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Pozmeňujúci návrh  1 

Karl-Heinz Florenz, Ivo Belet, Peter Liese, Françoise Grossetête, Giovanni La Via, 

Elisabetta Gardini 

 

Návrh uznesenia 

Citácia 15 a (nová) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 – so zreteľom na Stratégiu EÚ pre 

adaptáciu na zmenu klímy z apríla 2013 a 

na sprievodný pracovný dokument 

útvarov Komisie, 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  2 

Jo Leinen, Seb Dance 

 

Návrh uznesenia 

Citácia 17 a (nová) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 – so zreteľom na správu Celosvetového 

výboru pre hospodárstvo a klímu s 

názvom Lepší rast, lepšia klíma: správa o 

novom klimatickom hospodárstve, 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  3 

Karl-Heinz Florenz, Ivo Belet, Peter Liese, Françoise Grossetête, Giovanni La Via, 

Elisabetta Gardini 

 

Návrh uznesenia 

Citácia 17 b (nová) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 – so zreteľom na správu Celosvetového 

výboru pre hospodárstvo a klímu z roku 

2014 s názvom Lepší rast, lepšia klíma: 
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správa o novom klimatickom 

hospodárstve, 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  4 

Karl-Heinz Florenz, Ivo Belet, Peter Liese, Françoise Grossetête, Giovanni La Via, 

Elisabetta Gardini 

 

Návrh uznesenia 

Citácia 18 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

– so zreteľom na tri správy pracovnej 

skupiny, ktoré boli vypracované v rámci 

5. hodnotiacej správy (5AR) 

Medzivládneho panelu o zmene klímy 

(IPCC) z roku 2014, 

– so zreteľom na tri správy pracovných 

skupín, ktoré boli vypracované v rámci 

5. hodnotiacej správy (AR5) 

Medzivládneho panelu o zmene klímy 

(IPCC), a na súhrnnú správu tejto 

hodnotiacej správy, 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  5 

Olaf Stuger 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie A 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

A. keďže zmena klímy predstavuje 

naliehavú a potenciálne nezvratnú hrozbu 

pre ľudstvo, biodiverzitu a planétu, a 

preto je potrebné, aby sa riešila na 

medzinárodnej úrovni za účasti všetkých 

strán; 

vypúšťa sa 

Or. nl 

 

Pozmeňujúci návrh  6 

Jadwiga Wiśniewska 
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Návrh uznesenia 

Odôvodnenie A 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

A. keďže zmena klímy predstavuje 

naliehavú a potenciálne nezvratnú hrozbu 

pre ľudstvo, biodiverzitu a planétu, a preto 

je potrebné, aby sa riešila na 

medzinárodnej úrovni za účasti všetkých 

strán; 

A. keďže zmena klímy predstavuje 

naliehavú a potenciálne nezvratnú hrozbu 

pre ľudstvo, biodiverzitu a planétu a keďže 

spoločná činnosť za účasti všetkých strán 

je jediným možným prostriedkom jej 

účinného riešenia; 

Or. pl 

 

Pozmeňujúci návrh  7 

Olaf Stuger 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie B 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

B. keďže podľa vedeckých dôkazov 

uvedených v správach pracovnej skupiny 

IPCC 5AR z roku 2014 je otepľovanie 

klimatického systému nepochybné; 

klimatické zmeny nastávajú a ľudská 

činnosť je hlavným dôvodom 

pozorovaného otepľovania od polovice 

20. storočia; rozsiahle a výrazné dôsledky 

zmeny klímy sú zreteľné v prírodných a 

ľudských systémoch na všetkých 

svetadieloch a v oceánoch; pokračujúce 

emisie skleníkových plynov budú 

spôsobovať ďalšie otepľovanie pôdy, 

atmosféry a oceánov vo všetkých 

regiónoch sveta; všetky krajiny, nezávisle 

na ich bohatstve budú postihnuté 

dôsledkami zmeny klímy; emisie 

skleníkových plynov boli vo svetovom 

meradle v období od 2000 do 2010 

najvyššie v ľudskej histórii; bez výrazného 

globálneho zásahu na zníženie emisií 

skleníkových plynov bude priemerná 

svetová teplota na konci storočia 

B. keďže podľa pochybných vedeckých 

dôkazov uvedených v správach 

pracovných skupín IPCC 5AR – 

organizácie s kontroverznou reputáciou – 
z roku 2014 môže dochádzať k 

otepľovaniu klimatického systému; môžu 

nastávať klimatické zmeny a prírodná 

činnosť je hlavným dôvodom prípadného 

pozorovaného otepľovania 

a ochladzovania od polovice 20. storočia; 

rozsiahle a výrazné dôsledky zmeny klímy 

sú niekedy zreteľné v prírodných a 

ľudských systémoch na všetkých 

svetadieloch a v oceánoch; podľa 

výskumníka v oblasti klímy pracujúceho 

na univerzite vo Wisconsine sa oblasť 

morského ľadu na severnom póle 

rozšírila o 60 %, čo predstavuje 

ohromujúcich 1,6 milióna kilometrov 

štvorcových, pričom tento trend môže 

pokračovať ďalších 15 rokov; emisie 

skleníkových plynov môžu eventuálne 

spôsobiť otepľovanie a prípadné zmeny 
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pravdepodobne o 5°C vyššia; 

 

pôdy, atmosféry a oceánov vo všetkých 

regiónoch sveta; všetky krajiny môžu byť 

postihnuté dôsledkami zmeny klímy; 

emisie skleníkových plynov boli vo 

svetovom meradle v období od roku 2000 

do roku 2010 najvyššie v ľudskej histórii; 

bez výrazného globálneho zásahu 

zameraného na zníženie emisií 

skleníkových plynov možno bude 

priemerná svetová teplota na konci storočia 

až o 5°C vyššia alebo nižšia; 

Or. nl 

 

Pozmeňujúci návrh  8 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie B 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

B. keďže podľa vedeckých dôkazov 

uvedených v správach pracovnej skupiny 

IPCC 5AR z roku 2014 je otepľovanie 

klimatického systému nepochybné; 

klimatické zmeny nastávajú a ľudská 

činnosť je hlavným dôvodom 

pozorovaného otepľovania od polovice 

20. storočia; rozsiahle a výrazné dôsledky 

zmeny klímy sú zreteľné v prírodných a 

ľudských systémoch na všetkých 

svetadieloch a v oceánoch; pokračujúce 

emisie skleníkových plynov budú 

spôsobovať ďalšie otepľovanie pôdy, 

atmosféry a oceánov vo všetkých 

regiónoch sveta; všetky krajiny, nezávisle 

na ich bohatstve budú postihnuté 

dôsledkami zmeny klímy; emisie 

skleníkových plynov boli vo svetovom 

meradle v období od 2000 do 2010 

najvyššie v ľudskej histórii; bez výrazného 

globálneho zásahu na zníženie emisií 

skleníkových plynov bude priemerná 

svetová teplota na konci storočia 

B. keďže podľa vedeckých dôkazov 

uvedených v správach pracovných skupín 

IPCC 5AR z roku 2014 sú rozsiahle a 

výrazné dôsledky zmeny klímy už zreteľné 

v prírodných a ľudských systémoch na 

všetkých svetadieloch a v oceánoch; 

pokračujúce emisie skleníkových plynov 

budú spôsobovať ďalšie otepľovanie 

a zmeny pôdy, atmosféry a oceánov vo 

všetkých regiónoch sveta; všetky krajiny 

nezávisle od ich bohatstva budú postihnuté 

dôsledkami zmeny klímy; emisie 

skleníkových plynov boli vo svetovom 

meradle v období od roku 2000 do roku 

2010 najvyššie v ľudskej histórii; bez 

výrazného globálneho zásahu zameraného 

na zníženie emisií skleníkových plynov 

bude priemerná svetová teplota na konci 

storočia pravdepodobne o 5°C vyššia; 
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pravdepodobne o 5°C vyššia; 

Or. pl 

 

Pozmeňujúci návrh  9 

Bas Eickhout 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie B 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

B. keďže podľa vedeckých dôkazov 

uvedených v správach pracovnej skupiny 

IPCC 5AR z roku 2014 je otepľovanie 

klimatického systému nepochybné; 

klimatické zmeny nastávajú a ľudská 

činnosť je hlavným dôvodom 

pozorovaného otepľovania od polovice 

20. storočia; rozsiahle a výrazné dôsledky 

zmeny klímy sú zreteľné v prírodných a 

ľudských systémoch na všetkých 

svetadieloch a v oceánoch; pokračujúce 

emisie skleníkových plynov budú 

spôsobovať ďalšie otepľovanie pôdy, 

atmosféry a oceánov vo všetkých 

regiónoch sveta; všetky krajiny, nezávisle 

na ich bohatstve budú postihnuté 

dôsledkami zmeny klímy; emisie 

skleníkových plynov boli vo svetovom 

meradle v období od 2000 do 2010 

najvyššie v ľudskej histórii; bez výrazného 

globálneho zásahu na zníženie emisií 

skleníkových plynov bude priemerná 

svetová teplota na konci storočia 

pravdepodobne o 5°C vyššia; 

B. keďže podľa vedeckých dôkazov 

uvedených v správach pracovných skupín 

IPCC 5AR z roku 2014 je otepľovanie 

klimatického systému nepochybné; 

klimatické zmeny nastávajú a ľudská 

činnosť je hlavným dôvodom 

pozorovaného otepľovania od polovice 

20. storočia; rozsiahle a výrazné dôsledky 

zmeny klímy sú už zreteľné v prírodných a 

ľudských systémoch na všetkých 

svetadieloch a v oceánoch; pokračujúce 

emisie skleníkových plynov budú 

spôsobovať ďalšie otepľovanie a zmeny 

pôdy, atmosféry a oceánov vo všetkých 

regiónoch sveta; všetky krajiny nezávisle 

od ich bohatstva budú postihnuté 

dôsledkami zmeny klímy; emisie 

skleníkových plynov boli vo svetovom 

meradle v období od roku 2000 do roku 

2010 najvyššie v ľudskej histórii; bez 

výrazného globálneho zásahu zameraného 

na zníženie emisií skleníkových plynov 

bude priemerná svetová teplota na konci 

storočia pravdepodobne o 5°C vyššia; 

keďže v zisteniach IPCC sa uvádza, že 

niektoré riziká spojené so zmenou klímy 

sú značné a neúmerne narastajú, keď sa 

teplota zvýši o 1 až 2°C; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  10 

Bas Eickhout 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie B a (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Ba. keďže podľa zistení vyplývajúcich z 

piatej hodnotiacej správy IPCC (5AR) 

predstavuje celosvetový uhlíkový rozpočet, 

ktorý je po roku 2011 k dispozícii s cieľom 

zachovať šancu na zabránenie zvýšeniu 

priemernej globálnej teploty o viac ako o 

2°C, 1 010 Gt CO2, pričom množstvo 

súčasných ročných svetových emisií je 

približne 36 Gt CO2, čo znamená, že 

pokiaľ by emisie ostali na súčasnej 

úrovni, celosvetová uhlíková bilancia 

kompatibilná s cieľom 2°C by sa 

vyčerpala za 28 rokov; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  11 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie C 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

C. keďže EÚ znížila svoje emisie v roku 

2012 v porovnaní s rokom 1990 v rámci 

Kjótskeho protokolu o 19 %, pričom jej 

HDP sa zvýšilo o 45 % a následkom toho 

znížila svoju priemernú intenzitu emisií 

medzi rokmi 1990 a 2012 na takmer 

polovicu a znížila emisie na obyvateľa o 

25 % na 9 t CO2 (vrátane všetkých plynov 

a všetkých zdrojov emisií, okrem 

záchytov); 

