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Pozmeňujúci návrh 1
Damien Carême
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek -1 (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

-1. keďže článok XX GATT umožňuje 
členom WTO vykonávať opatrenia 
potrebné na ochranu života alebo zdravia 
ľudí, zvierat alebo rastlín (b) alebo 
prírodných zdrojov (g);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2
Damien Carême
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek -1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

-1a. keďže v oznámení Komisie o 
Európskej zelenej dohode sa uvádza, že 
mechanizmus kompenzácie uhlíka na 
hraniciach by mal byť alternatívou 
opatrení na riešenie rizika úniku uhlíka v 
systéme EÚ na obchodovanie s emisiami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 3
Damien Carême
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek -1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh
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-1b. keďže v nedávno uverejnenej 
správe Európskeho dvora audítorov sa 
dospelo k záveru, že súčasný systém 
bezodplatného prideľovania kvót v rámci 
EU ETS nemotivuje priemyselné odvetvia 
k dekarbonizácii;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 4
Damien Carême
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek -1 c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

-1c. keďže preskúmania vedeckej 
literatúry ukazujú, že neexistujú dôkazy o 
tom, že EU ETS mal rozsiahle negatívne 
alebo pozitívne účinky na 
konkurencieschopnosť regulovaných 
podnikov, ani neexistuje dôkaz o 
výraznom úniku uhlíka1a;
_________________
1a Vplyv systému EÚ na obchodovanie s 
emisiami na konkurencieschopnosť a 
únik uhlíka: ekonometrické dôkazy 
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1
080/14693062.2018.1502145.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 5
Jens Geier
v mene skupiny S&D

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. víta Parížsku dohodu, zelenú 1. víta Parížsku dohodu ako 
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dohodu a cieľ dosiahnuť klimatickú 
neutralitu do roku 2050; berie na vedomie 
nedostatočné medzinárodné úsilie v oblasti 
klímy; domnieva sa, že mechanizmus EÚ 
na prispôsobenie hraničných hodnôt uhlíka 
(„mechanizmus“) by mohol podnietiť 
medzinárodné úsilie v boji proti zmene 
klímy;

medzinárodný záväzok bojovať proti 
zmene klímy a zdôrazňuje potrebu 
vykonať dôkladné vyhodnotenie všetkých 
medzinárodných súborov pravidiel, 
pokiaľ ide o ich zlučiteľnosť s cieľmi v 
oblasti klímy; víta európske úsilie v tejto 
súvislosti, ako je zelená dohoda a cieľ 
dosiahnuť nákladovo efektívnu, sociálne 
vyváženú a spravodlivú transformáciu 
vedúcu ku klimatickej neutralite 
najneskôr do roku 2050; so znepokojením 
berie na vedomie nedostatočné 
medzinárodné úsilie a opatrenia v oblasti 
klímy, najmä pokiaľ ide o vykonávanie 
rozhodnutí prijatých v rámci Parížskej 
dohody, ako aj o odstúpenie USA od 
dohody; domnieva sa, že mechanizmus EÚ 
na prispôsobenie hraničných hodnôt uhlíka 
(„mechanizmus“) môže podnietiť dovoz s 
nízkymi emisiami do EÚ, vytváranie trhov 
s nízkoemisnými technológiami a 
výrobkami v EÚ, zvýšené medzinárodné 
úsilie v boji proti zmene klímy a 
predstavovať prvý krok smerom k 
medzinárodnému stanovovaniu cien 
uhlíka, keďže decentralizované opatrenia 
na ochranu klímy nie sú dostatočné na 
boj proti zmene klímy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 6
Tomas Tobé, Angelika Niebler, Maria da Graça Carvalho, Edina Tóth, Tom Berendsen, 
Hildegard Bentele, Adam Jarubas, Henna Virkkunen, Salvatore De Meo, François-
Xavier Bellamy, Eva Maydell, Marian-Jean Marinescu, Pernille Weiss, Maria Spyraki, 
Massimiliano Salini, Angelika Winzig, Sara Skyttedal, Ioan-Rareş Bogdan, Jerzy Buzek, 
Pilar del Castillo Vera
v mene skupiny PPE

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. víta Parížsku dohodu, zelenú 
dohodu a cieľ dosiahnuť klimatickú 
neutralitu do roku 2050; berie na vedomie 

1. víta Parížsku dohodu, zelenú 
dohodu a cieľ dosiahnuť klimatickú 
neutralitu do roku 2050; berie na vedomie 



PE658.773v01-00 6/66 AM\1214422SK.docx

SK

nedostatočné medzinárodné úsilie v 
oblasti klímy; domnieva sa, že 
mechanizmus EÚ na prispôsobenie 
hraničných hodnôt uhlíka 
(„mechanizmus“) by mohol podnietiť 
medzinárodné úsilie v boji proti zmene 
klímy;

výrazné rozdiely v úsilí v oblasti klímy 
medzi rôznymi krajinami; zdôrazňuje, že 
politika EÚ v oblasti klímy musí ísť ruka 
v ruke so zvýšeným hospodárskym rastom 
a konkurencieschopnosťou európskeho 
priemyslu na základe zásad slobodnej a 
spravodlivej hospodárskej súťaže; 
domnieva sa, že mechanizmus EÚ na 
prispôsobenie hraničných hodnôt uhlíka 
(„mechanizmus“) by mal slúžiť na 
podnietenie medzinárodného úsilia v boji 
proti zmene klímy, a preto žiada Komisiu, 
aby zvážila všetky dostupné možnosti a 
zároveň vypracovala návrh na takýto 
mechanizmus;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7
Paolo Borchia

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. víta Parížsku dohodu, zelenú 
dohodu a cieľ dosiahnuť klimatickú 
neutralitu do roku 2050; berie na vedomie 
nedostatočné medzinárodné úsilie v 
oblasti klímy; domnieva sa, že 
mechanizmus EÚ na prispôsobenie 
hraničných hodnôt uhlíka 
(„mechanizmus“) by mohol podnietiť 
medzinárodné úsilie v boji proti zmene 
klímy;

1. vyjadruje poľutovanie nad 
nedostatočným medzinárodným úsilím o 
dosiahnutie klimatickej neutrality; 
konštatuje, že EÚ je zodpovedná len za 9 
% celosvetových úrovní emisií 
skleníkových plynov, a zdôrazňuje, že ak 
sa neprijmú záväzné nástroje na podporu 
celosvetového záväzku znížiť úrovne 
znečistenia, úsilie EÚ v oblasti životného 
prostredia, ako aj konkurencieschopnosť 
hospodárstva EÚ budú negatívne 
kompenzované nedodržiavaním emisií 
skleníkových plynov zo strany iných 
významných medzinárodných výrobcov, ; 
domnieva sa, že mechanizmus EÚ na 
prispôsobenie hraničných hodnôt uhlíka 
(„mechanizmus“) by mohol podnietiť 
medzinárodné úsilie v boji proti zmene 
klímy;

Or. en



AM\1214422SK.docx 7/66 PE658.773v01-00

SK

Pozmeňujúci návrh 8
Damien Carême
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. víta Parížsku dohodu, zelenú 
dohodu a cieľ dosiahnuť klimatickú 
neutralitu do roku 2050; berie na vedomie 
nedostatočné medzinárodné úsilie v 
oblasti klímy; domnieva sa, že 
mechanizmus EÚ na prispôsobenie 
hraničných hodnôt uhlíka 
(„mechanizmus“) by mohol podnietiť 
medzinárodné úsilie v boji proti zmene 
klímy;

1. víta Parížsku dohodu a zelenú 
dohodu; podporuje dosiahnutie 
klimatickej neutrality do roku 2040 a 
strednodobý cieľ znížiť emisie uhlíka o 
65 % do roku 2030; berie na vedomie 
nedostatok medzinárodných mechanizmov 
na zabezpečenie dosiahnutia cieľov v 
oblasti klímy v súlade s Parížskou 
dohodou; domnieva sa, že mechanizmus 
EÚ na prispôsobenie hraničných hodnôt 
uhlíka („mechanizmus“) by mal podnietiť 
medzinárodné úsilie v boji proti zmene 
klímy, a vytvoriť tak pozitívny kolobeh na 
boj proti zmene klímy na medzinárodnej 
úrovni;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 9
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst, Sira Rego

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. víta Parížsku dohodu, zelenú 
dohodu a cieľ dosiahnuť klimatickú 
neutralitu do roku 2050; berie na vedomie 
nedostatočné medzinárodné úsilie v oblasti 
klímy; domnieva sa, že mechanizmus EÚ 
na prispôsobenie hraničných hodnôt uhlíka 
(„mechanizmus“) by mohol podnietiť 
medzinárodné úsilie v boji proti zmene 
klímy;

1. pripomína medzinárodné záväzky 
Únie podľa Parížskej dohody; uznáva 
zelenú dohodu, cieľ dosiahnuť klimatickú 
neutralitu do roku 2050 a nedávno 
oznámený cieľ znížiť do roku 2030 emisie 
skleníkových plynov aspoň o 55 %; berie 
na vedomie nedostatočné medzinárodné 
úsilie v oblasti klímy; domnieva sa, že 
mechanizmus EÚ na prispôsobenie 
hraničných hodnôt uhlíka 
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(„mechanizmus“) by mohol podnietiť 
medzinárodné úsilie v boji proti zmene 
klímy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 10
Eleonora Evi, Ignazio Corrao

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. víta Parížsku dohodu, zelenú 
dohodu a cieľ dosiahnuť klimatickú 
neutralitu do roku 2050; berie na vedomie 
nedostatočné medzinárodné úsilie v oblasti 
klímy; domnieva sa, že mechanizmus EÚ 
na prispôsobenie hraničných hodnôt uhlíka 
(„mechanizmus“) by mohol podnietiť 
medzinárodné úsilie v boji proti zmene 
klímy;

1. víta Parížsku dohodu, zelenú 
dohodu a cieľ dosiahnuť klimatickú 
neutralitu do roku 2050; berie na vedomie 
nedostatočné medzinárodné úsilie v oblasti 
klímy; domnieva sa, že ak by bol 
mechanizmus EÚ na prispôsobenie 
hraničných hodnôt uhlíka 
(„mechanizmus“) starostlivo navrhnutý v 
rámci komplexného politického balíka a 
sprevádzaný prísnejšími opatreniami v 
oblasti multilaterálnej koordinácie, mohol 
by podnietiť medzinárodné úsilie v boji 
proti zmene klímy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 11
Sara Skyttedal

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. víta Parížsku dohodu, zelenú 
dohodu a cieľ dosiahnuť klimatickú 
neutralitu do roku 2050; berie na vedomie 
nedostatočné medzinárodné úsilie v oblasti 
klímy; domnieva sa, že mechanizmus EÚ 
na prispôsobenie hraničných hodnôt uhlíka 
(„mechanizmus“) by mohol podnietiť 

1. víta Parížsku dohodu, zelenú 
dohodu a cieľ dosiahnuť klimatickú 
neutralitu do roku 2050; berie na vedomie 
nedostatočné medzinárodné úsilie v oblasti 
klímy; domnieva sa, že mechanizmus EÚ 
na prispôsobenie hraničných hodnôt uhlíka 
(„mechanizmus“), ktorý je zlučiteľný s 
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medzinárodné úsilie v boji proti zmene 
klímy;

dohodami Svetovej obchodnej 
organizácie, by mohol podnietiť 
medzinárodné úsilie v boji proti zmene 
klímy len v prípade, že sa nedosiahne 
pokrok pri stanovení globálnej ceny 
uhlíka;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 12
Izabela-Helena Kloc
v mene skupiny ECR
Elżbieta Kruk, Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski, Jessica Stegrud, Margarita 
de la Pisa Carrión

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. víta Parížsku dohodu, zelenú 
dohodu a cieľ dosiahnuť klimatickú 
neutralitu do roku 2050; berie na vedomie 
nedostatočné medzinárodné úsilie v oblasti 
klímy; domnieva sa, že mechanizmus EÚ 
na prispôsobenie hraničných hodnôt uhlíka 
(„mechanizmus“) by mohol podnietiť 
medzinárodné úsilie v boji proti zmene 
klímy;

1. uznáva Parížsku dohodu, zelenú 
dohodu a spoločný cieľ EÚ dosiahnuť 
klimatickú neutralitu do roku 2050; berie 
na vedomie nedostatočné medzinárodné 
úsilie v oblasti klímy; domnieva sa, že 
mechanizmus EÚ na prispôsobenie 
hraničných hodnôt uhlíka 
(„mechanizmus“) by mohol podnietiť 
medzinárodné úsilie v boji proti zmene 
klímy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 13
Jens Geier
v mene skupiny S&D

Návrh stanoviska
Odsek 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. konštatuje, že EÚ je najväčším 
svetovým dovozcom uhlíka a že obsah 
uhlíka v tovare vyvážanom z Európy je 
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výrazne nižší ako obsah uhlíka v 
dovážanom tovare; na základe toho 
usudzuje, že európske úsilie v boji proti 
zmene klímy je vyššie ako priemerné 
medzinárodné úsilie; zdôrazňuje, že na 
meranie celkového vplyvu Únie na klímu 
by sa v metóde nahlasovania nemali 
zohľadňovať len územné emisie, ale aj 
emisie z dovozu do EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 14
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst, Sira Rego

