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22.11.2019 B9-0174/60

Pozmeňujúci návrh 60
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, Manuel Bompard, Manon Aubry
v mene skupiny GUE/NGL

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

Návrh uznesenia
Odsek 40

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

40. víta uverejnenie správy Komisie o 
vykonávaní stratégie EÚ pre adaptáciu na 
zmenu klímy, v ktorej sa uvádza, že v 
rámci každého z jej ôsmich individuálnych 
opatrení sa dosiahol istý pokrok; konštatuje 
však, že napriek celosvetovému úsiliu o 
zníženie emisií sú dôsledky zmeny klímy 
neodvratné a ďalšie opatrenia na adaptáciu 
majú zásadný význam; vyzýva preto 
Komisiu, aby zrevidovala stratégiu 
vzhľadom na závery správy, že EÚ je 
naďalej zraniteľná voči pôsobeniu klímy v 
rámci jej hraníc, ako aj za jej hranicami; 
zdôrazňuje, že je potrebné, aby odvetvie 
poisťovníctva investovalo do adaptácie a 
aby do výskumu a inovácií prúdili verejné 
a súkromné investície; domnieva sa, že 
ochrana ľudského zdravia a bezpečnosti, 
zastavenie poklesu biodiverzity a podpora 
adaptácie miest predstavujú priority;

40. víta uverejnenie správy Komisie o 
vykonávaní stratégie EÚ pre adaptáciu na 
zmenu klímy, v ktorej sa uvádza, že v 
rámci každého z jej ôsmich individuálnych 
opatrení sa dosiahol istý pokrok; konštatuje 
však, že napriek celosvetovému úsiliu o 
zníženie emisií sú dôsledky zmeny klímy 
neodvratné a ďalšie opatrenia na adaptáciu 
majú zásadný význam; vyzýva preto 
Komisiu, aby zrevidovala stratégiu 
vzhľadom na závery správy, že EÚ je 
naďalej zraniteľná voči pôsobeniu klímy v 
rámci jej hraníc, ako aj za jej hranicami; 
zdôrazňuje, že je potrebné, aby odvetvie 
poisťovníctva investovalo do adaptácie a 
aby do výskumu a inovácií prúdili verejné 
a súkromné investície; domnieva sa, že 
ochrana ľudského zdravia a bezpečnosti, 
zastavenie poklesu biodiverzity a 
degradácie pôdy a podpora adaptácie miest 
predstavujú priority;

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/61

Pozmeňujúci návrh 61
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, Manuel Bompard, Manon Aubry
v mene skupiny GUE/NGL

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

Návrh uznesenia
Odsek 42

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

42. opakuje, že všetky krajiny musia 
prijať opatrenia na adaptáciu, ak majú 
minimalizovať negatívne vplyvy zmeny 
klímy a naplno využiť príležitosti na rast 
odolný proti zmene klímy a udržateľný 
rozvoj; zdôrazňuje, že je potrebné vyvinúť 
jednotné systémy a nástroje na sledovanie 
pokroku a účinnosti národných 
adaptačných plánov a opatrení; vyjadruje 
poľutovanie nad tým, že návrhy národných 
plánov v oblasti energetiky a klímy 
členských štátov neboli ambiciózne, pokiaľ 
ide o ciele v oblasti energetickej 
efektívnosti a energie z obnoviteľných 
zdrojov; pripomína, že obnoviteľné zdroje 
vrátane energie z obnoviteľných morských 
zdrojov sú ako prvok obehového 
hospodárstva súčasťou riešenia na 
zmiernenie dôsledkov zmeny klímy a 
adaptácie na tieto účinky; vyzýva členské 
štáty, aby posilnili svoje národné plány v 
oblasti energetiky a klímy s cieľom 
úplného vykonania Parížskej dohody;

