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Pozmeňujúci návrh 1
Javi López

Návrh stanoviska
Odôvodnenie A

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

A. keďže oceány a ich ochrana sú 
nevyhnutné pre ľudstvo ako regulátory 
v oblasti klímy, nositelia biodiverzity 
a zdroj potravinovej bezpečnosti;

A. keďže zdravé oceány a ich ochrana 
sú nevyhnutné pre ľudstvo ako regulátory 
v oblasti klímy, producenti polovice 
obsahu kyslíka v zemskej atmosfére, 
nositelia biodiverzity, zdroj celosvetovej 
potravinovej bezpečnosti a ľudského 
zdravia a ako hnacia sila hospodárskeho 
rastu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2
Catherine Chabaud, Frédérique Ries, Karin Karlsbro, Fredrick Federley

Návrh stanoviska
Odôvodnenie A

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

A. keďže oceány a ich ochrana sú 
nevyhnutné pre ľudstvo ako regulátory 
v oblasti klímy, nositelia biodiverzity 
a zdroj potravinovej bezpečnosti;

A. keďže oceány, ich ochrana 
a obnova ich ekosystémov sú pre ľudstvo 
nevyhnutné, pretože pôsobia ako 
regulátory v oblasti klímy, nositelia 
biodiverzity a zdroj potravinovej 
bezpečnosti, ako aj miesto výkonu a zdroj 
rôznych hospodárskych činností vrátane 
rybárstva, dopravy, obchodu, cestovného 
ruchu, energie z obnoviteľných zdrojov 
a zdravotníckych výrobkov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 3
Traian Băsescu

Návrh stanoviska
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Odôvodnenie A

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

A. keďže oceány a ich ochrana sú 
nevyhnutné pre ľudstvo ako regulátory v 
oblasti klímy, nositelia biodiverzity a zdroj 
potravinovej bezpečnosti;

A. keďže oceány a ich ochrana sú 
nevyhnutné pre ľudstvo ako regulátory v 
oblasti klímy, nositelia biodiverzity a zdroj 
potravinovej bezpečnosti; pripomínajúc, že 
moderné prístavy a efektívna riečna 
doprava zohrávajú kľúčovú úlohu pri 
rozvoji nových priemyselných odvetví a 
logistických činností, prepájaní rôznych 
regiónov vnútorného trhu Únie a podpory 
ekologizácie dopravy; zdôrazňujúc 
potrebu ekologickej dopravy v EÚ v 
súvislosti so zmenou klímy; keďže v 
odvetví námornej a vnútrozemskej vodnej 
dopravy sú potrebné osobitné opatrenia 
na dosiahnutie cieľov zelenej dohody;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 4
Manuel Bompard
v mene skupiny GUE/NGL
Mick Wallace, Petros Kokkalis

Návrh stanoviska
Odôvodnenie A

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

A. keďže oceány a ich ochrana sú 
nevyhnutné pre ľudstvo ako regulátory v 
oblasti klímy, nositelia biodiverzity a zdroj 
potravinovej bezpečnosti;

A. keďže oceány a ich ochrana sú 
nevyhnutné pre ľudstvo ako regulátory v 
oblasti klímy, nositelia biodiverzity a zdroj 
potravinovej bezpečnosti; keďže globálne 
otepľovanie je odteraz nezvratné a že je 
nevyhnutne potrebné začať rozdvojovať 
naše spôsoby výroby, spotreby a obchodu;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 5
Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux, Catherine Griset, Annika Bruna
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Návrh stanoviska
Odôvodnenie A a (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Aa. keďže námorná oblasť 
najvzdialenejších regiónov predstavuje 
veľmi dôležitú súčasť Výhradnej 
hospodárskej zóny (VHZ) Európskej 
únie1 a; keďže VHZ najvzdialenejších 
regiónov tvoria európsky námorný 
priestor pre diaľkovú prepravu 
medzinárodnej námornej dopravy;
_________________
1 a 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/doc
ument/A-8-2017-0138_SK.html

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 6
Pernille Weiss, Dolors Montserrat

Návrh stanoviska
Odôvodnenie A a (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Aa. keďže odvetvie európskej 
námornej dopravy by malo prispievať aj 
k boju proti strate biodiverzity 
a zhoršovaniu životného prostredia, ako aj 
k cieľom novej stratégie v oblasti 
biodiverzity do roku 2030;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7
Tudor Ciuhodaru

Návrh stanoviska
Odôvodnenie A a (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh
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Aa. keďže námorná doprava má 
strategický význam, keďže 90 % tovaru sa 
prepravuje na celom svete a 70 % týchto 
operácií námornej dopravy sa 
uskutočňuje v európskych vodách;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 8
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh stanoviska
Odôvodnenie B

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

B. keďže sa predpokladá, že emisie 
CO2 z námornej dopravy sa do roku 2050 
zvýšia o 50 % až 250 %1 pri vývoji za 
nezmenených okolností;

vypúšťa sa

_________________
1 Tretia štúdia IMO o skleníkových 
plynoch (GHG), z roku 2014

Or. es

Pozmeňujúci návrh 9
Javi López

Návrh stanoviska
Odôvodnenie B

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

B. keďže sa predpokladá, že emisie 
CO2 z námornej dopravy sa do roku 2050 
zvýšia o 50 % až 250 % pri vývoji za 
nezmenených okolností1;

B. keďže sa predpokladá, že emisie 
CO2 z námornej dopravy sa do roku 2050 
zvýšia o 90 % až 130 %, pokiaľ sa bude 
pokračovať vo vývoji za nezmenených 
okolností1; keďže toto odvetvie doposiaľ 
nebolo zahrnuté do záväzku Únie znížiť 
emisie skleníkových plynov;

_________________ _________________
1 Tretia štúdia IMO o emisiách 1 Štvrtá štúdia IMO o emisiách 
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skleníkových plynov, 2014 skleníkových plynov, 2020

Or. en

Pozmeňujúci návrh 10
Pernille Weiss, Dolors Montserrat, Jens Gieseke

Návrh stanoviska
Odôvodnenie B

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

B. keďže sa predpokladá, že emisie 
CO2 z námornej dopravy sa do roku 2050 
zvýšia o 50 % až 250 % pri vývoji za 
nezmenených okolností1;

B. keďže podľa novej Štvrtej štúdie 
IMO o emisiách skleníkových plynov 
z augusta 2020 sa predpokladá, že emisie 
CO2 z námornej dopravy sa v porovnaní 
s rokom 2008 do roku 2050 zvýšia o 90 % 
až 130 % pri vývoji za nezmenených 
okolností;

_________________
1 Tretia štúdia IMO o emisiách 
skleníkových plynov, 2014

Or. en

Pozmeňujúci návrh 11
Manuel Bompard
v mene skupiny GUE/NGL
Mick Wallace, Petros Kokkalis

Návrh stanoviska
Odôvodnenie B

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

B. keďže sa predpokladá, že emisie 
CO2 z námornej dopravy sa do roku 2050 
zvýšia o 50 % až 250 % pri vývoji za 
nezmenených okolností1;

B. keďže lode prepravujú 80 % 
svetového tovaru a prispievajú 6,7 % ku 
konečnej spotrebe ropy a 2 až 3 % k 
emisiám skleníkových plynov;

 keďže medzipristátia v európskych 
prístavoch sú zodpovedné za 10 % týchto 
emisií; keďže sa predpokladá, že emisie 
CO2 z námornej dopravy sa do roku 2050 
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zvýšia o 50 % až 250 % pri vývoji za 
nezmenených okolností1, čím sa zhorší 
globálne otepľovanie;

_________________ _________________
1 Third IMO GHG Study 2014 1 Third IMO GHG Study 2014

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 12
Catherine Chabaud, Frédérique Ries, Karin Karlsbro, Fredrick Federley

Návrh stanoviska
Odôvodnenie B

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

B. keďže sa predpokladá, že emisie 
CO2 z námornej dopravy sa do roku 2050 
zvýšia o 50 % až 250 % pri vývoji za 
nezmenených okolností1;

B. keďže sa predpokladá, že emisie 
CO2 z medzinárodnej námornej dopravy sa 
do roku 2050 zvýšia o 50 % až 250 % pri 
vývoji za nezmenených okolností1, 
a očakáva sa, že pokiaľ sa neprijmú 
ďalšie opatrenia, emisie sa na európskej 
úrovni do roku 2050 zvýšia o 86 %, t. j. 
nad úroveň v roku 1990;

_________________ _________________
1 Tretia štúdia IMO o emisiách 
skleníkových plynov, 2014

1 Tretia štúdia IMO o emisiách 
skleníkových plynov, 2014

Or. en

Pozmeňujúci návrh 13
Jutta Paulus

Návrh stanoviska
Odôvodnenie B

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

B. keďže sa predpokladá, že emisie 
CO2 z námornej dopravy sa do roku 2050 
zvýšia o 50 % až 250 % pri vývoji za 
nezmenených okolností1;

B. keďže sa predpokladá, že emisie 
CO2 z námornej dopravy sa do roku 2050 
zvýšia o 50 % až 250 % pri vývoji za 
nezmenených okolností1; keďže emisie 
skleníkových plynov z námornej dopravy 
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sa už medzi rokmi 2012 a 2018 zvýšili 
o 9,6 %, pričom zároveň došlo 
k prudkému nárastu emisií metánu o 150 
%, ktoré je následkom výrazne vyššieho 
počtu lodí používajúcich skvapalnený 
zemný plyn (LNG)1a;

_________________ _________________
1 Tretia štúdia IMO o emisiách 
skleníkových plynov, 2014

1 Tretia štúdia IMO o emisiách 
skleníkových plynov, 2014
1a Štvrtá štúdia IMO o emisiách 
skleníkových plynov, 2020

Or. en

Pozmeňujúci návrh 14
Anna Zalewska

Návrh stanoviska
Odôvodnenie B

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

B. keďže sa predpokladá, že emisie 
CO2 z námornej dopravy sa do roku 2050 
zvýšia o 50 % až 250 % pri vývoji za 
nezmenených okolností1;

B. keďže sa predpokladá, že 
celosvetové emisie CO2 z námornej 
dopravy sa do roku 2050 zvýšia o 50 % až 
250 % pri vývoji za nezmenených 
okolností1;

_________________ _________________
1 Tretia štúdia IMO o emisiách 
skleníkových plynov, 2014

1 Tretia štúdia IMO o emisiách 
skleníkových plynov, 2014

Or. en

Pozmeňujúci návrh 15
Jutta Paulus

Návrh stanoviska
Odôvodnenie B a (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ba. keďže podľa najnovšej správy 
IPCC existuje 66-percentná šanca udržať 
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teplotu pod úrovňou 1,5 °C, pokiaľ sa 
budúce emisie skleníkových plynov 
obmedzia na 420 Gt ekvivalentu CO2 – 
alebo na úroveň 10 rokov súčasných 
emisií, a 50-percentná šanca udržať ju 
pod úrovňou 1,5 °C, pokiaľ sa budúce 
emisie obmedzia na 580 Gt ekvivalentu 
CO2  – alebo na úroveň 14 rokov 
súčasných emisií; keďže samotné odvetvie 
námornej dopravy v roku 2018 celkovo 
emitovalo približne 1 076 Mt ekvivalentu 
CO2 a zodpovedá za približne 2,9 % 
celosvetových emisií skleníkových 
plynov1a;
_________________
1a Štvrtá štúdia IMO o emisiách 
skleníkových plynov, 2020

Or. en

Pozmeňujúci návrh 16
Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux, Catherine Griset, Annika Bruna

Návrh stanoviska
Odôvodnenie B a (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ba. keďže Medzinárodná námorná 
organizácia (IMO) prijala od apríla 2018 
stratégiu zameranú na znižovanie emisií 
skleníkových plynov s cieľom znížiť 
celkový objem ročných skleníkových 
plynov z medzinárodnej námornej 
dopravy, najmenej o 50 % do roku 2050 v 
porovnaní s rokom 20081 a;

_________________
1 a 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/doc
ument/A-8-2017-0138_SK.html

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 17
Pernille Weiss, Dolors Montserrat, Jens Gieseke

Návrh stanoviska
Odôvodnenie B a (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ba. keďže celková uhlíková náročnosť 
vypočítaná ako priemer hodnôt 
medzinárodnej námornej dopravy je 
o 29 % lepšia ako v roku 2008, a keďže na 
zabezpečenie vodnej dopravy s nulovými 
emisiami je stále potrebný rozsiahlejší 
výskum a inovácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 18
Pernille Weiss, Dolors Montserrat