C. keďže EÚ znížila svoje emisie v roku 

2012 v porovnaní s rokom 1990 v rámci 

Kjótskeho protokolu o 19 %, pričom jej 

HDP sa zvýšilo o 45 % a následkom toho 

znížila svoju priemernú intenzitu emisií 

medzi rokmi 1990 a 2012 na takmer 

polovicu a znížila emisie na obyvateľa o 

25 % na 9 t CO2 (vrátane všetkých plynov 

a všetkých zdrojov emisií, okrem 

záchytov), hoci pokiaľ ide o vynaložené 

úsilie, medzi jednotlivými členskými 

štátmi existujú značné rozdiely; 

Or. pl 
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Pozmeňujúci návrh  12 

Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie C a (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Ca. keďže množstvo dôkazov 

predstavených v správe Celosvetového 

výboru pre hospodárstvo a klímu o novom 

klimatickom hospodárstve poukazuje na 

skutočnosť, že krajiny majú teraz bez 

ohľadu na výšku svojich príjmov 

príležitosť zabezpečiť trvalý hospodársky 

rast a zároveň zmierniť obrovské riziká, 

ktoré prináša zmena klímy; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  13 

Seb Dance 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie C a (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Ca. keďže komparatívne zníženie emisií v 

EÚ v roku 2012 oproti roku 1990 

presahuje zníženie v iných významných 

hospodárskych oblastiach, čo ukazuje, že 

cieľ zníženia emisií o 20 % do roku 2020 

je nedostatočne ambiciózny; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  14 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie C b (nové) 
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Cb. keďže podiel EÚ na celosvetových 

emisiách skleníkových plynov je v 

súčasnosti približne 10 % a do roku 2030 

by mal klesnúť na 4 %, čo znamená, že 

jednostranné opatrenia EÚ sa stávajú 

podstatne menej účinnými; 

Or. pl 

 

Pozmeňujúci návrh  15 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie C c (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Cc. keďže pozícia EÚ zastávaná na 

20. konferencii zmluvných strán 

Rámcového dohovoru Organizácie 

Spojených národov o zmene klímy musí 

zohľadňovať všetky aspekty politiky EÚ 

vrátane cieľa zvýšiť do roku 2020 podiel 

priemyslu na HDP členských štátov zo 16 

% na 20 %; 

Or. pl 

 

Pozmeňujúci návrh  16 

Jerzy Buzek, Kathleen Van Brempt, Fredrick Federley, Yannick Jadot 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie C a (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Ca. keďže podľa medzinárodného 

výhľadu pre oblasť energetiky na rok 

2013 sa celosvetový dopyt po energii v 

rokoch 2010 až 2040 zvýši o 56 %1a a 

uspokojenie takéhoto dopytu by 
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znamenalo výrazné zvýšenie emisií CO2, 

pričom k tomuto zvýšeniu dopytu a emisií 

dôjde prevažne v krajinách s rýchlo sa 

rozvíjajúcou ekonomikou; keďže podľa 

údajov MMF celosvetové dotácie do 

fosílnych palív dosahujú 1,9 bilióna USD, 

pričom hlavnými poskytovateľmi dotácií 

sú USA, Čína a Rusko, ktorých príspevky 

tvoria približne polovicu celkovej sumy1b; 

 ________________________ 

 1ahttp://www.eia.gov/forecasts/ieo/?src=A

nalysis-b2 

 1bhttp://www.imf.org/external/pubs/ft/surv

ey/so/2013/int032713a.htm 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  17 

Jerzy Buzek, Kathleen Van Brempt, Fredrick Federley, Yannick Jadot 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie C b (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Cb. keďže mnohé krajiny vykonávajú 

kroky smerom k ekologizácii hospodárstva 

v odvetviach priemyslu a energetiky, a to z 

rôznych dôvodov vrátane ochrany klímy, 

nedostatku zdrojov a efektívnosti ich 

využívania, energetickej bezpečnosti, 

inovácií a konkurencieschopnosti; 

napriek tomu však podľa Medzinárodnej 

agentúry pre energiu množstvo 

celosvetových emisií CO2 v roku 2012 

vzrástlo na rekordnú úroveň a podľa 

IPCC sa naďalej zvyšuje priemerná 

globálna teplota zemského povrchu aj 

hladina morí;  

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  18 

Jerzy Buzek, Kathleen Van Brempt, Fredrick Federley, Yannick Jadot 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie C c (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Cc. keďže podľa Svetovej banky1a by boj 

proti zmene klímy prispel k rastu 

svetového HDP do roku 2030 sumou 

2,6 bilióna USD (1,9 bilióna EUR) ročne; 

keďže uplatňovanie inovácií súvisiacich 

s klímou v odvetviach energetiky 

a priemyslu, najmä v oblasti energetickej 

účinnosti, by bolo výhodou pre Európu, 

ktorá je priekopníkom na rastúcom 

globálnom trhu s energetickými službami 

a tovarom, pričom by viedlo k vytváraniu 

pracovných miest, podpore 

hospodárskeho rastu, zvyšovaniu 

energetickej nezávislosti, zabezpečeniu 

dostupných cien energie pre všetkých 

a zároveň k boju proti energetickej 

chudobe, zmierňovaniu zmeny klímy 

a pokroku smerom k udržateľnému 

hospodárstvu; 

 ________________________ 

 1ahttp://documents.worldbank.org/curated

/en/2014/06/19703432/climate-smart-

development-adding-up-benefits-actions-

help-build-prosperity-end-poverty-

combat-climate-change-vol-1-2-main-

report 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  19 

Jerzy Buzek, Kathleen Van Brempt, Fredrick Federley, Yannick Jadot 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie C d (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 
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 Cd. keďže potenciálny prínos opätovného 

používania a recyklácie materiálov k 

znižovaniu emisií skleníkových plynov 

prispieva aj ku konkurencieschopnosti 

obehového hospodárstva; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  20 

Bas Eickhout 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

1. opätovne zdôrazňuje, že v súlade so 

zisteniami IPCC musia emisie 

skleníkových plynov celosvetovo 

dosiahnuť vrchol najneskôr v roku 2015 a 

do roku 2050 sa ich úroveň v porovnaní s 

rokom 1990 musí znížiť aspoň o polovicu. 
S cieľom zachovať šancu na zabránenie 

zvýšeniu priemernej globálnej teploty o 

viac ako o 2 °C v porovnaní s 

predindustriálnym obdobím sa musia 

ďalej znižovať až na úroveň blížiacu sa 

alebo nižšiu ako nula do roku 2100; 

zdôrazňuje, že k tomu musia prispieť 

všetky krajiny a odďaľovanie opatrení 

bude zvyšovať náklady a znižovať 

možnosti; 

1. poznamenáva, že v súlade so zisteniami 

vyplývajúcimi z piatej hodnotiacej správy 
IPCC (5AR) predstavuje celosvetový 

uhlíkový rozpočet, ktorý je po roku 2011 k 

dispozícii s cieľom zachovať šancu na 

zabránenie zvýšeniu priemernej globálnej 

teploty o viac ako o 2 °C, 1 010 Gt CO2; 

zdôrazňuje, že k tomu musia prispieť 

všetky krajiny a že odďaľovanie opatrení 

bude zvyšovať náklady a znižovať 

možnosti; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  21 

Ian Duncan 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

1. opätovne zdôrazňuje, že v súlade so 1. opätovne zdôrazňuje, že v súlade so 
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zisteniami IPCC musia emisie 

skleníkových plynov celosvetovo 

dosiahnuť vrchol najneskôr v roku 2015 a 
do roku 2050 sa ich úroveň v porovnaní s 

rokom 1990 musí znížiť aspoň o polovicu. 

S cieľom zachovať šancu na zabránenie 

zvýšeniu priemernej globálnej teploty o 

viac ako o 2 °C v porovnaní s 

predindustriálnym obdobím sa musia ďalej 

znižovať až na úroveň blížiacu sa alebo 

nižšiu ako nula do roku 2100; zdôrazňuje, 

že k tomu musia prispieť všetky krajiny a 

odďaľovanie opatrení bude zvyšovať 

náklady a znižovať možnosti; 

zisteniami IPCC sa musí celosvetová 

úroveň emisií skleníkových plynov do 

roku 2050 znížiť aspoň o polovicu v 

porovnaní s rokom 1990. S cieľom 

zachovať šancu na zabránenie zvýšeniu 

priemernej globálnej teploty o viac ako o 2 

°C v porovnaní s predindustriálnym 

obdobím sa musia ďalej znižovať až na 

úroveň blížiacu sa alebo nižšiu ako nula do 

roku 2100; zdôrazňuje, že k tomu musia 

prispieť všetky krajiny a že odďaľovanie 

opatrení bude zvyšovať náklady a znižovať 

možnosti; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  22 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

1. opätovne zdôrazňuje, že v súlade so 

zisteniami IPCC musia emisie 

skleníkových plynov celosvetovo 

dosiahnuť vrchol najneskôr v roku 2015 a 

do roku 2050 sa ich úroveň v porovnaní s 

rokom 1990 musí znížiť aspoň o polovicu. 

S cieľom zachovať šancu na zabránenie 

zvýšeniu priemernej globálnej teploty o 

viac ako o 2 °C v porovnaní s 

predindustriálnym obdobím sa musia ďalej 

znižovať až na úroveň blížiacu sa alebo 

nižšiu ako nula do roku 2100; zdôrazňuje, 

že k tomu musia prispieť všetky krajiny a 

odďaľovanie opatrení bude zvyšovať 

náklady a znižovať možnosti; 

1. opätovne zdôrazňuje, že v súlade so 

zisteniami IPCC musia emisie 

skleníkových plynov celosvetovo 

dosiahnuť vrchol najneskôr v roku 2015 a 

do roku 2050 sa ich úroveň v porovnaní s 

rokom 1990 musí znížiť aspoň o polovicu. 

S cieľom zachovať šancu na zabránenie 

zvýšeniu priemernej globálnej teploty o 

viac ako o 2 °C v porovnaní s 

predindustriálnym obdobím sa musia ďalej 

znižovať; zdôrazňuje, že k tomu musia 

prispieť všetky krajiny a že odďaľovanie 

opatrení bude zvyšovať náklady a znižovať 

možnosti; 

Or. pl 
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Pozmeňujúci návrh  23 

Bas Eickhout 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 1a. zdôrazňuje, že dohoda z roku 2015 

musí spĺňať cieľ zníženia globálnych 

emisií na úroveň zlučiteľnú s uhlíkovým 

rozpočtom zodpovedajúcim cieľu 2°C a 

mala by sa zamerať na postupné 

odstránenie globálnych uhlíkových emisií 

do roku 2050; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  24 

Karl-Heinz Florenz, Ivo Belet, Peter Liese, Françoise Grossetête, Giovanni La Via, 

Elisabetta Gardini 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 1a. poukazuje na zistenie zo správy o 

novom klimatickom hospodárstve 

s názvom Lepší rast, lepšia klíma, podľa 

ktorého majú teraz krajiny bez ohľadu na 

výšku svojich príjmov príležitosť 

zabezpečiť trvalý hospodársky rast 

a zároveň zmierniť obrovské riziká, ktoré 

prináša zmena klímy; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  25 

Jo Leinen 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 a (nový) 
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 1a. so znepokojením berie na vedomie 

posledné vedecké zistenia Tyndallovho 

strediska pre výskum v oblasti zmeny 

klímy, podľa ktorých majú emisie CO2 

dosiahnuť v roku 2014 novú rekordnú 

hodnotu 40 miliárd ton (ročne), pričom 

celkové budúce emisie CO2 nesmú 

presiahnuť 1 200 miliárd ton, ak sa má 

zachovať 66 % nádej, že celosvetová 

priemerná ročná teplota nestúpne o viac 

ako 2°C; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  26 

Bas Eickhout 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 1b. pripomína, že v rámci procesu 

UNFCCC sa bude zvažovať sprísnenie 

dlhodobého cieľa, pokiaľ ide o zvýšenie 

teploty o 1,5 ºC; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  27 

Karl-Heinz Florenz, Ivo Belet, Peter Liese, Françoise Grossetête, Giovanni La Via, 

