzového stavu v oblasti klímy by mali 
byť inšpiráciou pre mnohé krajiny v 
Južnej Amerike a na celom svete;

32. s veľkým znepokojnením berie na 
vedomie situáciu v Čile a zdôrazňuje 
potrebu transformačnej sociálnej zmeny s 
cieľom riešiť štrukturálne nerovnováhy a 
zabezpečiť spravodlivú energetickú 
transformáciu, ktorá vytvorí príležitosti 
pre všetkých, najmä pre marginalizované 
skupiny;

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/56

Pozmeňujúci návrh 56
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Anja Hazekamp, Marisa Matias, 
Nikolaj Villumsen, Matt Carthy, Martina Anderson, Pernando Barrena Arza, 
Leila Chaibi, Stelios Kouloglou, Konstantinos Arvanitis, Manon Aubry, 
Manuel Bompard
v mene skupiny GUE/NGL

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 34

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

34. uznáva úlohu kooperatívnych 
prístupov pri plnení ambicióznejších 
cieľov, pokiaľ ide o výsledky zmiernenia 
zmeny klímy a adaptácie, ako aj pri 
podpore udržateľného rozvoja a 
environmentálnej integrity; zdôrazňuje, že 
je potrebné, aby toto úsilie prinieslo 
celkové zníženie emisií a aby sa zabránilo 
zvýšeniu emisií počas období NDC alebo 
medzi nimi; vyjadruje znepokojenie nad 
malým pokrokom dosiahnutým na 50. 
medzizasadnutí UNFCCC v Bonne o 
trhových a netrhových mechanizmoch;

34. uznáva úlohu kooperatívnych 
prístupov pri plnení ambicióznejších 
cieľov, pokiaľ ide o výsledky zmiernenia 
zmeny klímy a adaptácie, ako aj pri 
podpore udržateľného rozvoja a 
environmentálnej integrity; zdôrazňuje, že 
je potrebné, aby toto úsilie prinieslo 
celkové zníženie emisií a aby sa zabránilo 
zvýšeniu celkových i domácich emisií 
počas období NDC alebo medzi nimi; 
vyjadruje znepokojenie nad malým 
pokrokom dosiahnutým na 50. 
medzizasadnutí UNFCCC v Bonne o 
trhových a netrhových mechanizmoch;

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/57

Pozmeňujúci návrh 57
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Anja Hazekamp, Marisa Matias, 
Nikolaj Villumsen, Matt Carthy, Martina Anderson, Pernando Barrena Arza, 
Leila Chaibi, Stelios Kouloglou, Konstantinos Arvanitis, Manon Aubry, 
Manuel Bompard
v mene skupiny GUE/NGL

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 35

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

35. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby presadzovali prísne a spoľahlivé 
medzinárodné pravidlá týkajúce sa článku 
6 Parížskej dohody; uznáva mnohé 
problémy, ktoré pre environmentálnu 
integritu a udržateľnosť predstavuje veľký 
počet projektov mechanizmu čistého 
rozvoja (CDM) a spoločného vykonávania 
v rámci Kjótskeho protokolu; požaduje, 
aby sa zabránilo medzerám v účtovníctve 
alebo dvojitému započítaniu a aby bola 
zabezpečená prínosnosť znižovania emisií; 
vyjadruje znepokojenie nad možným 
využívaním jednotiek vydaných podľa 
Kjótskeho protokolu na plnenie cieľov 
NDC, keďže by sa výrazne zhoršila 
environmentálna integrita budúcich 
mechanizmov stanovených podľa článku 6; 
zdôrazňuje, že emisné práva, s ktorými sa 
obchoduje v rámci nových trhových 
mechanizmov, musia byť dodatočné a 
musia zvýšiť úsilie existujúcich a budúcich 
NDC o zmierňovanie; vyslovuje sa za to, 
aby sa časť výnosov z mechanizmov podľa 
článku 6 dala na nedostatočne financovaný 
Adaptačný fond;

35. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby presadzovali prísne a spoľahlivé 
medzinárodné pravidlá týkajúce sa článku 
6 Parížskej dohody; uznáva mnohé 
problémy, ktoré pre environmentálnu 
integritu a udržateľnosť predstavuje veľký 
počet projektov mechanizmu čistého 
rozvoja (CDM) a spoločného vykonávania 
v rámci Kjótskeho protokolu; požaduje, 
aby sa zabránilo medzerám v účtovníctve 
alebo dvojitému započítaniu a aby bola 
zabezpečená prínosnosť znižovania emisií; 
vyjadruje znepokojenie nad možným 
využívaním jednotiek vydaných podľa 
Kjótskeho protokolu na plnenie cieľov 
NDC, keďže by sa výrazne zhoršila 
environmentálna integrita budúcich 
mechanizmov stanovených podľa článku 6; 
zdôrazňuje, že emisné práva, s ktorými sa 
obchoduje v rámci nových trhových 
mechanizmov, musia byť dodatočné a 
musia zvýšiť úsilie existujúcich a budúcich 
NDC o zmierňovanie; vyslovuje sa za to, 
aby sa časť výnosov z mechanizmov podľa 
článku 6 dala na nedostatočne financovaný 
Adaptačný fond; podporuje začlenenie 
záruk v oblasti ľudských práv a rodovej 
rovnosti do všetkých mechanizmov podľa 
článku 6 a uplatňovanie mechanizmu 
podávania sťažností pre komunity 
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dotknuté vykonávaním týchto 
mechanizmov;

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/58

Pozmeňujúci návrh 58
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Anja Hazekamp, Marisa Matias, 
Nikolaj Villumsen, Matt Carthy, Martina Anderson, Pernando Barrena Arza, 
Leila Chaibi, Stelios Kouloglou, Konstantinos Arvanitis, Manon Aubry, 
Manuel Bompard
v mene skupiny GUE/NGL

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 35 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

 35a. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby prispeli k účinnému výsledku 
preskúmania Varšavského 
medzinárodného mechanizmu pre straty a 
škody, ktorý vyústi do úplného 
sfunkčnenia všetkých pilierov tohto 
mechanizmu vrátane tretieho piliera 
týkajúceho sa podpory a financovania 
opatrení týkajúcich sa strát a škôd v 
oblasti klímy, a aby zabezpečili, aby boli 
všetky politiky EÚ v súlade s odvrátením, 
minimalizovaním a riešením dôsledkov 
zmeny klímy a neúmyselne tieto ciele 
neoslabovali; 

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/59

Pozmeňujúci návrh 59
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Anja Hazekamp, 
Martin Buschmann, Marisa Matias, Nikolaj Villumsen, Matt Carthy, 
Martina Anderson, Marc Botenga, Pernando Barrena Arza, Leila Chaibi, 
Stelios Kouloglou, Konstantinos Arvanitis, Manon Aubry, Manuel Bompard
v mene skupiny GUE/NGL

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 35 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

 35b. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby sa v plnej miere zapojili do rokovaní a 
seminárov o akčnom pláne pre rodovú 
rovnosť na COP25 s cieľom zabezpečiť 
rodovú rovnosť (vrátane všetkých 
marginalizovaných skupín, žien, dievčat a 
komunity transrodových osôb) pri tvorbe a 
vykonávaní politík a posilniť posilnenie 
postavenia žien pri vykonávaní politík;

Or. en