Návrh stanoviska
Odôvodnenie B b (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Bb. keďže zo Štvrtej štúdie IMO 
o emisiách skleníkových plynov vyplynulo, 
že tzv. emisie čierneho uhlíka narástli 
o 12 % a  emisie metánu narástli o 150 %;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 19
Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux, Catherine Griset, Annika Bruna

Návrh stanoviska
Odôvodnenie B b (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Bb. keďže 3,15 % emisií CO2 v 
Európskej únii pochádza z medzinárodnej 
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námornej dopravy1 a ;
_________________
1 a 
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/h
eadlines/society/20191129STO67756/emis
sions-de-co2-des-avions-et-des-navires-
faits-et-chiffres-infographie

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 20
Jutta Paulus

Návrh stanoviska
Odôvodnenie B b (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Bb. keďže odvetvie námornej dopravy 
je jediným odvetvím dopravy, ktoré nie je 
stále regulované na úrovni Únie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 21
Pernille Weiss, Dolors Montserrat, Jens Gieseke

Návrh stanoviska
Odôvodnenie B c (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Bc. keďže sa na 72. zasadnutí Výboru 
pre ochranu morského prostredia 
(MEPC) v Medzinárodnej námornej 
organizácii (IMO) prijalo uznesenie, 
ktorým sa kodifikuje pôvodná stratégia 
skleníkových plynov (GHG) pre 
medzinárodnú námornú dopravu; keďže 
táto stratégia predstavuje prvý globálny 
klimatický rámec pre celosvetovú 
námornú dopravu, stanovujú sa v nej 
kvantitatívne ciele v oblasti znižovania 
emisií skleníkových plynov do roku 2050, 
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ako aj zoznam potenciálnych 
krátkodobých, strednodobých 
a dlhodobých politických opatrení na 
pomoc pri dosahovaní týchto cieľov; 
keďže táto stratégia zahŕňa kvantitatívne 
ciele týkajúce sa uhlíkovej náročnosti 
a znižovania emisií skleníkových plynov 
v odvetví medzinárodnej námornej 
dopravy, žiada o zníženie uhlíkovej 
náročnosti do roku 2030 o 40 %, usiluje 
sa o dosiahnutie zníženia emisií 
skleníkových plynov v medzinárodnej 
námornej doprave do roku 2050 o 70 % 
v porovnaní s úrovňami z roku 2008, a 
okrem toho vyzýva na dosiahnutie 
maximálnych hodnôt emisií skleníkových 
plynov z medzinárodnej námornej 
dopravy, po ktorých bude čo najskôr 
nasledovať zníženie do roku 2050 
minimálne o 50 % v porovnaní 
s úrovňami z roku 2008, pričom je 
potrebné zabezpečiť ich postupné 
ukončovanie v súlade s teplotnými cieľmi 
Parížskej dohody; keďže na kvantitatívne 
ciele v oblasti uhlíkovej náročnosti 
a znižovania emisií skleníkových plynov 
musia nadväzovať krátkodobé opatrenia 
zavedené prostredníctvom revidovaného 
indexu energetickej účinnosti 
konštrukčného riešenia (EEDI) v rámci 
MEPC;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 22
Jutta Paulus

Návrh stanoviska
Odôvodnenie B c (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Bc. keďže opatrenia EÚ sú 
nevyhnutné na dosiahnutie cieľa 
Parížskej dohody, ktorým je obmedzenie 
zvyšovania teploty na 1,5 °C v porovnaní 
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s predindustriálnymi úrovňami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 23
Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux, Catherine Griset, Annika Bruna

Návrh stanoviska
Odôvodnenie B c (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Bc. keďže námorná doprava v roku 
2018 predstavovala 90 % medzinárodného 
obchodu1 a;

_________________
1 a Chiffre de la Fondation Heinrich Böll 
https://fr.boell.org/fr/2018/05/29/transport
-maritime-commerce-mondial-et-guerre-
des-prix

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 24
Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux, Catherine Griset, Annika Bruna

Návrh stanoviska
Odôvodnenie B d (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Bd. keďže strategická autonómia 
európskych štátov priamo závisí od 
činnosti medzinárodnej námornej dopravy 
pri absencii rozsiahlej reindustrializácie 
Európy;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 25
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Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux, Catherine Griset, Annika Bruna

Návrh stanoviska
Odôvodnenie B e (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Be. keďže hospodársku činnosť v 
odvetví námornej dopravy vážne 
ovplyvnili obmedzenia spojené so 
zdravotnou krízou spôsobenou pandémiou 
COVID-19, a to tak nákladné, ako aj 
okružné plavby;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 26
Manuel Bompard
v mene skupiny GUE/NGL
Mick Wallace

Návrh stanoviska
Odôvodnenie C

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

C. keďže námorná doprava ovplyvňuje 
ľudské zdravie a životné prostredie aj 
prostredníctvom znečistenia ovzdušia;

C. keďže námorná doprava tiež 
vytvára znečistenie ovzdušia a vody (oxidy 
síry, oxidy dusíka, jemné častice); keďže 
toto znečistenie je zodpovedné za viac ako 
50 000 úmrtí v EÚ ročne;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 27
Anna Zalewska

Návrh stanoviska
Odôvodnenie C

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

C. keďže námorná doprava ovplyvňuje 
ľudské zdravie a životné prostredie aj 
prostredníctvom znečistenia ovzdušia;

C. keďže námorná doprava má vplyv 
na morskú biodiverzitu, kvalitu ovzdušia 
a ľudské zdravie;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 28
Catherine Chabaud, Frédérique Ries, Karin Karlsbro, Fredrick Federley

Návrh stanoviska
Odôvodnenie C

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

C. keďže námorná doprava ovplyvňuje 
ľudské zdravie a životné prostredie aj 
prostredníctvom znečistenia ovzdušia;

C. keďže námorná doprava ovplyvňuje 
ľudské zdravie prostredníctvom znečistenia 
ovzdušia najmä v morských a pobrežných 
oblastiach a zároveň ovplyvňuje životné 
prostredie prispievaním k zmene klímy 
a rôznymi zdrojmi znečistenia, najmä 
odplyňovaním, motormi bežiacimi 
v prístavoch, vypúšťaním balastovej vody, 
uhľovodíkov, ťažkých kovov a chemikálií, 
stratou kontajnerov na mori a zrážkami 
plavidiel s veľrybami, ktoré následne 
ovplyvňujú biodiverzitu a ekosystémy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 29
Traian Băsescu

Návrh stanoviska
Odôvodnenie C

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

C. keďže námorná doprava ovplyvňuje 
ľudské zdravie a životné prostredie aj 
prostredníctvom znečistenia ovzdušia;

C. keďže námorná doprava ovplyvňuje 
ľudské zdravie a životné prostredie aj 
prostredníctvom znečistenia ovzdušia; 
keďže EÚ je závislá od svojich prístavov, 
pokiaľ ide o obchod, ale aj o fungovanie 
jej vnútorného trhu, pričom príbrežná 
námorná doprava predstavuje 60 % ton 
ekvivalentu, s ktorou sa manipuluje v 
prístavoch EÚ;  zdôrazňuje výhody 
vnútrozemskej vodnej dopravy z hľadiska 
ochrany životného prostredia a 
efektívnosti a potreby udržateľného 
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využívania kanála Rýn – Mohan – Dunaj, 
spolu so zvýšenou intermodalitou, 
prepojením s inými povodiami a 
modernizáciou infraštruktúry a 
rozširovaním dopravných uzlov, ako sú 
vnútrozemské prístavy;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 30
Javi López

Návrh stanoviska
Odôvodnenie C

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

C. keďže námorná doprava ovplyvňuje 
ľudské zdravie a životné prostredie aj 
prostredníctvom znečistenia ovzdušia;

C. keďže námorná doprava má 
významný vplyv na ľudské zdravie 
a životné prostredie aj prostredníctvom 
emisií látok znečisťujúcich ovzdušie, ako 
sú oxidy síry (SOx), oxidy dusíka (NOx) 
a pevné častice;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 31
Pernille Weiss, Dolors Montserrat, Jens Gieseke

Návrh stanoviska
Odôvodnenie C a (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ca. keďže nariadenia IMO týkajúce sa 
zníženia emisií síry z lodí podľa prílohy 
VI k Medzinárodnému dohovoru 
o zabránení znečisťovaniu z lodí (známy 
ako „dohovor MARPOL“) prvýkrát 
nadobudli účinnosť v roku 2005 a keďže 
odvtedy boli limitné hodnoty oxidov síry 
postupne sprísnené (najnovšie 
z 1. januára 2020); keďže maximálny 
povolený obsah síry klesol v roku 2020 
z 3,5 % na 0,5 % (5 000 ppm); keďže 
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limity v oblastiach kontroly emisií klesli 
v roku 2015 z 1 % na 0,1 % (1 000 ppm); 
keďže tieto normy možno splniť aj 
prostredníctvom používania systémov 
čistenia výfukových plynov (často 
označované ako „skrubery“);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 32
Manuel Bompard
v mene skupiny GUE/NGL
Mick Wallace, Petros Kokkalis

Návrh stanoviska
Odôvodnenie C a (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ca. keďže cieľom Parížskej dohody je 
obmedziť zvýšenie globálnej priemernej 
teploty výrazne pod hodnotou 2 °C v 
porovnaní s hodnotami 
predindustriálneho obdobia a vynaložiť 
úsilie na obmedzenie zvýšenia teploty na 
1,5 °C v porovnaní s hodnotami 
predindustriálneho obdobia“; keďže cieľ 
znížiť emisie skleníkových plynov o 50 % 
do roku 2050 v porovnaní s rokom 2008 
stanovený Medzinárodnou námornou 
organizáciou je na splnenie Parížskej 
dohody veľmi nedostatočný;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 33
Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux, Catherine Griset, Annika Bruna

Návrh stanoviska
Odôvodnenie C a (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ca. keďže environmentálne normy, 
ktoré sa uplatňujú na námornú dopravu a 
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ktoré si vyžadujú úpravy a investície 
aktérov v tomto odvetví, majú vplyvy na 
celé odvetvie dovozu/vývozu, všeobecnejšie 
na všetky európske spoločnosti, a 
nakoniec na všetkých európskych 
spotrebiteľov;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 34
Traian Băsescu

Návrh stanoviska
Odôvodnenie C a (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ca. keďže naliehavo vyzýva Komisiu, 
aby vypracovala plán na zlepšenie noriem 
stanovených na konferencii európskych 
ministrov dopravy na vodných cestách v 
povodí Rýnu a Dunaja a aby odstránila 
podstatné rozdiely medzi východom a 
západom, pokiaľ ide o kvalitu 
infraštruktúry;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 35
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh stanoviska
Odôvodnenie C a (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňovací návrh

Ca. keďže sa predpokladá, že náklady 
na nákladnú dopravu priamo ovplyvňujú 
spotrebiteľov, vyzýva Komisiu, aby 
vypracovala správu o environmentálnom 
vplyve s prihliadnutím na všetky tieto 
hospodárske a sociálne podmienky;

Or. es
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Pozmeňujúci návrh 36
Traian Băsescu

Návrh stanoviska
Odôvodnenie C b (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Cb. keďže Komisia sa vyzýva, aby 
predložila akčný plán na vytvorenie siete 
multimodálnych dopravných koridorov, 
ktoré budú spájať priemyselné odvetvia v 
odľahlých a ostrovných oblastiach s 
modernými tranzitnými zariadeniami, 
účinnými a udržateľnými prístavnými 
infraštruktúrami, automatizovanými 
systémami a vyspelými technológiami, 
ktoré sa riadia ustanoveniami 
harmonizovaného legislatívneho rámca, 
najmä na trase Rýn – Mohan – Dunaj;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 37
Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux, Catherine Griset, Annika Bruna

Návrh stanoviska
Odôvodnenie C b (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ca. keďže uplatňovanie reštriktívnych 
environmentálnych opatrení na námornú 
dopravu by umožnilo lepšie zohľadniť 
náklady na vzdialenosť a podnietiť vznik 
skratov v Európe;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 38
Manuel Bompard
v mene skupiny GUE/NGL
Mick Wallace, Petros Kokkalis
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Návrh stanoviska
Odôvodnenie C b (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ca. keďže priemerná dĺžka života lode 
je 30 rokov, takže dnes prijaté rozhodnutia 
v oblasti námornej dopravy určujú emisie 
do roku 2050;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 39
Pernille Weiss, Dolors Montserrat, Jens Gieseke

Návrh stanoviska
Odôvodnenie C b (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Cb. keďže 40 % hrubej priestornosti 
svetovej flotily je pod kontrolou EÚ2a;
_________________
2a Oxford Economics (2020): The 
Economic Value of the EU Shipping 
Industry