Elisabetta Gardini 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 1b. zdôrazňuje, že zmena klímy musí byť 

hlavnou prioritou EÚ, a preto 

podčiarkuje, že je dôležité začleniť 
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prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo 

do rozhodovacieho procesu vo všetkých 

odvetviach politiky; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  28 

Ian Duncan 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 2 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

2. pripomína, že všetky zmluvné strany vo 

Varšave súhlasili s rozhodnutím 

Konferencie zmluvných strán UNFCCC 

1/CP.19, ktoré vyzýva všetky zmluvné 

strany na začatie alebo zintenzívnenie 

domácich príprav na ich plánované 

príspevky stanovené na vnútroštátnej 

úrovni, a na ich oznámenie v dostatočnom 

predstihu pred konferenciou Organizácie 

Spojených národov o zmene klímy v Lime 

(do prvej štvrtiny roku 2015 tie zmluvné 

strany, ktoré na to budú pripravené) 

spôsobom, ktorý zjednoduší jasnosť, 

transparentnosť a pochopenie týchto 

príspevkov; 

2. pripomína, že všetky zmluvné strany vo 

Varšave súhlasili s rozhodnutím 

Konferencie zmluvných strán UNFCCC 

1/CP.19, ktoré vyzýva všetky zmluvné 

strany na začatie alebo zintenzívnenie 

domácich príprav na ich plánované 

príspevky k zmierňovaniu zmeny klímy 

stanovené na vnútroštátnej úrovni a na ich 

oznámenie v dostatočnom predstihu pred 

21. konferenciou Organizácie Spojených 

národov o zmene klímy (do prvej štvrtiny 

roku 2015 tie zmluvné strany, ktoré na to 

budú pripravené) spôsobom, ktorý zvýši 

jasnosť, transparentnosť a pochopenie 

týchto príspevkov; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  29 

Bas Eickhout 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 2 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

2. pripomína, že všetky zmluvné strany vo 

Varšave súhlasili s rozhodnutím 

Konferencie zmluvných strán UNFCCC 

1/CP.19, ktoré vyzýva všetky zmluvné 

2. pripomína, že všetky zmluvné strany vo 

Varšave súhlasili s rozhodnutím 

Konferencie zmluvných strán UNFCCC 

1/CP.19, ktoré vyzýva všetky zmluvné 
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strany na začatie alebo zintenzívnenie 

domácich príprav na ich plánované 

príspevky stanovené na vnútroštátnej 

úrovni, a na ich oznámenie v dostatočnom 

predstihu pred konferenciou Organizácie 

Spojených národov o zmene klímy v Lime 

(do prvej štvrtiny roku 2015 tie zmluvné 

strany, ktoré na to budú pripravené) 

spôsobom, ktorý zjednoduší jasnosť, 

transparentnosť a pochopenie týchto 

príspevkov; 

strany na začatie alebo zintenzívnenie 

domácich príprav na ich plánované 

príspevky stanovené na vnútroštátnej 

úrovni a na ich oznámenie v dostatočnom 

predstihu pred 20. konferenciou 

Organizácie Spojených národov o zmene 

klímy (do prvej štvrtiny roku 2015 tie 

zmluvné strany, ktoré na to budú 

pripravené) spôsobom, ktorý umožní 

jasnosť, transparentnosť a pochopenie 

týchto príspevkov, ako aj ich vyčíslenie; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  30 

Karl-Heinz Florenz, Ivo Belet, Peter Liese, Françoise Grossetête, Giovanni La Via, 

Elisabetta Gardini 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 2 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

2. pripomína, že všetky zmluvné strany vo 

Varšave súhlasili s rozhodnutím 

Konferencie zmluvných strán UNFCCC 

1/CP.19, ktoré vyzýva všetky zmluvné 

strany na začatie alebo zintenzívnenie 

domácich príprav na ich plánované 

príspevky stanovené na vnútroštátnej 

úrovni, a na ich oznámenie v dostatočnom 

predstihu pred konferenciou Organizácie 

Spojených národov o zmene klímy v Lime 

(do prvej štvrtiny roku 2015 tie zmluvné 

strany, ktoré na to budú pripravené) 

spôsobom, ktorý zjednoduší jasnosť, 

transparentnosť a pochopenie týchto 

príspevkov; 

2. pripomína, že všetky zmluvné strany vo 

Varšave súhlasili s rozhodnutím 

Konferencie zmluvných strán UNFCCC 

1/CP.19, ktoré vyzýva všetky zmluvné 

strany na začatie alebo zintenzívnenie 

domácich príprav na ich plánované 

príspevky stanovené na vnútroštátnej 

úrovni a na ich oznámenie v dostatočnom 

predstihu pred 20. konferenciou 

Organizácie Spojených národov o zmene 

klímy (do prvej štvrtiny roku 2015 tie 

zmluvné strany, ktoré na to budú 

pripravené) spôsobom, ktorý umožní 

jasnosť, transparentnosť a pochopenie 

týchto príspevkov; vyzýva zmluvné strany, 

aby zabezpečili, že ich plánované 

príspevky stanovené na vnútroštátnej 

úrovni budú v súlade s obmedzeným 

uhlíkovým rozpočtom zlučiteľným s 

cieľom 2°C a že sa čo najskôr dosiahne 

celosvetové emisné maximum; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  31 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 3 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

3. zdôrazňuje, že krajiny ktoré sa už 

zaviazali k cieľu znížiť emisie v rámci 

celého hospodárstva, by mali pokračovať v 

ďalšom znižovaní emisií a ostané krajiny, 

predovšetkým tie s najväčšou 

zodpovednosťou a možnosťami, by sa mali 

tiež zaviazať k takýmto cieľom v rámci 

celého hospodárstva stanovujúcim emisné 

limity a znižujúcim intezitu GHG; 

3. zdôrazňuje však, že krajiny, ktoré sa už 

zaviazali k cieľu znížiť emisie v rámci 

celého hospodárstva, čoraz viac ohrozuje 

konkurencia z ostaných krajín, 

predovšetkým krajín s najväčšou 

zodpovednosťou a možnosťami, ktoré by 

sa mali tiež zaviazať k takýmto cieľom v 

rámci celého hospodárstva stanovujúcim 

emisné limity a znižujúcim intenzitu GHG; 

Or. pl 

Pozmeňujúci návrh  32 

György Hölvényi 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 3 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

3. zdôrazňuje, že krajiny ktoré sa už 

zaviazali k cieľu znížiť emisie v rámci 

celého hospodárstva, by mali pokračovať v 

ďalšom znižovaní emisií a ostané krajiny, 

predovšetkým tie s najväčšou 

zodpovednosťou a možnosťami, by sa mali 

tiež zaviazať k takýmto cieľom v rámci 

celého hospodárstva stanovujúcim emisné 

limity a znižujúcim intezitu GHG; 

3. zdôrazňuje, že krajiny, ktoré sa už 

zaviazali k cieľu znížiť emisie v rámci 

celého hospodárstva, by mali pokračovať 

vo svojom úsilí, a ostané krajiny, 

predovšetkým tie s najväčšou 

zodpovednosťou a možnosťami, by sa mali 

tiež zaviazať k takýmto cieľom v rámci 

celého hospodárstva stanovujúcim emisné 

limity a znižujúcim intenzitu GHG; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  33 

Ian Duncan 
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Návrh uznesenia 

Odsek 3 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

3. zdôrazňuje, že krajiny ktoré sa už 

zaviazali k cieľu znížiť emisie v rámci 

celého hospodárstva, by mali pokračovať v 

ďalšom znižovaní emisií a ostané krajiny, 

predovšetkým tie s najväčšou 

zodpovednosťou a možnosťami, by sa mali 

tiež zaviazať k takýmto cieľom v rámci 

celého hospodárstva stanovujúcim emisné 

limity a znižujúcim intezitu GHG; 

3. zdôrazňuje, že krajiny, ktoré sa už 

zaviazali k cieľu znížiť emisie v rámci 

celého hospodárstva, by mali pokračovať v 

ďalšom znižovaní emisií, a ostané krajiny, 

predovšetkým tie s najväčšou 

zodpovednosťou a možnosťami, by sa mali 

tiež zaviazať k takýmto cieľom v rámci 

celého hospodárstva obmedzujúcim nárast 

emisií a znižujúcim intenzitu GHG; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  34 

Karl-Heinz Florenz, Ivo Belet, Peter Liese, Françoise Grossetête, Giovanni La Via, 

Elisabetta Gardini 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 3 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

3. zdôrazňuje, že krajiny ktoré sa už 

zaviazali k cieľu znížiť emisie v rámci 

celého hospodárstva, by mali pokračovať v 

ďalšom znižovaní emisií a ostané krajiny, 

predovšetkým tie s najväčšou 

zodpovednosťou a možnosťami, by sa mali 

tiež zaviazať k takýmto cieľom v rámci 

celého hospodárstva stanovujúcim emisné 

limity a znižujúcim intezitu GHG; 

3. zdôrazňuje, že krajiny, ktoré sa už 

zaviazali k cieľu znížiť emisie v rámci 

celého hospodárstva, by mali pokračovať v 

ďalšom znižovaní emisií, a ostané krajiny, 

predovšetkým najväčší producenti emisií a 

krajiny s najväčšou zodpovednosťou a 

možnosťami, by sa mali tiež zaviazať k 

takýmto cieľom v rámci celého 

hospodárstva stanovujúcim emisné limity a 

znižujúcim intenzitu GHG; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  35 

Zoltán Balczó 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 3 
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

3. zdôrazňuje, že krajiny ktoré sa už 

zaviazali k cieľu znížiť emisie v rámci 

celého hospodárstva, by mali pokračovať v 

ďalšom znižovaní emisií a ostané krajiny, 

predovšetkým tie s najväčšou 

zodpovednosťou a možnosťami, by sa mali 

tiež zaviazať k takýmto cieľom v rámci 

celého hospodárstva stanovujúcim emisné 

limity a znižujúcim intezitu GHG; 

3. zdôrazňuje, že krajiny, ktoré sa už 

zaviazali k cieľu znížiť emisie v rámci 

celého hospodárstva, by mali pokračovať v 

ďalšom znižovaní emisií, a ostané krajiny, 

predovšetkým tie s najväčšou 

zodpovednosťou a možnosťami, hlavne 

Spojené štáty americké a Čína, by sa mali 

tiež zaviazať k takýmto cieľom v rámci 

celého hospodárstva stanovujúcim emisné 

limity a znižujúcim intenzitu GHG; 

Or. hu 

 

Pozmeňujúci návrh  36 

Bas Eickhout 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 3 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 3a. pripomína, že generálny tajomník 

OSN vo svojom zhrnutí samitu OSN o 

klíme upozornil na skutočnosť, že mnoho 

vedúcich predstaviteľov zo všetkých 

regiónov a všetkých úrovní 

hospodárskeho rozvoja sa zasadzovalo za 

dosiahnutie maximálnej úrovne emisií 

skleníkových plynov do roku 2020, ich 

následný dramatický pokles a klimatickú 

neutrálnosť v druhej polovici storočia; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  37 

Karl-Heinz Florenz, Ivo Belet, Peter Liese, Françoise Grossetête, Giovanni La Via, 

Elisabetta Gardini 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 3 a (nový) 
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 3a. vyzýva členské štáty, ako aj všetky 

zmluvné strany, aby na októbrové 

zasadnutie Európskej rady prišli s 

ambicióznym výsledkom rámca pre oblasť 

klímy a energetiky do roku 2030 tak, aby 

EÚ predložila do marca 2015 ambiciózny 

plánovaný príspevok stanovený na 

vnútroštátnej úrovni; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  38 

Karl-Heinz Florenz, Ivo Belet, Peter Liese, Françoise Grossetête, Giovanni La Via, 