Návrh stanoviska
Odsek 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. zdôrazňuje, že podľa posúdenia 
vplyvu Komisie je bez odstraňovania 
uhlíka záchytmi (lesy, pôda atď.) 
skutočným cieľom znížiť emisie do roku 
2030 o 52,8 %, a nie 55 %; zdôrazňuje, že 
s cieľom dodržať dlhodobý cieľ Parížskej 
dohody obmedziť zvýšenie teploty na 1,5 
°C v porovnaní s predindustriálnou 
úrovňou najlepšie dostupné vedecké údaje 
a OSN odporúčajú zníženie do roku 2030 
minimálne o 65 %;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 15
Paolo Borchia

Návrh stanoviska
Odsek 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. zdôrazňuje, že zabránenie riziku 
úniku uhlíka je predpokladom zachovania 
konkurencieschopnosti priemyslu EÚ, 
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pretože prispieva k znižovaniu emisií na 
celosvetovej úrovni a zároveň zachováva 
pracovné miesta a investície v Európe; 
zdôrazňuje, že strategické odvetvia, ako je 
oceľ, sú zvlášť vystavené z hľadiska 
vplyvu na ich produkciu a investičnú 
kapacitu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 16
Sara Skyttedal

Návrh stanoviska
Odsek 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. mechanizmus (klimatické clá) 
musí byť v súlade s dohodami Svetovej 
obchodnej organizácie a musí byť 
nediskriminačný a jednoduchý, okrem 
toho by mal zabrániť zhoršeniu možností 
európskych spoločností v oblasti vývozu 
do tretích krajín v podobe odvetných 
opatrení;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 17
Damien Carême
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. zdôrazňuje, že hlavným cieľom 
mechanizmu je uľahčiť dosiahnutie 
uhlíkovej neutrality; zdôrazňuje, že 
mechanizmus by mal umožniť 
európskemu priemyslu významne prispieť 
k plneniu ambícií Európskej únie v oblasti 
klímy;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 18
Klemen Grošelj, Andrus Ansip, Christophe Grudler

Návrh stanoviska
Odsek 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. zdôrazňuje, že je potrebné 
presadzovať ambície Únie v oblasti klímy 
v súlade so zámerom dosiahnuť 
klimatickú neutralitu do roku 2050 a so 
zvýšeným cieľom do roku 2030 a zároveň 
zabezpečiť, aby sa dôsledne uplatňovala 
zásada „znečisťovateľ platí“;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 19
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst, Sira Rego

Návrh stanoviska
Odsek 1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1b. zdôrazňuje, že ciele Únie týkajúce 
sa znižovania emisií skleníkových plynov 
sú neobjektívne, ak ignorujú emisie 
z dovážaných tovarov a služieb; vyjadruje 
hlboké znepokojenie nad tým, že 
nedostatočný cieľ týkajúci sa dovážaných 
emisií vytvára jav, v rámci ktorého sa 
emisie EÚ znižujú prostredníctvom 
prenosu emisií do tretích krajín a 
premiestnenia priemyselných činností; 
zdôrazňuje, že dosiahnutie klimatickej 
neutrality Únie do roku 2050 nemožno 
dosiahnuť na úkor tretích krajín 
premiestňovaním znečisťujúcich odvetví, 
ktoré poškodzujú životné prostredie a 
miestne obyvateľstvo; naliehavo vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby pri 
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vymedzovaní svojich cieľov v oblasti 
klímy uplatnili prístup založený na 
uhlíkovej stope;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 20
Damien Carême
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1b. vyzýva Komisiu, aby vo svojom 
nadchádzajúcom návrhu zohľadnila 
sociálny rozmer mechanizmu; zdôrazňuje, 
že je potrebné posúdiť riziká 
premiestnenia priemyselných odvetví 
a výkonu ich činností v rámci EÚ aj mimo 
EÚ, ktoré môže byť spôsobené 
neprimerane navrhnutým mechanizmom; 
zdôrazňuje tiež, že je potrebné posúdiť 
vplyv každej možnosti na spotrebiteľov a 
koncových používateľov s cieľom 
zabezpečiť spravodlivé rozdelenie záťaže; 
podporuje možnosť, ktorou by sa 
zabezpečilo, že mechanizmus bude 
motivovať priemyselné odvetvia k tomu, 
aby sa zapojili do značného úsilia 
zameraného na dekarbonizáciu ich 
výrobných procesov, a zároveň ich bude 
chrániť pred nekalou hospodárskou 
súťažou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 21
Eleonora Evi, Ignazio Corrao

Návrh stanoviska
Odsek 2
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. zdôrazňuje, že vďaka 
medzinárodným cenám uhlíka a plne 
konkurencieschopným nízkoemisným 
riešeniam tento mechanizmus zastará; 
zdôrazňuje preto, že EÚ musí zintenzívniť 
úsilie v tejto súvislosti;

2. zdôrazňuje, že vďaka 
medzinárodným cenám uhlíka a plne 
konkurencieschopným riešeniam s nízkymi 
až nulovými emisiami tento mechanizmus 
zastará, pretože vytvorenie mechanizmu 
kompenzácie uhlíka na hraniciach 
nemusí nevyhnutne zabezpečiť ďalšiu 
dekarbonizáciu dotknutých odvetví a 
materiálov v Európe, a preto si vyžaduje 
dodatočné opatrenia; zdôrazňuje preto, že 
EÚ musí zintenzívniť úsilie v tejto 
súvislosti prijatím ambicióznejších a 
účinnejších noriem, kvót a štandardov, 
ktoré by stimulovali rozvoj vedúcich trhov 
s udržateľnejšími priemyselnými 
materiálmi a výrobkami, najmä s tými, 
ktoré majú vysoké požiadavky na 
kapitálové výdavky; vyzýva Komisiu, aby 
tento mechanizmus navrhla ako súčasť 
komplexného a dlhodobého politického 
balíka, ktorý bude v súlade s dosiahnutím 
vysoko energeticky účinného 
hospodárstva efektívne využívajúceho 
zdroje s nulovou bilanciou emisií 
skleníkových plynov, ktoré bude plne 
založené na obnoviteľných zdrojoch 
energie, najneskôr do roku 2050;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 22
Jens Geier
v mene skupiny S&D

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. zdôrazňuje, že vďaka 
medzinárodným cenám uhlíka a plne 
konkurencieschopným nízkoemisným 
riešeniam tento mechanizmus zastará; 
zdôrazňuje preto, že EÚ musí zintenzívniť 
úsilie v tejto súvislosti;

2. zdôrazňuje, že mechanizmus 
nemôže pomôcť v boji proti nepriamemu 
úniku uhlíka; ďalej zdôrazňuje, že 
dostatočné medzinárodné úsilie v oblasti 
klímy napríklad prostredníctvom 
medzinárodných cien uhlíka a plne 
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konkurencieschopných technológií, 
výrobkov a výrobných postupov s nízkymi 
emisiami spôsobí, že tento mechanizmus 
zastará; nabáda Komisiu, aby tento 
mechanizmus navrhla ako prechodné 
opatrenie a aby v tejto súvislosti 
zintenzívnila úsilie vytvorením 
dôkladného rámca na podporu priemyslu 
a spoločnosti v rámci prechodu na 
nízkouhlíkové hospodárstvo a zapojením 
sa do diplomacie v oblasti klímy.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 23
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst, Sira Rego

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. zdôrazňuje, že vďaka 
medzinárodným cenám uhlíka a plne 
konkurencieschopným nízkoemisným 
riešeniam tento mechanizmus zastará; 
zdôrazňuje preto, že EÚ musí zintenzívniť 
úsilie v tejto súvislosti;

2. zdôrazňuje, že vďaka 
medzinárodným cenám uhlíka a plne 
konkurencieschopným nízkoemisným 
riešeniam by tento mechanizmus mohol 
zastarať; zdôrazňuje, že rozhodnutie USA 
odstúpiť od Parížskej dohody výrazne 
oslabilo celosvetovú reakciu na zmenu 
klímy; zdôrazňuje preto, že EÚ musí pri 
uplatňovaní mechanizmu zintenzívniť 
úsilie v tejto súvislosti; pripomína, že Únia 
má historickú zodpovednosť za 
hromadenie skleníkových plynov, a preto 
je povinná prijať ambiciózne opatrenia v 
oblasti klímy a životného prostredia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 24
Tomas Tobé, Eva Maydell, Marian-Jean Marinescu, Pernille Weiss, Maria Spyraki, 
Massimiliano Salini, Angelika Winzig, Sara Skyttedal, Ioan-Rareş Bogdan, Jerzy Buzek, 
Pilar del Castillo Vera, Maria da Graça Carvalho, Angelika Niebler, Edina Tóth, Tom 
Berendsen, Hildegard Bentele, Adam Jarubas, Henna Virkkunen, Salvatore De Meo, 
François-Xavier Bellamy
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v mene skupiny PPE

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. zdôrazňuje, že vďaka 
medzinárodným cenám uhlíka a plne 
konkurencieschopným nízkoemisným 
riešeniam tento mechanizmus zastará; 
zdôrazňuje preto, že EÚ musí zintenzívniť 
úsilie v tejto súvislosti;

2. zdôrazňuje, že vďaka 
medzinárodným cenám uhlíka a plne 
konkurencieschopným nízkoemisným 
riešeniam tento mechanizmus zastará; 
zdôrazňuje preto, že EÚ musí zintenzívniť 
úsilie v tejto súvislosti; pripomína, že 
mnohé technické riešenia na zníženie 
emisií CO2 sú stále v pilotnej fáze a 
zďaleka nie sú ekonomicky 
uskutočniteľné; zdôrazňuje, že vyššie 
ambície Únie v oblasti klímy, ktoré sú 
jadrom zelenej dohody, zvýšia riziko 
úniku uhlíka v mnohých priemyselných 
odvetviach;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 25
Markus Pieper, Massimiliano Salini

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. zdôrazňuje, že vďaka 
medzinárodným cenám uhlíka a plne 
konkurencieschopným nízkoemisným 
riešeniam tento mechanizmus zastará; 
zdôrazňuje preto, že EÚ musí zintenzívniť 
úsilie v tejto súvislosti;

2. zdôrazňuje, že vďaka 
medzinárodným cenám uhlíka a plne 
konkurencieschopným nízkoemisným 
riešeniam tento mechanizmus zastará; 
zdôrazňuje preto, že EÚ musí zintenzívniť 
úsilie v tejto súvislosti; zdôrazňuje, že 
vyššie ambície Únie v oblasti klímy, ktoré 
sú jadrom zelenej dohody, zvýšia riziko 
úniku uhlíka v mnohých priemyselných 
odvetviach; vyzýva Komisiu, aby 
zabezpečila komplexnú a včasnú ochranu 
pred únikom uhlíka vo všetkých 
odvetviach;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 26
Damien Carême
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. zdôrazňuje, že vďaka 
medzinárodným cenám uhlíka a plne 
konkurencieschopným nízkoemisným 
riešeniam tento mechanizmus zastará; 
zdôrazňuje preto, že EÚ musí zintenzívniť 
úsilie v tejto súvislosti;

2. zdôrazňuje, že vďaka rozšíreným, 
stabilným a konzistentným 
medzinárodným cenám uhlíka a plne 
konkurencieschopným nízkoemisným 
riešeniam by tento mechanizmus mohol 
časom zastarať; zdôrazňuje preto, že EÚ 
musí zintenzívniť úsilie v tejto súvislosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 27
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. zdôrazňuje, že vďaka 
medzinárodným cenám uhlíka a plne 
konkurencieschopným nízkoemisným 
riešeniam tento mechanizmus zastará; 
zdôrazňuje preto, že EÚ musí zintenzívniť 
úsilie v tejto súvislosti;

2. zdôrazňuje, že vďaka 
medzinárodným cenám uhlíka a plne 
konkurencieschopným nízkoemisným 
riešeniam tento mechanizmus zastará;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 28
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst, Sira Rego

Návrh stanoviska
Odsek 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh
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2a. zdôrazňuje, že mechanizmus by 
mal byť súčasťou širšieho súboru politík 
s cieľom umožniť a podporiť investície do 
nízkouhlíkových priemyselných procesov, 
opatrení v oblasti energetickej efektívnosti 
a obnoviteľných zdrojov energie s cieľom 
dosiahnuť dekarbonizáciu priemyslu; 
navrhuje, aby sa popri tomto mechanizme 
presadzovali silné verejné inovačné 
politiky – s výnimkou podpory technológií 
spaľovania fosílnych palív spojených 
s odkázanosťou na určitého dodávateľa – 
a povinnosť nakupovať materiály s 
nízkymi emisiami uhlíka prostredníctvom 
verejného obstarávania; žiada revíziu 
pravidiel EÚ o štátnej pomoci s cieľom 
zabezpečiť riadnu podporu budovania 
silnej dekarbonizovanej priemyselnej 
základne v Únii;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 29
Sara Skyttedal