Or. en

Pozmeňujúci návrh 40
Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux, Catherine Griset, Annika Bruna

Návrh stanoviska
Odôvodnenie C c (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Cc. keďže odvetvie námornej dopravy 
musí nevyhnutne nájsť vyváženú pozíciu 
medzi hospodárskymi cieľmi, otázkami 
životného prostredia a otázkami 
zamestnanosti;

 keďže úvahy, že obmedzujúce opatrenia 
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sa musia postupne zavádzať a musia byť 
sprevádzané motivačnými opatreniami;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 41
Traian Băsescu

Návrh stanoviska
Odôvodnenie C c (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Cc. keďže Rada sa vyzýva, aby udelila 
Európskej komisii mandát na rokovanie, 
aby začala a začala proces harmonizácie 
pravidiel plavby na kanáli Rýn – Mohan – 
Dunaj, spolu s Ústrednou komisiou pre 
plavbu na Rýne (CCNR) a pre Dunajskú 
komisiu (DK);

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 42
Manuel Bompard
v mene skupiny GUE/NGL
Mick Wallace, Petros Kokkalis

Návrh stanoviska
Odôvodnenie C c (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Cc. keďže zníženie rýchlosti lodí o 10 
až 20 % vedie k zníženiu emisií CO2, 
oxidov dusíka a oxidov síry o 13 až 24 %;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 43
Pernille Weiss, Dolors Montserrat, Jens Gieseke

Návrh stanoviska
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Odôvodnenie C c (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Cc. keďže priamy hospodársky vplyv 
ovplyvňuje 685 000 pracovných miest na 
mori a na pevnine EÚ2c;
_________________
2c Oxford Economics (2020): The 
Economic Value of the EU Shipping 
Industry

Or. en

Pozmeňujúci návrh 44
Manuel Bompard
v mene skupiny GUE/NGL
Mick Wallace, Petros Kokkalis

Návrh stanoviska
Odôvodnenie C d (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Cd. keďže námorné palivá nie sú 
zdaňované; keďže potreba elektriny na 
palube je uspokojovaná spaľovaním 
paliva, aj keď sú lode ukotvené; keďže 
toto palivo je na rozdiel od elektriny 
odobranej na nábreží oslobodené od daní;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 45
Pernille Weiss, Dolors Montserrat, Jens Gieseke

Návrh stanoviska
Odôvodnenie C d (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Cd. keďže odvetvie európskej 
námornej dopravy prispieva k HDP EÚ vo 
výške 54 miliárd EUR 2b;
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_________________
2b Oxford Economics (2020): The 
Economic Value of the EU Shipping 
Industry

Or. en

Pozmeňujúci návrh 46
Manuel Bompard
v mene skupiny GUE/NGL
Mick Wallace, Petros Kokkalis

Návrh stanoviska
Odôvodnenie C e (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ce. keďže okružná plavba rastie; 
keďže v prípade medzipristátia spôsobuje 
väčšie škody na životnom prostredí ako 
ekonomické výhody; keďže počas plavby 
je zodpovedný za značné množstvo 
znečistenia (zvukové, vizuálne, tuhé 
odpady, vypúšťanie odpadových vôd);

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 47
Pernille Weiss, Dolors Montserrat, Jens Gieseke

Návrh stanoviska
Odôvodnenie C e (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ce. keďže na každý 1 milión EUR 
HDP, ktorý vytvorí odvetvie námornej 
dopravy, iné odvetvie hospodárstva EÚ 
vytvorí ďalších 1,6 milióna EUR2d;
_________________
2d Oxford Economics (2020): The 
Economic Value of the EU Shipping 
Industry



AM\1212008SK.docx 25/70 PE655.976v01-00

SK

Or. en

Pozmeňujúci návrh 48
Pernille Weiss, Dolors Montserrat, Jens Gieseke

Návrh stanoviska
Odôvodnenie C f (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Cf. keďže celkový hospodársky vplyv 
prispieva k HDP EÚ 149 miliardami EUR 
a podporuje viac ako 2 milióny 
pracovných miest 2e;
_________________
2e Oxford Economics (2020): The 
Economic Value of the EU Shipping 
Industry

Or. en

Pozmeňujúci návrh 49
Manuel Bompard
v mene skupiny GUE/NGL
Mick Wallace

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. zdôrazňuje, že všetky odvetvia 
vrátane námornej dopravy musia v plnej 
miere prispieť k dosiahnutiu klimatickej 
neutrality v EÚ najneskôr do roku 2050; 
zdôrazňuje, že je dôležité urýchlene 
začleniť toto odvetvie do systému EÚ na 
obchodovanie s emisiami;

1. zdôrazňuje, že všetky odvetvia 
vrátane námornej dopravy musia v plnej 
miere prispieť k dosiahnutiu klimatickej 
neutrality v EÚ najneskôr do roku 2050; 
pripomína, že je preto potrebné stanoviť 
ambiciózny cieľ v oblasti znižovania 
emisií skleníkových plynov do roku 2050 v 
porovnaní s rokom 2008, v každom 
prípade výrazne nad 50 %; zdôrazňuje, že 
najlepším spôsobom, ako znížiť emisie z 
námornej dopravy, je znížiť množstvo 
prepraveného tovaru; požaduje preto 
premiestnenie výrobných činností a 
ukončenie všetkých rokovaní vedúcich k 
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uzavretiu nových dohôd o voľnom 
obchode; žiada, aby bol systém EÚ na 
obchodovanie s emisiami nahradený 
záväzným systémom na výrazné zníženie 
emisií skleníkových plynov vrátane 
námornej dopravy;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 50
Anna Zalewska

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. zdôrazňuje, že všetky odvetvia 
vrátane námornej dopravy musia v plnej 
miere prispieť k dosiahnutiu klimatickej 
neutrality v EÚ najneskôr do roku 2050; 
zdôrazňuje, že je dôležité urýchlene 
začleniť toto odvetvie do systému EÚ na 
obchodovanie s emisiami;

1. zdôrazňuje, že všetky odvetvia 
vrátane námornej dopravy musia v plnej 
miere prispieť k dosiahnutiu záväzkov 
vyplývajúcich z Parížskej dohody; 
zdôrazňuje, že je potrebné pokračovať 
v úsilí na úrovni IMO s cieľom nájsť 
globálne riešenie; domnieva sa, že ak by 
sa takýto mechanizmus do roka 2022 
preukázal ako nedostačujúci, zvážila by sa 
možnosť začlenenia odvetvia námornej 
dopravy do systému EÚ na obchodovanie 
s emisiami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 51
Jutta Paulus

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. zdôrazňuje, že všetky odvetvia 
vrátane námornej dopravy musia v plnej 
miere prispieť k dosiahnutiu klimatickej 

1. pripomína, že všetky odvetvia 
vrátane námornej dopravy musia v plnej 
miere prispieť k plneniu cieľov Únie 
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neutrality v EÚ najneskôr do roku 2050; 
zdôrazňuje, že je dôležité urýchlene 
začleniť toto odvetvie do systému EÚ na 
obchodovanie s emisiami;

v oblasti klímy do roku 2030 
a k dosiahnutiu klimatickej neutrality v EÚ 
najneskôr do roku 2050; v tejto súvislosti 
zdôrazňuje, že je dôležité urýchlene 
začleniť toto odvetvie do systému EÚ na 
obchodovanie s emisiami a zaviesť 
povinné ciele účinnosti pre všetky lode 
zastavujúce v prístavoch EHP; vyzýva 
Komisiu, aby do konca roka 2020 
zaktualizovala svoje posúdenie vplyvu 
z roku 20131a a do januára 2022 zahrnula 
emisie z námornej dopravy do smernice o 
ETS;
_________________
1a SWD(2013)237 final, Návrh Komisie 
Európskemu parlamentu a Rade na 
zahrnutie emisií skleníkových plynov 
z námornej dopravy do záväzkov EÚ 
v oblasti znižovania emisií – posúdenie 
vplyvu

Or. en

Pozmeňujúci návrh 52
Javi López

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. zdôrazňuje, že všetky odvetvia 
vrátane námornej dopravy musia v plnej 
miere prispieť k dosiahnutiu klimatickej 
neutrality v EÚ najneskôr do roku 2050; 
zdôrazňuje, že je dôležité urýchlene 
začleniť toto odvetvie do systému EÚ na 
obchodovanie s emisiami;

1. naliehavo zdôrazňuje, že všetky 
odvetvia vrátane námornej dopravy musia 
v plnej miere prispieť k dosiahnutiu 
klimatickej neutrality v EÚ najneskôr do 
roku 2050 a k dosiahnutiu cieľa Parížskej 
dohody, ktorým je obmedziť zvyšovanie 
teploty na 1,5 ºC; zdôrazňuje, že je dôležité 
urýchlene zahrnúť odvetvie do systému EÚ 
na obchodovanie s emisiami a lineárne 
znížiť ročné emisie CO2 za prepravnú 
činnosť do roku 2030 najmenej o 40 %;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 53
Catherine Chabaud, Frédérique Ries, Karin Karlsbro, Fredrick Federley

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. zdôrazňuje, že všetky odvetvia 
vrátane námornej dopravy musia v plnej 
miere prispieť k dosiahnutiu klimatickej 
neutrality v EÚ najneskôr do roku 2050; 
zdôrazňuje, že je dôležité urýchlene 
začleniť toto odvetvie do systému EÚ na 
obchodovanie s emisiami;

1. zdôrazňuje, že všetky odvetvia 
vrátane námornej dopravy musia v plnej 
miere prispieť k dosiahnutiu klimatickej 
neutrality v EÚ najneskôr do roku 2050; 
zdôrazňuje, že je dôležité urýchlene 
začleniť toto odvetvie do systému EÚ na 
obchodovanie s emisiami a stanoviť 
povinné ciele zamerané na zníženie emisií 
CO2;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 54
Pernille Weiss, Dolors Montserrat

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. zdôrazňuje, že všetky odvetvia 
vrátane námornej dopravy musia v plnej 
miere prispieť k dosiahnutiu klimatickej 
neutrality v EÚ najneskôr do roku 2050; 
zdôrazňuje, že je dôležité urýchlene 
začleniť toto odvetvie do systému EÚ na 
obchodovanie s emisiami;

1. zdôrazňuje, že všetky odvetvia 
vrátane námornej dopravy musia v plnej 
miere prispieť k dosiahnutiu klimatickej 
neutrality v EÚ najneskôr do roku 2050; 
zdôrazňuje, že je dôležité urýchlene 
začleniť toto odvetvie do systému EÚ na 
obchodovanie s emisiami; ; zdôrazňuje, že 
je dôležité, aby EÚ čo najskôr prijala 
primerané a účinné opatrenia na 
dekarbonizáciu námornej dopravy, a to na 
základe dôkladného posúdenia vplyvu 
všetkých možností vrátane posúdenia 
toho, či by sa riešenia dali účinnejšie 
dosiahnuť prostredníctvom IMO; príjmy 
získané v rámci akéhokoľvek trhového 
opatrenia by sa mali použiť na výskum 
a vývoj nových technológií, ako sú 
udržateľné palivá a prístavná 
infraštruktúra, aby sa umožnila 
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dekarbonizácia odvetvia námornej 
dopravy v EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 55
Anna Zalewska

Návrh stanoviska
Odsek 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. zdôrazňuje, že zahrnutie odvetvia 
námornej dopravy do systému EÚ na 
obchodovanie s emisiami v súčasnosti 
predstavuje riziko vzniku týchto 
negatívnych účinkov: narušenie 
konkurencieschopnosti námornej dopravy 
na celosvetovej úrovni, ktoré bráni 
rokovaniam v rámci IMO o vykonávaní 
stratégie znižovania emisií skleníkových 
plynov z lodí z roku 2018, ako aj zvýšené 
politické napätie medzi EÚ a tretími 
krajinami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 56
Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux, Catherine Griset, Annika Bruna

Návrh stanoviska
Odsek 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. vyzýva európske a národné 
inštitúcie, aby neobmedzovali svoju víziu 
environmentálnej otázky námornej 
dopravy iba na znečistenie ovzdušia a 
samotnú dopravu, ale aby mali širšiu víziu 
tejto problematiky s cieľom zamerať 
úsilie budúcich právnych predpisov na 
celé odvetvie;
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Or. fr