Elisabetta Gardini 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 3 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 3b. vyzýva účastníkov konferencie v Lime 

na schválenie predbežných žiadostí o 

informácie, aby sa zabezpečila 

transparentnosť a porovnateľnosť 

plánovaných príspevkov stanovených na 

vnútroštátnej úrovni, ako aj možnosť ich 

vyčíslenia a ich rozlíšenie podľa typu 

príspevku; ďalej vyzýva konferenciu v 

Lime, aby schválila uskutočnenie 

hodnotiacej fázy pred konferenciou 

zmluvných strán v Paríži s cieľom 

posúdiť, či sú predložené plánované 

príspevky stanovené na vnútroštátnej 

úrovni postačujúce na splnenie cieľa 

udržať nárast teploty pod úrovňou 2°C a 

či sú spravodlivé voči jednotlivým štátom; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  39 

Jo Leinen, Seb Dance 
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Návrh uznesenia 

Odsek 3 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 3a. vyzýva zmluvné strany, aby sa dohodli 

na požiadavkách týkajúcich sa 

predloženia plánovaných príspevkov 

stanovených na vnútroštátnej úrovni s 

cieľom zabezpečiť ich transparentnosť a 

porovnateľnosť, ako aj možnosť ich 

vyčíslenia; ďalej žiada dohodu v súvislosti 

s hodnotiacou fázou, ktorá sa uskutoční 

pred 21. konferenciou zmluvných strán a 

v rámci ktorej sa má vyhodnotiť, či 

sľúbené plánované príspevky stanovené 

na vnútroštátnej úrovni vedú k 

spoločnému splneniu cieľa udržať nárast 

teploty pod úrovňou 2°C a či sú 

spravodlivé voči jednotlivým štátom; 

Or. en 

Pozmeňujúci návrh  40 

Karl-Heinz Florenz, Ivo Belet, Peter Liese, Françoise Grossetête, Giovanni La Via, 

Elisabetta Gardini 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 3 c (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 3c. zdôrazňuje, že dohoda z roku 2015 

musí byť od svojho prijatia v Paríži 

ambiciózna, aby sa na celosvetovej úrovni 

naďalej vyvíjalo úsilie o dosiahnutie cieľa 

udržať nárast teploty pod úrovňou 2°C, 

pričom vyzýva EÚ, aby v tomto smere 

spolupracovala so svojimi 

medzinárodnými partnermi; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  41 

Karl-Heinz Florenz, Ivo Belet, Peter Liese, Françoise Grossetête, Giovanni La Via, 

Elisabetta Gardini 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 3 d (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 3d. domnieva sa, že ambiciózne a právne 

záväzné medzinárodné opatrenia by 

pomohli vyriešiť problémy týkajúce sa 

úniku uhlíka a konkurencieschopnosti 

v príslušných odvetviach, najmä 

v energeticky náročných odvetviach; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  42 

György Hölvényi 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 4 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

4. zastáva názor, že konferencia v Lime by 

mala vytýčiť hlavné prvky dohody v roku 

2015, stavať na pokroku dosiahnutom 

počas roka 2014 v rámci Durbanskej 

platformy a opakuje, že uľahčenie, 

prispôsobenie a prostriedky vykonávania 

budú všetky základnými časťami dohody v 

roku 2015; 

4. zastáva názor, že na konferencii v Lime 

by sa mali vytýčiť hlavné prvky dohody z 

roku 2015, pričom by sa malo stavať na 

pokroku dosiahnutom počas roka 2014 v 

rámci Durbanskej platformy, a opakuje, že 

zmiernenie zmeny klímy by malo byť 

ústredným prvkom dohody, zatiaľ čo 
adaptácia na ňu a prostriedky 

vykonávania sú tiež základnými časťami 

vyváženej dohody z roku 2015; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  43 

Bas Eickhout 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 4 
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

4. zastáva názor, že konferencia v Lime by 

mala vytýčiť hlavné prvky dohody v roku 

2015, stavať na pokroku dosiahnutom 

počas roka 2014 v rámci Durbanskej 

platformy a opakuje, že uľahčenie, 

prispôsobenie a prostriedky vykonávania 

budú všetky základnými časťami dohody v 

roku 2015; 

4. zastáva názor, že na konferencia v Lime 

by sa mali vytýčiť hlavné prvky dohody z 

roku 2015, pričom by sa malo stavať na 

pokroku dosiahnutom počas roka 2014 v 

rámci Durbanskej platformy, a opakuje, že 

zmiernenie zmeny klímy, adaptácia na ňu, 

financovanie opatrení v oblasti zmeny 

klímy a prostriedky vykonávania budú 

všetky základnými časťami dohody z roku 

2015; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  44 

Jo Leinen, Seb Dance 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 4 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 4a. vyzýva EÚ, aby zapojila všetky 

zmluvné strany do svojej práce na 

ambicióznej a spravodlivej dohode, ktorá 

sa má uzavrieť v roku 2015 a ktorá bude v 

súlade s najnovšími vedeckými 

poznatkami a bude reagovať na nové 

vedecké zistenia a meniace sa okolnosti; 

preto zdôrazňuje potrebu vytvoriť 

mechanizmus, ktorý umožní pravidelné 

skúmanie záväzkov týkajúcich sa 

zmiernenia zmeny klímy a v rámci 

ktorého budú môcť zmluvné strany 

upravovať svoje sľuby smerom nahor bez 

toho, aby bolo potrebné znova otvoriť 

dohodu; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  45 

Ian Duncan 



 

PE539.662v02-00 26/63 AM\1037969SK.doc 

SK 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 5 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

5. vyzdvihuje potrebu účinného režimu 

zosúladenia, ktorý by v zmysle dohody v 

roku 2015 uplatňovali všetky zmluvné 

strany; zdôrazňuje, že dohoda v roku 2015 

musí podporovať transparentnosť a 

zodpovednosť tým, že bude zahŕňať 

spoločný systém, vychádzajúc pritom zo 

skúseností z uplatňovania dohovoru a jeho 

Kjótskeho protokolu, na meranie, 

oznamovanie a overovanie vykonávania 

svojich záväzkov zo strany všetkých 

zmluvných strán; 

5. vyzdvihuje potrebu účinného režimu 

zosúladenia, ktorý by v zmysle dohody 

uzavretej v roku 2015 uplatňovali všetky 

zmluvné strany; zdôrazňuje, že dohoda 

uzavretá v roku 2015 musí podporovať 

transparentnosť a zodpovednosť 

prostredníctvom spoločného režimu 

založeného na pravidlách vrátane 

účtovných pravidiel a podmienok 

monitorovania, nahlasovania 

a overovania; zdôrazňuje, že pravidlá by 

mali byť rozlíšené podľa typu záväzku, 

ktorý si zvolili zmluvné strany, pričom by 

sa malo vychádzať zo skúseností z 

uplatňovania dohovoru a jeho Kjótskeho 

protokolu; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  46 

Christofer Fjellner 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 5 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

5. vyzdvihuje potrebu účinného režimu 

zosúladenia, ktorý by v zmysle dohody v 

roku 2015 uplatňovali všetky zmluvné 

strany; zdôrazňuje, že dohoda v roku 2015 

musí podporovať transparentnosť a 

zodpovednosť tým, že bude zahŕňať 

spoločný systém, vychádzajúc pritom zo 

skúseností z uplatňovania dohovoru a jeho 

Kjótskeho protokolu, na meranie, 

oznamovanie a overovanie vykonávania 

svojich záväzkov zo strany všetkých 

zmluvných strán; 

5. berie na vedomie neadekvátny 

mechanizmus presadzovania a 

spoliehanie sa na dobrú vôľu vlád splniť 

dohody; vyzdvihuje potrebu účinného 

režimu zosúladenia, ktorý by v zmysle 

dohody uzavretej v roku 2015 uplatňovali 

všetky zmluvné strany; zdôrazňuje, že 

dohoda uzavretá v roku 2015 musí 

podporovať transparentnosť a 

zodpovednosť tým, že bude zahŕňať 

spoločný systém na meranie, 

oznamovanie a overovanie vykonávania 

záväzkov všetkých zmluvných strán, 
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pričom by sa malo vychádzať zo 

skúseností z uplatňovania dohovoru a jeho 

Kjótskeho protokolu; zdôrazňuje potenciál 

systémov urovnávania sporov, ako sú 

napríklad súdy vytvorené v súvislosti s 

Dohovorom o morskom práve či obchodné 

arbitrážne súdy, v rámci ktorých sa 

zmluvné strany môžu stretnúť na 

neutrálnej pôde, plniť úlohu 

mechanizmu, v rámci ktorého sa 

existujúce kapitoly o urovnávaní sporov 

môžu použiť ako vzory pre ďalšie 

rozvinutie práv a povinností zmluvných 

strán a naznačenie dôsledkov nedodržania 

povinností; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  47 

Jo Leinen, Seb Dance 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 5 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 5a. zdôrazňuje, že Európsky parlament 

vyzval Komisiu a členské štáty, aby 

stanovili záväzný cieľ EÚ znížiť do roku 

2030 vnútroštátne emisie skleníkových 

plynov aspoň o 40 % v porovnaní s 

úrovňami z roku 1990, záväzný cieľ 40 % 

energetickej efektívnosti EÚ na obdobie 

do roku 2030 v súlade s výsledkami 

výskumu týkajúceho sa potenciálu 

nákladovo účinných úspor energie, ako aj 

záväzný cieľ EÚ vyprodukovať do roku 

2030 aspoň 30 % celkovej konečnej 

spotreby energie z obnoviteľných zdrojov; 

nalieha na členské štáty, aby zohľadnili 

tieto ciele vo svojich prebiehajúcich 

diskusiách; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  48 

Karl-Heinz Florenz, Ivo Belet, Peter Liese, Françoise Grossetête, Giovanni La Via, 

Elisabetta Gardini 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 5 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 5a. zdôrazňuje, že dohoda musí byť tiež 

dynamická a schopná reagovať na 

najnovšie vedecké poznatky, aby ostala 

vhodná na daný účel a dala sa využívať 

ešte mnoho rokov po roku 2020; na tento 

účel by mala zahŕňať mechanizmus, ktorý 

by umožňoval a uľahčoval cyklus 

pravidelného zvyšovania ambície v oblasti 

zmierňovania s ohľadom na cieľ udržať 

nárast teploty pod úrovňou 2°C, a to v 

spojení so schopnosťou krajín ľahko 

upravovať vlastnú ambíciu v oblasti 

zmierňovania bez toho, aby bolo potrebné 

zakaždým ratifikovať dohodu; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  49 

Karl-Heinz Florenz, Ivo Belet, Peter Liese 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 6 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

6. kladie osobitný dôraz predovšetkým na 

naliehavú potrebu dosiahnuť pokrok, 

pokiaľ ide o odstránenie obrovského 

rozdielu, ktorý existuje medzi vedeckými 

poznatkami a existujúcimi záväzkami 

zmluvných strán; zdôrazňuje dôležitú 

úlohu ďalších politických opatrení vrátane 

energetickej efektívnosti, výrazných úspor 

energie, ako aj energie z obnoviteľných 

zdrojov a postupného ukončenia spotreby a 

výroby fluórovaných uhľovodíkov 

s cieľom odstrániť obrovskú medzeru; 

6. kladie osobitný dôraz na naliehavú 

potrebu dosiahnuť pokrok, pokiaľ ide o 

odstránenie obrovského rozdielu, ktorý 

existuje medzi vedeckými poznatkami a 

existujúcimi záväzkami zmluvných strán 

na obdobie do roku 2020; zdôrazňuje 

dôležitú úlohu ďalších politických opatrení 

vrátane energetickej efektívnosti, 

výrazných úspor energie, ako aj energie z 

obnoviteľných zdrojov, postupného 

ukončenia spotreby a výroby fluórovaných 

uhľovodíkov, postupného rušenia dotácií 
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na fosílne palivá a posilnenia úlohy 

celoplošného určovania cien uhlíka 
s cieľom odstrániť gigatonový rozdiel; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  50 

Jo Leinen, Seb Dance 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 6 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

