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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Komisia vo svojom oznámení o Európskej zelenej dohode vytýčila novú stratégiu rastu, ktorej 
cieľom je transformovať Úniu na spravodlivú a prosperujúcu spoločnosť s moderným 
konkurencieschopným hospodárstvom, ktoré efektívne využíva zdroje, a s nulovou bilanciou 
emisií uhlíka najneskôr do roku 2050, kde hospodársky rast nesúvisí s využívaním zdrojov. 
Cieľom Európskej zelenej dohody je takisto chrániť, zachovávať a zveľaďovať prírodný 
kapitál Únie a chrániť zdravie a dobré životné podmienky občanov pred environmentálnymi 
rizikami a vplyvmi. 

V tomto kontexte je účelom európskeho právneho predpisu v oblasti klímy vytvoriť rámec na 
dosiahnutie klimatickej neutrality EÚ. Spravodajkyňa víta tento návrh Komisie a s cieľom 
skvalitniť európsky právny predpis v oblasti klímy predložila niekoľko pozmeňujúcich 
návrhov.

V návrhu stanoviska spravodajkyňa konkrétne:

 dôsledne zohľadnila naliehavú situáciu v oblasti klímy a životného prostredia, a preto 
navrhla, aby Únia dosiahla klimatickú neutralitu do roku 2040, a teda o desaťročie 
skôr, než je stanovené v návrhu Komisie; 

 poukázala na to, že pri transformácii by sa mali zohľadňovať regionálne rozdiely a 
nerovnováhy s cieľom dosiahnuť, aby bola transformácia spravodlivá a sociálne 
korektná, ako aj územne inkluzívna; do transformácie musia byť zapojení občania, 
regióny, mestské a vidiecke oblasti alebo komunity, aby bolo možné prostredníctvom 
novej udržateľnej rozvojovej politiky do roku 2040 dosiahnuť ciele Parížskej dohody, 
udržateľného rozvoja a Európskej zelenej dohody;

 zdôraznila, že nový právny predpis v oblasti klímy by mal jednoznačne uvádzať dátum 
postupného vyradenia fosílnych palív a ich priamych i nepriamych dotácií s cieľom 
dosiahnuť klimaticky neutrálne hospodárstvo do roku 2040; zdôraznila potrebu 
postupne vyradiť používanie všetkých fosílnych palív s cieľom obmedziť zvýšenie 
teploty na 1,5°C v porovnaní s predindustriálnymi úrovňami, a to v snahe dosiahnuť 
dlhodobý teplotný cieľ stanovený v článku 2 Parížskej dohody;

 uviedla, že je dôležité podporovať hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť, aby sa 
dosiahli ciele klimatickej neutrality, ktoré podľa zmlúv patria k hlavným cieľom Únie, 
a na rok 2030 stanovila nový cieľ, a to zníženie emisií v porovnaní s rokom 1990 o 
65 %, teda cieľ ambicióznejší než cieľ uvedený v návrhu Komisie;

 zdôraznila význam integrovaného prístupu na únijnej i vnútroštátnej úrovni so 
spoločným zameraním všetkých politík EÚ na cieľ, ktorým je dosiahnutie klimaticky 
neutrálnej EÚ do roku 2040; 

 zdôraznila, že je dôležité, aby členské štáty stanovili konkrétne ciele v oblasti 
znižovania emisií, ktorými sa stanovia výslovné povinnosti na podporu energetickej 
účinnosti, energetickej dostupnosti a bezpečnosti dodávok;
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 poukázala na to, že adaptácia je kľúčovým prvkom dlhodobej globálnej reakcie na 
zmenu klímy, a preto uviedla, že treba podporovať komplexné národné adaptačné 
stratégie a zosúladiť dohody o partnerstve týkajúce sa európskych štrukturálnych a 
investičných fondov s celkovým cieľom dosiahnuť klimatickú neutralitu EÚ do roku 
2040;

 zdôraznila potrebu podporovať synergiu európskych štrukturálnych a investičných 
fondov s jednotlivými programami Únie, ako je napríklad Horizont Európa, s cieľom 
podporiť nové technológie a inovatívne riešenia, ktoré nahradia používanie fosílnych 
palív; 

 vyzvala na pokračovanie udržateľných investícií a požiadaviek, aby sa EŠIF využívali 
na udržateľnú mobilitu, environmentálne podnikanie a ekologickú infraštruktúru;

 pripomenula dôležitosť zásady partnerstva a úlohu občanov a komunít pri podpore 
transformácie na centrálnej, ako aj na regionálnej a miestnej úrovni. Komisia by sa 
mala angažovať vo všetkých sférach spoločnosti a umožniť im podnikať kroky 
smerom ku klimatickej neutrálnej spoločnosti odolnej proti zmene klímy.