Pozmeňujúci návrh 57
Pernille Weiss, Dolors Montserrat

Návrh stanoviska
Odsek 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. víta skutočnosť, že v novej Štvrtej 
štúdii IMO o emisii skleníkových plynov 
sa v súčasnosti rozlišuje medzi emisiami 
z globálnych plavieb, plavieb v rámci EÚ 
a plavieb medzi dvoma prístavmi 
v členskom štáte; v tejto súvislosti 
naliehavo vyzýva Komisiu, aby 
zabezpečila, že jej budúce právne 
iniciatívy budú v súlade s povahou 
medzinárodných aj vnútroštátnych 
plavieb;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 58
Pernille Weiss, Dolors Montserrat

Návrh stanoviska
Odsek 1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1b. navrhuje Komisii, aby spolu 
s budúcim trhovým mechanizmom 
stanovila dlhodobý cieľ, ktorý zabezpečí, 
aby spoločnosti do roku 2030 znížili svoje 
ročné emisie CO2 na prepravnú činnosť 
najmenej o 50 % v porovnaní s rokom 
2008; vyzýva Komisiu, aby uviedla, ako 
dosiahnuť 50 % zníženie do roku 2030, 
a navrhla vhodné opatrenia na 
dosiahnutie tohto cieľa v čo najskoršom 
čase, pričom zohľadní budúce výsledky 
krátkodobých opatrení v rámci IMO;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 59
Pernille Weiss, Dolors Montserrat, Jens Gieseke

Návrh stanoviska
Odsek 1 c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1c. zdôrazňuje, že je dôležité uznať 
zníženie emisií a snahy o zvýšenie 
energetickej účinnosti, ktoré už vynaložili 
spoločnosti ako „priekopníci 
dekarbonizácie“; zdôrazňuje, že je 
mimoriadne dôležité, aby sa v rámci 
budúcich cieľov v oblasti znižovania 
emisií a alebo iných opatrení na 
zmiernenie zmeny klímy zohľadňovalo 
úsilie a investície, ktoré už títo priekopníci 
vykonali; v tejto súvislosti pripomína 
Komisii, aby pri navrhovaní opatrení 
týkajúcich sa zníženia emisií uhlíka pre 
európske lodné spoločnosti na úrovni 
flotily využila rovnaký východiskový rok, 
aký sa používa v rámci IMO (t. j. rok 
2008);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 60
Pernille Weiss, Dolors Montserrat, Jens Gieseke

Návrh stanoviska
Odsek 1 d (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1d. víta 72. zasadnutie Výboru pre 
ochranu morského prostredia (MEPC) 
v Medzinárodnej námornej organizácii 
(IMO), na ktorom sa prijalo uznesenie, 
ktorým sa kodifikuje pôvodná stratégia 
skleníkových plynov (GHG) pre 
medzinárodnú námornú dopravu, v rámci 
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ktorého sa požaduje zníženie uhlíkovej 
náročnosti do roku 2030 o 40 % a 
 pokračuje sa v úsilí o zníženie emisií 
skleníkových plynov z medzinárodnej 
námornej dopravy do roku 2050 o 70 % 
v porovnaní s úrovňami z roku 2008 a 
okrem toho sa vyzýva na čo najskoršie 
zníženie emisií skleníkových plynov 
z medzinárodnej námornej dopravy do 
roku 2050 o minimálne 50 % v porovnaní 
s úrovňami z roku 2008; pripomína 
Komisii, že dohody na celosvetovej úrovni 
sú možné a mali by byť 
uprednostňovanou možnosťou pri 
regulácii odvetvia európskej námornej 
dopravy vzhľadom na jeho globálny 
charakter; vyzýva však Komisiu, aby 
presadzovala vyššie ambície na 
celosvetovej úrovni a v tejto súvislosti 
pripomína cieľ Únie v oblasti klimatickej 
neutrality, ktorý uvádza Komisia vo svojej 
Európskej zelenej dohode;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 61
Pernille Weiss, Dolors Montserrat

Návrh stanoviska
Odsek 1 e (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1e. vyzýva Komisiu, aby do 
31. decembra 2020 aktualizovala 
posúdenie vplyvu vykonané v roku 2013, 
ktoré bolo súčasťou návrhu nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
č. 525/2013, a navrhla revíziu smernice 
2003/87/ES s cieľom zahrnúť vydávanie 
a prideľovanie emisných kvót v súvislosti 
s emisiami skleníkových plynov z lodí, 
ktoré prichádzajú do prístavov, 
nachádzajú sa v prístavoch alebo 
odchádzajú z prístavov podliehajúcich 
právomoci členského štátu EÚ po 
1. januári 2023; žiada Komisiu, aby 
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použila tie najlepšie dostupné údaje 
a vykonala posúdenie vplyvu rôznych 
možností vrátane vplyvu na emisie ako 
aj hospodárskeho dopadu, pričom 
zdôrazňuje potrebu využívať prístup bez 
ohľadu na vlajkový štát s cieľom 
zabezpečiť čo najlepšiu environmentálnu 
integritu a zaistiť konkurencieschopnosť 
vlastníkov a prevádzkovateľov európskych 
lodí; vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že 
aspoň 50 % príjmov získaných 
prostredníctvom aukcií kvót sa použije na 
fond na dekarbonizáciu námornej 
dopravy s cieľom zlepšiť energetickú 
účinnosť lodí a podporiť investície do 
inovatívnych technológií a infraštruktúry 
na dekarbonizáciu odvetvia námornej 
dopravy vrátane námornej príbrežnej 
dopravy a prístavov, ako aj do zavádzania 
udržateľných alternatívnych palív;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 62
Manuel Bompard
v mene skupiny GUE/NGL
Mick Wallace, Petros Kokkalis

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. zasadzuje sa za vykonávanie 
všetkých dostupných prevádzkových a 
technických opatrení na zlepšenie 
energetickej účinnosti a zníženie emisií v 
krátkodobom horizonte, najmä pokiaľ ide o 
pomalý parný a veterný pohon, ale aj 
digitalizáciu a optimalizáciu logistiky;

2. zasadzuje sa za vykonávanie 
všetkých dostupných prevádzkových a 
technických opatrení na zlepšenie 
energetickej účinnosti a zníženie emisií v 
krátkodobom horizonte, najmä pokiaľ ide o 
pomalý parný a veterný pohon, ale aj 
digitalizáciu a optimalizáciu logistiky, ako 
aj posilnenie SEEMP a index energetickej 
efektívnosti konštrukčného riešenia; 
odporúča stanoviť maximálnu rýchlosť v 
závislosti od typu plavidla; zdôrazňuje, že 
tieto opatrenia sú z krátkodobého 
hľadiska nevyhnutné, ale napriek tomu 
nedostatočné na dosiahnutie cieľov do 
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roku 2050; požaduje zavedenie 
maximálnych emisných noriem pre 
skleníkové plyny pre každý typ plavidla, po 
prekročení ktorých by už plavidlám nebol 
povolený vstup do európskych prístavov, a 
to na základe existujúceho nariadenia o 
MRV s cieľom podporiť odborníkov v 
tomto odbore na navrhovanie a 
používanie čistejších lodí; žiada, aby tieto 
normy boli progresívne, aby v prístavoch 
EÚ boli nakoniec povolené iba lode s 
nulovými emisiami; žiada, aby sa výnosy 
ETS smerovali do zlepšenia infraštruktúry 
prístavov s cieľom umožniť doplnenie 
alternatívnych energií (vodík, atď.);

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 63
Jutta Paulus

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. zasadzuje sa za vykonávanie 
všetkých dostupných prevádzkových 
a technických opatrení na zlepšenie 
energetickej účinnosti a zníženie emisií 
v krátkodobom horizonte, najmä pokiaľ ide 
o pomalý parný a veterný pohon, ale aj 
digitalizáciu a optimalizáciu logistiky;

2. zasadzuje sa za vykonávanie 
všetkých dostupných prevádzkových 
a technických opatrení na zlepšenie 
energetickej účinnosti a zníženie emisií 
v krátkodobom horizonte, najmä pokiaľ ide 
o pomalý parný a veterný pohon, ale aj 
digitalizáciu a optimalizáciu logistiky, 
pričom sa bude neustále uplatňovať 
zásada prvoradosti energetickej účinnosti; 
s cieľom stimulovať znižovanie emisií 
a zvýšiť transparentnosť informácií by 
Komisia mala do 1. júla 2021 zaviesť 
ucelený systém Únie na označovanie 
environmentálnej výkonnosti plavidiel 
vrátane príslušných technických noriem;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 64
Javi López

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. zasadzuje sa za vykonávanie 
všetkých dostupných prevádzkových 
a technických opatrení na zlepšenie 
energetickej účinnosti a zníženie emisií 
v krátkodobom horizonte, najmä pokiaľ 
ide o pomalý parný a veterný pohon, ale aj 
digitalizáciu a optimalizáciu logistiky;

2. vyzýva všetkých vlastníkov 
a prevádzkovateľov lodí, aby vykonali 
všetky dostupné prevádzkové a technické 
opatrenia na zlepšenie energetickej 
účinnosti a zníženie emisií z námornej 
dopravy v krátkodobom horizonte, pričom 
naliehavo vyzýva na urýchlené zavedenie 
opatrení, ako sú pomalý parný a veterný 
pohon, antivegetatívne nátery, ale aj 
digitalizácia a optimalizácia logistiky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 65
Pernille Weiss, Dolors Montserrat, Jens Gieseke

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. zasadzuje sa za vykonávanie 
všetkých dostupných prevádzkových 
a technických opatrení na zlepšenie 
energetickej účinnosti a zníženie emisií 
v krátkodobom horizonte, najmä pokiaľ ide 
o pomalý parný a veterný pohon, ale aj 
digitalizáciu a optimalizáciu logistiky;

2. zasadzuje sa za vykonávanie 
všetkých dostupných prevádzkových 
a technických opatrení na zlepšenie 
energetickej účinnosti a zníženie emisií 
v krátkodobom horizonte, najmä pokiaľ ide 
o optimalizáciu rýchlosti a ďalšie energie 
z obnoviteľných zdrojov a technológie, 
ako je napríklad veterný pohon, miešanie 
palív, e-palivá, elektifikácia, ale aj 
digitalizácia spolu s optimalizáciou 
plavieb, prístavov a logistiky; zdôrazňuje 
význam všetkých aktuálne dostupných 
prevádzkových a technických opatrení 
potrebných v krátkodobom 
a strednodobom horizonte, pričom 
v dlhodobom horizonte je potrebné nájsť 
alternatívy k udržateľným palivám na 
dosiahnutie súladu odvetvia námornej 
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dopravy s cieľmi Parížskej dohody;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 66
Catherine Chabaud, Frédérique Ries, Karin Karlsbro, Fredrick Federley

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. zasadzuje sa za vykonávanie 
všetkých dostupných prevádzkových 
a technických opatrení na zlepšenie 
energetickej účinnosti a zníženie emisií 
v krátkodobom horizonte, najmä pokiaľ ide 
o pomalý parný a veterný pohon, ale aj 
digitalizáciu a optimalizáciu logistiky;

2. zasadzuje sa za vykonávanie 
všetkých dostupných prevádzkových 
a technických opatrení na zlepšenie 
energetickej účinnosti, energetickej 
spotreby, uskladňovania energie 
a zníženie emisií v krátkodobom horizonte, 
najmä pokiaľ ide o pomalý parný a veterný 
pohon, ale aj digitalizáciu a optimalizáciu 
logistiky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 67
Sara Cerdas

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. zasadzuje sa za vykonávanie 
všetkých dostupných prevádzkových a 
technických opatrení na zlepšenie 
energetickej účinnosti a zníženie emisií v 
krátkodobom horizonte, najmä pokiaľ ide o 
pomalý parný a veterný pohon, ale aj 
digitalizáciu a optimalizáciu logistiky;

2. zasadzuje sa za vykonávanie 
všetkých dostupných prevádzkových a 
technických opatrení na zlepšenie 
energetickej účinnosti a zníženie emisií v 
krátkodobom horizonte, najmä pokiaľ ide o 
pomalý parný a veterný pohon, ale aj 
digitalizáciu a optimalizáciu logistiky; 
upozorňuje na to, že je potrebné, aby 
Európska komisia podporovala členské 
štáty v modernizácii odvetvia;

Or. pt
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Pozmeňujúci návrh 68
Catherine Chabaud, Frédérique Ries, Karin Karlsbro, Fredrick Federley