6. kladie osobitný dôraz predovšetkým na 

naliehavú potrebu dosiahnuť pokrok, 

pokiaľ ide o odstránenie obrovského 

rozdielu, ktorý existuje medzi vedeckými 

poznatkami a existujúcimi záväzkami 

zmluvných strán; zdôrazňuje dôležitú 

úlohu ďalších politických opatrení vrátane 

energetickej efektívnosti, výrazných úspor 

energie, ako aj energie z obnoviteľných 

zdrojov a postupného ukončenia spotreby a 

výroby fluórovaných uhľovodíkov 

s cieľom odstrániť obrovskú medzeru; 

6. kladie osobitný dôraz na naliehavú 

potrebu dosiahnuť pokrok, pokiaľ ide o 

odstránenie obrovského rozdielu, ktorý 

existuje medzi vedeckými poznatkami a 

existujúcimi záväzkami zmluvných strán 

do roku 2020; zdôrazňuje dôležitú úlohu 

ďalších politických opatrení vrátane 

energetickej efektívnosti, výrazných úspor 

energie, ako aj energie z obnoviteľných 

zdrojov a postupného ukončenia spotreby a 

výroby fluórovaných uhľovodíkov 

s cieľom odstrániť gigatonový rozdiel; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  51 

György Hölvényi 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 6 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

6. kladie osobitný dôraz predovšetkým na 

naliehavú potrebu dosiahnuť pokrok, 

pokiaľ ide o odstránenie obrovského 

rozdielu, ktorý existuje medzi vedeckými 

poznatkami a existujúcimi záväzkami 

zmluvných strán; zdôrazňuje dôležitú 

úlohu ďalších politických opatrení vrátane 

6. kladie osobitný dôraz na naliehavú 

potrebu dosiahnuť pokrok, pokiaľ ide o 

odstránenie obrovského rozdielu, ktorý 

existuje medzi vedeckými poznatkami a 

existujúcimi záväzkami zmluvných strán; 

vyzýva zmluvné strany, ktoré ešte neprijali 

záväzok, aby tak urobili; zdôrazňuje 
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energetickej efektívnosti, výrazných úspor 

energie, ako aj energie z obnoviteľných 

zdrojov a postupného ukončenia spotreby a 

výroby fluórovaných uhľovodíkov 

s cieľom odstrániť obrovskú medzeru; 

dôležitú úlohu ďalších politických opatrení 

vrátane energetickej efektívnosti, 

výrazných úspor energie, ako aj energie z 

obnoviteľných zdrojov a postupného 

ukončenia spotreby a výroby fluórovaných 

uhľovodíkov s cieľom odstrániť 

gigatonový rozdiel; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  52 

Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 6 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

6. kladie osobitný dôraz predovšetkým na 

naliehavú potrebu dosiahnuť pokrok, 

pokiaľ ide o odstránenie obrovského 

rozdielu, ktorý existuje medzi vedeckými 

poznatkami a existujúcimi záväzkami 

zmluvných strán; zdôrazňuje dôležitú 

úlohu ďalších politických opatrení vrátane 

energetickej efektívnosti, výrazných úspor 

energie, ako aj energie z obnoviteľných 

zdrojov a postupného ukončenia spotreby a 

výroby fluórovaných uhľovodíkov 

s cieľom odstrániť obrovskú medzeru; 

6. kladie osobitný dôraz na naliehavú 

potrebu dosiahnuť pokrok, pokiaľ ide o 

odstránenie obrovského rozdielu, ktorý 

existuje medzi vedeckými poznatkami a 

existujúcimi záväzkami zmluvných strán; 

zdôrazňuje dôležitú úlohu ďalších 

politických opatrení vrátane energetickej 

efektívnosti, výrazných úspor energie, ako 

aj energie z obnoviteľných zdrojov, 

efektívneho využívania zdrojov a 

postupného ukončenia spotreby a výroby 

fluórovaných uhľovodíkov s cieľom 

odstrániť gigatonový rozdiel; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  53 

Bas Eickhout 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 6 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 6a. poznamenáva, že EÚ je na ceste k 

dosiahnutiu zníženia emisií, ktoré výrazne 
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prekračuje súčasný cieľ 20 %, a opakuje, 

že EÚ ponúkla zvýšiť svoj cieľ zníženia 

emisií na 30 % do roku 2020, ak sa 

ostatné hlavné emitujúce krajiny zaviažu 

k porovnateľným cieľom zníženia; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  54 

Jo Leinen, Seb Dance 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 6 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 6b. poznamenáva, že EÚ je na ceste k 

dosiahnutiu zníženia emisií, ktoré výrazne 

prekračuje súčasný cieľ 20 %; pripomína, 

že je v záujme samotnej EÚ, aby sa 

usilovala o dosiahnutie cieľa ochrany 

klímy vo výške 30 % do roku 2020, čím sa 

vytvorí udržateľný rast a ďalšie pracovné 

miesta a zníži sa závislosť od dovozu 

energie; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  55 

Jo Leinen, Seb Dance 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 6 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 6a. pripomína, že na základe zistení 

uvedených vo štvrtej hodnotiacej správe 

IPCC musia vyspelé krajiny do roku 2020 

znížiť svoje emisie o 25 až 40 % 

v porovnaní s hodnotami z roku 1990, 

zatiaľ čo rozvojové krajiny ako celok by 

v porovnaní so súčasnými predpoveďami 

rastu emisií mali do roku 2020 dosiahnuť 
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podstatné zníženie emisií – rádovo o 15 až 

30 %; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  56 

Karl-Heinz Florenz, Ivo Belet, Peter Liese, Françoise Grossetête, Giovanni La Via, 

Elisabetta Gardini 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 6 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 6a. vyzýva všetky zmluvné strany, 

medzinárodné organizácie, aktérov na 

nižšej ako celoštátnej úrovni a 

mimovládne organizácie, aby rýchlo 

vytvorili, zintenzívnili a zrealizovali 

domáce politiky a iniciatívy v rámci 

medzinárodnej spolupráce zamerané na 

odstránenie gigatonového rozdielu, 

predovšetkým vychádzajúc z iniciatív 

profilovaných na samite OSN o klíme 

konanom pod záštitou generálneho 

tajomníka (ako je Koalícia pre klímu a 

čisté ovzdušie) a z politických dialógov, v 

rámci ktorých sa identifikovali príležitosti 

s vysokým dosahom na klímu, rozvoj a 

rast a ktoré sa viedli na technickej a 

politickej úrovni v rámci UNFCCC; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  57 

Bas Eickhout 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 6 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 6b. berúc na vedomie výrazný nadbytok 

jednotiek na dodržiavanie Kjótskeho 
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protokolu (jednotky prideleného 

množstva, jednotky certifikovaného 

zníženia emisií a jednotky zníženia 

emisií), ktoré sa majú na druhé záväzné 

obdobie Kjótskeho protokolu previesť na 

účty Únie a členských štátov, vyzýva Úniu 

a členské štáty, aby v súlade s 

rozhodnutím 1/CMP.8, v ktorom sa od 

strán vyžaduje, aby do roku 2014 

opätovne preskúmali svoje záväzky na 

znižovanie emisií v druhom záväznom 

období, zrušili niekoľko jednotiek s 

cieľom zladiť ich s predpokladanými 

skutočnými emisiami a s trajektóriou pre 

vnútroštátne emisie, ktorá by bola 

nákladovo efektívna a smerovala k 

dosiahnutiu cieľa Únie v oblasti klímy na 

rok 2050; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  58 

Jo Leinen, Seb Dance 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 7 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 7a. objasňuje, že hoci bude mať druhé 

obdobie záväzkov v rámci Kjótskeho 

protokolu obmedzený rozsah, malo by sa 

vnímať ako veľmi dôležitý predbežný 

krok, a preto vyzýva zmluvné strany 

vrátane členských štátov EÚ, aby 

urýchlene ratifikovali druhé obdobie 

záväzkov; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  59 

Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Návrh uznesenia 
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Odsek 7 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 7a. poukazuje na prínos, ktorým môže 

opätovné použitie a recyklácia prispieť 

k zníženiu emisií skleníkových plynov, 

keďže využívanie surovín je významným 

zdrojom produkcie skleníkových plynov; 

opätovne zdôrazňuje význam prechodu na 

obehové hospodárstvo so zvýšenými 

mierami recyklácie; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  60 

Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 7 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 7b. konštatuje, že EÚ musí plniť svoju 

dôležitú úlohu pri znižovaní emisií 

prostredníctvom politík, ktoré zastavia 

vývoj nekonvenčných fosílnych palív 

s vysokým obsahom skleníkových plynov, 

ako sú ropné piesky; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  61 

Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 7 c (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 7c. poznamenáva, že mnoho krajín už ide 

príkladom, keďže ukazujú, že stratégie 

nízkouhlíkového rozvoja idú ruka v ruke s 

hospodárskym rastom; zdôrazňuje, že 
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silná medzinárodná dohoda podporí 

ďalšie ambiciózne opatrenia na domácej 

pôde; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  62 

Olaf Stuger 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 8 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

8. pripomína záväzok EÚ a jej členských 

štátov na zintenzívnenie mobilizácie 

financovanie opatrení v oblasti klímy s 

cieľom prispieť svojim dielom k záväzku 

prijatému v Kodanskej dohode spoločne 

do roku 2020 zabezpečiť 100 miliárd USD 

ročne a vyzýva ďalšie darcovské krajiny, 

aby sa podieľali na podpore mobilizácie 

financovania opatrení v oblasti klímy; 

vypúšťa sa 

Or. nl 

 

Pozmeňujúci návrh  63 

Ian Duncan 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 8 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

8. pripomína záväzok EÚ a jej členských 

štátov na zintenzívnenie mobilizácie 

financovanie opatrení v oblasti klímy s 

cieľom prispieť svojim dielom k záväzku 

prijatému v Kodanskej dohode spoločne do 

roku 2020 zabezpečiť 100 miliárd USD 

ročne a vyzýva ďalšie darcovské krajiny, 

aby sa podieľali na podpore mobilizácie 

financovania opatrení v oblasti klímy; 

8. pripomína záväzok EÚ a jej členských 

štátov na zintenzívnenie mobilizácie 

financovania opatrení v oblasti zmeny 

klímy s cieľom prispieť svojím dielom k 

záväzku prijatému v Kodanskej dohode 

vložiť kapitál do Zeleného klimatického 

fondu a spoločne do roku 2020 uvoľňovať 

100 miliárd USD ročne; vyzýva ďalšie 

darcovské krajiny, aby sa podieľali na 

podpore mobilizácie financovania opatrení 
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v oblasti zmeny klímy; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  64 

György Hölvényi 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 8 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

8. pripomína záväzok EÚ a jej členských 

štátov na zintenzívnenie mobilizácie 

financovanie opatrení v oblasti klímy s 

cieľom prispieť svojim dielom k záväzku 

prijatému v Kodanskej dohode spoločne do 

roku 2020 zabezpečiť 100 miliárd USD 

ročne a vyzýva ďalšie darcovské krajiny, 

aby sa podieľali na podpore mobilizácie 

financovania opatrení v oblasti klímy; 

8. pripomína záväzok EÚ a jej členských 

štátov na zintenzívnenie mobilizácie 

financovania opatrení v oblasti zmeny 

klímy s cieľom prispieť svojím dielom k 

záväzku prijatému v Kodanskej dohode 

spoločne do roku 2020 uvoľňovať zo 

širokej škály verejných i súkromných, ako 

aj dvojstranných a viacstranných zdrojov 

vrátane alternatívnych zdrojov 

financovania 100 miliárd USD ročne a 

vyzýva ďalšie darcovské krajiny, aby sa 

podieľali na podpore mobilizácie 

financovania opatrení v oblasti zmeny 

klímy; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  65 

Olaf Stuger 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 8 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 8a. vyzýva Komisiu, Radu a všetky 

zúčastnené strany, aby okamžite prestali 

financovať obrovskú medializáciu 

problematiky klímy; 

Or. nl 
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Pozmeňujúci návrh  66 