Návrh stanoviska
Odsek 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2a. veľké časti sveta, najmä systémoví 
konkurenti, sa nestotožňujú s 
ambicióznym programom EÚ v oblasti 
životného prostredia a klímy, preto sa 
oslabuje dopyt po európskych riešeniach a 
konkurencieschopnosť európskych 
spoločností na svetovom trhu, na ktorom 
majú niektoré spoločnosti a štáty 
podstatne nižšie environmentálne 
požiadavky, ako máme v Európe;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 30
Sven Schulze



AM\1214422SK.docx 19/66 PE658.773v01-00

SK

Návrh stanoviska
Odsek 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2a. poukazuje na dilemu, že za tovar, 
ktorý sa vyváža z EÚ, by sa náklady na 
uhlík na vonkajšej hranici EÚ z dôvodu 
hospodárskej súťaže vrátili na takejto 
hraničnej dani z uhlíka; táto refundácia 
by však bola v rozpore s cieľom tejto dane 
v oblasti ochrany klímy; 

Or. de

Pozmeňujúci návrh 31
Klemen Grošelj, Andrus Ansip, Christophe Grudler

Návrh stanoviska
Odsek 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2a. zdôrazňuje, že mechanizmus musí 
zabezpečiť, aby cena dovozu zodpovedala 
skutočnému obsahu uhlíka v dovážanom 
tovare v súlade s pravidlami WTO a 
povinnosťami EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 32
Jens Geier
v mene skupiny S&D

Návrh stanoviska
Odsek 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2a. zdôrazňuje, že mechanizmus by 
mal zabezpečiť predvídateľnosť pre 
európsky priemysel, ako aj pre 
obchodných partnerov;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 33
Sara Skyttedal

Návrh stanoviska
Odsek 2 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2b. je preto v záujme európskych 
spoločností, aby posilnili globálne 
environmentálne požiadavky nielen preto, 
že by to bolo prospešné pre spoločnosti, 
ale aj preto, že zmena klímy je 
celosvetovým problémom, ktorý si 
vyžaduje globálne riešenia, EÚ by preto 
mala naďalej podporovať stanovenie 
celosvetovej ceny emisií CO2 v súlade s 
článkom 6 Parížskej dohody;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 34
Sara Skyttedal

Návrh stanoviska
Odsek 2 c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2c. zdôrazňuje, že veľká časť svetovej 
štátnej pomoci sa poskytuje na činnosti, 
ktoré poškodzujú životné prostredie, čo 
znamená, že európske spoločnosti čelia 
hospodárskej súťaži, ktorá je narušená a 
škodlivá pre životné prostredie, a zároveň 
čelia čoraz väčšiemu tlaku na zníženie 
vlastných negatívnych vplyvov na životné 
prostredie, a preto pokusy o obmedzenie 
celosvetovej štátnej podpory prispejú k 
zlepšeniu konkurencieschopnosti 
európskych spoločností a súčasne 
k zníženiu emisií;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 35
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst, Sira Rego

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje, že decentralizované 
opatrenia v oblasti klímy môžu viesť k 
únikom uhlíka a konkurenčnej nevýhode 
pre priemysel EÚ na medzinárodných 
trhoch; preto naliehavo vyzýva Komisiu, 
aby zabezpečila plnú ochranu úniku uhlíka 
a zvážila zahrnutie vývozných zliav do 
tohto mechanizmu;

3. zdôrazňuje, že decentralizované 
opatrenia v oblasti klímy môžu viesť k 
únikom uhlíka a investícií a konkurenčnej 
nevýhode pre priemysel EÚ na 
medzinárodných trhoch; preto naliehavo 
vyzýva Komisiu, aby zabezpečila plnú 
ochranu proti úniku uhlíka 
prostredníctvom mechanizmu, ktorý bude 
vytvorený ako alternatíva k súčasným 
opatreniam proti úniku uhlíka v rámci 
EU ETS, a zvážila zahrnutie vývozných 
zliav do tohto mechanizmu; zdôrazňuje, že 
je potrebné, aby mechanizmus zahrnul do 
cien obsahu uhlíka emisie z dopravy; 
naliehavo požaduje mechanizmus, 
ktorého cieľom je znížiť podiel EÚ na 
dovážaných emisiách, čo znamená 
zmenšenie hodnotových reťazcov a ich 
skrátenie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 36
Jens Geier
v mene skupiny S&D

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje, že decentralizované 
opatrenia v oblasti klímy môžu viesť k 
únikom uhlíka a konkurenčnej nevýhode 
pre priemysel EÚ na medzinárodných 

3. zdôrazňuje, že decentralizované 
opatrenia v oblasti klímy môžu viesť k 
únikom uhlíka, ktoré vedú k zvýšeniu 
celosvetových emisií a konkurenčnej 
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trhoch; preto naliehavo vyzýva Komisiu, 
aby zabezpečila plnú ochranu úniku uhlíka 
a zvážila zahrnutie vývozných zliav do 
tohto mechanizmu;

nevýhode pre priemysel EÚ na 
medzinárodných trhoch, a preto ohrozujú 
európske pracovné miesta a hodnotové 
reťazce; zdôrazňuje, že priemysel EÚ čelí 
zvýšenému hospodárskemu tlaku v 
dôsledku lacného dovozu obchodných 
partnerov a krízy spôsobenej ochorením 
COVID-19; preto naliehavo vyzýva 
Komisiu, aby zabezpečila plnú a účinnú 
ochranu klímy a ochranu proti úniku a pri 
navrhovaní mechanizmu zvážila vývozné 
zľavy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 37
Marek Paweł Balt

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje, že decentralizované 
opatrenia v oblasti klímy môžu viesť k 
únikom uhlíka a konkurenčnej nevýhode 
pre priemysel EÚ na medzinárodných 
trhoch; preto naliehavo vyzýva Komisiu, 
aby zabezpečila plnú ochranu úniku uhlíka 
a zvážila zahrnutie vývozných zliav do 
tohto mechanizmu;

3. zdôrazňuje, že decentralizované 
opatrenia v oblasti klímy môžu viesť k 
únikom uhlíka a konkurenčnej nevýhode 
pre priemysel EÚ na medzinárodných 
trhoch; preto naliehavo vyzýva Komisiu, 
aby zabezpečila plnú ochranu proti úniku 
uhlíka prostredníctvom návrhu 
mechanizmu kompenzácie uhlíka na 
hraniciach ako dodatočného a 
doplňujúceho opatrenia k existujúcim 
opatreniam týkajúcim sa úniku uhlíka a 
zvážila zahrnutie vývozných zliav do tohto 
mechanizmu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 38
Damien Carême
v mene skupiny Verts/ALE
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Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje, že decentralizované 
opatrenia v oblasti klímy môžu viesť k 
únikom uhlíka a konkurenčnej nevýhode 
pre priemysel EÚ na medzinárodných 
trhoch; preto naliehavo vyzýva Komisiu, 
aby zabezpečila plnú ochranu úniku uhlíka 
a zvážila zahrnutie vývozných zliav do 
tohto mechanizmu;

3. konštatuje, že hoci teoreticky 
decentralizované opatrenia v oblasti klímy 
môžu viesť k únikom uhlíka, v EÚ sa 
takéto účinky v skutočnosti 
nevyskytovali1a; preto naliehavo vyzýva 
Komisiu, aby zabezpečila cielenejšiu 
ochranu proti úniku uhlíka a uplatňovala 
mechanizmus kompenzácie uhlíka na 
hraniciach ako alternatívu k súčasným 
opatreniam proti úniku uhlíka v rámci 
EU ETS; odmieta akékoľvek zavedenie 
vývozných zliav, ktoré by oslabovali 
motiváciu vyvážajúcich priemyselných 
odvetví znížiť ich vplyv na klímu;

_________________
1a Neexistujú žiadne dôkazy o úniku 
uhlíka v dôsledku politík v oblasti klímy, 
ako je EU ETS, a teoretické prognózy ex 
ante odhalili veľmi obmedzené riziko v 
budúcnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 39
Paolo Borchia

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje, že decentralizované 
opatrenia v oblasti klímy môžu viesť k 
únikom uhlíka a konkurenčnej nevýhode 
pre priemysel EÚ na medzinárodných 
trhoch; preto naliehavo vyzýva Komisiu, 
aby zabezpečila plnú ochranu úniku uhlíka 
a zvážila zahrnutie vývozných zliav do 
tohto mechanizmu;

3. zdôrazňuje, že decentralizované 
opatrenia v oblasti klímy môžu viesť k 
únikom uhlíka a konkurenčnej nevýhode 
pre priemysel EÚ na medzinárodných 
trhoch; naliehavo vyzýva Komisiu, 
Parlament a Radu, aby zabezpečili plnú 
ochranu proti úniku uhlíka navrhnutím a 
prijatím mechanizmu kompenzácie uhlíka 
na hraniciach ako dodatočného a 
doplňujúceho opatrenia k existujúcim 
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opatreniam v oblasti úniku uhlíka a 
zvážili zahrnutie vývozných zliav do tohto 
mechanizmu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 40
Massimiliano Salini, Markus Pieper, Marian-Jean Marinescu, Antonio Tajani, François-
Xavier Bellamy, Aldo Patriciello, Salvatore De Meo, Jerzy Buzek, Adam Jarubas

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje, že decentralizované 
opatrenia v oblasti klímy môžu viesť k 
únikom uhlíka a konkurenčnej nevýhode 
pre priemysel EÚ na medzinárodných 
trhoch; preto naliehavo vyzýva Komisiu, 
aby zabezpečila plnú ochranu úniku uhlíka 
a zvážila zahrnutie vývozných zliav do 
tohto mechanizmu;

3. zdôrazňuje, že decentralizované 
opatrenia v oblasti klímy môžu viesť k 
únikom uhlíka a konkurenčnej nevýhode 
pre priemysel EÚ na medzinárodných 
trhoch; preto naliehavo vyzýva Komisiu, 
aby využila mechanizmus ako doplnkový 
nástroj k existujúcim opatreniam v oblasti 
úniku uhlíka a zabezpečila tak plnú 
ochranu proti úniku uhlíka a zvážila 
zahrnutie vývozných zliav do tohto 
mechanizmu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 41
Klemen Grošelj, Andrus Ansip, Christophe Grudler

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje, že decentralizované 
opatrenia v oblasti klímy môžu viesť k 
únikom uhlíka a konkurenčnej nevýhode 
pre priemysel EÚ na medzinárodných 
trhoch; preto naliehavo vyzýva Komisiu, 
aby zabezpečila plnú ochranu úniku uhlíka 
a zvážila zahrnutie vývozných zliav do 
tohto mechanizmu;

3. zdôrazňuje, že decentralizované 
opatrenia v oblasti klímy môžu viesť k 
únikom uhlíka a konkurenčnej nevýhode 
pre priemysel EÚ na medzinárodných 
trhoch; preto naliehavo vyzýva Komisiu, 
aby zabezpečila plnú ochranu proti úniku 
uhlíka;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 42
Eleonora Evi, Ignazio Corrao

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje, že decentralizované 
opatrenia v oblasti klímy môžu viesť k 
únikom uhlíka a konkurenčnej nevýhode 
pre priemysel EÚ na medzinárodných 
trhoch; preto naliehavo vyzýva Komisiu, 
aby zabezpečila plnú ochranu úniku uhlíka 
a zvážila zahrnutie vývozných zliav do 
tohto mechanizmu;

3. zdôrazňuje, že decentralizované 
opatrenia v oblasti klímy môžu viesť k 
únikom uhlíka a konkurenčnej nevýhode 
pre priemysel EÚ na medzinárodných 
trhoch; preto naliehavo vyzýva Komisiu, 
aby zabezpečila účinnú ochranu proti 
úniku uhlíka;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 43
Tomas Tobé, Eva Maydell, Marian-Jean Marinescu, Pernille Weiss, Maria Spyraki, 
Massimiliano Salini, Angelika Winzig, Sara Skyttedal, Ioan-Rareş Bogdan, Jerzy Buzek, 
Pilar del Castillo Vera, Maria da Graça Carvalho, Angelika Niebler, Edina Tóth, Tom 
Berendsen, Hildegard Bentele, Adam Jarubas, Henna Virkkunen, Salvatore De Meo, 
François-Xavier Bellamy
v mene skupiny PPE

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje, že decentralizované 
opatrenia v oblasti klímy môžu viesť k 
únikom uhlíka a konkurenčnej nevýhode 
pre priemysel EÚ na medzinárodných 
trhoch; preto naliehavo vyzýva Komisiu, 
aby zabezpečila plnú ochranu úniku uhlíka 
a zvážila zahrnutie vývozných zliav do 
tohto mechanizmu;

3. zdôrazňuje, že asymetrické 
opatrenia v oblasti klímy môžu viesť k 
únikom uhlíka a konkurenčnej nevýhode 
pre priemysel EÚ na medzinárodných 
trhoch; preto naliehavo vyzýva Komisiu, 
aby zabezpečila plnú ochranu proti úniku 
uhlíka a zahrnula vývozné zľavy do tohto 
mechanizmu;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 44
Jessica Stegrud