Návrh stanoviska
Odsek 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2a. zdôrazňuje, že digitalizáciu, ako sú 
pokročilejšie navigačné systémy 
a automatické identifikačné systémy, 
možno využiť na vykonávanie 
technických operácií a údržby, napríklad 
na predpovedanie spôsobu prevádzky lode 
na konkrétnej trase s najúspornejšou 
spotrebou pohonných látok, čím sa zvýši 
energetická účinnosť lodí, aby tak spĺňali 
normy kontroly emisií a aby sa uľahčilo 
riadenie environmentálnych rizík; 
zároveň zdôrazňuje, že digitalizácia má 
veľký potenciál vďaka novým 
technológiám optimalizácie zastavení 
v prístave, ktoré prispievajú k skráteniu 
čakacích lehôt plavidiel v prístavoch, 
a teda aj k zníženiu emisií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 69
Pernille Weiss, Dolors Montserrat, Jens Gieseke

Návrh stanoviska
Odsek 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2a. zdôrazňuje, že akékoľvek právne 
kroky týkajúce sa zlepšenia energetickej 
účinnosti prostredníctvom zdokonalených 
prevádzkových a technických opatrení by 
mali podliehať riadnemu posúdeniu 
vplyvu a nemalo by viesť k duplicite ani 
brániť iniciatívam a opatreniam, ktoré sa 
už v rámci IMO prijali na celosvetovej 
úrovni, s cieľom udržať objem 
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administratívnej záťaže na minimálnej 
úrovni;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 70
Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux, Catherine Griset, Annika Bruna

Návrh stanoviska
Odsek 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2a. pripomína však, že obmedzenie 
rýchlosti nákladných lodí by malo zásadný 
vplyv na rýchlosť medzinárodného 
obchodu s významnými dôsledkami pre 
všetky európske spoločnosti, ktoré sú na 
ňom závislé, čo by podporilo hľadanie 
rovnováhy;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 71
Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux, Catherine Griset, Annika Bruna

Návrh stanoviska
Odsek B b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2b. zdôrazňuje potrebu štúdie vplyvu s 
cieľom určiť, do akej miery by nové 
inteligentné technológie (Smart container, 
Port Community System) boli schopné 
kompenzovať obmedzenie rýchlosti lodí 
znížením ich následkov na medzinárodné 
výmeny;

Or. fr



AM\1212008SK.docx 39/70 PE655.976v01-00

SK

Pozmeňujúci návrh 72
Catherine Chabaud, Frédérique Ries, Karin Karlsbro, Fredrick Federley

Návrh stanoviska
Odsek 2 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2b. podporuje vývoj a zavádzanie 
elektronických zariadení na 
predchádzanie zrážkam plavidiel 
s veľrybami a na ich obmedzenie, ako sú 
„bzučiaky“ a digitálne sledovanie 
zamerané na lokalizáciu veľrýb, ako aj 
výmenu príslušných informácií s loďami 
plaviacimi sa v danej oblasti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 73
Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux, Catherine Griset

Návrh stanoviska
Odsek B c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Bc. domnieva sa, že námorná doprava 
európskych ostrovanov by mala byť 
vyňatá z obmedzenia rýchlosti, aby nebol 
ovplyvnený život týchto európskych 
občanov;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 74
Anna Zalewska

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje, že od začiatku by sa 
mali uprednostňovať udržateľné riešenia; 

3. zdôrazňuje, že od začiatku by sa 
mali uprednostňovať udržateľné riešenia; 
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vyzýva Komisiu, aby navrhla zákaz 
používania systémov otvorených 
skruberov s cieľom dodržať emisné 
limity;

zdôrazňuje však, aby sa pri návrhoch na 
úplný zákaz otvorených skruberov zvýšila 
opatrnosť; konštatuje, že v niektorých 
morských oblastiach môžu byť 
obmedzenia týkajúce sa vypúšťania 
preplachovacej vody z otvorených 
skruberov opodstatnené, zatiaľ čo v iných 
oblastiach sú vypúšťané kontaminanty 
pod úrovňou stanovených prahových 
hodnôt; vyzýva preto Komisiu, aby 
vykonala komplexné environmentálne, 
sociálne a hospodárske hodnotenie 
s cieľom usmerniť regulačné opatrenia 
týkajúce sa používania tejto technológie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 75
Pernille Weiss, Dolors Montserrat, Jens Gieseke

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje, že od začiatku by sa 
mali uprednostňovať udržateľné riešenia; 
vyzýva Komisiu, aby navrhla zákaz 
používania systémov otvorených skruberov 
s cieľom dodržať emisné limity;

3. zdôrazňuje, že od začiatku by sa 
mali uprednostňovať udržateľné riešenia; 
konštatuje, že skutočným účelom 
otvorených skruberov je riešiť znečistenie 
ovzdušia a že ich využívanie na 
celosvetovej úrovni schvaľuje IMO; 
pripomína, že toto odvetvie vynaložilo 
veľké investície do inštalácie skruberov 
s cieľom dosiahnuť súlad s novým 
celosvetovým stropom obsahu síry na 
úrovni 0,5 %; uznáva, že používanie 
otvorených skruberov by mohlo ovplyvniť 
životné prostredie, a víta skutočnosť, že 
IMO v súčasnosti vykonáva štúdie o ich 
dlhodobom účinku; vyzýva Komisiu, aby 
zvážila postupné ukončenie a napokon aj 
zákaz používania otvorených skruberov, 
pokiaľ tak subjektom s rozhodovacími 
právomocami odporúčajú vedecké 
výsledky; zdôrazňuje, že takýto zákaz je 
vhodnejší ako zákaz na celosvetovej 
úrovni a že by mal zohľadňovať 
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budúcnosť existujúcich zariadení, napr. 
vypracovaním osobitnej doložky 
o zachovaní predchádzajúceho stavu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 76
Manuel Bompard
v mene skupiny GUE/NGL
Mick Wallace

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje, že od začiatku by sa 
mali uprednostňovať udržateľné riešenia; 
vyzýva Komisiu, aby navrhla zákaz 
používania systémov otvorených skruberov 
s cieľom dodržať emisné limity;

3. zdôrazňuje, že od začiatku by sa 
mali uprednostňovať udržateľné riešenia; v 
tejto súvislosti pripomína, že LNG je slepá 
ulička, pretože emituje skleníkové plyny a 
musí sa postupne vyradiť; vyzýva 
Komisiu, aby navrhla zákaz používania 
systémov otvorených skruberov s cieľom 
dodržať emisné limity;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 77
Rovana Plumb

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje, že od začiatku by sa 
mali uprednostňovať udržateľné riešenia; 
vyzýva Komisiu, aby navrhla zákaz 
používania systémov otvorených skruberov 
s cieľom dodržať emisné limity;

3. zdôrazňuje, že od začiatku by sa 
mali uprednostňovať udržateľné riešenia 
vychádzajúce z uplatňovania prístupu 
analýzy životného cyklu; vyzýva Komisiu, 
aby: navrhla zákaz používania otvorených 
skruberov s cieľom dodržať emisné limity 
a zlepšiť nakladanie s odpadmi z lodí 
a prístavov zvýšením miery recyklácie lodí 
po skončení životnosti lodí;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 78
Javi López

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje, že od začiatku by sa 
mali uprednostňovať udržateľné riešenia; 
vyzýva Komisiu, aby navrhla zákaz 
používania systémov otvorených skruberov 
s cieľom dodržať emisné limity;

3. zdôrazňuje, že od začiatku by sa 
mali uprednostňovať udržateľné riešenia; 
v tejto súvislosti vyzýva Komisiu, aby 
vzhľadom na ich vplyv na morské 
prostredie navrhla zákaz používania 
systémov otvorených skruberov s cieľom 
dodržať emisné limity;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 79
Jutta Paulus

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje, že od začiatku by sa 
mali uprednostňovať udržateľné riešenia; 
vyzýva Komisiu, aby navrhla zákaz 
používania systémov otvorených skruberov 
s cieľom dodržať emisné limity;

3. zdôrazňuje, že od začiatku by sa 
mali uprednostňovať udržateľné riešenia; 
vyzýva Komisiu, aby čo najskôr navrhla 
zákaz používania systémov otvorených 
skruberov s cieľom dodržať emisné limity;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 80
Catherine Chabaud, Frédérique Ries, Karin Karlsbro, Fredrick Federley

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh
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3. zdôrazňuje, že od začiatku by sa 
mali uprednostňovať udržateľné riešenia; 
vyzýva Komisiu, aby navrhla zákaz 
používania systémov otvorených skruberov 
s cieľom dodržať emisné limity;

3. zdôrazňuje, že od začiatku by sa 
mali uprednostňovať udržateľné riešenia; 
vyzýva Komisiu, aby navrhla zákaz 
používania systémov otvorených skruberov 
s cieľom dodržať emisné limity; 
zdôrazňuje, že znižovanie emisií 
z námornej dopravy a ich vplyvy na 
globálne otepľovanie a znečistenie 
ovzdušia by sa nemali vykonávať 
spôsobom, ktorým sa poškodzuje morská 
biodiverzita, a mali by ho sprevádzať 
opatrenia zamerané na obnovu morských 
a pobrežných ekosystémov, ktoré sú 
ovplyvňované odvetvím námornej 
dopravy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 81
Catherine Chabaud, Frédérique Ries, Karin Karlsbro, Fredrick Federley

Návrh stanoviska
Odsek 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3a. pripomína, že sa zaviedli nástroje 
na boj proti odplyňovaniu lodí na mori, 
ako je európsky systém CleanSeaNet, 
ktorého cieľom je identifikovať 
a monitorovať znečistenie ropnými 
látkami a prispieť k identifikácii 
znečisťovateľov; zdôrazňuje však, že aj 
naďalej dochádza k priestupkom a že sú 
potrebné ďalšie opatrenia na zníženie 
tohto zdroja znečistenia; zdôrazňuje, že 
v tejto oblasti, najmä v Stredozemnom 
mori, je nevyhnutná regionálna 
spolupráca, a to aj s tretími krajinami; 
vyzýva preto Komisiu, aby posilnila 
výmenu informácií a spoluprácu, pokiaľ 
ide o sankcie medzi krajinami, a aby 
takisto podporila zavedenie zákonných 
infraštruktúr odplyňovania v prístavoch;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 82
Tudor Ciuhodaru

Návrh stanoviska
Odsek 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3a. konštatuje, že rozšírenie 
digitalizácie a automatizácie v lodnom 
priemysle povedie k zmene jednotlivých 
špecifikácií pracovných miest a 
potrebných zručností; poukazuje na to, že 
tieto rôzne zručnosti a oblasti znalostí, 
najmä pokiaľ ide o informačné 
technológie, sa budú od námorníkov 
vyžadovať na zaistenie bezpečnosti lodí a 
prevádzkovej účinnosti; zároveň 
konštatuje, že tieto menej fyzicky náročné 
zručnosti a požiadavky zlepšia príležitosti 
pre ženy, ktoré hľadajú kariéru v 
námornom odvetví;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 83
Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux, Catherine Griset

Návrh stanoviska
Odsek 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3a. odporúča povzbudzovať stimuly, 
aby majitelia lodí uprednostňovali 
zatvorené skrubery, ktoré uskladňujú síru 
tak, aby bola vykladaná v oblasti prístavu 
na skládkach;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 84
Tudor Ciuhodaru



AM\1212008SK.docx 45/70 PE655.976v01-00

SK

Návrh stanoviska
Odsek 3 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3b. zdôrazňuje, že je potrebné, aby 
národné vlády podporovali ekologickú 
vnútroštátnu dopravu podporou výskumu 
technológií s nulovými emisiami CO2; 
konštatuje, že prístavy by mali 
zabezpečovať aj zdroj napájania na 
pobreží, nabíjacie stanice a alternatívne 
systémy a zariadenia na dopĺňanie paliva;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 85
Jutta Paulus

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. vyzýva Komisiu, aby podporovala 
investície a výskum v oblasti nových 
technológií a udržateľných palív s cieľom 
nájsť dlhodobé riešenia v oblasti 
dekarbonizácie odvetvia; zdôrazňuje 
potenciál elektrifikácie a ekologického 
vodíka;

4. vyzýva Komisiu, aby podporovala 
investície a výskum v oblasti nových 
technológií, alternatívnych pohonných 
technológií s nulovými emisiami 
a udržateľných palív s cieľom nájsť 
dlhodobé riešenia v oblasti dekarbonizácie 
odvetvia; zdôrazňuje potenciál 
elektrifikácie, ekologického vodíka a e-
palív z obnoviteľných zdrojov, ako sú 
amoniak a metanol; pripomína, že emisie 
metánu majú nesmierny vplyv na zmenu 
klímy, keďže schopnosť skleníkových 
plynov metánu je 87-krát väčšia než pri 
CO2 za obdobie 20 rokov, a preto by sa 
finančné prostriedky daňových 
poplatníkov EÚ mali použiť len na 
alternatívy, pri ktorých nehrozí riziko 
efektu zablokovania, ako sú napríklad 
LNG alebo povinné miešanie biopalív; 
žiada Komisiu, aby vykonala posúdenie 
životného cyklu každého možného 
projektu, ktorému sa poskytne podpora, 
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keďže musí byť v súlade so zásadami 
skutočného obehového hospodárstva 
a musí zohľadňovať všetky emisie 
skleníkových plynov, ako aj vplyvy na 
biodiverzitu; tieto zásady by sa mali 
zohľadniť v nadchádzajúcej iniciatíve 
„FuelEU Maritime“;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 86
Manuel Bompard
v mene skupiny GUE/NGL
Mick Wallace