Po predložení pozmeňujúcich návrhov a po rokovaniach s tieňovými spravodajcami 
spravodajkyňa navrhla balík kompromisných pozmeňujúcich návrhov, ktorý podporila väčšina 
členov výboru. V tomto kompromisnom balíku, ktorý prijal Výbor pre regionálny rozvoj, sa 
dohodlo na: 

 stanovení cieľa dosiahnutia čistých nulových emisií najneskôr do roku 2020 na úrovni 
Únie, ako aj na vnútroštátnej úrovni,

 zahrnutí zabezpečenia odolnosti všetkých politík proti zmene klímy s cieľom umožniť 
individuálne, a následne kolektívne dosiahnutie cieľa klimatickej neutrality,

 stanovení cieľa dosiahnutia zníženia emisií o 50 až 55 % v porovnaní s rokom 1990 do 
roku 2030,

 predložení sociálno-hospodárskeho a odvetvového posúdenia vplyvu na cieľ do roku 2030 
Komisiou do septembra 2020,

 uskutočnení posúdenia toho, ako by sa mali zmeniť právne predpisy Únie vykonávajúce 
cieľ Únie do roku 2030, ako aj právne predpisy Únie týkajúce sa finančných prostriedkov 
a nástrojov, Komisiou do konca roku 2021,

 oprávnení Komisie k prijatiu delegovaných aktov, pokiaľ ide o trajektóriu potrebnú na 
dosiahnutie cieľa klimatickej neutrality,

 vytvorení spoločného informačného systému Únie, ktorý podporí výmenu informácií a 
najlepších postupov,

 zdôraznení potreby súladu so zásadou partnerstva,
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 zdôraznení významu uplatňovania zásady „znečisťovateľ platí“,

 zdôraznení potreby postupného ukončenia používania fosílnych palív a priamych a 
nepriamych dotácií do tejto oblasti,

 zohľadnení okrem iného zamestnanosti a sociálnych aspektov, demografických výziev, 
potreby zosúladenia partnerských dohôd o EŠIF s cieľom klimatickej neutrality, 
hospodárskeho poklesu spôsobeného pandémiou COVID-19, ako aj potrebu boja proti 
energetickej chudobe.

Konečné stanovisko je výsledkom intenzívnych rokovaní a kompromisov. Aj keď si 
spravodajkyňa želala uplatnenie širšieho prístupu a stanovenie ambicióznejších cieľov, chce 
sa poďakovať tieňovým spravodajcom z ostatných politických skupín. Spravodajkyňa vyzýva 
Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, aby dôkladne zvážili 
pozmeňujúce návrhy Výboru pre regionálny rozvoj a zohľadnili pevný záväzok výboru 
dosiahnuť cieľ klimatickej neutrality.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre regionálny rozvoj vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a 
bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Komisia vo svojom oznámení z 11. 
decembra 2019 s názvom „Európsky 
ekologický dohovor“1 vytýčila novú 
stratégiu rastu, ktorej účelom je 
transformácia Únie na spravodlivú a 
prosperujúcu spoločnosť s moderným a 
konkurencieschopným hospodárstvom 
efektívne využívajúcim zdroje, ktoré do 
roku 2050 dosiahne stav čistých nulových 
emisií skleníkových plynov a kde 
hospodársky rast nie je naviazaný na 
využívanie zdrojov. Jej cieľom je takisto 
chrániť, zachovať a zveľaďovať prírodný 
kapitál Únie a chrániť zdravie a blaho 
občanov pred environmentálnymi rizikami 
a vplyvmi. Táto transformácia musí byť 
zároveň spravodlivá a inkluzívna a nesmie 
sa pri nej na nikoho zabudnúť.