42. opakuje, že všetky krajiny musia 
prijať opatrenia na adaptáciu, ak majú 
minimalizovať negatívne vplyvy zmeny 
klímy a naplno využiť príležitosti na rast 
odolný proti zmene klímy a udržateľný 
rozvoj; zdôrazňuje, že je potrebné vyvinúť 
jednotné systémy a nástroje na sledovanie 
pokroku a účinnosti národných 
adaptačných plánov a opatrení; vyjadruje 
poľutovanie nad tým, že návrhy národných 
plánov v oblasti energetiky a klímy 
členských štátov neboli ambiciózne, pokiaľ 
ide o ciele v oblasti energetickej 
efektívnosti a energie z obnoviteľných 
zdrojov, a nezahŕňali informácie o 
zabezpečení rodovej rovnosti napriek 
tomu, že členské štáty boli vyzvané na 
zahrnutie takýchto informácií; pripomína, 
že obnoviteľné zdroje vrátane energie z 
obnoviteľných morských zdrojov sú ako 
prvok obehového hospodárstva súčasťou 
riešenia na zmiernenie dôsledkov zmeny 
klímy a adaptácie na tieto účinky; 
zdôrazňuje tiež, že procesy inkluzívneho 
rozvoja a vykonávania zahŕňajúce všetky 
marginalizované komunity, ženy, 
transrodové komunity a domorodé 
obyvateľstvo pomôžu identifikovať 
potreby komunity a umožnia spoločné 
využívanie najlepších postupov s cieľom 
umožniť spravodlivú energetickú 
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transformáciu; vyzýva preto členské štáty, 
aby posilnili svoje národné plány v oblasti 
energetiky a klímy s cieľom úplného 
vykonania Parížskej dohody;
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22.11.2019 B9-0174/62

Pozmeňujúci návrh 62
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, GUE/NGL
Konferencia OSN o zmene klímy 2019 v Madride, Španielsko (COP 25)

Návrh uznesenia
Odsek 46

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

46. uznáva, že EÚ a jej členské štáty sú 
najväčším poskytovateľom verejného 
financovania opatrení v oblasti zmeny 
klímy; víta rozhodnutie prijaté na COP 24 
týkajúce sa toho, že sa treba dohodnúť na 
ambicióznejšom cieli od roku 2025, ktorý 
prevýši súčasný záväzok mobilizovať od 
roku 2020 sumu 100 miliárd USD ročne, 
ale vyjadruje znepokojenie nad tým, že 
skutočné záväzky rozvinutých krajín ešte 
stále nedosahujú spoločný cieľ 100 miliárd 
USD ročne; očakáva, že krajiny s 
rozvíjajúcou sa ekonomikou budú od roku 
2025 prispievať k zvýšenému 
medzinárodnému financovaniu opatrení v 
oblasti klímy v budúcnosti;

46. uznáva, že EÚ a jej členské štáty sú 
najväčším poskytovateľom verejného 
financovania opatrení v oblasti zmeny 
klímy; víta rozhodnutie prijaté na COP 24 
týkajúce sa toho, že sa treba dohodnúť na 
ambicióznejšom cieli od roku 2025, ktorý 
prevýši súčasný záväzok mobilizovať od 
roku 2020 sumu 100 miliárd USD ročne, 
ale vyjadruje znepokojenie nad tým, že v 
poskytnutom financovaní opatrení v 
oblasti zmeny klímy neexistuje rovnováha 
medzi adaptáciou a zmiernením, a to 
napriek článku 9 Parížskej dohody, v 
ktorom sa uvádza, že krajiny by sa mali 
usilovať o dosiahnutie tohto cieľa, a 
takisto vyjadruje znepokojenie nad tým, že 
skutočné záväzky rozvinutých krajín ešte 
stále nedosahujú spoločný cieľ 100 miliárd 
USD ročne, pričom ide predovšetkým o 
úvery, a nie o granty; vyjadruje 
poľutovanie nad tým, že financovanie 
adaptačných opatrení v oblasti zmeny 
klímy je stále veľmi nízke v porovnaní s 
financovaním zmierňovania zmeny klímy 
a že neexistuje žiadne financovanie 
opatrení v oblasti klímy na riešenie strát a 
škôd; očakáva, že krajiny s rozvíjajúcou sa 
ekonomikou budú od roku 2025 prispievať 
k zvýšenému medzinárodnému 
financovaniu opatrení v oblasti klímy v 
budúcnosti;
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22.11.2019 B9-0174/63

Pozmeňujúci návrh 63
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, Manuel Bompard, Manon Aubry
v mene skupiny GUE/NGL