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. vyzýva Komisiu, aby podporovala 
investície a výskum v oblasti nových 
technológií a udržateľných palív s cieľom 
nájsť dlhodobé riešenia v oblasti 
dekarbonizácie odvetvia; zdôrazňuje 
potenciál elektrifikácie a ekologického 
vodíka;

4. vyzýva Komisiu, aby podporovala 
investície a výskum v oblasti nových 
technológií a udržateľných palív s cieľom 
nájsť dlhodobé riešenia v oblasti 
dekarbonizácie odvetvia; zdôrazňuje 
potenciál elektrifikácie, ekologického 
vodíka a amoniaku; pripomína, že batérie 
v súčasnosti nie sú životaschopné na 
stredné a veľké vzdialenosti; zdôrazňuje, 
že LNG, biopalivá a syntetické palivá by 
sa už nemali financovať z verejných 
zdrojov a že toto financovanie by malo 
smerovať k skutočne udržateľným 
riešeniam; zdôrazňuje, že alternatívne 
palivá nesmú prispievať k zvyšovaniu 
emisií skleníkových plynov;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 87
Catherine Chabaud, Frédérique Ries, Karin Karlsbro, Fredrick Federley

Návrh stanoviska
Odsek 4
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. vyzýva Komisiu, aby podporovala 
investície a výskum v oblasti nových 
technológií a udržateľných palív s cieľom 
nájsť dlhodobé riešenia v oblasti 
dekarbonizácie odvetvia; zdôrazňuje 
potenciál elektrifikácie a ekologického 
vodíka;

4. vyzýva Komisiu, aby podporovala 
investície a výskum v oblasti nových 
technológií, udržateľných palív 
a uskladňovania energie s cieľom nájsť 
dlhodobé riešenia v oblasti dekarbonizácie 
odvetvia; zdôrazňuje potenciál 
elektrifikácie a ekologického vodíka 
a poukazuje na význam rozvoja 
prístavných infraštruktúr; zároveň 
zdôrazňuje, že je potrebné podporovať 
rozvoj ekologických navrhovaných lodí, 
počnúc konštrukciami trupov a motorov 
až po zlepšenie nakladania s odpadmi 
a hospodárenie s vodami, nátery 
a materiály, a presadzovať prenos 
technológií v týchto oblastiach;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 88
Tudor Ciuhodaru

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. vyzýva Komisiu, aby podporovala 
investície a výskum v oblasti nových 
technológií a udržateľných palív s cieľom 
nájsť dlhodobé riešenia v oblasti 
dekarbonizácie odvetvia; zdôrazňuje 
potenciál elektrifikácie a ekologického 
vodíka;

4. vyzýva Komisiu, aby podporovala 
spoluprácu medzi akademickou obcou a 
subjektmi vo verejnom a súkromnom 
sektore, ktoré sa snažia rozvíjať 
partnerstvá a stimulovať investície do 
nových technológií; investície a výskum 
nových technológií a udržateľných palív s 
cieľom nájsť dlhodobé riešenia v oblasti 
dekarbonizácie odvetvia;  zdôrazňuje 
potenciál elektrifikácie a ekologického 
vodíka;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 89
Javi López
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Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. vyzýva Komisiu, aby podporovala 
investície a výskum v oblasti nových 
technológií a udržateľných palív s cieľom 
nájsť dlhodobé riešenia v oblasti 
dekarbonizácie odvetvia; zdôrazňuje 
potenciál elektrifikácie a ekologického 
vodíka;

4. vyzýva Komisiu, aby podporovala 
investície a výskum v oblasti nových 
technológií a udržateľných alternatívnych 
palív s cieľom nájsť dlhodobé riešenia 
v oblasti dekarbonizácie námornej 
dopravy pri súčasnom zabezpečení 
konkurencieschopnosti tohto odvetvia; 
zdôrazňuje najmä potenciál elektrifikácie 
a ekologického vodíka;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 90
Pernille Weiss, Dolors Montserrat

Návrh stanoviska
Odsek 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4a. vyzýva Komisiu, aby pri prijímaní 
budúcich návrhov týkajúcich sa 
dekarbonizácie odvetvia európskej 
námornej dopravy uplatňovala silný 
nákladovo efektívny a technologicky 
neutrálny prístup založený na cieľoch; 
v tejto súvislosti zdôrazňuje sľubné 
počiatočné výsledky niektorých 
technológií, ako sú technológie na výrobu 
metanolu a amoniaku, a odporúča 
Komisii, aby pozorne sledovala ich vývoj;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 91
Catherine Chabaud, Frédérique Ries, Karin Karlsbro, Fredrick Federley

Návrh stanoviska
Odsek 4 a (nový)



AM\1212008SK.docx 49/70 PE655.976v01-00

SK

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4a. vyzýva Komisiu, aby v rámci 
svojho plánu obnovy európskeho 
priemyslu podporovala odvetvie 
európskych ekologických lodí na svojom 
území a investovala doň a ujala sa 
vedenia pri vývoji nových ekologicky 
navrhovaných lodí, renovácii 
a modernizácii existujúcich plavidiel a 
rozobratí; EÚ by sa mala zamerať na 
modernizáciu a ekologizáciu svojich 
lodeníc v súlade s cieľmi zelenej dohody;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 92
Tudor Ciuhodaru

Návrh stanoviska
Odsek 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4a. zdôrazňuje kľúčový význam 
ochrany prístavov pred vplyvom zmeny 
klímy a nestálych podmienok; v tejto 
súvislosti poukazuje na to, že vykonávanie 
činností a opatrení na podporu prechodu 
na ekologickejšie a udržateľnejšie 
prístavy si bude vyžadovať dodatočné 
financovanie, rozvoj nových kapacít, 
podporu nových technológií a prenos 
technológií, najmä do rozvojových krajín;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 93
Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux, Catherine Griset, Annika Bruna

Návrh stanoviska
Odsek 4 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4a. zdôrazňuje potrebu zakázať 
používanie „lodného paliva“, paliva 
najnižšej kvality, ktoré používa veľké 
množstvo lodí; odvetvie lodnej dopravy 
slúžiace ako systém zneškodňovania 
odpadu pre niektoré ropné spoločnosti1 a;
_________________
1 a Bertrand PICCARD, prezident Nadácie 
Solar Impulse 
(https://bertrandpiccard.com/actualite/ver
s-un-transport-maritime-plus-propre-679)

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 94
Catherine Chabaud, Frédérique Ries, Karin Karlsbro, Fredrick Federley

Návrh stanoviska
Odsek 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4b. vyzýva Komisiu, aby zaviedla 
spoľahlivý nástroj, napríklad databázu, 
na posudzovanie vplyvu lodí na životné 
prostredie počas ich celého životného 
cyklu, od výroby, používania až po 
rozobratie a recykláciu; takáto databáza 
by mala poskytovať odvetviu námornej 
dopravy relevantné informácie 
o materiáloch, výrobe, spotrebe energie, 
údržbe, používaní a ich vplyvoch, pokiaľ 
ide o skleníkový efekt, spotrebu vody, 
okysľovanie, eutrofizáciu vôd atď., čo by 
tomuto odvetviu umožnilo prejsť na 
ekologicky navrhované lode a zároveň 
podporovať inovácie; domnieva sa, že 
tento nástroj by mal zároveň prispieť 
k obehovému hospodárstvu lodí 
a prístavov a k lepšej komunikácii 
o udržateľných iniciatívach 
vypracovaných v rámci tohto odvetvia v 
súlade so známkou európskej námornej 
dopravy pre výrobky;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 95
Pernille Weiss, Dolors Montserrat, Jens Gieseke

Návrh stanoviska
Odsek 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4b. vyzýva Komisiu, aby zmapovala 
potenciálne najlepšie postupy týkajúce sa 
dekarbonizácie odvetvia európskej 
námornej dopravy; naliehavo preto vyzýva 
Komisiu, aby prostredníctvom IMO 
prijala a presadzovala podobné iniciatívy 
s cieľom zabezpečiť rovnaké podmienky 
na medzinárodnej úrovni a zachovať 
konkurencieschopnosť EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 96
Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux, Catherine Griset, Annika Bruna

Návrh stanoviska
Odsek 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4b. zdôrazňuje význam zvyšovania a 
podpory všetkých riešení na 
dekarbonizáciu námornej dopravy, aby sa 
všetky subjekty v tomto odvetví mohli 
podieľať na znižovaní znečisťujúcich 
emisií s minimálnymi obmedzeniami;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 97
Catherine Chabaud, Karin Karlsbro, Fredrick Federley

Návrh stanoviska
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Odsek 4 c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4c. vyzýva Komisiu, aby v spolupráci 
s vlastníkmi lodí, ďalšími 
zainteresovanými stranami a nezávislými 
odborníkmi vytvorila známku európskej 
námornej dopravy pre výrobky s cieľom 
informovať spotrebiteľov o vplyvoch 
námornej dopravy na životné prostredie 
v súvislosti s výrobkami, ktoré kupujú; 
táto známka by podporila 
environmentálnu a energetickú 
transformáciu odvetvia námornej dopravy 
tým, že by poskytla spoľahlivý 
a transparentný spôsob informovania 
spotrebiteľov o dobrovoľných 
iniciatívach, a povzbudila by 
spotrebiteľov, aby kupovali výrobky 
prepravované vlastníkmi lodí, ktorí znížili 
ich vplyvy na životné prostredie, napríklad 
pokiaľ ide o emisie skleníkových plynov 
a znečisťujúcich látok, znečistenie 
hlukom, nakladanie s odpadmi a 
hospodárenie s vodami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 98
Pernille Weiss, Dolors Montserrat, Jens Gieseke

Návrh stanoviska
Odsek 4 c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4c. zastáva názor, že v záujme 
splnenia cieľov stanovených 
v programoch Európskej zelenej dohody 
musí Únia zabezpečiť, aby členské štáty 
v rámci prechodu ku klimatickej 
neutralite do roku 2050 disponovali 
potrebnými zdrojmi a stimulmi na 
investovanie do udržateľných palív pre 
odvetvie námornej dopravy;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 99
Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux, Catherine Griset, Annika Bruna

Návrh stanoviska
Odsek 4 c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4c. zdôrazňuje, že je dôležité 
neuprednostniť jednu konkrétnu 
technológiu, aby všetci hráči v tomto 
odvetví mohli nájsť najvhodnejšie riešenie 
pre svoju činnosť;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 100
Pernille Weiss, Dolors Montserrat

Návrh stanoviska
Odsek 4 d (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4d. odporúča Komisii, aby pri budúcej 
revízii smernice 2003/96/ES o zdaňovaní 
energie zabezpečila používanie sľubných 
udržateľných palív;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 101
Jutta Paulus

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. vyzýva Komisiu, aby urýchlene 
splnila svoj záväzok regulovať prístup 
najznečisťujúcejších lodí do prístavov 

5. vyzýva Komisiu, aby urýchlene 
splnila svoj záväzok regulovať prístup 
najznečisťujúcejších lodí do prístavov 
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a donútila lode v kotviskách, aby používali 
elektrinu z pobrežnej elektrickej siete na 
zníženie emisií skleníkových plynov 
a emisií znečisťujúcich vzduch;

a donútila lode v kotviskách, aby používali 
elektrinu z pobrežnej elektrickej siete alebo 
akékoľvek iné zdroje energie s rovnakým 
prínosom pre klímu a kvalitu ovzdušia 
v záujme dosiahnuť cieľ, ktorým je 
emitovanie nulových emisií v kotviskách, 
a to čo najskôr, najneskôr však do roku 
2030, a tým zabezpečiť občanom žijúcim 
v prístavných oblastiach okamžitý 
zdravotný prínos; naliehavo vyzýva 
Komisiu, aby zrevidovala smernicu 
o infraštruktúre pre alternatívne palivá 
tak, aby zahŕňala záväzné ciele pre 
jednotlivé členské štáty a stimuly pre 
prístavy s cieľom čo najskôr rozšíriť 
využívanie potrebnej infraštruktúry;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 102
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5 vyzýva Komisiu, aby urýchlene 
splnila svoj záväzok regulovať prístup 
najznečisťujúcejších lodí do prístavov 
a donútila lode v kotviskách, aby používali 
elektrinu z pobrežnej elektrickej siete na 
zníženie emisií skleníkových plynov 
a emisií znečisťujúcich vzduch;