Bas Eickhout 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 8 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 8a. zdôrazňuje ústrednú úlohu 

spoľahlivého plánu zintenzívnenia 

opatrení vedúcich k splneniu týchto 

záväzkov; víta nedávne sľuby prispieť k 

financovaniu Zeleného klimatického 

fondu a nalieha na ostatné krajiny, aby 

prispeli svojím spravodlivým podielom, 

pričom rozvinuté krajiny poskytnú počas 

nadchádzajúcich troch rokov granty pre 

Zelený klimatický fond vo výške 15 

miliárd USD; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  67 

Bas Eickhout 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 8 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 8b. opätovne vyzýva na vyčlenenie príjmov 

z trhovo orientovaných nástrojov na 

zníženie celosvetových emisií z leteckej a 

námornej dopravy s cieľom zabezpečiť 

medzinárodné financovanie opatrení v 

oblasti zmeny klímy po roku 2020, ako aj 

financovanie Zeleného klimatického 

fondu; domnieva sa, že EÚ by mala do 

marca 2014 predložiť návrhy na 

adekvátne a predvídateľné medzinárodné 

financovanie opatrení v oblasti zmeny 

klímy, ktoré by sa zahrnuli do dohody 

uzavretej v roku 2015; 



 

PE539.662v02-00 38/63 AM\1037969SK.doc 

SK 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  68 

Jo Leinen, Seb Dance 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 8 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 8a. vyzýva členské štáty, aby poskytovali 

svoje finančné príspevky v dostatočnom 

časovom predstihu pred konferenciami, 

aby bolo možné ľahšie informovať tretie 

strany o celkovom príspevku EÚ; 

zdôrazňuje, že finančné záväzky prijaté na 

Pan Ki-munovom samite boli dobrým 

signálom a pozitívne ovplyvnili obraz EÚ 

ešte pred rokovaniami v Lime; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  69 

Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 8 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 8a. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 

bezodkladne prijali konkrétne opatrenia 

na postupné rušenie všetkých dotácií 

škodlivých pre životné prostredie do roku 

2020 vrátane dotácií na fosílne palivá; 

okrem toho žiada medzinárodne 

koordinované plnenie cieľa postupne 

rušiť dotácie na fosílne palivá, ktorý bol 

prijatý na samite G20 v Pittsburghu; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  70 

Jo Leinen, Seb Dance 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 8 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 8b. zdôrazňuje význam postupného 

rušenia dotácií škodlivých pre životné 

prostredie na celosvetovej úrovni; nalieha 

na Komisiu a členské štáty, aby zaujali 

vedúcu úlohu prostredníctvom 

bezodkladného začatia s postupným 

rušením dotácií škodlivých pre životné 

prostredie na úrovni Únie a členských 

štátov, a to najneskôr do roku 2020, 

pričom ich bude usmerňovať Komisia a 

využije sa prístup založený na opatreniach 

a monitorovanie pomocou európskeho 

semestra; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  71 

Karl-Heinz Florenz, Ivo Belet, Peter Liese, Françoise Grossetête, Giovanni La Via, 

Elisabetta Gardini 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 8 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 8a. vyzýva členské štáty, aby lepšie 

koordinovali s EÚ svoje vyhlásenia 

týkajúce sa financovania opatrení v 

oblasti zmeny klímy, predovšetkým s 

cieľom zabezpečiť maximálny pozitívny 

dosah takýchto vyhlásení na rokovania; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  72 

Jo Leinen, Seb Dance 
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Návrh uznesenia 

Odsek 8 c (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 8c. pripomína, že na to, aby sa do roku 

2020 a po ňom zabezpečilo financovanie 

vo výške 100 miliárd USD ročne, bude 

možno potrebné nájsť inovatívne 

finančné zdroje, pričom vyzýva jednotlivé 

štáty, aby v Lime preskúmali možnosti; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  73 

Karl-Heinz Florenz, Ivo Belet, Peter Liese, Françoise Grossetête, Giovanni La Via, 

Elisabetta Gardini 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 8 d (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 8d. zdôrazňuje, že opatrenia v oblasti 

adaptácie sú nevyhnutnosťou a musia 

zohrávať ústrednú úlohu v novej dohode; 

podčiarkuje, že ak sa teraz podniknú 

kroky na zníženie emisií skleníkových 

plynov, celosvetové hospodárstvo, ako aj 

vnútroštátne hospodárstva to vyjde 

lacnejšie, pričom by sa znížili náklady na 

opatrenia v oblasti adaptácie; nalieha na 

všetky krajiny, aby prijali vhodné 

opatrenia na plánovanie vplyvov zmeny 

klímy, prispôsobenie sa im a reagovanie 

na ne, aby ochránili svojich obyvateľov, 

spoločnosti, hospodárstva a životné 

prostredie a dosiahli udržateľný rozvoj 

odolný voči zmene klímy;  

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  74 

Seb Dance 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 8 e (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 8e. vyzýva hlavné rozvinuté ekonomiky, 

aby využili svoju existujúcu modernú 

infraštruktúru na podporu, posilňovanie a 

rozvoj udržateľného rastu a aby sa 

zaviazali, že budú podporovať rozvojové 

krajiny pri budovaní vlastnej kapacity 

zabezpečiť dosiahnutie budúceho 

hospodárskeho rastu vo všetkých častiach 

sveta bez ďalšieho poškodzovania 

životného prostredia; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  75 

Olaf Stuger 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 9 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

9. pripomína, že aj keď chudobné krajiny 

prispeli k zvýšeniu koncentrácie 

skleníkových plynov v atmosfére najmenej, 

sú najviac ohrozené zmenou klímy a majú 

najmenej možností sa tejto zmene 

prispôsobiť; žiada EÚ, aby sa usilovala 

o dosiahnutie dohôd o financovaní 

opatrení v oblasti zmeny klímy, prenosu 

technológií a budovania kapacít; 

9. pripomína, že aj keď chudobné krajiny 

prispeli k zvýšeniu koncentrácie 

skleníkových plynov v atmosfére najmenej, 

môžu byť najviac ohrozené dôsledkami 

zmeny klímy a mať najmenej možností sa 

tejto zmene prispôsobiť; 

Or. nl 

 

Pozmeňujúci návrh  76 

Karl-Heinz Florenz, Ivo Belet, Peter Liese, Françoise Grossetête, Giovanni La Via, 

Elisabetta Gardini 
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Návrh uznesenia 

Odsek 9 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

9. pripomína, že aj keď chudobné krajiny 

prispeli k zvýšeniu koncentrácie 

skleníkových plynov v atmosfére najmenej, 

sú najviac ohrozené zmenou klímy a majú 

najmenej možností sa tejto zmene 

prispôsobiť; žiada EÚ, aby sa usilovala 

o dosiahnutie dohôd o financovaní opatrení 

v oblasti zmeny klímy, prenosu 

technológií a budovania kapacít; 

9. pripomína, že rozvojové krajiny, 

predovšetkým najmenej rozvinuté krajiny 

a malé ostrovné rozvojové štáty, prispeli k 

zvýšeniu koncentrácie skleníkových 

plynov v atmosfére najmenej, pričom sú 

najviac ohrozené nepriaznivými účinkami 

zmeny klímy a majú najmenej možností sa 

tejto zmene prispôsobiť; žiada všetky 

krajiny, ktoré na to majú podmienky, aby 

podporovali najviac zraniteľné krajiny v 

ich úsilí o adaptáciu a reakciu na vplyvy 

zmeny klímy s cieľom dosiahnuť 

udržateľný rozvoj odolný voči zmene 

klímy a aby sa usilovali o dosiahnutie 

dohôd o financovaní opatrení v oblasti 

zmeny klímy, prenose technológií 

a budovaní kapacít; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  77 

György Hölvényi 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 9 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

9. pripomína, že aj keď chudobné krajiny 

prispeli k zvýšeniu koncentrácie 

skleníkových plynov v atmosfére najmenej, 

sú najviac ohrozené zmenou klímy a majú 

najmenej možností sa tejto zmene 

prispôsobiť; žiada EÚ, aby sa usilovala 

o dosiahnutie dohôd o financovaní 

opatrení v oblasti zmeny klímy, prenosu 

technológií a budovania kapacít; 

9. pripomína, že aj keď rozvojové krajiny 

prispeli k zvýšeniu koncentrácie 

skleníkových plynov v atmosfére najmenej, 

sú najviac ohrozené dôsledkami zmeny 

klímy a majú najmenej možností sa tejto 

zmene prispôsobiť; pripomína záväzok EÚ 

týkajúci sa financovania opatrení v oblasti 

zmeny klímy, prenosu technológií 

a budovania kapacít; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  78 

Ian Duncan 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 9 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

9. pripomína, že aj keď chudobné krajiny 

prispeli k zvýšeniu koncentrácie 

skleníkových plynov v atmosfére najmenej, 

sú najviac ohrozené zmenou klímy a majú 

najmenej možností sa tejto zmene 

prispôsobiť; žiada EÚ, aby sa usilovala 

o dosiahnutie dohôd o financovaní opatrení 

v oblasti zmeny klímy, prenosu 

technológií a budovania kapacít; 

9. pripomína, že aj keď chudobné krajiny 

prispeli k zvýšeniu koncentrácie 

skleníkových plynov v atmosfére najmenej, 

sú najviac ohrozené dôsledkami zmeny 

klímy a majú najmenej možností sa tejto 

zmene prispôsobiť; žiada EÚ, aby sa 

usilovala o dosiahnutie dohôd o posilnení 

vnútroštátnych procesov plánovania 

adaptácie, financovaní opatrení v oblasti 

zmeny klímy, prenose technológií 

a budovaní kapacít; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  79 

Jo Leinen, Seb Dance 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 9 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 9a. poznamenáva, že niektoré krajiny sú 

už postihnuté dôsledkami zmeny klímy, a 

preto musí byť adaptácia dôležitým 

pilierom novej dohody; vyzýva všetky 

zmluvné strany, aby prijali a uplatňovali 

opatrenia a plány v oblasti adaptácie na 

zmenu klímy; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  80 

Jo Leinen, Seb Dance 
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Návrh uznesenia 

Odsek 9 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 9b. oceňuje, že sa posledné dve 

konferencie zmluvných strán zamerali na 

potrebu riešiť straty a škody spojené s 

dôsledkami zmeny klímy v rozvojových 

a najmenej rozvinutých krajinách, ktoré 

sú obzvlášť vystavené negatívnym 

vplyvom zmeny klímy; konštatuje potrebu 

v plnej miere dodržať rozhodnutia prijaté 

vo Varšave a ďalej sa im venovať v Lime; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  81 

Bas Eickhout 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 9 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 9a. zdôrazňuje, že pri uplatňovaní 

opatrení v oblasti zmeny klímy je potrebné 

vychádzať z rodovo vyvážených a 

participatívnych prístupov založených na 

právach, pričom treba riešiť dôsledky 

zmeny klímy, a najmä podporovať 

chudobné a marginalizované obyvateľstvo 

a spoločenstvá; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  82 

Bas Eickhout 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 10 
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

10. podčiarkuje, že v súlade so zisteniami 

IPCC, patrí sektor pôdy k najviac 

nechráneným a zraniteľným segmentom 

našich hospodárstiev; poznamenáva, že je 

dôležité, aby všetky zmluvné strany do 

svojich národných príspevkov zahrnuli 

pôdnu zložku, vrátane vhodných vzorcov 

na sledovanie, oznamovanie a overovanie 

merateľného pokroku smerom k vzájomne 

prepojeným cieľom (t. j. uľahčenie, 

produktivita a odolnosť), ako aj 

všeobecných zásad pre pravidlá účtovania, 

ktoré by mali byť dokončené do roku 

2020; 

10. podčiarkuje, že v súlade so zisteniami 

IPCC patrí využívanie pôdy (na 

poľnohospodárske, lesnícke a iné účely) k 

najviac vystaveným a zraniteľným 

segmentom našich hospodárstiev, pričom 

má značný nákladovo účinný potenciál na 

zmierňovanie zmeny klímy a posilňovanie 

odolnosti; poznamenáva, že je dôležité, 

aby všetky zmluvné strany do svojich 

národných príspevkov zahrnuli pôdnu 

zložku vrátane vhodných spoločných 

vzorcov na sledovanie, oznamovanie a 

overovanie merateľného pokroku smerom 

k vzájomne prepojeným cieľom (t. j. 