Návrh stanoviska
Odsek 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3a. zdôrazňuje, že zavedenie 
protekcionistických opatrení často vedie 
k odvetným opatreniam s 
nepredvídateľnými dôsledkami pre 
konkurencieschopnosť spoločností v EÚ; 
konštatuje, že obchodné prekážky vo 
všeobecnosti vedú k nižšiemu vývozu, 
nižšiemu dovozu a nižšej miere 
hospodárskeho rastu; ďalej zdôrazňuje 
potrebu vyváženého a holistického 
prístupu, ktorý naďalej poskytuje 
príležitosti na obchodovanie a 
uskutočňovanie investícií so zvyškom 
sveta a uvedomuje si skutočnosť, že EÚ 
má veľký prospech z toho, že je jedným z 
najotvorenejších hospodárstiev na svete;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 45
Tomas Tobé, Eva Maydell, Marian-Jean Marinescu, Pernille Weiss, Maria Spyraki, 
Massimiliano Salini, Angelika Winzig, Sara Skyttedal, Ioan-Rareş Bogdan, Jerzy Buzek, 
Pilar del Castillo Vera, Maria da Graça Carvalho, Angelika Niebler, Edina Tóth, Tom 
Berendsen, Hildegard Bentele, Adam Jarubas, Henna Virkkunen, Salvatore De Meo, 
François-Xavier Bellamy
v mene skupiny PPE

Návrh stanoviska
Odsek 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3a. pripomína, že politika EÚ v oblasti 
klímy a priemyselná politika musia ísť 
ruka v ruke s cieľom zabrániť úniku 
uhlíka a investícií a chrániť pracovné 
miesta; zdôrazňuje, že takýto 
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mechanizmus musí byť začlenený do 
našej priemyselnej stratégie, aby sa 
stimuloval priemysel k výrobe čistých a 
konkurencieschopných výrobkov a aby sa 
zabránilo úniku uhlíka bez toho, aby boli 
ohrozené obchodné príležitosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 46
Klemen Grošelj, Andrus Ansip, Christophe Grudler, Martina Dlabajová

Návrh stanoviska
Odsek 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3a. zdôrazňuje, že mechanizmus musí 
byť v súlade s právnymi predpismi EÚ o 
vnútornom trhu a nesmie spôsobovať 
žiadne ďalšie zbytočné narušenia trhu a 
byrokraciu, ktoré by mohli obmedziť 
spravodlivú otvorenú trhovú hospodársku 
súťaž založenú na pravidlách a mať 
zvlášť nepriaznivý vplyv na MSP alebo by 
sa mohli stať nástrojom protekcionizmu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 47
Sara Skyttedal

Návrh stanoviska
Odsek 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3a. uznáva, že ak sa mechanizmus 
navrhne a bude vykonávať ako systém 
dovozu ETS, zachovanie existujúcich 
bezplatných kvót by neviedlo k lepšej 
ochrane, najmä ak by dovozcovia boli 
schopní preukázať, že ich dovážaný tovar 
je aspoň taký efektívny ako  najlepšie 
výrobky v triede;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 48
Sven Schulze

Návrh stanoviska
Odsek 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3a. poukazuje na veľkú zložitosť 
merania nákladov na uhlík pri výrobkoch, 
ktoré sú na konci výrobných procesov 
založených na deľbe práce 
a cezhraničných výrobných procesov.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 49
Damien Carême
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 3 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3b. zdôrazňuje, že na to, aby tento 
mechanizmus splnil svoj cieľ v oblasti 
klímy a aby sa zabezpečila jeho účinnosť, 
bude potrebné výrazne zvýšiť cenu za 
tonu uhlíka; potvrdzuje, že zavedenie 
mechanizmu musí predovšetkým 
sprevádzať primeraná revízia systému EU 
ETS a úplné zrušenie bezplatných kvót; 
vyzýva Komisiu, aby rozšírila rozsah 
skleníkových plynov, na ktoré sa vzťahuje 
systém EU ETS, vrátane metánu a aby ho 
zohľadnila v tomto mechanizme; 
zdôrazňuje potrebu aktualizovať metódy 
referenčného porovnávania a výpočtu 
založené na vedeckých dôkazoch a 
ukončiť špekulácie v systéme EU ETS;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 50
Klemen Grošelj, Andrus Ansip, Christophe Grudler

Návrh stanoviska
Odsek 3 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3b. vyzýva Komisiu, aby zhodnotila 
všetky prevádzkové možnosti 
mechanizmu, ako napríklad uhlíkovú daň 
z vybraných dovážaných a domácich 
výrobkov, novú uhlíkovú daň alebo daň z 
dovozu, alebo rozšírenie EU ETS na 
dovoz;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 51
Sara Skyttedal

Návrh stanoviska
Odsek 3 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3b. vyzýva Komisiu, aby existujúce 
opatrenia proti úniku uhlíka 
nenahrádzala netestovaným 
mechanizmom, ktorý by mohol spôsobiť 
značné neistoty a riziká pre európsky 
priemysel, ako sú napríklad odvetné 
opatrenia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 52
Sara Skyttedal

Návrh stanoviska
Odsek 3 c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh
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3c. naliehavo vyzýva Komisiu, aby svoj 
postup koordinovala so svetovými 
obchodnými partnermi EÚ, ako sú USA a 
Austrália, ktorých vlády majú odlišný 
prístup k ochrane klímy a ktoré by mohli 
tento mechanizmus považovať za 
svojvoľnú a neoprávnenú diskrimináciu; 
nedávne obchodné konflikty s USA 
preukázali, aký potenciál na konflikt sa 
skrýva v jednostranných colných 
sadzbách, a preto by sa nevyvážená 
„klimatická tarifa“ mala veľmi starostlivo 
zvážiť  vzhľadom na riziko obnovenia 
obchodných sporov so spojencami a aby 
sa zabránilo signalizácii 
protekcionistických opatrení;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 53
Sara Skyttedal

Návrh stanoviska
Odsek 3 d (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3d. víta oznámenie Komunistických 
strán Číny o zámere dosiahnuť 
klimatickú neutralitu do roku 2060; víta 
toto oznámenie ako úspech pokračujúcej 
diplomacie v oblasti klímy, okrem toho 
zdôrazňuje význam diplomacie v oblasti 
klímy a odmieta pojem protekcionizmu v 
oblasti klímy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 54
Tomas Tobé, Eva Maydell, Marian-Jean Marinescu, Pernille Weiss, Maria Spyraki, 
Massimiliano Salini, Angelika Winzig, Sara Skyttedal, Ioan-Rareş Bogdan, Jerzy Buzek, 
Pilar del Castillo Vera, Maria da Graça Carvalho, Angelika Niebler, Edina Tóth, Tom 
Berendsen, Hildegard Bentele, Adam Jarubas, Henna Virkkunen, Salvatore De Meo, 
François-Xavier Bellamy
v mene skupiny PPE
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Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. navrhuje progresívny 
mechanizmus, do ktorého sa po určitom 
čase ešte pred rozšírením najskôr zaradia 
odvetvia s najvyšším rizikom úniku uhlíka; 
zdôrazňuje, že by to nemalo viesť k 
narušeniu vnútorného trhu;

4. zdôrazňuje úlohu, ktorú by takýto 
mechanizmus mohol zohrať, ak by bol 
vyvážený a vhodne zavedený, v 
energeticky náročných priemyselných 
odvetviach, ako je oceľ, cement a hliník, 
vzhľadom na to, že tieto odvetvia majú 
značné obchodné skúsenosti, a vzhľadom 
na ich účasť na systéme ETS; navrhuje 
progresívny mechanizmus, do ktorého sa 
po určitom čase ešte pred rozšírením 
najskôr zaradia odvetvia s najvyšším 
rizikom úniku uhlíka, ak to  bude 
potrebné; domnieva sa, že je potrebné, aby 
rozsah pôsobnosti mechanizmu pokrýval 
čo najväčšiu časť uhlíkovej stopy 
výrobku, t. j. zahrnutím emisií z energie 
vo výrobe; zdôrazňuje, že by sa to malo 
uskutočniť vzhľadom na ich príslušné 
hodnotové reťazce a nemalo by to viesť k 
narušeniam vnútorného trhu, najmä na 
dolných trhoch; pripomína, že stanovenie 
uhlíkovej stopy výrobku zahŕňa niekoľko 
neistôt a že mechanizmus by nemal 
prispievať k neprimeranému 
regulačnému zaťaženiu dovozných 
spoločností, najmä MSP;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 55
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst, Sira Rego

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. navrhuje progresívny 
mechanizmus, do ktorého sa po určitom 
čase ešte pred rozšírením najskôr zaradia 
odvetvia s najvyšším rizikom úniku uhlíka; 

4. navrhuje progresívny 
mechanizmus, do ktorého sa po určitom 
čase ešte pred rozšírením najskôr zaradia 
odvetvia s intenzívnymi emisiami s 
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zdôrazňuje, že by to nemalo viesť k 
narušeniu vnútorného trhu;

najvyšším rizikom úniku uhlíka, ako sú 
slinok, cement, železo, oceľ, hliník, 
niektoré hromadné chemické látky, 
celulóza, rafinácia papiera a ropy, aby 
zahŕňal všetok dovoz; pripomína, že je 
dôležité prijať doplnkové opatrenia na 
zníženie intenzity emisií v týchto 
odvetviach, ako je obnova fondu budov a 
nahrádzanie stavebných materiálov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 56
Sara Skyttedal

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. navrhuje progresívny 
mechanizmus, do ktorého sa po určitom 
čase ešte pred rozšírením najskôr zaradia 
odvetvia s najvyšším rizikom úniku uhlíka; 
zdôrazňuje, že by to nemalo viesť k 
narušeniu vnútorného trhu;

4. navrhuje progresívny 
mechanizmus, do ktorého sa po určitom 
čase ešte pred rozšírením najskôr zaradia 
odvetvia s najvyšším rizikom úniku uhlíka; 
zdôrazňuje, že by to nemalo viesť k 
narušeniu vnútorného trhu; uznáva však, že 
v prípade mnohých výrobkov je ťažké 
určiť a overiť „uhlíkovú stopu výrobkov“, 
platí to najmä pre zložité technické 
výrobky, ktorých výrobné a dodávateľské 
procesy pozostávajú z viacerých etáp;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 57
Izabela-Helena Kloc
v mene skupiny ECR
Elżbieta Kruk, Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. navrhuje progresívny 4. navrhuje progresívny 
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mechanizmus, do ktorého sa po určitom 
čase ešte pred rozšírením najskôr zaradia 
odvetvia s najvyšším rizikom úniku uhlíka; 
zdôrazňuje, že by to nemalo viesť k 
narušeniu vnútorného trhu;

mechanizmus, do ktorého sa najskôr 
zaradia odvetvia na základe rizika úniku 
uhlíka v odvetví s potenciálom znižovania 
emisií v tretích krajinách a obmedzeným 
vplyvom na nadväzujúce odvetvia 
predtým, ako sa časom rozšíri, po 
dôkladnej a komplexnej analýze vplyvu 
mechanizmu na príslušné odvetvia a 
nadväzujúce odvetvia; zdôrazňuje, že by to 
nemalo viesť k narušeniu vnútorného trhu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 58
Marek Paweł Balt

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. navrhuje progresívny 
mechanizmus, do ktorého sa po určitom 
čase ešte pred rozšírením najskôr zaradia 
odvetvia s najvyšším rizikom úniku uhlíka; 
zdôrazňuje, že by to nemalo viesť k 
narušeniu vnútorného trhu;

4. navrhuje progresívny 
mechanizmus, do ktorého sa po určitom 
čase ešte pred rozšírením najskôr zaradia 
odvetvia s najvyšším rizikom úniku uhlíka; 
zdôrazňuje, že by to nemalo viesť k 
narušeniu vnútorného trhu a malo by sa 
vzťahovať na dovoz zo všetkých krajín, na 
ktoré sa nevzťahuje systém obchodovania 
s uhlíkom s rovnocennými cieľmi a 
nákladmi na zníženie emisií CO2.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 59
Josianne Cutajar

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. navrhuje progresívny 
mechanizmus, do ktorého sa po určitom 
čase ešte pred rozšírením najskôr zaradia 

4. navrhuje progresívny 
mechanizmus, do ktorého sa po určitom 
čase ešte pred rozšírením najskôr zaradia 
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odvetvia s najvyšším rizikom úniku uhlíka; 
zdôrazňuje, že by to nemalo viesť k 
narušeniu vnútorného trhu;

odvetvia s najvyšším rizikom úniku uhlíka; 
zdôrazňuje, že by to nemalo viesť k 
narušeniu vnútorného trhu; zdôrazňuje, že 
najmä spotrebitelia z členských štátov, 
ktoré sa vo veľkej miere spoliehajú na 
dovoz z tretích krajín, by mali byť 
chránení pred možnými vyššími cenami 
výrobkov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 60
Massimiliano Salini, Markus Pieper, Marian-Jean Marinescu, Antonio Tajani, François-
Xavier Bellamy, Aldo Patriciello, Salvatore De Meo, Jerzy Buzek, Adam Jarubas