5 vyzýva Komisiu, aby urýchlene 
splnila svoj záväzok regulovať prístup 
najznečisťujúcejších lodí do prístavov 
a odporučila lodiam v kotviskách, aby 
používali elektrinu z pobrežnej elektrickej 
siete na zníženie emisií skleníkových 
plynov a emisií znečisťujúcich vzduch;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 103
Catherine Chabaud, Frédérique Ries, Karin Karlsbro, Fredrick Federley

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh
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5. vyzýva Komisiu, aby urýchlene 
splnila svoj záväzok regulovať prístup 
najznečisťujúcejších lodí do prístavov 
a donútila lode v kotviskách, aby používali 
elektrinu z pobrežnej elektrickej siete na 
zníženie emisií skleníkových plynov 
a emisií znečisťujúcich vzduch;

5. vyzýva Komisiu, aby urýchlene 
splnila svoj záväzok regulovať prístup 
najznečisťujúcejších lodí do prístavov 
a donútila lode v kotviskách, aby používali 
nabíjaciu a čerpaciu infraštruktúru 
vrátane elektriny z pobrežnej elektrickej 
siete na zníženie emisií skleníkových 
plynov a emisií znečisťujúcich vzduch 
v kotviskách;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 104
Javi López

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. vyzýva Komisiu, aby urýchlene 
splnila svoj záväzok regulovať prístup 
najznečisťujúcejších lodí do prístavov 
a donútila lode v kotviskách, aby používali 
elektrinu z pobrežnej elektrickej siete na 
zníženie emisií skleníkových plynov 
a emisií znečisťujúcich vzduch;

5. vyzýva Komisiu, aby urýchlene 
splnila svoj záväzok regulovať prístup 
najznečisťujúcejších lodí do prístavov 
a donútila lode v kotviskách, aby používali 
elektrinu z pobrežnej elektrickej siete ako 
prostriedok na zníženie emisií 
skleníkových plynov a emisií 
znečisťujúcich vzduch, čím zabezpečia 
ochranu pobrežných oblastí a ich 
obyvateľov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 105
Tudor Ciuhodaru

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. vyzýva Komisiu, aby urýchlene 
splnila svoj záväzok regulovať prístup 
najznečisťujúcejších lodí do prístavov a 
donútila lode v kotviskách, aby používali 

5. vyzýva Komisiu, aby urýchlene 
splnila svoj záväzok regulovať prístup 
najznečisťujúcejších lodí do prístavov a 
donútila lode v kotviskách, aby používali 
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elektrinu z pobrežnej elektrickej siete na 
zníženie emisií skleníkových plynov a 
emisií znečisťujúcich vzduch;

elektrinu z pobrežnej elektrickej siete 
vrátane elektriny poskytovanej mobilnými 
nabíjacími systémami vyvinutými pre tieto 
lode na zníženie emisií skleníkových 
plynov a emisií znečisťujúcich vzduch; 
vyzýva Komisiu, aby podporovala úsilie 
členských štátov o vypracovanie 
cezhraničných programov pre prístavné 
oblasti hraničiace s dvoma alebo 
viacerými krajinami;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 106
Manuel Bompard
v mene skupiny GUE/NGL
Mick Wallace, Petros Kokkalis

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. vyzýva Komisiu, aby urýchlene 
splnila svoj záväzok regulovať prístup 
najznečisťujúcejších lodí do prístavov a 
donútila lode v kotviskách, aby používali 
elektrinu z pobrežnej elektrickej siete na 
zníženie emisií skleníkových plynov a 
emisií znečisťujúcich vzduch;

5. vyzýva Komisiu, aby urýchlene 
splnila svoj záväzok regulovať prístup 
najznečisťujúcejších lodí do prístavov a 
donútila lode v kotviskách, aby používali 
elektrinu z pobrežnej elektrickej siete na 
zníženie emisií skleníkových plynov a 
emisií znečisťujúcich vzduch; požaduje 
prípadný zákaz lodí, ktoré si túto 
povinnosť nesplnia, v európskych 
prístavoch; poukazuje na to, že by to 
znížilo emisie oxidov síry, oxidov dusíka a 
jemných častíc v prístavoch o viac ako 90 
% a mohlo by to znížiť emisie CO2 o 
rovnaké množstvo, ak sa elektrina vyrába 
z udržateľných zdrojov;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 107
Sara Cerdas

Návrh stanoviska
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Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. vyzýva Komisiu, aby urýchlene 
splnila svoj záväzok regulovať prístup 
najznečisťujúcejších lodí do prístavov a 
donútila lode v kotviskách, aby používali 
elektrinu z pobrežnej elektrickej siete na 
zníženie emisií skleníkových plynov a 
emisií znečisťujúcich vzduch;

5. vyzýva Komisiu, aby urýchlene 
splnila svoj záväzok regulovať prístup 
najznečisťujúcejších lodí do prístavov a 
donútila lode v kotviskách, aby používali 
elektrinu z pobrežnej elektrickej siete na 
zníženie emisií skleníkových plynov a 
emisií znečisťujúcich vzduch; vyzýva 
Komisiu, aby podporovala členské štáty 
pri modernizácii námorných prístavov s 
cieľom poskytnúť im na tento účel 
vhodne vybavenú infraštruktúru;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 108
Catherine Chabaud, Frédérique Ries, Karin Karlsbro, Fredrick Federley

Návrh stanoviska
Odsek 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5a. zdôrazňuje, že Únia preto musí 
v súlade s cieľmi Európskej zelenej 
dohody doplniť dekarbonizáciu odvetvia 
námornej dopravy strategickým prístupom 
prístavov EÚ, aby sa podporila ich úloha 
ako sprostredkovateľov energetickej 
transformácie; zdôrazňuje, že členské 
štáty by sa mali povzbudiť k stimulácii 
rozvoja prístavov s nulovými emisiami 
a k investovaniu do palivovej a nabíjacej 
infraštruktúry; tým by sa zabezpečil 
okamžitý zdravotný prínos pre všetkých 
občanov, ktorí žijú v prístavných 
a pobrežných oblastiach, a takisto by 
sa obmedzil negatívny vplyv na morskú 
a pobrežnú biodiverzitu v týchto 
oblastiach, ktoré tiež predstavujú 
rozsiahle územia, pričom niektoré z nich 
sú súčasťou sústavy Natura 2000;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 109
Pernille Weiss, Dolors Montserrat

Návrh stanoviska
Odsek 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5a. vyzýva Komisiu, aby pre prístavy 
EÚ zabezpečila zavedenie primeranej 
infraštruktúry s cieľom umožniť doprave 
prechod k nulovým emisiám počas 
kotvenia v prístave a doplniť udržateľné 
alternatívne palivá z obnoviteľných 
zdrojov pre zásobovanie na mori; v tejto 
súvislosti vyzýva Komisiu, aby prijala 
plán, ktorým sa v prípade potreby 
zabezpečí väčšie množstvo elektriny 
z pobrežnej elektrickej siete (prístavná 
energetická sieť) a iné mobilné zariadenia 
pre alternatívne palivá;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 110
Tudor Ciuhodaru

Návrh stanoviska
Odsek 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5a. vyzýva Komisiu, aby poskytla 
finančné stimuly pre ekologickú dopravu, 
napr. prostredníctvom verejného 
obstarávania a dočasných oslobodení od 
dane pre energiu dodávanú elektrickým 
plavidlám; konštatuje, že prístavy by 
mohli účtovať pohyblivé sadzby dane v 
súlade s environmentálnymi kritériami;  
vlády by zároveň mohli spolupracovať s 
finančnými inštitúciami na poskytovaní 
finančných prostriedkov na ekologickú 
dopravu;
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Or. ro

Pozmeňujúci návrh 111
Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux, Catherine Griset, Annika Bruna

Návrh stanoviska
Odsek 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5a. vyzýva európske a národné 
inštitúcie, aby boli veľmi ostražité, pokiaľ 
ide o zahraničné investície, najmä čínske 
investície do európskych prístavov, aby 
nedošlo k narušeniu hospodárskej súťaže 
v rámci Európy alebo k negatívnym 
ekologickým dopadom;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 112
Catherine Chabaud, Frédérique Ries, Karin Karlsbro, Fredrick Federley

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. zdôrazňuje význam rozšírenia 
oblastí kontroly emisií na všetky moria 
EÚ; vyzýva všetky zúčastnené strany, aby 
urýchlene súhlasili so stredozemskou 
oblasťou kontroly emisií s cieľom znížiť 
množstvo síry a oxidov dusíka z lodí;

6. zdôrazňuje význam rozšírenia 
oblastí kontroly emisií na všetky moria EÚ, 
keďže sú základným nástrojom na 
obmedzenie znečistenia ovzdušia a vody 
z námornej dopravy a prispievajú 
k riešeniu globálnej zmeny klímy; vyzýva 
všetky zúčastnené strany, aby urýchlene 
súhlasili so stredozemskou oblasťou 
kontroly emisií, ktorá čelí chronickým 
zdrojom znečistenia s nepriaznivými 
účinkami na ľudské zdravie a morskú 
biodiverzitu, s cieľom znížiť množstvo síry 
a oxidov dusíka z lodí;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 113
Pernille Weiss, Dolors Montserrat

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. zdôrazňuje význam rozšírenia 
oblastí kontroly emisií na všetky moria 
EÚ; vyzýva všetky zúčastnené strany, aby 
urýchlene súhlasili so stredozemskou 
oblasťou kontroly emisií s cieľom znížiť 
množstvo síry a oxidov dusíka z lodí;

6. zdôrazňuje pozitívnu úlohu, ktorú 
majú oblastí kontroly emisií pre životné 
prostredie a verejné zdravie; zdôrazňuje 
význam rozšírenia oblastí kontroly emisií, 
a to predovšetkým zo súčasných oblastí 
Severného a Baltského mora na všetky 
moria EÚ; vyzýva všetky zúčastnené 
strany, aby urýchlene súhlasili so 
stredozemskou oblasťou kontroly emisií 
s cieľom znížiť množstvo síry a oxidov 
dusíka z lodí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 114
Anna Zalewska

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. zdôrazňuje význam rozšírenia 
oblastí kontroly emisií na všetky moria 
EÚ; vyzýva všetky zúčastnené strany, aby 
urýchlene súhlasili so stredozemskou 
oblasťou kontroly emisií s cieľom znížiť 
množstvo síry a oxidov dusíka z lodí;

6. zdôrazňuje význam rozšírenia 
oblastí kontroly emisií na všetky moria EÚ 
s cieľom znížiť množstvo síry a oxidov 
dusíka z lodí; považuje za nevyhnutné, aby 
všetky zúčastnené strany urýchlene 
súhlasili so stredozemskou oblasťou 
kontroly emisií vzhľadom na to, že 
Baltské more a Severné more sú už 
oblasťami kontroly emisií, s cieľom 
zabezpečiť environmentálnu súdržnosť 
a hospodársku rovnováhu vo vodách EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 115
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Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux, Catherine Griset, Annika Bruna

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. zdôrazňuje význam rozšírenia 
oblastí kontroly emisií na všetky moria 
EÚ; vyzýva všetky zúčastnené strany, aby 
urýchlene súhlasili so stredozemskou 
oblasťou kontroly emisií s cieľom znížiť 
množstvo síry a oxidov dusíka z lodí;

6. zdôrazňuje význam rozšírenia 
oblastí kontroly emisií na všetky moria EÚ, 
najmä tie z najvzdialenejší regiónov; 
vyzýva všetky zúčastnené strany, aby 
urýchlene súhlasili so stredozemskou 
oblasťou kontroly emisií s cieľom znížiť 
množstvo síry a oxidov dusíka z lodí;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 116
Manuel Bompard
v mene skupiny GUE/NGL
Mick Wallace, Petros Kokkalis

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. zdôrazňuje význam rozšírenia 
oblastí kontroly emisií na všetky moria 
EÚ; vyzýva všetky zúčastnené strany, aby 
urýchlene súhlasili so stredozemskou 
oblasťou kontroly emisií s cieľom znížiť 
množstvo síry a oxidov dusíka z lodí;