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

Návrh uznesenia
Odsek 52

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

52. zdôrazňuje, že rozpočet EÚ by mal 
byť v súlade s jej medzinárodné záväzkami 
týkajúcimi sa udržateľného rozvoja a jej 
strednodobými a dlhodobými cieľmi v 
oblasti klímy a energetiky a nemal by byť 
kontraproduktívny vo vzťahu k týmto 
cieľom alebo obmedzovať ich 
vykonávanie; vyzýva preto Komisiu, aby 
zabezpečila preskúmanie investícií EÚ z 
hľadiska klímy a biodiverzity a v 
náležitých prípadoch predložila 
harmonizované a záväzné pravidlá; vyzýva 
Komisiu zabezpečiť, aby budúci viacročný 
finančný rámec (VFR) bol v plnom súlade 
s Parížskou dohodou a aby žiadne výdavky 
neboli v rozpore s touto dohodou; 
zdôrazňuje význam dopĺňania Zeleného 
klimatického fondu a nabáda členské štáty, 
aby aspoň zdvojnásobili svoje príspevky na 
počiatočnú mobilizáciu zdrojov; vyzýva 
Európsku investičnú banku, aby rýchlo 
ukončila poskytovanie úverov na projekty 
v oblasti fosílnych palív s výnimkou 
prípadu, keď sa používa plyn, v 
kombinácii s obnoviteľnými zdrojmi 
energie, ako premosťujúca technológia 
na nahradenie uhlia, ak neexistujú žiadne 
iné alternatívy, keď sú zavedené záruky 
na zamedzenie účinkom tzv. pasce a keď 
sú prijaté opatrenia na zabezpečenie toho, 
aby cesta znižovania emisií zostala v 

52. zdôrazňuje, že rozpočet EÚ by mal 
byť v súlade s jej medzinárodné záväzkami 
týkajúcimi sa udržateľného rozvoja, jej 
strednodobými a dlhodobými cieľmi v 
oblasti klímy a energetiky a Varšavským 
medzinárodným mechanizmom pre straty 
a škody a nemal by byť kontraproduktívny 
vo vzťahu k týmto cieľom alebo 
obmedzovať ich vykonávanie; vyzýva 
preto Komisiu, aby zabezpečila 
preskúmanie investícií EÚ z hľadiska 
klímy a biodiverzity a v náležitých 
prípadoch predložila harmonizované a 
záväzné pravidlá; vyzýva Komisiu, aby 
zabezpečila, že ďalší viacročný finančný 
rámec (VFR) bude v plnom súlade s 
Parížskou dohodou a že žiadne výdavky 
nebudú v rozpore s touto dohodou; 
zdôrazňuje význam dopĺňania Zeleného 
klimatického fondu a nabáda členské štáty, 
aby aspoň zdvojnásobili svoje príspevky na 
počiatočnú mobilizáciu zdrojov; vyzýva 
Európsku investičnú banku, aby rýchlo 
ukončila poskytovanie úverov na projekty 
v oblasti fosílnych palív, a žiada členské 
štáty, aby sa riadili rovnakou zásadou v 
prípade záruk na vývozné úvery; žiada 
osobitné verejné záruky v prospech 
ekologických investícií, značiek 
ekologického financovania a fiškálnych 
výhod poskytovaných v súvislosti so 
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súlade s cieľmi Parížskej dohody; žiada 
členské štáty, aby sa riadili rovnakou 
zásadou v prípade záruk na vývozné úvery; 
žiada osobitné verejné záruky v prospech 
ekologických investícií, značiek 
ekologického financovania a fiškálnych 
výhod poskytovaných v súvislosti so 
zelenými investičnými fondmi a vydávania 
ekologických dlhopisov; zdôrazňuje 
potrebu ambicióznejšieho financovania 
výskumu a priemyselne využiteľných 
inovácií;

zelenými investičnými fondmi a vydávania 
ekologických dlhopisov; zdôrazňuje 
potrebu ambicióznejšieho financovania 
výskumu a priemyselne využiteľných 
inovácií;

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/64

Pozmeňujúci návrh 64
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, GUE/NGL
Konferencia OSN o zmene klímy 2019 v Madride, Španielsko (COP 25)