(1) Komisia vo svojom oznámení z 11. 
decembra 2019 s názvom Európska zelená 
dohoda1 vytýčila novú stratégiu rastu, 
ktorej účelom je transformácia Únie na 
spravodlivú a prosperujúcu spoločnosť s 
moderným a konkurencieschopným 
hospodárstvom efektívne využívajúcim 
zdroje, ktoré do roku 2050 dosiahne stav 
čistých nulových emisií skleníkových 
plynov a kde hospodársky rast nie je 
naviazaný na využívanie zdrojov. Jej 
cieľom je takisto chrániť, zachovať 
a zveľaďovať prírodný kapitál a 
biodiverzitu Únie a chrániť zdravie a blaho 
občanov pred environmentálnymi rizikami 
a vplyvmi. Táto transformácia musí byť 
zároveň spravodlivá a inkluzívna a nesmie 
sa pri nej na nikoho zabudnúť, a to vrátane 
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občanov, regiónov, mestských či 
vidieckych oblastí alebo komunít.

__________________ __________________
1 Oznámenie Komisie – Európsky 
ekologický dohovor, COM(2019) 640 final 
z 11. decembra 2019.

1 Oznámenie Komisie – Európska zelená 
dohoda, COM(2019) 640 final z 11. 
decembra 2019.

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Vytýčený dlhodobý zámer je 
mimoriadne dôležitý pre prínos k 
hospodárskej a spoločenskej transformácii, 
vytváraniu pracovných miest a rastu i k 
dosiahnutiu cieľov udržateľného rozvoja, 
ktoré určila Organizácia Spojených 
národov, ako aj v záujme spravodlivého a 
nákladovo efektívneho spôsobu 
dosahovania teplotného cieľa podľa 
Parížskej dohody o zmene klímy z roku 
2015, ktorá bola výsledkom 21. 
konferencie zmluvných strán Rámcového 
dohovoru Organizácie Spojených národov 
o zmene klímy (ďalej len „Parížska 
dohoda“).

(3) Vytýčený dlhodobý zámer, ktorý 
členské štáty jednomyseľne prijali, je 
mimoriadne dôležitý pre prínos k 
hospodárskej a spoločenskej transformácii, 
vytváraniu pracovných miest a 
udržateľnému rastu i k dosiahnutiu cieľov 
udržateľného rozvoja, ktoré určila 
Organizácia Spojených národov, ako aj v 
záujme spravodlivého a nákladovo 
efektívneho spôsobu dosahovania 
teplotného cieľa podľa Parížskej dohody o 
zmene klímy z roku 2015, ktorá bola 
výsledkom 21. konferencie zmluvných 
strán Rámcového dohovoru Organizácie 
Spojených národov o zmene klímy (ďalej 
len „Parížska dohoda“).

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Účelom opatrení Únie a členských 
štátov v oblasti klímy je chrániť ľudí a 
planétu, blahobyt, prosperitu, zdravie, 
potravinové systémy, integritu 
ekosystémov a biodiverzity pred hrozbou, 
ktorú predstavuje zmena klímy, v kontexte 
agendy 2030 pre udržateľný rozvoj a pri 
napĺňaní cieľov Parížskej dohody, ako aj 

(5) Účelom opatrení Únie, členských 
štátov a regionálnych a miestnych 
orgánov v oblasti klímy je chrániť ľudí a 
planétu, blahobyt, prosperitu, zdravie, 
poľnohospodárske a potravinové systémy, 
integritu ekosystémov a biodiverzity pred 
hrozbou, ktorú predstavuje zmena klímy, 
vytvorením rovnováhy medzi potrebou 
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maximalizovať prosperitu v rámci hraníc 
planéty, zvýšiť odolnosť a znížiť mieru 
zraniteľnosti spoločnosti voči zmene 
klímy.

rozvoja a cieľmi v oblasti udržateľnosti a 
klímy, a to v kontexte agendy 2030 pre 
udržateľný rozvoj a pri napĺňaní cieľov 
Parížskej dohody, ako aj maximalizovať 
prosperitu v rámci hraníc planéty, zvýšiť 
odolnosť a znížiť mieru zraniteľnosti 
území a spoločnosti voči zmene klímy, 
pričom sa zohľadní hospodársky pokles 
spôsobený pandémiou COVID-19.

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Dosiahnutie klimatickej neutrality 
by si malo vyžadovať príspevok od 
všetkých odvetví hospodárstva. V 
súvislosti s významom výroby a spotreby 
energie z hľadiska emisií skleníkových 
plynov je základným predpokladom 
prechod na udržateľný, finančne dostupný 
a spoľahlivý energetický systém, ktorého 
základom je dobre fungujúci vnútorný trh s 
energiou. Ďalšími dôležitými faktormi 
umožňujúcimi naplniť zámer dosiahnuť 
klimatickú neutralitu sú digitálna 
transformácia, technologická inovácia, 
výskum a vývoj.