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. navrhuje progresívny 
mechanizmus, do ktorého sa po určitom 
čase ešte pred rozšírením najskôr zaradia 
odvetvia s najvyšším rizikom úniku uhlíka; 
zdôrazňuje, že by to nemalo viesť k 
narušeniu vnútorného trhu;

4. navrhuje progresívny 
mechanizmus, do ktorého sa po určitom 
čase ešte pred rozšírením najskôr zaradia 
odvetvia s najvyšším rizikom úniku uhlíka; 
zdôrazňuje, že takýto mechanizmus by sa 
mal uplatňovať na všetky tretie krajiny 
bez systému obchodovania s uhlíkom, 
v ideálnom prípade by mal byť prepojený 
s EU ETS alebo rovnocenným 
mechanizmom stanovovania cien uhlíka a 
nemal by viesť k narušeniu vnútorného 
trhu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 61
Damien Carême
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. navrhuje progresívny 4. navrhuje progresívny 
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mechanizmus, do ktorého sa po určitom 
čase ešte pred rozšírením najskôr zaradia 
odvetvia s najvyšším rizikom úniku uhlíka; 
zdôrazňuje, že by to nemalo viesť k 
narušeniu vnútorného trhu;

mechanizmus, do ktorého sa po určitom 
čase ešte pred rozšírením najskôr zaradia 
odvetvia s najvyšším podielom emisií 
uhlíka; zdôrazňuje, že by to nemalo viesť k 
narušeniu vnútorného trhu a malo by to 
byť podmienené postupným zrušením 
bezplatných kvót a štátnej pomoci na 
kompenzáciu nepriamych nákladov v 
týchto odvetviach2a;

_________________
2a Mechanizmus kompenzácie uhlíka na 
hraniciach by mal byť alternatívou k 
bezplatným kvótam v rámci EU ETS a 
štátnej pomoci. Okrem toho, že by išlo o 
dvojité dotácie pre priemysel, nie je tiež 
jasné a je sporné, či by boli ustanovenia 
(mechanizmus kompenzácie uhlíka na 
hraniciach aj bezplatné kvóty) v súlade s 
pravidlami WTO. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 62
Paolo Borchia

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. navrhuje progresívny 
mechanizmus, do ktorého sa po určitom 
čase ešte pred rozšírením najskôr zaradia 
odvetvia s najvyšším rizikom úniku uhlíka; 
zdôrazňuje, že by to nemalo viesť k 
narušeniu vnútorného trhu;

4. navrhuje progresívny 
mechanizmus, do ktorého sa po určitom 
čase ešte pred rozšírením najskôr zaradia 
odvetvia s najvyšším rizikom úniku uhlíka; 
zdôrazňuje, že by sa to malo vzťahovať na 
všetky tretie krajiny, ktoré nemajú rámec 
na obchodovanie s uhlíkom prepojený so 
systémami EÚ, a nemali by to viesť k 
narušeniu vnútorného trhu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 63
Jens Geier
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v mene skupiny S&D

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. navrhuje progresívny 
mechanizmus, do ktorého sa po určitom 
čase ešte pred rozšírením najskôr zaradia 
odvetvia s najvyšším rizikom úniku uhlíka; 
zdôrazňuje, že by to nemalo viesť k 
narušeniu vnútorného trhu;

4. navrhuje progresívny 
mechanizmus, do ktorého sa najskôr 
zaradia odvetvia s najvyšším rizikom úniku 
uhlíka a ktorý sa bude po určitom čase 
rozširovať; domnieva sa, že takýto návrh 
by mohol zmierniť medzinárodné odvetné 
opatrenia a mohol by slúžiť ako skúšobná 
fáza pre priemysel EÚ; zdôrazňuje však, 
že by to nemalo viesť k narušeniu 
vnútorného trhu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 64
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. navrhuje progresívny 
mechanizmus, do ktorého sa po určitom 
čase ešte pred rozšírením najskôr zaradia 
odvetvia s najvyšším rizikom úniku uhlíka; 
zdôrazňuje, že by to nemalo viesť k 
narušeniu vnútorného trhu;

4. navrhuje progresívny 
mechanizmus, do ktorého sa po určitom 
čase ešte pred rozšírením najskôr zaradia 
odvetvia s najvyšším rizikom úniku uhlíka 
v súlade s realitou každého odvetvia a 
vyspelosťou technológie; zdôrazňuje, že 
by to nemalo viesť k narušeniu vnútorného 
trhu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 65
Eleonora Evi, Ignazio Corrao

Návrh stanoviska
Odsek 4
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. navrhuje progresívny 
mechanizmus, do ktorého sa po určitom 
čase ešte pred rozšírením najskôr zaradia 
odvetvia s najvyšším rizikom úniku uhlíka; 
zdôrazňuje, že by to nemalo viesť k 
narušeniu vnútorného trhu;

4. navrhuje progresívny mechanizmus 
pre jednotlivé odvetvia, do ktorého sa po 
určitom čase ešte pred rozšírením najskôr 
zaradia odvetvia s najvyšším rizikom úniku 
uhlíka; zdôrazňuje, že by to nemalo viesť k 
narušeniu vnútorného trhu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 66
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst, Sira Rego

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. zdôrazňuje potrebu stanoviť 
obmedzenia pre medzinárodné odvetné 
opatrenia voči EÚ spôsobené týmto 
mechanizmom; naliehavo vyzýva Komisiu, 
aby zabezpečila kompatibilitu tohto 
mechanizmu so Svetovou obchodnou 
organizáciou a aby k jeho riešeniu zaujala 
multilaterálny prístup;

5. zdôrazňuje potrebu stanoviť 
obmedzenia pre medzinárodné odvetné 
opatrenia voči EÚ spôsobené týmto 
mechanizmom; naliehavo vyzýva Komisiu, 
aby k jeho návrhu zaujala multilaterálny 
prístup; dôrazne navrhuje, aby sa 
využívali ustanovenia o 
environmentálnych výnimkách podľa 
článku 20 dohody GATT; pripomína, že 
za posledné desaťročie tretie krajiny čoraz 
viac blokovali a obchádzali Svetovú 
obchodnú organizáciu; zdôrazňuje, že 
Únia má iné medzinárodné záväzky, 
najmä v rámci Parížskej dohody; 
pripomína, že Európsky parlament 
vyhlásil núdzový stav v oblasti klímy a 
životného prostredia a vyzval Komisiu, 
aby zabezpečila úplné zosúladenie 
všetkých legislatívnych a rozpočtových 
návrhov s cieľom obmedziť globálne 
otepľovanie na menej ako 1,5 °C; vyzýva 
preto Úniu, aby iniciovala hĺbkové 
reformy pravidiel WTO s cieľom 
zabezpečiť, aby bol svetový obchod plne v 
súlade s plnením dlhodobého cieľa 
Parížskej dohody obmedziť zvýšenie 
teploty na 1,5 °C v porovnaní s 
predindustriálnou úrovňou;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 67
Tomas Tobé, Maria da Graça Carvalho, Angelika Niebler, Edina Tóth, Tom Berendsen, 
Hildegard Bentele, Adam Jarubas, Henna Virkkunen, Salvatore De Meo, Eva Maydell, 
Marian-Jean Marinescu, Pernille Weiss, Maria Spyraki, Massimiliano Salini, Angelika 
Winzig, Ioan-Rareş Bogdan, Jerzy Buzek, Sara Skyttedal, Pilar del Castillo Vera
v mene skupiny PPE

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. zdôrazňuje potrebu stanoviť 
obmedzenia pre medzinárodné odvetné 
opatrenia voči EÚ spôsobené týmto 
mechanizmom; naliehavo vyzýva Komisiu, 
aby zabezpečila kompatibilitu tohto 
mechanizmu so Svetovou obchodnou 
organizáciou a aby k jeho riešeniu zaujala 
multilaterálny prístup;

5. rozhodne zdôrazňuje, že úspech 
európskych MSP a „skrytých šampiónov“ 
závisí od prístupu na svetové trhy; vyzýva 
preto Komisiu, aby akýkoľvek legislatívny 
návrh zakladala na dôkladnom posúdení 
vplyvu, v ktorom sa zohľadní vplyv 
možných protiopatrení prijatých 
dotknutými tretími krajinami proti 
európskym priemyselným odvetviam, 
zdôrazňuje potrebu stanoviť obmedzenia 
pre medzinárodné odvetné opatrenia voči 
EÚ spôsobené týmto mechanizmom a 
podľa možnosti im zabrániť; naliehavo 
vyzýva Komisiu, aby mechanizmus 
zosúladila s acquis WTO a ustanoveniami 
dohôd o voľnom obchode Únie a aby k 
jeho riešeniu zaujala multilaterálny prístup; 
zdôrazňuje, že je potrebné odpočítať 
vzniknuté náklady na uhlíkovú daň, 
emisné práva v rámci systémov stropov a 
obchodovania alebo rovnocenných 
opatrení na zmiernenie zmeny klímy 
vrátane skôr regulačných, než fiškálnych 
opatrení v krajine výroby od poplatkov pri 
dovoze v rámci mechanizmu a zabrániť 
akejkoľvek diskriminácii na základe 
pôvodu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 68
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Jens Geier
v mene skupiny S&D

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. zdôrazňuje potrebu stanoviť 
obmedzenia pre medzinárodné odvetné 
opatrenia voči EÚ spôsobené týmto 
mechanizmom; naliehavo vyzýva Komisiu, 
aby zabezpečila kompatibilitu tohto 
mechanizmu so Svetovou obchodnou 
organizáciou a aby k jeho riešeniu zaujala 
multilaterálny prístup;

5. zdôrazňuje potrebu stanoviť 
obmedzenia pre medzinárodné odvetné 
opatrenia voči EÚ spôsobené týmto 
mechanizmom s cieľom minimalizovať 
negatívne účinky na európsku obchodnú 
rovnováhu a priemysel EÚ; nabáda 
Komisiu, aby zabezpečila rovnaké 
podmienky v medzinárodnom obchode s 
náležitým ohľadom na zásady voľného a 
spravodlivého globálneho trhu; preto 
naliehavo vyzýva Komisiu, aby 
zabezpečila kompatibilitu tohto 
mechanizmu s WTO, pokiaľ možno, 
pomocou článkov XX písm. b) a g), ktoré 
umožňujú členom WTO odôvodniť 
opatrenia, ktoré nie sú v súlade s GATT, 
ak sú potrebné na ochranu života alebo 
zdravia ľudí, zvierat alebo rastlín, a aby k 
jeho riešeniu zaujala multilaterálny prístup 
zapojením medzinárodných obchodných 
partnerov tým, že sa stanú súčasťou 
rokovaní o mnohostranných 
environmentálnych dohodách, pričom sa 
zohľadní postavenie Európskej únie ako 
najväčšieho obchodného zoskupenia na 
svete; zdôrazňuje, že mechanizmus by 
nemal byť pre EÚ výsadou podporovať 
protekcionizmus voči tretím krajinám;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 69
Paolo Borchia

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh
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5. zdôrazňuje potrebu stanoviť 
obmedzenia pre medzinárodné odvetné 
opatrenia voči EÚ spôsobené týmto 
mechanizmom; naliehavo vyzýva Komisiu, 
aby zabezpečila kompatibilitu tohto 
mechanizmu so Svetovou obchodnou 
organizáciou a aby k jeho riešeniu zaujala 
multilaterálny prístup;

5. zdôrazňuje potrebu stanoviť 
obmedzenia pre medzinárodné odvetné 
opatrenia voči EÚ spôsobené týmto 
mechanizmom; naliehavo vyzýva Komisiu, 
aby zabezpečila kompatibilitu tohto 
mechanizmu so Svetovou obchodnou 
organizáciou a aby k jeho riešeniu zaujala 
multilaterálny prístup bez toho, aby bola 
dotknutá jeho účinnosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 70
Tomas Tobé, Maria da Graça Carvalho, Angelika Niebler, Edina Tóth, Tom Berendsen, 
Hildegard Bentele, Adam Jarubas, Henna Virkkunen, Salvatore De Meo, Eva Maydell, 
Marian-Jean Marinescu, Pernille Weiss, Maria Spyraki, Massimiliano Salini, Angelika 
Winzig, Ioan-Rareş Bogdan, Jerzy Buzek, Sara Skyttedal, Pilar del Castillo Vera
v mene skupiny PPE