Návrh uznesenia
Odsek 52 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

52a. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
nedávna revízia úverovej politiky 
Európskej investičnej banky v oblasti 
energetiky jej pri postupnom utlmení 
financovania projektov v oblasti fosílnych 
palív od roku 2021 napriek tomu 
umožňuje schváliť do konca roka 2021 
akýkoľvek projekt plynárenskej 
infraštruktúry na 4. zozname projektov 
spoločného záujmu so spolufinancovaním 
z rozpočtu EÚ; zdôrazňuje, že 
rozhodnutia o infraštruktúre vytvárajú 
závislosť od prijatej voľby, a preto vyzýva 
na ukončenie výstavby všetkej novej 
infraštruktúry fosílnych palív vrátane 
infraštruktúry pre skvapalnený zemný 
plyn;

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/65

Pozmeňujúci návrh 65
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Anja Hazekamp, Marisa Matias, 
Nikolaj Villumsen, Matt Carthy, Martina Anderson, Marc Botenga, Pernando Barrena 
Arza, Leila Chaibi, Stelios Kouloglou, Konstantinos Arvanitis, Manuel Bompard, 
Manon Aubry
v mene skupiny GUE/NGL

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

Návrh uznesenia
Odsek 53

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

53. zdôrazňuje význam spravodlivého 
prechodu na klimaticky neutrálne 
hospodárstvo a potrebu predvídavého a 
participatívneho prístupu s cieľom 
zabezpečiť, aby občania mali z tohto 
prechodu prospech, a podporiť 
najzraniteľnejšie regióny a komunity; 
považuje vytvorenie fondu pre spravodlivú 
transformáciu za jeden z nástrojov na 
úrovni EÚ, ktorý možno použiť a ktorým 
sa zaručí inkluzívny a informovaný 
prechod pre ľudí a regióny v EÚ, ktoré sú 
najviac postihnuté dekarbonizáciou, ako sú 
regióny ťažby uhlia, ktorých sa tento 
prechod týka; uznáva, že samotné 
kompenzačné fondy nezaručujú 
spravodlivý prechod a že komplexná 
stratégia EÚ pre rozvoj a modernizáciu 
daných regiónov EÚ a podporu pre tie, 
ktoré sú v popredí prechodu, by mala byť 
jadrom každej politiky prechodu; 
domnieva sa, že transformácia EÚ v 
súvislosti so zmenou klímy musí byť 
udržateľná z ekologického, hospodárskeho 
a sociálneho hľadiska; vyzýva EÚ a 
členské štáty, aby v tejto súvislosti zaviedli 
primerané politiky a financovanie, ktoré 
budú podmienené jasnými, dôveryhodnými 
a vykonateľnými krátkodobými a 
dlhodobejšími záväzkami príslušných 

53. zdôrazňuje význam spravodlivého 
prechodu na klimaticky neutrálne 
hospodárstvo a potrebu predvídavého a 
participatívneho prístupu s cieľom 
zabezpečiť, aby občania mali z tohto 
prechodu prospech, a podporiť 
najzraniteľnejšie regióny a komunity; 
považuje vytvorenie fondu pre spravodlivú 
transformáciu za jeden z nástrojov na 
úrovni EÚ, ktorý možno použiť a ktorým 
sa zaručí inkluzívny a informovaný 
prechod pre ľudí a regióny v EÚ, ktoré sú 
najviac postihnuté dekarbonizáciou, ako sú 
regióny ťažby uhlia, ktorých sa tento 
prechod týka; uznáva, že samotné 
kompenzačné fondy nezaručujú 
spravodlivý prechod a že komplexná 
stratégia EÚ pre rozvoj a modernizáciu 
daných regiónov EÚ a podpora pre tie, 
ktoré sú v popredí prechodu, by mala byť 
jadrom každej politiky prechodu; 
domnieva sa, že transformácia EÚ v 
súvislosti so zmenou klímy musí byť 
udržateľná z ekologického, hospodárskeho 
a sociálneho hľadiska; vyzýva EÚ a 
členské štáty, aby v tejto súvislosti zaviedli 
primerané politiky a financovanie, ktoré 
budú podmienené jasnými, dôveryhodnými 
a vykonateľnými krátkodobými a 
dlhodobejšími záväzkami príslušných 
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členských štátov v oblasti dekarbonizácie v 
rámci celého hospodárstva, a to aj tým, že 
do svojich konečných NECP zahrnú 
konkrétne politiky zamerané na postupné 
ukončenie využívania uhlia v časovom 
rámci, ktorý bude v súlade so záväzkom 
EÚ udržať globálne otepľovanie v súlade s 
dlhodobými cieľmi Parížskej dohody a s 
cieľom klimatickej neutrality do roku 
2050;