6. zdôrazňuje význam rozšírenia 
oblastí kontroly emisií na všetky moria 
EÚ; vyzýva všetky zúčastnené strany, aby 
urýchlene súhlasili s tým, že Stredozemné 
more sa stane oblasťou kontroly emisií s 
cieľom znížiť množstvo síry a oxidov 
dusíka z lodí;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 117
Jutta Paulus

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh
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6. zdôrazňuje význam rozšírenia 
oblastí kontroly emisií na všetky moria 
EÚ; vyzýva všetky zúčastnené strany, aby 
urýchlene súhlasili so stredozemskou 
oblasťou kontroly emisií s cieľom znížiť 
množstvo síry a oxidov dusíka z lodí;

6. zdôrazňuje význam rozšírenia 
oblastí kontroly emisií na všetky moria 
EÚ; vyzýva všetky zúčastnené strany, aby 
urýchlene súhlasili so stredozemskou 
oblasťou kontroly emisií s cieľom znížiť 
množstvo emisií síry a oxidov dusíka 
z lodí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 118
Pernille Weiss, Dolors Montserrat

Návrh stanoviska
Odsek 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6a. víta skutočnosť, že IMO v roku 
2021 plánuje prijať globálne nariadenie 
o obmedzení tzv. emisií čierneho uhlíka, 
a zdôrazňuje a podporuje možnosť 
dohodnúť sa na zákaze používania 
ťažkých vykurovacích olejov s vysokými 
emisiami v Arktíde;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 119
Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux, Catherine Griset, Annika Bruna

Návrh stanoviska
Odsek 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6a. je obzvlášť znepokojený súčasným 
stavom a budúcnosťou Stredozemia, 
„uzavretého“ mora, ktoré napriek tomu 
musí zostať privilegovanou oblasťou 
tranzitu a plavby;

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 120
Jutta Paulus

Návrh stanoviska
Odsek 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6a. vyzýva Komisiu, aby vypracovala 
legislatívny návrh na postupné ukončenie 
používania a dopĺňania lodných palív 
v európskych vodách a prístavoch 
najneskôr do roku 2025;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 121
Pernille Weiss, Dolors Montserrat

Návrh stanoviska
Odsek 6 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6b. víta zavedenie celosvetového 
stropu obsahu síry, ktoré nadobudlo 
účinnosť 1. januára 2020; podporuje 
celosvetový strop obsahu síry, ktorý 
obmedzuje obsah síry v ťažkých 
vykurovacích olejoch používaných na 
palube lodí, ktoré sa plavia mimo oblastí 
kontroly emisií, z 3,50 % na 0,50 % m/m, 
a zdôrazňuje, že tento celosvetový strop 
výrazne zníži množstvo oxidov síry 
pochádzajúcich z lodí a mal by mať 
významný prínos pre zdravie a životné 
prostredie na svete, najmä pre obyvateľov 
žijúcich v blízkosti prístavov a pobrežia; 
vyzýva Komisiu, aby posúdila možnosť 
rozšírenia oblastí kontroly emisií 
a presadzovala ju prostredníctvom IMO 
na celosvetovej úrovni;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 122
Pernille Weiss, Dolors Montserrat

Návrh stanoviska
Odsek 6 c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6c. uznáva, že účinné a riadne 
dodržiavanie emisných limitov síry sa 
zabezpečuje najmä prostredníctvom 
efektívnych prístavných kontrol, keď e 
loď zastaví v prístave na účely vyloženia 
nákladu alebo načerpania lodného paliva; 
v tejto súvislosti zdôrazňuje výzvu 
zabezpečiť účinné a dôveryhodné 
dodržiavanie stropu obsahu síry, pokiaľ 
sa oblasti kontroly emisií rozšíria aj na 
Stredozemie; v tejto súvislosti žiada, aby 
IMO navrhla riešenie na zabezpečenie 
riadneho dodržiavania týchto limitov zo 
strany príslušných prístavných štátov 
(Alžírsko, Egypt, Líbya, Maroko 
a Tunisko);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 123
Pernille Weiss, Dolors Montserrat, Jens Gieseke

Návrh stanoviska
Odsek 7

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7. zdôrazňuje, že EÚ by mala ísť 
príkladom tým, že stanoví prísne 
požiadavky na čistú námornú dopravu 
a zároveň tým, že bude presadzovať 
ambiciózne opatrenia na medzinárodných 
fórach, ako je Medzinárodná námorná 
organizácia (IMO).

7. zdôrazňuje, že EÚ by mala ísť 
príkladom tým, že stanoví ambiciózne 
právne požiadavky pre čistú námornú 
dopravu bez toho, aby bola ohrozená 
dohoda o klíme na celosvetovej úrovni, 
a to prostredníctvom IMO, ktorá umožní 
námornej doprave postupne ukončiť 
vypúšťanie emisií skleníkových plynov 
globálne v čo najkratšom termíne 
a v súlade s politickými cieľmi 
vychádzajúcimi z Parížskej dohody;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 124
Rovana Plumb

Návrh stanoviska
Odsek 7

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7. zdôrazňuje, že EÚ by mala ísť 
príkladom tým, že stanoví prísne 
požiadavky na čistú námornú dopravu 
a zároveň tým, že bude presadzovať 
ambiciózne opatrenia na medzinárodných 
fórach, ako je Medzinárodná námorná 
organizácia (IMO).

7. zdôrazňuje, že EÚ by mala ísť 
príkladom na medzinárodnej úrovni tým, 
že prijme metódy modelovania 
námorných obchodných tokov, ktoré 
musia zohľadňovať dôsledky Parížskej 
dohody, a opatrenia podporované v rámci 
počiatočnej stratégie Medzinárodnej 
námornej organizácie (IMO);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 125
Javi López

Návrh stanoviska
Odsek 7

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7. zdôrazňuje, že EÚ by mala ísť 
príkladom tým, že stanoví prísne 
požiadavky na čistú námornú dopravu 
a zároveň tým, že bude presadzovať 
ambiciózne opatrenia na medzinárodných 
fórach, ako je Medzinárodná námorná 
organizácia (IMO).

7. zdôrazňuje, že EÚ by mala ísť 
príkladom tým, že stanoví prísne 
požiadavky na čistú vnútroštátnu námornú 
dopravu a zároveň tým, že bude 
presadzovať ambiciózne opatrenia na 
medzinárodných fórach, ako je 
Medzinárodná námorná organizácia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 126
Manuel Bompard
v mene skupiny GUE/NGL
Mick Wallace, Petros Kokkalis
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Návrh stanoviska
Odsek 7

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7. zdôrazňuje, že EÚ by mala ísť 
príkladom tým, že stanoví prísne 
požiadavky na čistú námornú dopravu a 
zároveň tým, že bude presadzovať 
ambiciózne opatrenia na medzinárodných 
fórach, ako je Medzinárodná námorná 
organizácia (IMO).

7. zdôrazňuje, že EÚ by mala ísť 
príkladom tým, že stanoví prísne 
požiadavky na čistú námornú dopravu a 
zároveň tým, že bude presadzovať aspoň 
tak ambiciózne opatrenia na 
medzinárodných fórach, ako je 
Medzinárodná námorná organizácia 
(IMO).

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 127
Sara Cerdas

Návrh stanoviska
Odsek 7

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7. zdôrazňuje, že EÚ by mala ísť 
príkladom tým, že stanoví prísne 
požiadavky na čistú námornú dopravu a 
zároveň tým, že bude presadzovať 
ambiciózne opatrenia na medzinárodných 
fórach, ako je Medzinárodná námorná 
organizácia (IMO).

7. zdôrazňuje, že EÚ by mala ísť 
príkladom tým, že stanoví prísne 
požiadavky na čistú námornú dopravu a 
zároveň tým, že bude presadzovať 
ambiciózne opatrenia na medzinárodných 
fórach, ako je Medzinárodná námorná 
organizácia (IMO); naliehavo vyzýva 
Komisiu, aby zabezpečila výmenu 
osvedčených postupov medzi členskými 
štátmi;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 128
Catherine Chabaud, Frédérique Ries, Karin Karlsbro, Fredrick Federley

Návrh stanoviska
Odsek 7 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7a. zdôrazňuje, že kombinovaná 
preprava tovaru prispieva k znižovaniu 
emisií z dopravy podporou prechodu 
z cestnej nákladnej dopravy na modely 
dopravy s nižšími emisiami vrátane 
riečnej nákladnej dopravy s nulovými 
emisiami; zdôrazňuje, že účinnejšia 
a čistejšia námorná doprava by sa mala 
podporovať prostredníctvom 
multimodálnej dopravy s cieľom zvýšiť 
efektívnosť a alternatívy s nízkymi 
emisiami; takisto zdôrazňuje, že vodná 
doprava s nulovými emisiami je kľúčom 
k vytvoreniu udržateľného modálneho 
prechodu z cesty na vodu, a je preto 
nevyhnutné podporiť investície do 
palivových a nabíjacích infraštruktúr vo 
vnútrozemských prístavoch.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 129
Manuel Bompard
v mene skupiny GUE/NGL
Mick Wallace, Petros Kokkalis

Návrh stanoviska
Odsek 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7a. žiada, aby sa venovala osobitná 
pozornosť výletným lodiam; požaduje, aby 
sa na ne čo najskôr uplatnili prísne 
emisné normy, a to s rizikom odmietnutia 
vstupu do európskych prístavov; žiada, 
aby bol prístup do prístavov vo vnútri 
miest obmedzený na lode s nulovými 
emisiami oxidov dusíka, oxidov síry a 
jemných častíc; požaduje obmedzenie 
prístupu do chránených morských oblastí; 
trvá na tom, aby sa zakázalo zvyšovanie 
prijímacej kapacity v prístavoch.

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 130
Jutta Paulus

Návrh stanoviska
Odsek 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7a. zdôrazňuje význam uplatňovania 
európskych noriem pracovného práva pre 
všetky lode, ktoré vstupujú na územie 
EHP bez ohľadu na vlajkový štát; vyzýva 
Komisiu, aby pravidelne kontrolovala, či 
prevádzkovatelia lodí dodržiavajú 
pracovné právo EÚ.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 131
Catherine Chabaud, Frédérique Ries, Karin Karlsbro, Fredrick Federley

Návrh stanoviska
Odsek 7 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7b. pripomína, že rozoberanie lodí je 
odvetvím, ktoré sa vo veľkej miere 
vykonáva mimo Európskej únie a ktoré sa 
zvyčajne uskutočňuje v zlých pracovných 
a environmentálnych podmienkach, čo 
vedie k porušovaniu ľudských práv a má 
negatívny vplyv na ľudské zdravie, ako aj 
na morské ekosystémy; vyzýva preto 
Komisiu, aby v rámci súčasných právnych 
predpisov Únie, ktorými sa predovšetkým 
nezabraňuje európskym vlastníkom lodí 
prevádzať svoje plavidlá pod vlajky iných 
štátov alebo ich predávať, riešila 
nedostatky súvisiace s rozoberaním lodí, 
a to ešte pred rozobratím; zdôrazňuje 
však, že EÚ nemá zariadenia spôsobilé na 
rozoberanie lodí na svojom území, najmä 
plavidiel väčších rozmerov; vyzýva preto 
Komisiu a členské štáty, aby v rámci 
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plánu obnovy európskeho priemyslu 
podporili vytvorenie a investovanie do 
skutočnej európskej siete na rozoberanie 
lodí, ktorá bude v súlade so sociálnymi 
a environmentálnymi kritériami.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 132
Catherine Chabaud, Frédérique Ries, Karin Karlsbro

Návrh stanoviska
Odsek 7 c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7c. vyzýva Komisiu, aby posúdila 
relevantnosť a uskutočniteľnosť 
vytvorenia európskej vlajky so spoločnými 
normami s cieľom bojovať proti lacným 
vlajkám a podporovať rozvoj 
medzinárodných noriem, ktoré sú 
sociálnejšie a šetrnejšie k životnému 
prostrediu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 133
Catherine Chabaud, Frédérique Ries, Karin Karlsbro, Fredrick Federley

Návrh stanoviska
Odsek 7 d (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7d. pripomína, že námorná doprava je 
stredobodom života a rozvoja 
najvzdialenejších regiónov, pokiaľ ide 
o prepojenie a prístup k základným 
tovarom a službám; zdôrazňuje, že takéto 
regióny predstavujú vstupné centrá 
biodiverzity, ktoré je potrebné zachovať; 
vyzýva preto Komisiu, aby pri zavádzaní 
ekologickejších lodí a príslušnej 
infraštruktúry náležite zohľadnila 
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najvzdialenejšie regióny.

Or. en