Návrh stanoviska
Odsek 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5a. vyjadruje hlboké znepokojenie nad 
narušením multilaterálneho obchodného 
systému a nad dôsledkami zvýšených 
obchodných prekážok a obchodných 
konfliktov na konkurencieschopnosť 
priemyslu EÚ; zdôrazňuje, že zavedenie 
mechanizmu nesmie v tejto súvislosti 
prispieť k zvýšenej neistote; uznáva, že na 
to, aby bol európsky priemysel 
konkurencieschopný, potrebuje prístup ku 
globálnym dodávateľským reťazcom na 
účely získavania zdrojov a ďalšieho 
spracovania a na svetové trhy; vyzýva 
Komisiu, aby aktívne spolupracovala s 
vládami obchodných partnerov s cieľom 
zabezpečiť trvalý dialóg s vládami 
obchodných partnerov o tejto iniciatíve; 
zdôrazňuje, že obchodná politika sa môže 
a mala by sa využívať na podporu 
pozitívneho environmentálneho programu 
a na zabránenie veľkým rozdielom v 
ambíciách v oblasti životného prostredia 
medzi EÚ a zvyškom sveta, ale malo by sa 
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to vykonávať primeraným a vyváženým 
spôsobom a na základe dôkazov a nemalo 
by sa to zneužívať ako zástierka 
protekcionizmu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 71
Jens Geier
v mene skupiny S&D

Návrh stanoviska
Odsek 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5a. zdôrazňuje, že dobre fungujúci 
mechanizmus, v rámci ktorého je 
zahrnutá osobitná definícia úniku uhlíka, 
ktorému je potrebné zabrániť, a ktorý 
stavia Európu do pozície bojovať proti 
znižovaniu emisií uhlíka, si vyžaduje 
komplexný návrh a metódu výpočtu na 
určenie obsahu uhlíka vo výrobkoch; 
uznáva, že čím bude zložitejší 
mechanizmus a výpočet úpravy, ktorú 
musia dovozcovia zaplatiť, tým môže byť 
účinnejšia ochrana v oblasti klímy a 
emisií uhlíka; vyzýva však Komisiu, aby 
zvážila technickú uskutočniteľnosť a 
dostupnosť spoľahlivých údajov pre 
dovozcov a vývozcov v prípade vývozných 
zliav; zdôrazňuje, že európsky systém 
výpočtu by nemal viesť k znevýhodneniu 
európskych priemyselných odvetví;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 72
Sara Skyttedal

Návrh stanoviska
Odsek 5 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5a. podporuje jednostranné 
environmentálne požiadavky na rozvojové 
krajiny výmenou za prístup na trh ako 
alternatívu prepojenia bezcolného 
prístupu EÚ v rámci všeobecného systému 
preferencií nielen s ratifikáciou a 
vykonávaním medzinárodných dohovorov 
o životnom prostredí, ale aj priamo 
s príslušnými iniciatívami v rámci zelenej 
dohody EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 73
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst, Sira Rego

Návrh stanoviska
Odsek 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5a. nabáda, aby sa minimalizovali 
riziká, že sa vývozcovia dovážajúci do EÚ 
budú snažiť vyhnúť mechanizmu alebo 
ohroziť jeho účinnosť, napríklad 
presmerovaním výroby medzi trhmi alebo 
vývozom polotovarov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 74
Izabela-Helena Kloc
v mene skupiny ECR
Elżbieta Kruk, Zdzisław Krasnodębski

Návrh stanoviska
Odsek 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5a. zdôrazňuje, že zavedenie 
mechanizmu kompenzácie uhlíka na 
hraniciach by sa malo vnímať ako 
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zvýšené úsilie o zabezpečenie zníženia 
emisií popri existujúcich opatreniach;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 75
Jens Geier
v mene skupiny S&D

Návrh stanoviska
Odsek 5 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5b. vyzýva Komisiu, aby predložila 
návrh a metódu výpočtu, ktorá v čo 
najväčšej miere zohľadní skutočný obsah 
uhlíka v príslušnom tovare; metóda 
výpočtu by zároveň nemala odkazovať na 
priemer EÚ pri stanovovaní obsahu 
uhlíka vo výrobkoch, keďže by to výrazne 
znížilo účinnosť nástroja; ďalej 
konštatuje, že metóda návrhu a výpočtu sa 
musí zamerať na zabezpečenie čo 
najúčinnejšej ochrany v oblasti klímy a 
emisií uhlíka pri súčasnom dodržiavaní 
pravidiel WTO;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 76
Tomas Tobé, Eva Maydell, Marian-Jean Marinescu, Pernille Weiss, Maria Spyraki, 
Massimiliano Salini, Angelika Winzig, Sara Skyttedal, Ioan-Rareş Bogdan, Jerzy Buzek, 
Pilar del Castillo Vera, Maria da Graça Carvalho, Angelika Niebler, Edina Tóth, Tom 
Berendsen, Hildegard Bentele, Adam Jarubas, Henna Virkkunen, Salvatore De Meo, 
François-Xavier Bellamy
v mene skupiny PPE

Návrh stanoviska
Odsek 5 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5b. zdôrazňuje, že zatiaľ čo účelom 
mechanizmu musí byť prispieť k zníženiu 
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emisií uhlíka na celom svete a obmedziť 
únik uhlíka, návrh by mal prispieť k 
vytvoreniu rovnakých podmienok pre 
európsky priemysel na európskych aj 
medzinárodných trhoch v súlade s 
priemyselnou stratégiou; zdôrazňuje, že je 
potrebné venovať osobitnú pozornosť 
zachovaniu dostupnosti vstupov v 
dodávateľských reťazcoch a 
konkurencieschopnosti nadväzujúcich 
výrobných odvetví;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 77
Sara Skyttedal

Návrh stanoviska
Odsek 5 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5b. vyzýva Komisiu, aby nepredložila 
mechanizmus, ktorý narúša Parížsku 
dohodu a ktorý umožňuje prispôsobiť 
vymedzenie cieľov zníženia emisií CO2 
jednotlivým krajinám; ak je cieľom 
mechanizmu predloženého Komisiou 
vyvážiť rôzne spôsoby znižovania emisií 
jednotlivých krajín prostredníctvom 
kompenzácie uhlíka na hraniciach, môže 
to oslabiť prístup Parížskej dohody;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 78
Izabela-Helena Kloc
v mene skupiny ECR
Elżbieta Kruk, Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski

Návrh stanoviska
Odsek 5 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh
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5b. zdôrazňuje, že dôležitým cieľom 
mechanizmu kompenzácie uhlíka na 
hraniciach by malo byť vytvorenie 
stimulov pre vlády a vývozcov tretích 
krajín, aby znížili svoje emisie, a preto by 
potenciál znižovania emisií skleníkových 
plynov mal byť dôležitým faktorom pri 
výbere odvetví, na ktoré sa mechanizmus 
bude vzťahovať;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 79
Tomas Tobé, Maria da Graça Carvalho, Angelika Niebler, Edina Tóth, Tom Berendsen, 
Hildegard Bentele, Adam Jarubas, Henna Virkkunen, François-Xavier Bellamy, Eva 
Maydell, Pernille Weiss, Maria Spyraki, Angelika Winzig, Ioan-Rareş Bogdan, Jerzy 
Buzek, Sara Skyttedal, Pilar del Castillo Vera
v mene skupiny PPE

Návrh stanoviska
Odsek 5 c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5c. zdôrazňuje, že systém EÚ na 
obchodovanie s emisiami (ETS) je a mal 
by zostať kľúčovým trhovým nástrojom 
na nákladovo efektívne znižovanie emisií 
uhlíka, ktorý zahŕňa systém bezplatných 
kvót; žiada Komisiu, aby zvážila 
akékoľvek možnosti návrhu, ktoré 
umožnia, aby existujúce opatrenia v 
oblasti úniku uhlíka existovali súčasne 
s mechanizmom a neviedli k dvojitej 
ochrane; preto sa domnieva, že 
mechanizmus by mal existovať súčasne 
s bezodplatným prideľovaním kvót 
určitým odvetviam; postupné ukončenie 
existujúcich opatrení v oblasti úniku 
uhlíka by mohlo spôsobiť stratu 
konkurencieschopnosti spoločností na 
jednotnom trhu a na celom svete; 
zdôrazňuje potrebu rovnako účinných 
opatrení, aby sa existujúce opatrenia 
postupne ukončovali;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 80
Jens Geier
v mene skupiny S&D

Návrh stanoviska
Odsek 5 c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5c. konštatuje, že určiť obsah uhlíka v 
konečnom výrobku alebo polotovare je 
zložité vzhľadom na medzinárodné 
hodnotové reťazce; so znepokojením 
ďalej konštatuje, že mechanizmus 
založený len na základných materiáloch 
by mohol viesť k dovozu polotovarov a 
konečných výrobkov, na ktoré sa 
mechanizmus nevzťahuje, a poškodiť 
priemysel EÚ; poukazuje na to, že 
mechanizmus musí byť navrhnutý tak, 
aby zabránil obchádzaniu, ako je 
napríklad presúvanie zdrojov alebo dovoz 
polotovarov alebo konečných výrobkov, 
na ktoré sa mechanizmus nevzťahuje;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 81
Izabela-Helena Kloc
v mene skupiny ECR
Elżbieta Kruk, Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski

Návrh stanoviska
Odsek 5 c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5c. konštatuje, že keďže mechanizmus 
kompenzácie uhlíka na hraniciach môže 
zabezpečiť len konkurencieschopnosť 
priemyslu EÚ pred konkurenčným 
znečisťujúcim dovozom na domácom trhu 
EÚ, a nie na vývozných trhoch, EÚ by 
mala zachovať všetky existujúce 
opatrenia zabezpečujúce 
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konkurencieschopnosť priemyslu EÚ na 
vývozných trhoch;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 82
Jens Geier
v mene skupiny S&D

Návrh stanoviska
Odsek 5 d (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5d. ďalej konštatuje, že s cieľom 
zabrániť nekalej hospodárskej súťaži na 
európskom trhu by mechanizmus nemal 
vytvárať žiadne konkurenčné nevýhody 
medzi konkurenčnými materiálmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 83
Jens Geier
v mene skupiny S&D

Návrh stanoviska
Odsek 5 e (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5e. vyzýva Komisiu, aby poskytla 
technické poradenstvo a podporu 
priemyselným odvetviam doma a v 
zahraničí, najmä MSP, pri vytváraní 
spoľahlivých systémov započítavania 
emisií skleníkových plynov pre dovoz a 
potenciálnych vývozných zliav s cieľom 
zachovať silný európsky priemysel a 
zároveň pokračovať v dobrých vzťahoch s 
obchodnými partnermi; ďalej vyzýva 
Komisiu, aby zabezpečila, že dovozcovia 
budú môcť preukázať nízky obsah uhlíka 
vo svojich výrobkoch, a poskytla im 
možnosť znížiť platby za emisie uhlíka za 
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tieto výrobky; vyzýva Komisiu, aby 
zaručila uskutočniteľnosť ETS;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 84
Jens Geier
v mene skupiny S&D

Návrh stanoviska
Odsek 5 f (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5f. konštatuje, že existujú ťažkosti so 
zhromažďovaním overených a 
spoľahlivých údajov týkajúcich sa obsahu 
uhlíka v dovážaných výrobkoch; 
zdôrazňuje, že je dôležité zaviesť dôkladný 
systém monitorovania, podávania správ a 
overovania s cieľom vyhodnotiť účinnosť 
mechanizmu v oblasti ochrany klímy a 
úniku uhlíka; domnieva sa, že overovanie 
nezávislou treťou stranou by sa mohlo 
považovať za nástroj na zabezpečenie 
spoľahlivosti údajov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 85
Jens Geier
v mene skupiny S&D

Návrh stanoviska
Odsek 5 g (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5g. zdôrazňuje, že zahrnutie dovozcov 
do EU ETS tým, že sa zaviažu kupovať 
kvóty CO2 podľa obsahu uhlíka v ich 
dovoze, by mohlo viesť k výraznému a 
nepredvídateľnému zvýšeniu cien uhlíka 
popri zvýšení predpokladanom v 
samotnom systéme ETS znížením 
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bezodplatných kvót, rezervou stability trhu 
a lineárnym koeficientom znižovania, 
ktoré by mohli uľahčiť dosiahnutie 
našich klimatických cieľov v EÚ a viesť k 
neudržateľnej záťaži pre európsky 
priemysel, ktorý nie je primeraný úsiliu 
priemyslu EÚ o dekarbonizáciu a zvyšuje 
riziká súvisiace s únikom uhlíka;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 86
Jens Geier
v mene skupiny S&D

Návrh stanoviska
Odsek 5 h (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5h. domnieva sa, že mechanizmus by 
mal zohľadňovať osobitné situácie 
najmenej rozvinutých krajín, ktoré z 
historického hľadiska nevypúšťali veľa 
emisií; zdôrazňuje, že by nemal brániť ich 
udržateľnému rozvoju;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 87
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst, Sira Rego

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. zdôrazňuje, že zdroje vynaložené v 
súvislosti s týmto mechanizmom, sa majú 
považovať za vlastné zdroje EÚ; je 
presvedčený, že tieto zdroje sa musia 
použiť na opatrenia v oblasti klímy;