členských štátov v oblasti dekarbonizácie v 
rámci celého hospodárstva, a to aj tým, že 
do svojich konečných NECP zahrnú 
konkrétne politiky zamerané na postupné 
ukončenie využívania uhlia, iných 
fosílnych palív a subvencií na fosílne 
palivá v časovom rámci, ktorý bude v 
súlade so záväzkom EÚ udržať globálne 
otepľovanie v súlade s dlhodobými cieľmi 
Parížskej dohody a s cieľom klimatickej 
neutrality do roku 2050;

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/66

Pozmeňujúci návrh 66
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, GUE/NGL
Konferencia OSN o zmene klímy 2019 v Madride, Španielsko (COP 25)

Návrh uznesenia
Odsek 62

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

62. zdôrazňuje, že 80 % osôb 
vysídlených v dôsledku zmeny klímy sú 
ženy a deti, ktoré sú vo všeobecnosti viac 
ovplyvnené zmenou klímy než muži a 
znášajú aj väčšiu záťaž, napriek tomu, že 
sa až tak nezapájajú do kľúčového 
rozhodovania o opatreniach v oblasti 
klímy; zdôrazňuje preto, že posilnenie 
postavenia všetkých marginalizovaných 
rodových komunít, ako aj ich úplná a 
rovnaká účasť a vedúce postavenie na 
medzinárodných fórach, ako je UNFCCC, 
a ich zapojenie do vnútroštátnych, 
regionálnych a miestnych opatrení v oblasti 
klímy sú nevyhnutné pre úspech a účinnosť 
takýchto opatrení; domnieva sa, že EÚ a 
členské štáty by mali plne podporovať 
vykonávanie akčného plánu UNFCCC pre 
rodovú rovnosť, najmä začlenením 
rodového hľadiska do politík EÚ v oblasti 
klímy a rozvoja, a mali by podporovať 
účasť domorodých žien a obhajcov práv 
žien v procese UNFCCC;

62. zdôrazňuje, že 80 % osôb 
vysídlených v dôsledku zmeny klímy sú 
ženy a deti, ktoré sú vo všeobecnosti viac 
ovplyvnené zmenou klímy než muži a 
znášajú aj väčšiu záťaž, napriek tomu, že 
sa až tak nezapájajú do kľúčového 
rozhodovania o opatreniach v oblasti 
klímy; zdôrazňuje preto, že posilnenie 
postavenia všetkých marginalizovaných 
pohlaví (vrátane žien, dievčat a 
transrodovej komunity), ako aj ich úplná a 
rovnaká účasť a vedúce postavenie na 
medzinárodných fórach, ako je UNFCCC, 
a ich zapojenie do vnútroštátnych, 
regionálnych a miestnych opatrení v oblasti 
klímy sú nevyhnutné pre úspech a účinnosť 
takýchto opatrení; domnieva sa, že EÚ a 
členské štáty by mali plne podporovať 
vykonávanie akčného plánu UNFCCC pre 
rodovú rovnosť, najmä začlenením 
rodového hľadiska do politík EÚ v oblasti 
klímy a rozvoja, a mali by podporovať 
účasť domorodých žien a obhajcov práv 
žien v procese UNFCCC;
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Pozmeňujúci návrh 67
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Anja Hazekamp, Martin Buschmann, Marisa 
Matias, Sandra Pereira, Nikolaj Villumsen, Marc Botenga, Pernando Barrena Arza, 
Leila Chaibi, Manon Aubry, Manuel Bompard
v mene skupiny GUE/NGL