(6) Dosiahnutie klimatickej neutrality 
si vyžaduje integrovaný prístup a 
príspevok od všetkých odvetví 
hospodárstva, primeraný dlhodobý 
záväzok v rámci rozpočtu Únie a 
prispôsobenie odvetvových a regionálnych 
špecifík s cieľom dosiahnuť, aby 
transformácia bola ekonomicky 
životaschopná, spravodlivá a sociálne 
korektná, a to s osobitným zreteľom na 
vidiecke oblasti, oblasti zasiahnuté 
priemyselnou transformáciou a regióny, 
ktoré čelia úbytku obyvateľstva, ako sú 
najsevernejšie, ostrovné, cezhraničné a 
horské, ako aj najvzdialenejšie regióny. 
Zásada „znečisťovateľ platí“ by mala byť 
v tejto súvislosti kľúčovým faktorom. V 
súvislosti s významom výroby a spotreby 
energie z hľadiska emisií skleníkových 
plynov je základným predpokladom 
prechod na udržateľný, finančne dostupný, 
decentralizovaný a spoľahlivý energetický 
systém, ktorého základom je dobre 
fungujúci vnútorný trh s energiou. V tejto 
súvislosti by regulačný rámec pre oblasť 
energetiky mal stimulovať domácu a 
hospodársku výrobu a používanie zelenej 
energie, pričom by sa mala zohľadniť 
potreba jeho harmonizácie. Ďalšími 
dôležitými faktormi umožňujúcimi naplniť 
zámer dosiahnuť klimatickú neutralitu sú 
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digitálna transformácia, technologická 
inovácia, výskum a vývoj, ako aj postupné 
ukončenie používania fosílnych palív a 
priamych a nepriamych dotácií pre oblasť 
fosílnych palív.

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) Únia je svetovým lídrom v kontexte 
prechodu na klimatickú neutralitu a je 
odhodlaná pomáhať stupňovať 
celosvetové ambície a posilniť svetovú 
reakciu na zmenu klímy pomocou 
nástrojov, ktoré má k dispozícii a medzi 
ktoré patrí aj diplomacia v oblasti klímy.

(10) Únia má ako svetový líder 
zodpovednosť v kontexte prechodu na 
klimatickú neutralitu a má ísť príkladom, 
zachovávať prísne environmentálne 
výrobné normy, pomáhať stupňovať 
celosvetové ambície a posilniť svetovú 
reakciu na zmenu klímy pomocou 
nástrojov, ktoré má k dispozícii a medzi 
ktoré patrí aj obchodná a investičná 
politika, rozvojová politika a diplomacia v 
oblasti klímy, bez ohrozenia 
hospodárskeho rozvoja Únie.

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) Únia by sa mala usilovať dosiahnuť 
do roku 2050 na svojom území rovnováhu 
medzi objemom antropogénnych emisií 
skleníkových plynov z celého hospodárstva 
a emisií skleníkových plynov odstránených 
pomocou prírodných a technologických 
riešení. O naplnenie zámeru Únie 
dosiahnuť do roku 2050 klimatickú 
neutralitu na celom svojom území by sa 
mali usilovať všetky členské štáty 
kolektívne, pričom členské štáty, Európsky 
parlament, Rada a Komisia by mali 
prijímať opatrenia potrebné na umožnenie 
dosiahnutia tohto cieľa. Významnú časť 

(12) Únia by sa mala usilovať dosiahnuť 
do roku 2050 na svojom území rovnováhu 
medzi objemom antropogénnych emisií 
skleníkových plynov z celého hospodárstva 
a emisií skleníkových plynov odstránených 
pomocou prírodných a technologických 
riešení. O naplnenie zámeru Únie 
dosiahnuť do roku 2050 klimatickú 
neutralitu na celom svojom území by sa 
mali usilovať všetky členské štáty a ich 
regióny kolektívne, pričom členské štáty, 
Európsky parlament, Rada a Komisia by 
mali prijímať opatrenia potrebné na 
umožnenie dosiahnutia tohto cieľa vrátane 
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týchto opatrení na naplnenie predmetného 
zámeru budú tvoriť opatrenia na úrovni 
Únie.

zabezpečenia odolnosti všetkých politík 
proti zmene klímy a zohľadnenia rôznych 
východiskových pozícií jednotlivých 
členských štátov v energetickej 
transformácii. Významnú časť týchto 
opatrení na naplnenie predmetného zámeru 
budú tvoriť opatrenia na úrovni Únie.