6. zdôrazňuje, že zdroje vynaložené v 
súvislosti s týmto mechanizmom sa majú 
považovať za vlastné zdroje EÚ; je 
presvedčený, že tieto zdroje sa musia 
použiť na sociálne opatrenia a opatrenia v 
oblasti klímy, a to aj na podporu tretích 
krajín, najmä rozvojových krajín, v ich 
úsilí o dekarbonizáciu ich hospodárstiev, 
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zmierňovanie zmeny klímy a adaptáciu na 
ňu; zdôrazňuje význam prenosu 
dekarbonizovaných technológií 
do rozvojových krajín; naliehavo vyzýva 
členské štáty, aby prijali opatrenia, a to 
najmä fiškálne opatrenia, na podporu 
domácností s nízkymi príjmami a na 
kompenzáciu akéhokoľvek zvýšenia cien 
dovážaného tovaru v dôsledku 
vykonávania mechanizmu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 88
Jens Geier
v mene skupiny S&D

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. zdôrazňuje, že zdroje vynaložené v 
súvislosti s týmto mechanizmom, sa majú 
považovať za vlastné zdroje EÚ; je 
presvedčený, že tieto zdroje sa musia 
použiť na opatrenia v oblasti klímy;

6. zdôrazňuje, že podľa uznesenia 
Európskeho parlamentu zo 
14. novembra 2018 o viacročnom 
finančnom rámci na roky 2021 – 2027 sa 
zdroje vynaložené v súvislosti s týmto 
mechanizmom považujú za vlastné 
európske zdroje; je presvedčený, že tieto 
zdroje sa použijú výlučne na opatrenia na 
dosiahnutie klimatickej neutrality, 
napríklad na uhlíkovo neutrálne a 
udržateľné priemyselné výrobné procesy, 
recykláciu a materiálovú efektívnosť 
alebo na financovanie administratívnych 
nákladov, ktoré mechanizmus vytvára;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 89
Damien Carême
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 6
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. zdôrazňuje, že zdroje vynaložené v 
súvislosti s týmto mechanizmom, sa majú 
považovať za vlastné zdroje EÚ; je 
presvedčený, že tieto zdroje sa musia 
použiť na opatrenia v oblasti klímy;

6. zdôrazňuje, že zdroje vynaložené v 
súvislosti s týmto mechanizmom sa majú 
považovať za vlastné zdroje EÚ; je 
presvedčený, že tieto zdroje sa musia 
použiť na opatrenia v oblasti klímy v rámci 
EÚ aj mimo nej; navrhuje, aby sa tieto 
zdroje čiastočne podieľali na príspevku 
EÚ do adaptačného fondu pre rozvojové 
krajiny vytvoreného Parížskou dohodou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 90
Tomas Tobé, Eva Maydell, Marian-Jean Marinescu, Pernille Weiss, Maria Spyraki, 
Massimiliano Salini, Angelika Winzig, Sara Skyttedal, Ioan-Rareş Bogdan, Jerzy Buzek, 
Pilar del Castillo Vera, Maria da Graça Carvalho, Angelika Niebler, Edina Tóth, Tom 
Berendsen, Hildegard Bentele, Adam Jarubas, Henna Virkkunen, Salvatore De Meo, 
François-Xavier Bellamy
v mene skupiny PPE

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. zdôrazňuje, že zdroje vynaložené v 
súvislosti s týmto mechanizmom, sa majú 
považovať za vlastné zdroje EÚ; je 
presvedčený, že tieto zdroje sa musia 
použiť na opatrenia v oblasti klímy;

6. zdôrazňuje, že zdroje, ktoré 
mechanizmus využíva, nesmú vytvárať 
deformácie na základe členského štátu 
dovozu, ale pomôcť zabezpečiť rovnaké 
globálne podmienky medzi 
konkurenčnými odvetviami a pre 
investície do nízkouhlíkových technológií 
a transformáciu priemyselnej výroby;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 91
Izabela-Helena Kloc
v mene skupiny ECR
Elżbieta Kruk, Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski

Návrh stanoviska



PE658.773v01-00 52/66 AM\1214422SK.docx

SK

Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. zdôrazňuje, že zdroje vynaložené v 
súvislosti s týmto mechanizmom, sa majú 
považovať za vlastné zdroje EÚ; je 
presvedčený, že tieto zdroje sa musia 
použiť na opatrenia v oblasti klímy;

6. zdôrazňuje, že zdroje vynaložené v 
súvislosti s týmto mechanizmom sa majú 
považovať za vlastné zdroje EÚ; je 
presvedčený, že tieto zdroje sa musia 
použiť na opatrenia v oblasti klímy; 
predovšetkým by sa mala nasmerovať do 
regiónov, na ktoré sa vzťahujú plány 
spravodlivej transformácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 92
Paolo Borchia

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. zdôrazňuje, že zdroje vynaložené v 
súvislosti s týmto mechanizmom, sa majú 
považovať za vlastné zdroje EÚ; je 
presvedčený, že tieto zdroje sa musia 
použiť na opatrenia v oblasti klímy;

6. zdôrazňuje, že zdroje vynaložené v 
súvislosti s týmto mechanizmom sa majú 
považovať za vlastné zdroje EÚ; je 
presvedčený, že tieto zdroje sa musia 
použiť na zabránenie tomu, aby 
nedodržiavanie predpisov zo strany tretích 
krajín v oblasti životného prostredia 
negatívne kompenzovalo 
konkurencieschopnosť priemyslu EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 93
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. zdôrazňuje, že zdroje vynaložené v 
súvislosti s týmto mechanizmom, sa majú 

6. zdôrazňuje, že zdroje vynaložené v 
súvislosti s týmto mechanizmom sa majú 
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považovať za vlastné zdroje EÚ; je 
presvedčený, že tieto zdroje sa musia 
použiť na opatrenia v oblasti klímy;

dať k dispozícii členským štátom Únie; 
môžu sa použiť na udržateľný 
priemyselný hospodársky rast a vytváranie 
pracovných miest.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 94
Sven Schulze

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. zdôrazňuje, že zdroje vynaložené v 
súvislosti s týmto mechanizmom, sa majú 
považovať za vlastné zdroje EÚ; je 
presvedčený, že tieto zdroje sa musia 
použiť na opatrenia v oblasti klímy;

6. zdôrazňuje, že zdroje vynaložené v 
súvislosti s týmto mechanizmom, sa majú 
považovať za vlastné zdroje EÚ; je 
presvedčený, že tieto zdroje sa z veľkej 
časti musia použiť na opatrenia v oblasti 
klímy;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 95
Markus Pieper

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. zdôrazňuje, že zdroje vynaložené v 
súvislosti s týmto mechanizmom, sa majú 
považovať za vlastné zdroje EÚ; je 
presvedčený, že tieto zdroje sa musia 
použiť na opatrenia v oblasti klímy;

6. zdôrazňuje, že zdroje vynaložené v 
súvislosti s týmto mechanizmom sa majú 
aspoň čiastočne považovať za vlastné 
zdroje EÚ; je presvedčený, že tieto zdroje 
sa musia použiť na opatrenia v oblasti 
klímy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 96
Sara Skyttedal
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Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. zdôrazňuje, že zdroje vynaložené v 
súvislosti s týmto mechanizmom, sa majú 
považovať za vlastné zdroje EÚ; je 
presvedčený, že tieto zdroje sa musia 
použiť na opatrenia v oblasti klímy;

6. zdôrazňuje, že zdroje vynaložené v 
súvislosti s týmto mechanizmom sa majú 
považovať za zdroje členských štátov; je 
presvedčený, že tieto zdroje sa musia 
použiť na opatrenia v oblasti klímy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 97
Tomas Tobé, Henna Virkkunen, François-Xavier Bellamy, Eva Maydell, Pernille Weiss, 
Maria Spyraki, Angelika Winzig, Ioan-Rareş Bogdan, Jerzy Buzek, Sara Skyttedal, 
Pilar del Castillo Vera, Marian-Jean Marinescu, Maria da Graça Carvalho, Angelika 
Niebler, Edina Tóth, Tom Berendsen, Hildegard Bentele, Adam Jarubas, Salvatore De 
Meo, Massimiliano Salini, Markus Pieper
v mene skupiny PPE

Návrh stanoviska
Odsek 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6a. zdôrazňuje, že obsah CO2 v 
dovážaných výrobkoch by sa musel 
spoľahlivo a presne určiť okrem iného 
prostredníctvom overovania nezávislou 
treťou stranou, a ak ho nie je možné 
poskytnúť, s použitím relevantných 
priemerných údajov; zdôrazňuje, že je 
potrebné, aby mechanizmus pokrýval 
priame aj nepriame emisie uhlíka; 
zdôrazňuje potrebu primeraných 
mechanizmov proti obchádzaniu; 
zdôrazňuje však, že mechanizmus by 
nemal viesť k nadmernej administratívnej 
záťaži, najmä pre malé a stredné podniky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 98
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Jens Geier
v mene skupiny S&D

Návrh stanoviska
Odsek 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6a. konštatuje, že mechanizmus by 
mohol viesť k vyšším cenám výrobkov pre 
spotrebiteľov; zdôrazňuje, že spotrebitelia, 
najmä spotrebitelia s nízkym príjmom, by 
nemali byť vystavení väčšej záťaži na ich 
kúpnu silu; vyzýva Komisiu a členské 
štáty, aby posúdili potenciálny vplyv na 
životnú úroveň najmä zraniteľných 
skupín našej spoločnosti a aby vytvorili 
účinné mechanizmy premiestňovania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 99
Jens Geier
v mene skupiny S&D

Návrh stanoviska
Odsek 6 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6b. zdôrazňuje, že je potrebné zvážiť 
doplnkovú úlohu lepších noriem pre 
výrobky v súlade s akčným plánom EÚ 
pre obehové hospodárstvo; zdôrazňuje, že 
normy pre výrobky môžu zabezpečiť 
nízkouhlíkovú výrobu efektívne 
využívajúcu zdroje a zároveň pomôcť 
zaručiť minimálne negatívne vplyvy 
používania výrobkov na životné 
prostredie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 100
Eleonora Evi, Ignazio Corrao
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Návrh stanoviska
Odsek 7

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7. vyzýva Komisiu, aby pred 
predložením legislatívneho návrhu 
vypracovala posúdenie vplyvu rôznych 
mechanizmov a riešení na stimuláciu 
medzinárodných opatrení v oblasti klímy a 
predchádzanie únikom uhlíka.

7. vyzýva Komisiu, aby pred 
predložením legislatívneho návrhu 
vypracovala posúdenie vplyvu rôznych 
mechanizmov a riešení vrátane poplatku 
za pridané emisie alebo iných poplatkov 
za emisie uhlíka na stimuláciu 
medzinárodných opatrení v oblasti klímy a 
predchádzanie únikom uhlíka; zdôrazňuje, 
že v tejto štúdii by sa mali starostlivo 
posúdiť cezhraničné vplyvy mechanizmu 
a jeho potenciálne zaťaženie susedných 
krajín a medzinárodných partnerov, 
najmä rozvojových krajín; vyzýva 
Komisiu, aby predložila iniciatívy na 
minimalizáciu zaťaženia medzinárodných 
partnerov prostredníctvom informácií a 
spolupráce, čím sa posilní vedúce 
postavenie EÚ v celosvetovom boji proti 
zmene klímy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 101
Jens Geier
v mene skupiny S&D

Návrh stanoviska
Odsek 7

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7. vyzýva Komisiu, aby pred 
predložením legislatívneho návrhu 
vypracovala posúdenie vplyvu rôznych 
mechanizmov a riešení na stimuláciu 
medzinárodných opatrení v oblasti klímy a 
predchádzanie únikom uhlíka.

7. vyzýva Komisiu, aby vypracovala 
dôkladné posúdenie vplyvu rôznych 
mechanizmov a riešení vrátane uhlíkovej 
dane zo spotreby a požiadaviek na 
uhlíkovú stopu vo verejnom obstarávaní, 
a to pred predložením legislatívneho 
návrhu s cieľom posúdiť, do akej miery 
stimulujú medzinárodné opatrenia v 
oblasti klímy a predchádzajú únikom 
uhlíka; v posúdení by sa mala analyzovať 
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aj možnosť prechodného zachovania 
bezplatných kvót v rámci ETS a/alebo 
kompenzácie cien elektrickej energie, 
pričom by sa zároveň mal pomaly 
zavádzať tento mechanizmus;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 102
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh stanoviska
Odsek 7

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7. vyzýva Komisiu, aby pred 
predložením legislatívneho návrhu 
vypracovala posúdenie vplyvu rôznych 
mechanizmov a riešení na stimuláciu 
medzinárodných opatrení v oblasti klímy a 
predchádzanie únikom uhlíka.