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

Návrh uznesenia
Odsek 64 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

 64a. domnieva sa, že EU ETS zlyhal a 
nie je schopný dosiahnuť svoje ciele 
zníženia emisií; zdôrazňuje, že vytváranie 
nových trhov s uhlíkom oslabuje a 
ohrozuje iné formy regulácie v oblasti 
životného prostredia; podčiarkuje, že je 
nevyhnutné prijať alternatívy k 
obchodovaniu s emisiami uhlíka a 
nahradiť trhový prístup spravodlivejšími a 
účinnejšími regulačnými prístupmi;
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Pozmeňujúci návrh 68
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, GUE/NGL
Konferencia OSN o zmene klímy 2019 v Madride, Španielsko (COP 25)

Návrh uznesenia
Odsek 70

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

70. pripomína, že 23 % celosvetových 
emisií skleníkových plynov pochádza z 
poľnohospodárstva; zdôrazňuje, že v 
záujme zabezpečenia dostatočnej výživy 
pre rastúcu svetovú populáciu sú potrebné 
investície do inteligentných 
poľnohospodárskych techník a výrobných 
metód, ako je zachytávanie metánu z 
hnoja, efektívnejšie používanie hnojív, 
využívanie biomasy v cykloch a zlepšenie 
efektívnosti metód produkcie mäsa a 
mliečnych výrobkov;

70. pripomína, že 23 % celosvetových 
emisií skleníkových plynov pochádza z 
poľnohospodárstva a 80 % odlesňovania 
vo svete súvisí s poľnohospodárstvom; 
zdôrazňuje, že v záujme zabezpečenia 
dostatočnej výživy pre rastúcu svetovú 
populáciu sú potrebné investície do 
agroekologického poľnohospodárstva, 
ako aj udržateľné systémy výroby a 
spotreby; zdôrazňuje, že samotná 
efektívnosť nepredstavuje primeranú 
stratégiu dekarbonizácie odvetvia 
poľnohospodárstva; vyzýva všetky 
zmluvné strany, aby aktívne podporovali 
zdravé a udržateľné stravovanie;
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Pozmeňujúci návrh 69
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, GUE/NGL
Konferencia OSN o zmene klímy 2019 v Madride, Španielsko (COP 25)

Návrh uznesenia
Odsek 71

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

71. pripomína, že zatiaľ čo 
poľnohospodárstvo zodpovedá za približne 
10 % emisií skleníkových plynov v EÚ, má 
potenciál pomôcť EÚ znížiť jej emisie 
prostredníctvom dobrého 
obhospodarovania pôdy, agrolesníckeho 
systému, ochrany biodiverzity a iných 
techník obhospodarovania pôdy; uznáva, 
že poľnohospodárstvo má potenciál 
dosiahnuť do roku 2050 ročné úspory 
emisií vo výške približne 3,9 gigaton 
ekvivalentu CO2 – približne 8 % súčasných 
globálnych emisií skleníkových plynov;

71. pripomína, že zatiaľ čo 
poľnohospodárstvo zodpovedá za približne 
10 % emisií skleníkových plynov v EÚ, má 
potenciál pomôcť EÚ znížiť jej emisie 
prostredníctvom zníženia jej bielkovinovej 
závislosti na tretích krajinách, zníženia 
využívania pesticídov a hnojív, dobrého 
obhospodarovania pôdy, agrolesníckeho 
systému, ochrany biodiverzity a iných 
techník obhospodarovania pôdy; uznáva, 
že poľnohospodárstvo má potenciál 
dosiahnuť do roku 2050 ročné úspory 
emisií vo výške približne 3,9 gigaton 
ekvivalentu CO2 – približne 8 % súčasných 
globálnych emisií skleníkových plynov;

Or. en



AM\1193330SK.docx PE643.342v01-00

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

22.11.2019 B9-0174/70

Pozmeňujúci návrh 70
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Anja Hazekamp, Martin 
Buschmann, Marisa Matias, Nikolaj Villumsen, Matt Carthy, Martina Anderson, 
Pernando Barrena Arza, Leila Chaibi, Stelios Kouloglou, Konstantinos Arvanitis, 
Manuel Bompard, Manon Aubry
v mene skupiny GUE/NGL

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

Návrh uznesenia
Odsek 73

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

73. uznáva pozitívnu a významnú 
úlohu, ktorú môže poľnohospodársky 
sektor zohrávať v boji proti zmene klímy, a 
zdôrazňuje význam SPP pri pomoci 
poľnohospodárom rozvíjať inteligentné 
klimatické poľnohospodárske postupy, 
ako sú sekvestrácia oxidu uhličitého a 
recyklácia emisií uhlíka;