zmiernenie, produktivita a odolnosť); 

zdôrazňuje, že v dohode by sa mal 

stanoviť komplexný rámec pre 

započítavanie emisií a záchytov z 

využívania pôdy; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  83 

Ian Duncan 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 10 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

10. podčiarkuje, že v súlade so zisteniami 

IPCC, patrí sektor pôdy k najviac 

nechráneným a zraniteľným segmentom 

našich hospodárstiev; poznamenáva, že je 

dôležité, aby všetky zmluvné strany do 

svojich národných príspevkov zahrnuli 

pôdnu zložku, vrátane vhodných vzorcov 

na sledovanie, oznamovanie a overovanie 

merateľného pokroku smerom k vzájomne 

prepojeným cieľom (t. j. uľahčenie, 

produktivita a odolnosť), ako aj 

všeobecných zásad pre pravidlá účtovania, 

ktoré by mali byť dokončené do roku 2020; 

10. podčiarkuje, že v súlade so zisteniami 

IPCC patrí sektor pôdy k najviac 

vystaveným a zraniteľným segmentom 

našich hospodárstiev a ponúka značný 

potenciál na zmiernenie zmeny klímy, ako 

aj ďalšie výhody; poznamenáva, že je 

dôležité, aby všetky zmluvné strany do 

svojich národných príspevkov zahrnuli 

opatrenia v sektore pôdy vrátane vhodných 

vzorcov na sledovanie, oznamovanie a 

overovanie merateľného pokroku, ako aj 

všeobecných zásad pre pravidlá účtovania, 

ktoré by mali byť dokončené do roku 2020; 
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Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  84 

Bas Eickhout 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 10 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 10a. zdôrazňuje, že treba venovať 

osobitnú pozornosť zaisteniu potravinovej 

a výživovej bezpečnosti pre zraniteľné 

obyvateľstvo vystavené zmene klímy; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  85 

Nicola Caputo 

 

Návrh uznesenia 

Podnadpis 8 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Poľnohospodárstvo 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh  86 

Nicola Caputo 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 11 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 11a. zdôrazňuje potrebu prijať cielené 

opatrenia na podporu poľnohospodárstva 

v oblastiach, kde globálne otepľovanie už 

ohrozuje úrodu dôležitých plodín; 

upriamuje pozornosť na strategický 
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význam úsilia o adaptáciu na zmenu 

klímy vo forme čistenia a rekultivácie 

kontaminovanej pôdy, obnovy zničenej 

pôdy a boja proti odlesňovaniu; 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh  87 

Olaf Stuger 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 12 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

12. v tejto súvislosti zdôrazňuje, že je 

dôležité, aby vzhľadom na svoje významné 

postavenie EÚ vystupovala na konferencii 

jednotne a usilovala sa dosiahnuť pokrok, 

pokiaľ ide o medzinárodnú dohodu, a aby 

zostávala v tejto otázke jednotná; 

vypúšťa sa 

Or. nl 

 

Pozmeňujúci návrh  88 

Zoltán Balczó 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 12 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

12. v tejto súvislosti zdôrazňuje, že je 

dôležité, aby vzhľadom na svoje významné 

postavenie EÚ vystupovala na konferencii 

jednotne a usilovala sa dosiahnuť pokrok, 

pokiaľ ide o medzinárodnú dohodu, a aby 

zostávala v tejto otázke jednotná; 

12. v tejto súvislosti zdôrazňuje, že je 

dôležité, aby vzhľadom na svoje významné 

postavenie EÚ – t. j. Komisia, Rada 

a Parlament – vystupovala na konferencii 

jednotne a usilovala sa dosiahnuť pokrok, 

pokiaľ ide o medzinárodnú dohodu, a aby 

zostávala v tejto otázke jednotná; 

Or. hu 
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Pozmeňujúci návrh  89 

Karl-Heinz Florenz, Ivo Belet, Peter Liese, Françoise Grossetête, Giovanni La Via, 

Elisabetta Gardini 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 12 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

12. v tejto súvislosti zdôrazňuje, že je 

dôležité, aby vzhľadom na svoje významné 

postavenie EÚ vystupovala na konferencii 

jednotne a usilovala sa dosiahnuť pokrok, 

pokiaľ ide o medzinárodnú dohodu, a aby 

zostávala v tejto otázke jednotná; 

12. v tejto súvislosti zdôrazňuje, že je 

dôležité, aby vzhľadom na svoje významné 

postavenie EÚ vystupovala na konferencii 

jednotne a usilovala sa dosiahnuť pokrok, 

pokiaľ ide o medzinárodnú dohodu, a aby 

zostávala v tejto otázke jednotná; vyzýva 

členské štáty, aby účinne koordinovali 

svoje pozície s pozíciami EÚ; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  90 

Christofer Fjellner 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 12 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

12. v tejto súvislosti zdôrazňuje, že je 

dôležité, aby vzhľadom na svoje významné 

postavenie EÚ vystupovala na konferencii 

jednotne a usilovala sa dosiahnuť pokrok, 

pokiaľ ide o medzinárodnú dohodu, a aby 

zostávala v tejto otázke jednotná; 

12. v tejto súvislosti zdôrazňuje, že je 

dôležité, aby vzhľadom na svoje významné 

postavenie EÚ vystupovala na konferencii 

jednotne a usilovala sa dosiahnuť pokrok, 

pokiaľ ide o medzinárodnú dohodu, a aby 

zostávala v tejto otázke jednotná; 

podčiarkuje, že EÚ musí vyvíjať tlak na 

zmluvné strany, ktoré nesmerujú k 

dosiahnutiu cieľa 2 ºC; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  91 

Seb Dance 

 

Návrh uznesenia 
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Odsek 12 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 12a. očakáva, že nová Komisia prevezme 

aktívnu úlohu; vyzýva ju, aby zmenu 

klímy jasne označila za jednu z 

najdôležitejších strategických priorít a aby 

na všetkých úrovniach a vo všetkých 

sektoroch konala takým spôsobom, ktorý 

bude túto skutočnosť odrážať; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  92 

Bas Eickhout 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 12 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 12a. domnieva sa, že dôveryhodnosť EÚ v 

kontexte rokovaní o zmene klímy závisí od 

ambicióznosti jej vnútorných opatrení; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  93 

Karl-Heinz Florenz, Ivo Belet, Peter Liese, Françoise Grossetête, Giovanni La Via, 

Elisabetta Gardini 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 12 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 12a. vyzýva členské štáty, aby sa zapojili 

do intenzívnych diplomatických kontaktov 

s našimi partnerskými krajinami s cieľom 

posilniť rokovacie pozície EÚ, a to v 

koordinácii s Európskou službou pre 

vonkajšiu činnosť a Komisiou a aj 

prostredníctvom siete zelenej diplomacie; 
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Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  94 

György Hölvényi 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 12 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 12a. zdôrazňuje, že v rámci všeobecného 

programu na obdobie po roku 2015 by sa 

mal posilniť záväzok medzinárodného 

spoločenstva týkajúci sa trvalo 

udržateľného rozvoja a že tento program 

by mal podporovať aj medzinárodné 

záväzky a ciele vrátane záväzkov a cieľov 

týkajúcich sa zmeny klímy; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  95 

Karl-Heinz Florenz, Ivo Belet, Peter Liese, Françoise Grossetête, Giovanni La Via, 

Elisabetta Gardini 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 12 c (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 12c. víta samit OSN o klíme, ktorý sa 

konal 23. septembra 2014 v New Yorku 

pod záštitou generálneho tajomníka a na 

ktorom sa po prvý raz po samite v Kodani 

diskutovalo o zmene klímy; víta 

predovšetkým vyhlásenia vedúcich 

predstaviteľov o konkrétnych opatreniach 

zameraných na zníženie emisií, 

investovanie do čistej energie a 

nízkouhlíkového rastu, podporu 

určovania cien uhlíka a prispievanie k 

financovaniu opatrení v oblasti zmeny 

klímy vrátane nových záväzkov, pokiaľ 

ide o kapitalizáciu Zeleného klimatického 
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fondu; zdôrazňuje, že nadviazanie na 

záväzky vedúcich predstaviteľov prijaté v 

New Yorku bude rozhodujúce pre 

udržanie dynamiky v rámci prípravy na 

konferencie v Lime a Paríži; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  96 

Jo Leinen, Seb Dance 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 12 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 12a. víta úspech Pan Ki-munovho samitu 

vedúcich predstaviteľov, ktorý sa konal 

23. októbra v New Yorku, najmä pokiaľ 

ide o mobilizáciu politickej dynamiky a 

zhromaždenie viac ako 130 hláv štátov a 

vlád, ako aj početných aktérov občianskej 

spoločnosti a podnikateľských subjektov; 

zdôrazňuje význam splnenia početných 

prijatých záväzkov a udržania dynamiky 

až do samitu v Paríži, ktorý sa má konať 

budúci rok; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  97 

Seb Dance 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 12 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 12b. vyzýva delegáciu EÚ, aby poukázala 

na záväzky, ktoré prijali ostatné vlády pri 

podpisovaní Kjótskeho protokolu; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  98 

Jerzy Buzek, Kathleen Van Brempt, Fredrick Federley, Yannick Jadot 

 

Návrh uznesenia 

Podnadpis 9 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Priemysel a konkurencieschopnosť 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  99 

Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Návrh uznesenia 

Podnadpis 9 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Konkurencieschopnosť 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  100 

Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 12 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 12a. zdôrazňuje, že zmena klímy poskytuje 

príležitosť pre priemysel a malé a stredné 

podniky, aby premenili výzvy v oblasti 

klímy a životného prostredia na obchodné 

príležitosti; zdôrazňuje význam jasného a 

stabilného právneho rámca s dlhodobými 

cieľmi v oblasti zmeny klímy a energetiky 

v záujme podpory investícií do 

ekologických technológií; 
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Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  101 

Jerzy Buzek, Kathleen Van Brempt, Fredrick Federley, Yannick Jadot 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 12 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 12a. je znepokojený celosvetovým 

nárastom emisií CO2 v roku 2013, ako sa 

uvádza v údajoch Medzinárodnej 

agentúry pre energiu, a to i napriek 

poklesu emisií v Európe a USA; preto 

navrhuje, aby sa zvážila rozlíšená 

zodpovednosť, aby každá krajina prispela 

k celosvetovému úsiliu v oblasti 

priemyselnej a energetickej politiky; 

požaduje lepšie využívanie technológií, 

ako sú napríklad vesmírne satelity, na 

presný zber údajov o emisiách a teplote, 

ako aj transparentnú spoluprácu 

a výmenu informácií medzi krajinami;  

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  102 

Jerzy Buzek, Kathleen Van Brempt, Fredrick Federley, Yannick Jadot 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 12 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 12b. zdôrazňuje, že Európa by mala ďalej 

zvyšovať prenikanie technológií 

priaznivých pre životné prostredie na trh 

vrátane technológií v oblasti IKT, 

technológií súvisiacich s energiou 

z obnoviteľných zdrojov, inovačných 

a účinných nízkoemisných technológií 

a najmä technológií zameraných na 

energetickú účinnosť; zdôrazňuje, že 
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stabilný medzinárodný právny rámec by 

podporil investovanie do znižovania emisií 

uhlíka, energetickej účinnosti a energie z 

obnoviteľných zdrojov, pričom poskytuje 

príležitosti podnikom EÚ, ktoré sú v 

týchto odvetviach lídrami; poznamenáva, 

že inovatívne udržateľné investície môžu 

prispieť k vytvoreniu rastu a pracovných 

miest; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  103 

Jerzy Buzek, Kathleen Van Brempt, Fredrick Federley, Yannick Jadot 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 12 c (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 12c. opakuje, že medzinárodne 

koordinované opatrenia by pomohli 

vyriešiť problémy týkajúce sa úniku 

uhlíka a konkurencieschopnosti 

v príslušných odvetviach a najmä 

v energeticky náročných odvetviach; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  104 