7. vyzýva Komisiu, aby pred 
predložením legislatívneho návrhu 
vypracovala posúdenie vplyvu rôznych 
mechanizmov a riešení na stimuláciu 
medzinárodných opatrení v oblasti klímy a 
predchádzanie únikom uhlíka, pričom 
zohľadní riziko premiestnenia 
spoločností, strategických odvetví a 
nekalej hospodárskej súťaže z členských 
štátov a tretích krajín. je potrebné 
vykonať hĺbkovú analýzu zlučiteľnosti 
s mnohostranným systémom zahrnutým v 
ustanoveniach Svetovej obchodnej 
organizácie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 103
Damien Carême
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 7

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7. vyzýva Komisiu, aby pred 
predložením legislatívneho návrhu 
vypracovala posúdenie vplyvu rôznych 

7. vyzýva Komisiu, aby uskutočnila 
podrobné posúdenie vplyvu 
environmentálnych vplyvov rôznych 
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mechanizmov a riešení na stimuláciu 
medzinárodných opatrení v oblasti klímy a 
predchádzanie únikom uhlíka.

podôb mechanizmu; odporúča Komisii, 
aby pri výbere formy mechanizmu 
považovala environmentálne kritérium za 
hlavný faktor; vyzýva Komisiu, aby čo 
najskôr a pred uverejnením svojho 
legislatívneho návrhu zverejnila výsledky 
posúdenia vplyvu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 104
Izabela-Helena Kloc
v mene skupiny ECR
Elżbieta Kruk, Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski, Jessica Stegrud

Návrh stanoviska
Odsek 7

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7. vyzýva Komisiu, aby pred 
predložením legislatívneho návrhu 
vypracovala posúdenie vplyvu rôznych 
mechanizmov a riešení na stimuláciu 
medzinárodných opatrení v oblasti klímy a 
predchádzanie únikom uhlíka.

7. vyzýva Komisiu, aby pred 
predložením legislatívneho návrhu 
vypracovala posúdenie vplyvu rôznych 
mechanizmov a riešení, ktoré sa bude 
týkať vplyvu mechanizmu na každý 
členský štát, na stimuláciu 
medzinárodných opatrení v oblasti klímy a 
predchádzanie únikom uhlíka. zdôrazňuje 
potrebu zohľadniť 
konkurencieschopnosť priemyslu EÚ pri 
vykonávaní posúdenia vplyvu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 105
Tomas Tobé, Eva Maydell, Marian-Jean Marinescu, Pernille Weiss, Maria Spyraki, 
Massimiliano Salini, Angelika Winzig, Sara Skyttedal, Ioan-Rareş Bogdan, Jerzy Buzek, 
Pilar del Castillo Vera, Maria da Graça Carvalho, Angelika Niebler, Edina Tóth, Tom 
Berendsen, Hildegard Bentele, Adam Jarubas, Henna Virkkunen, Salvatore De Meo, 
François-Xavier Bellamy
v mene skupiny PPE

Návrh stanoviska
Odsek 7
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7. vyzýva Komisiu, aby pred 
predložením legislatívneho návrhu 
vypracovala posúdenie vplyvu rôznych 
mechanizmov a riešení na stimuláciu 
medzinárodných opatrení v oblasti klímy a 
predchádzanie únikom uhlíka.

7. vyzýva Komisiu, aby pred 
predložením legislatívneho návrhu 
vypracovala podrobné posúdenie vplyvu 
rôznych mechanizmov a alternatív; a to 
vrátane regulačných noriem v oblasti 
klímy pre dovážané výrobky a 
zlučiteľnosti s bezodplatným 
prideľovaním kvót v rámci EU ETS, na 
stimuláciu medzinárodných opatrení v 
oblasti klímy a predchádzanie únikom 
uhlíka.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 106
Klemen Grošelj, Andrus Ansip, Christophe Grudler, Martina Dlabajová

Návrh stanoviska
Odsek 7

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7. vyzýva Komisiu, aby pred 
predložením legislatívneho návrhu 
vypracovala posúdenie vplyvu rôznych 
mechanizmov a riešení na stimuláciu 
medzinárodných opatrení v oblasti klímy a 
predchádzanie únikom uhlíka.

7. vyzýva Komisiu, aby pred 
predložením legislatívneho návrhu 
vypracovala posúdenie vplyvu rôznych 
mechanizmov a riešení na stimuláciu 
medzinárodných opatrení v oblasti klímy a 
predchádzanie únikom uhlíka; vyzýva 
Komisiu, aby vo svojom posúdení vplyvu 
určila opatrenia pre odvetvia s najvyšším 
rizikom úniku uhlíka;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 107
Manuel Bompard, Marisa Matias, Cornelia Ernst, Sira Rego

Návrh stanoviska
Odsek 7

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7. vyzýva Komisiu, aby pred 7. vyzýva Komisiu, aby pred 



PE658.773v01-00 60/66 AM\1214422SK.docx

SK

predložením legislatívneho návrhu 
vypracovala posúdenie vplyvu rôznych 
mechanizmov a riešení na stimuláciu 
medzinárodných opatrení v oblasti klímy a 
predchádzanie únikom uhlíka.

predložením legislatívneho návrhu 
vypracovala posúdenie vplyvu rôznych 
mechanizmov a riešení na stimuláciu 
medzinárodných opatrení v oblasti klímy a 
predchádzanie únikom uhlíka a investícií.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 108
Damien Carême
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7a. domnieva sa, že mechanizmus 
kompenzácie uhlíka na hraniciach musí 
dopĺňať širokú škálu iných mechanizmov, 
ktoré podporujú dekarbonizáciu, a 
nemôže sám osebe postačovať na 
dosiahnutie cieľov Európskej únie v 
oblasti klímy; zdôrazňuje, že je potrebné, 
aby mechanizmus sprevádzala ambiciózna 
priemyselná politika, ktorá je ambiciózna 
z hľadiska životného prostredia a zároveň 
sociálne korektná, ako aj akčný plán pre 
obehové hospodárstvo a vykonávanie 
mechanizmu pre spravodlivú 
transformáciu zameraného na pomoc 
regiónom najviac postihnutým úsilím 
o transformáciu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 109
Eleonora Evi, Ignazio Corrao

Návrh stanoviska
Odsek 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7a. pripomína dobré výsledky, ktoré 
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Únia dosiahla pri zvyšovaní energetickej 
efektívnosti a efektívnosti využívania 
zdrojov prostredníctvom požiadaviek na 
výrobky a označovanie, ktoré mohli 
stimulovať zodpovednú spotrebu, zapojiť 
európskych občanov a podporiť 
priemyselnú konkurencieschopnosť a 
inovácie presadzovaním lepších 
environmentálnych vlastností výrobkov; 
vyzýva Komisiu, aby využila tieto 
skúsenosti a preskúmala podobné 
opatrenia, ktorými by sa tento 
mechanizmus mohol doplniť alebo 
nahradiť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 110
Jens Geier
v mene skupiny S&D

Návrh stanoviska
Odsek 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7a. zdôrazňuje, že je dôležité, aby 
Európsky parlament zabezpečil zastúpenie 
európskych občanov a záujmov, ako aj 
dosiahnutie priorít EÚ, ako je ochrana 
klímy a medzinárodná 
konkurencieschopnosť; vyzýva preto 
Komisiu a Radu, aby v plnej miere zapojili 
Európsky parlament ako 
spoluzákonodarcu do legislatívneho 
procesu s cieľom vytvoriť mechanizmus.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 111
Tomas Tobé, Marian-Jean Marinescu, Maria da Graça Carvalho, Angelika Niebler, 
Edina Tóth, Tom Berendsen, Hildegard Bentele, Adam Jarubas, Salvatore De Meo, 
Massimiliano Salini, Markus Pieper, Jerzy Buzek, Pernille Weiss, Henna Virkkunen, 
Eva Maydell, Maria Spyraki, Angelika Winzig, Ioan-Rareş Bogdan, Sara Skyttedal, 
Pilar del Castillo Vera
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v mene skupiny PPE

Návrh stanoviska
Odsek 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7a. vyzýva Komisiu, aby zintenzívnila 
svoje úsilie o globálne stanovovanie cien 
CO2 a uľahčila obchod s technológiami 
na ochranu klímy a životného prostredia 
napríklad prostredníctvom iniciatív 
obchodnej politiky, ako je dohoda WTO o 
environmentálnych tovaroch; zdôrazňuje, 
že Únia môže vo svojich obchodných 
dohodách zohrávať priekopnícku úlohu s 
ambicióznymi kapitolami o energetike a 
udržateľnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 112
Markus Pieper, Massimiliano Salini

Návrh stanoviska
Odsek 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7a. zdôrazňuje, že existujúce 
mechanizmy na ochranu pred únikom 
uhlíka sú účinné, mali by sa zachovať a v 
prípade potreby dokonca rozšíriť; 
postupné ukončenie existujúceho 
mechanizmu by mohlo spôsobiť stratu 
konkurencieschopnosti spoločností na 
jednotnom trhu a na celom svete; 
zdôrazňuje potrebu rovnako účinných 
opatrení, aby sa existujúce opatrenia 
postupne ukončovali.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 113
Klemen Grošelj, Andrus Ansip, Christophe Grudler, Martina Dlabajová
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Návrh stanoviska
Odsek 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7a. požaduje osobitné hodnotenie 
vplyvu mechanizmu na MSP a 
hospodársku súťaž v rámci vnútorného 
trhu; žiada, aby sa v prípade potreby 
vytvoril podporný mechanizmus pre MSP, 
ktorý by sa úspešne prispôsobil novej 
trhovej realite, čím by sa zabránilo tomu, 
aby sa stali obeťami nekalých praktík 
väčších účastníkov trhu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 114
Sara Skyttedal

Návrh stanoviska
Odsek 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7a. uznáva, že mechanizmus je v 
zásade obmedzujúci pre obchod, 
v posúdení vplyvu by sa mala preskúmať 
jednoduchosť, s akou by sa tento 
mechanizmus mohol upraviť alebo 
odstrániť po tom, ako prelomové 
technológie dosiahnu celosvetovú 
predajnosť, zblížia sa globálne ambície v 
oblasti klímy alebo keď dôjde k odvetným 
opatreniam;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 115
Sven Schulze

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

7a. vyzýva Komisiu, aby presne 
preskúmala, aké účinky má hraničná daň 
z uhlíka na európsky systém 
obchodovania s emisiami (ETS) a aké 
účinky by okrem toho mohla mať na 
konkurencieschopnosť spoločností;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 116
Tomas Tobé, Marian-Jean Marinescu, Maria da Graça Carvalho, Angelika Niebler, 
Edina Tóth, Tom Berendsen, Hildegard Bentele, Adam Jarubas, Salvatore De Meo, 
Massimiliano Salini, Markus Pieper, Jerzy Buzek, Pernille Weiss, Henna Virkkunen, 
Eva Maydell, Maria Spyraki, Angelika Winzig, Ioan-Rareş Bogdan, Sara Skyttedal, 
Pilar del Castillo Vera
v mene skupiny PPE

Návrh stanoviska
Odsek 7 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7b. vyzýva Komisiu, aby zvážila aj 
alternatívne opatrenia a dôkladne 
preukázala pridanú hodnotu mechanizmu 
kompenzácie uhlíka na hraniciach; 
domnieva sa, že v tomto procese by mohol 
pomôcť digitálny pas výrobku, dobre 
navrhnutý a synchronizovaný s 
existujúcimi systémami, orgánmi pre 
normalizáciu podnikov a globálnymi 
normami; v hospodárstve po pandémii 
COVID-19 sa ceny uhlíka môžu ukázať 
ako príliš nestabilné na podporu účinnej 
priemyselnej dekarbonizácie; preto je 
potrebné, aby politiky výrobkov 
presadzovali nové normy pre 
nízkouhlíkové výrobky efektívne 
využívajúce zdroje s cieľom zabezpečiť 
prechod na udržateľné hospodárstvo.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 117
Eleonora Evi, Ignazio Corrao

Návrh stanoviska
Odsek 7 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7b. zdôrazňuje, že keďže je veľmi 
dôležité, aby bol mechanizmus 
zvládnuteľný, nákladovo efektívny a 
vysvetliteľný pre medzinárodných 
partnerov Únie, jeho hlavným cieľom je 
znížiť priame a nepriame emisie 
zameraním sa na procesy a výrobné 
metódy výrobkov spotrebovaných v EÚ 
bez ohľadu na ich pôvod; vyzýva Komisiu, 
aby preskúmala najlepšie dostupné 
digitálne riešenia vrátane technológií 
distribuovaných záznamov s cieľom 
zabezpečiť vysledovateľnosť výrobkov a 
čo najrealistickejšie účty emisií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 118
Damien Carême
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 7 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7b. zdôrazňuje, že bez ohľadu na jeho 
povahu bude vykonávanie mechanizmu 
musieť sprevádzať súbor noriem, ktoré by 
zabránili obchádzaniu mechanizmu a 
zabezpečili jeho účinné uplatňovanie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 119
Klemen Grošelj, Andrus Ansip, Christophe Grudler, Martina Dlabajová
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Návrh stanoviska
Odsek 7 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7b. zdôrazňuje, že mechanizmus by 
mal zodpovedať cene uhlíka v EÚ a mal 
by jej byť primeraný;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 120
Damien Carême
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 7 c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7c. zdôrazňuje, že by mal existovať 
jasný a ambiciózny harmonogram 
vykonávania a vývoja mechanizmu.

Or. en