73. uznáva pozitívnu a významnú 
úlohu, ktorú môže poľnohospodársky 
sektor zohrávať v boji proti zmene klímy, a 
zdôrazňuje význam reformy SPP pre 
pomoc poľnohospodárom pri rozvíjaní a 
zavádzaní klimaticky inteligentných 
poľnohospodárskych postupov, ako sú 
sekvestrácia oxidu uhličitého a recyklácia 
emisií uhlíka;
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22.11.2019 B9-0174/71

Pozmeňujúci návrh 71
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, GUE/NGL
Konferencia OSN o zmene klímy 2019 v Madride, Španielsko (COP 25)

Návrh uznesenia
Odsek 113

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

113. zdôrazňuje potrebu začleniť 
ambície v oblasti klímy do všetkých politík 
EÚ vrátane obchodnej politiky; vyzýva 
Komisiu, aby zabezpečila, aby všetky nové 
obchodné a investičné dohody podpísané 
EÚ boli v plnej miere v súlade s Parížskou 
dohodou a cieľmi udržateľného rozvoja a 
aby ustanovenia o životnom prostredí a 
klíme boli právne záväzné a vynútiteľné; 
žiada Komisiu, aby uskutočnila a 
uverejnila komplexné posúdenie súladu 
existujúcich a budúcich dohôd s Parížskou 
dohodou; žiada Komisiu, aby zabezpečila, 
aby každá obchodná dohoda mala záväzné 
ustanovenia o dodržiavaní Parížskej 
dohody vrátane ustanovení týkajúcich sa 
udržateľného obhospodarovania a ochrany 
lesov; vyzýva Komisiu, aby venovala 
osobitnú pozornosť životnému cyklu 
tovaru, s ktorým sa obchoduje, od návrhu 
až po spotrebu, s cieľom chrániť prírodné 
zdroje a zohľadňovať kumulované vplyvy 
vrátane dopravy;

113. zdôrazňuje potrebu začleniť 
ambície v oblasti klímy do všetkých politík 
EÚ vrátane obchodnej politiky; vyzýva 
Komisiu, aby zabezpečila, aby všetky nové 
obchodné a investičné dohody podpísané 
EÚ boli v plnej miere v súlade s Parížskou 
dohodou a cieľmi udržateľného rozvoja a 
aby ustanovenia o životnom prostredí a 
klíme boli právne záväzné a vynútiteľné; 
žiada Komisiu, aby uskutočnila a 
uverejnila komplexné posúdenie súladu 
existujúcich a budúcich dohôd s Parížskou 
dohodou; žiada Komisiu, aby zabezpečila, 
aby každá obchodná dohoda mala záväzné 
ustanovenia o dodržiavaní cieľa Parížskej 
dohody týkajúceho sa oteplenia o 1,5°C 
vrátane ustanovení týkajúcich sa 
udržateľného obhospodarovania a ochrany 
lesov; vyzýva Komisiu, aby venovala 
osobitnú pozornosť životnému cyklu 
tovaru, s ktorým sa obchoduje, od návrhu 
až po spotrebu, s cieľom chrániť prírodné 
zdroje a zohľadňovať kumulované vplyvy 
vrátane dopravy;
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22.11.2019 B9-0174/72

Pozmeňujúci návrh 72
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Anja Hazekamp, Martin 
Buschmann, Marisa Matias, João Ferreira, Sandra Pereira, 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, GUE/NGL
Konferencia OSN o zmene klímy 2019 v Madride, Španielsko (COP 25)

Návrh uznesenia
Odsek 114 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

 114a. domnieva sa, že liberalizácia 
svetového obchodu má významný vplyv na 
zvyšovanie spotreby energie a emisií 
skleníkových plynov; preto vyzýva na 
zastavenie nových dohôd o voľnom 
obchode; odmieta neoliberálne politiky, 
ktoré uprednostňujú veľké podniky a 
prenášajú bremeno klimatickej krízy na 
ľudí; odsudzuje neoliberálne politiky a 
programy, ktoré agropodnikom umožňujú 
prisvojiť si prírodné bohatstvo 
zvrchovaných krajín;
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