Jerzy Buzek, Kathleen Van Brempt, Fredrick Federley, Yannick Jadot 

 

Návrh uznesenia 

Podnadpis 9 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Výskum a inovácia  

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  105 

Jerzy Buzek, Kathleen Van Brempt, Fredrick Federley, Yannick Jadot 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 12 d (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 12d. zdôrazňuje, že vývoj a zavádzanie 

udržateľných prelomových technológií je 

kľúčovým prvkom v boji proti zmene 

klímy a zároveň argumentom na 

presvedčenie partnerov EÚ na celom 

svete, že zníženie emisií je uskutočniteľné 

pri súčasnom zvyšovaní 

konkurencieschopnosti a počtu 

pracovných miest;  

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  106 

Jerzy Buzek, Kathleen Van Brempt, Fredrick Federley, Yannick Jadot 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 12 e (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 12e. vyzýva na prijatie medzinárodného 

záväzku zvýšiť investície do výskumu a 

vývoja udržateľných prelomových 

technológií v príslušných odvetviach; 

považuje za veľmi dôležité, aby EÚ išla 

príkladom tým, že by nasmerovala 

výdavky určené na výskum 

do predvádzania inovatívnych technológií, 

ktoré by boli šetrné ku klíme a energeticky 

účinné, a aby na tomto poli rozvíjala úzku 

vedeckú spoluprácu s medzinárodnými 

partnermi, ako sú krajiny BRIC a USA; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  107 

Jerzy Buzek, Kathleen Van Brempt, Fredrick Federley, Yannick Jadot 

 

Návrh uznesenia 

Podnadpis 9 c (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Energetická politika  

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  108 

Nicola Caputo 

 

Návrh uznesenia 

Podnadpis 9 a (nový)  

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Energetická účinnosť 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh  109 

Jerzy Buzek, Kathleen Van Brempt, Fredrick Federley, Yannick Jadot 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 12 f (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 12f. víta signály, ktoré nedávno vyslali 

vlády USA a Číny vo vzťahu k opatreniam 

v oblasti klímy, ako aj ich ochotu 

zohrávať významnejšiu úlohu v rámci 

svetového úsilia o riešenie problematiky 

zmeny klímy; vyjadruje poľutovanie nad 

tým, že niektoré rozvinuté krajiny 

pokračujú vo zvyšovaní svojho objemu 

emisií na obyvateľa; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  110 

Jerzy Buzek, Kathleen Van Brempt, Fredrick Federley, Yannick Jadot 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 12 g (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 12g. poznamenáva, že ceny rôznych 

zdrojov energie zohrávajú zásadnú úlohu 

pri určovaní správania trhových subjektov 

vrátane priemyselných odvetví 

a spotrebiteľov, a konštatuje, že 

v dôsledku neschopnosti súčasného 

medzinárodného politického rámca plne 

internalizovať externé náklady sa 

zachovávajú neudržateľné modely 

spotreby; ďalej opakuje, že svetový trh 

s emisiami uhlíka za dostatočne vysokú 

obchodovanú cenu by bol solídnym 

základom pre dosiahnutie výrazného 

zníženia objemu emisií a vytvorenie 

rovnakých podmienok v oblasti priemyslu; 

vyzýva EÚ a jej partnerov, aby v blízkej 

budúcnosti našli čo najúčinnejší spôsob 

podpory väzieb medzi systémom EÚ na 

obchodovanie s emisiami a ostatnými 

systémami obchodovania s cieľom 

vytvoriť celosvetový trh s uhlíkom, čím sa 

zaistí väčšia rozmanitosť možností 

znižovania emisií, zväčšenie trhu 

a likvidity, transparentnosť a v konečnom 

dôsledku efektívnejšie prideľovanie 

zdrojov v rámci odvetvia energetiky 

a priemyselných odvetví; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  111 

Jerzy Buzek, Kathleen Van Brempt, Fredrick Federley, Yannick Jadot 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 12h (nový) 
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 12h. žiada užšiu spoluprácu medzi Radou, 

Komisiou a Európskou službou pre 

vonkajšiu činnosť, aby EÚ mohla 

koordinovane vystupovať na pôde 

medzinárodných organizácií, ako je 

Medzinárodná agentúra pre energiu 

(IEA), Medzinárodná agentúra pre 

energiu z obnoviteľných zdrojov 

(IRENA), medzinárodné partnerstvo pre 

spoluprácu v oblasti energetickej 

účinnosti (IPEEC) a Medzinárodná 

agentúra pre atómovú energiu (MAAE), 

a tým zohrávať aktívnejšiu a vplyvnejšiu 

úlohu, najmä pri presadzovaní politík 

v oblasti podpory udržateľnej energie, 

energetickej účinnosti a energetickej 

bezpečnosti; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  112 

Jerzy Buzek, Kathleen Van Brempt, Fredrick Federley, Yannick Jadot 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 12 i (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 12i. požaduje implementáciu záverov 

Rady z mája 2013 o postupnom 

odstránení dotácií, ktoré negatívne 

pôsobia na životné prostredie alebo 

hospodárstvo, vrátane dotácií na fosílne 

palivá, ktoré podľa IEA v roku 2012 

celosvetovo dosiahli úroveň 544 miliárd 

USD, pretože by to výrazne znížilo emisie 

CO2 a pomohlo pri znižovaní deficitu 

verejných financií v mnohých krajinách; 

víta zámer skupiny G20 z Petrohradu 

vytvoriť systém partnerského hodnotenia 

pre postupné odstraňovanie dotácií na 

fosílne palivá; vyjadruje poľutovanie nad 

nedostatočným pokrokom pri konkrétnych 
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opatreniach na vykonanie tohto cieľa; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  113 

Jerzy Buzek, Kathleen Van Brempt, Fredrick Federley, Yannick Jadot 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 12 j (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 12j. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 

potenciál úspor energie sa dostatočne 

nevyužíva ani na medzinárodnej scéne, 

ani na úrovni EÚ, pričom zdôrazňuje, že 

úspory energie umožňujú tvorbu 

pracovných miest, ekonomické úspory 

a energetickú bezpečnosť, ako aj zvýšenie 

konkurencieschopnosti a obmedzenie 

emisií a sú tiež kľúčové pre odstránenie 

prepojenia medzi emisiami 

a hospodárskym rastom; vyzýva EÚ, aby 

sa na medzinárodných rokovaniach 

zasadzovala za väčšiu pozornosť 

venovanú energetickým úsporám a za viac 

opatrení zameraných na tieto úspory, či už 

je to v rámci diskusie o prenose 

technológií, o plánoch rozvoja pre 

rozvojové krajiny alebo o finančnej 

pomoci; zdôrazňuje, že EÚ a jej členské 

štáty musia v záujme zachovania 

dôveryhodnosti stanoviť a plniť 

ambiciózne ciele v oblasti energetickej 

účinnosti; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  114 

Nicola Caputo 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 12 a (nový) 
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 12a. zdôrazňuje, že je dôležité obmedziť 

plytvanie energiou v stavebnom a 

dopravnom priemysle a pri používaní 

domácich elektrických systémov a 

spotrebičov s cieľom maximalizovať 

úspory energie a energetickú účinnosť; 
 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh  115 

Nicola Caputo 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 12 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 12b. zdôrazňuje potrebu zaviesť dopravné 

systémy poháňané vodíkom s nízkou 

spotrebou energie; 

Or. it 

Pozmeňujúci návrh  116 

György Hölvényi 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 13 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

13. vyzýva strany, aby sa pokúsili pozrieť 

na mechanizmy úspešného montrealského 

protokolu týkajúce sa hlasovania a 

rozhodovania, odlišný prístup k 

povinnostiam, ako aj mechanizmy 

presadzovania a sankcií a financovanie ako 

na príklad, ktorý možno využiť aj v rámci 

UNFCCC; požaduje, aby EÚ zintenzívnila 

úsilie o reguláciu postupného ukončenia 

výroby fluórovaných uhľovodíkov na 

celosvetovej úrovni v súlade s 

13. vyzýva zmluvné strany, aby 

preskúmali najlepšie postupy v rámci 

montrealského protokolu, jeho odlišný 

prístup k povinnostiam, ako aj 

mechanizmy presadzovania a sankcií a 

financovanie ako príklad, ktorý možno 

využiť aj v rámci UNFCCC; požaduje, aby 

EÚ zintenzívnila úsilie o reguláciu 

postupného ukončenia výroby 

fluórovaných uhľovodíkov na celosvetovej 

úrovni v súlade s montrealským 
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montrealským protokolom; protokolom; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  117 

Olaf Stuger 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 13 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

13. vyzýva strany, aby sa pokúsili pozrieť 

na mechanizmy úspešného montrealského 

protokolu týkajúce sa hlasovania a 

rozhodovania, odlišný prístup k 

povinnostiam, ako aj mechanizmy 

presadzovania a sankcií a financovanie 

ako na príklad, ktorý možno využiť aj v 

rámci UNFCCC; požaduje, aby EÚ 

zintenzívnila úsilie o reguláciu postupného 

ukončenia výroby fluórovaných 

uhľovodíkov na celosvetovej úrovni v 

súlade s montrealským protokolom; 

 

13. vyzýva zmluvné strany, aby 

preskúmali mechanizmy úspešného 

montrealského protokolu týkajúce sa 

hlasovania a rozhodovania, jeho odlišný 

prístup k povinnostiam, ako aj 

mechanizmy presadzovania a sankcií ako 

príklad, ktorý možno využiť aj v rámci 

UNFCCC; požaduje, aby EÚ zintenzívnila 

úsilie o reguláciu postupného ukončenia 

výroby fluórovaných uhľovodíkov na 

celosvetovej úrovni v súlade s 

montrealským protokolom; 

Or. nl 

 

Pozmeňujúci návrh  118 

Jo Leinen 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 13 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 13a. pripomína, že EÚ prijala ambiciózne 

právne predpisy zamerané na postupné 

zníženie výskytu fluórovaných 

uhľovodíkov (HFC) o 79 % do roku 2030, 

pretože alternatívy priaznivé z hľadiska 

klímy sú široko dostupné a ich potenciál 

by sa mal naplno využívať; konštatuje, že 

postupné obmedzovanie využívania HFC 
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predstavuje ľahko dosiahnuteľný cieľ 

opatrení v oblasti zmierňovania zmeny 

klímy v rámci EÚ i mimo nej a vyzýva EÚ, 

aby sa aktívne zapájala do uľahčovania 

celosvetových opatrení týkajúcich sa 

HFC; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  119 

Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 13 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 13b. opakuje, že ambiciózny rámec v 

oblasti klímy a energetiky na rok 2030 

umožní EÚ udržať si svoje postavenie 

priekopníka a mohol by podnietiť 

medzinárodných partnerov, aby rovnako 

zvýšili svoje ambície; 

Or. en 

Pozmeňujúci návrh  120 

Olaf Stuger 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 14 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

14. vyjadruje presvedčenie, že delegácia 

EÚ zohráva pri rokovaniach o zmene 

klímy kľúčovú úlohu, a preto považuje 

za neprijateľné, že sa poslanci 

Európskeho parlamentu nemohli 

zúčastniť na koordinačných schôdzach 

EÚ na predchádzajúcich konferenciách 

zmluvných strán; očakáva, že aspoň 

predsedovi delegácie Európskeho 

parlamentu sa umožní, aby sa zúčastnil 

na koordinačných schôdzach EÚ v Lime; 

14. vyjadruje presvedčenie, že delegácia 

EÚ zložená zo zástupcov členských štátov, 

najmä čistých prispievateľov do rozpočtu, 
môže zohrávať pri rokovaniach o zmene 

klímy kľúčovú úlohu; 
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Or. nl 

 

 