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) Únia by mala pokračovať vo 
svojich opatreniach v oblasti klímy a zostať 
v pozícii medzinárodného lídra v oblasti 
klímy aj po roku 2050 s cieľom chrániť 
ľudí a planétu pred hrozbou nebezpečnej 
zmeny klímy a v snahe o dosiahnutie 
teplotných cieľov stanovených v Parížskej 
dohode a v súlade s vedeckými 
odporúčaniami IPCC.

(13) Únia by mala pokračovať vo 
svojich opatreniach v oblasti klímy a zostať 
v pozícii medzinárodného lídra v oblasti 
klímy aj po roku 2050 s cieľom chrániť 
ľudí a planétu pred hrozbou nebezpečnej 
zmeny klímy, a to podporou programov 
na prispôsobenie sa zmene klímy na 
celom svete, a v snahe o dosiahnutie 
teplotných cieľov stanovených v Parížskej 
dohode a v súlade s vedeckými 
odporúčaniami IPCC.

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) Kľúčovým aspektom dlhodobej 
celosvetovej reakcie na zmenu klímy je 
adaptácia na ňu. Preto by členské štáty a 
Únia mali zvýšiť svoju schopnosť 
adaptácie, posilniť svoju odolnosť a znížiť 
mieru zraniteľnosti voči zmene klímy, ako 
sa stanovuje v článku 7 Parížskej dohody, a 
takisto maximalizovať súvisiace prínosy 
uplatnením ďalších environmentálnych 
politík a právnych predpisov. Členské štáty 
by mali prijať komplexné národné 
adaptačné stratégie a plány.

(14) Kľúčovým aspektom dlhodobej 
celosvetovej reakcie na zmenu klímy je 
adaptácia na ňu. Preto by členské štáty a 
Únia mali zvýšiť svoju schopnosť 
adaptácie, posilniť svoju odolnosť a znížiť 
mieru zraniteľnosti voči zmene klímy, ako 
sa stanovuje v článku 7 Parížskej dohody, a 
takisto maximalizovať súvisiace prínosy 
uplatnením ďalších environmentálnych, 
rozvojových a kohéznych politík a 
právnych predpisov, pričom sa zohľadní 
najmä potreba zosúladenia partnerských 
dohôd v rámci EŠIF s cieľom klimatickej 
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neutrality. Členské štáty by mali prijať 
komplexné národné adaptačné stratégie a 
plány v spolupráci s regionálnymi a 
miestnymi orgánmi, s osobitným dôrazom 
na miestne investičné a vzdelávacie 
programy na podporu vlastnej spotreby, 
integrácie energie z obnoviteľných 
zdrojov a zlepšenia energetickej účinnosti 
a s ohľadom na okolnosti v každom 
regióne. Regionálne a miestne adaptačné 
stratégie a plány by sa mali podporovať z 
EŠIF a mali by byť v súlade s príslušnou 
národnou stratégiou.

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) Členské štáty, Európsky parlament, 
Rada a Komisia by pri vykonávaní 
relevantných opatrení na úrovni Únie a na 
vnútroštátnej úrovni v záujme napĺňania 
zámeru dosiahnuť klimatickú neutralitu 
mali zohľadňovať prínos, ktorý 
transformácia na klimatickú neutralitu 
bude mať pre blaho občanov, prosperitu 
spoločnosti a konkurencieschopnosť 
hospodárstva; energetickú a potravinovú 
bezpečnosť a finančnú dostupnosť; 
spravodlivosť a solidaritu v členských 
štátoch i medzi nimi vzhľadom na ich 
hospodársku spôsobilosť, vnútroštátne 
okolnosti a potrebu postupnej 
konvergencie; potrebu zabezpečiť 
spravodlivú a sociálne korektnú 
transformáciu; najlepšie dostupné vedecké 
výsledky, a predovšetkým zistenia, ktoré 
nahlási IPCC; potrebu zahrnúť riziká 
súvisiace so zmenou klímy do rozhodnutí o 
investovaní a plánovaní; nákladovú 
účinnosť a technologickú neutralitu pri 
dosahovaní znižovania emisií skleníkových 
plynov a ich odstraňovaní i zvyšovaní 

(15) Členské štáty, Európsky parlament, 
Rada a Komisia by pri vykonávaní 
relevantných opatrení na úrovni Únie, na 
vnútroštátnej a regionálnej úrovni v 
záujme napĺňania zámeru dosiahnuť 
klimatickú neutralitu mali zohľadňovať 
prínos, ktorý transformácia na klimatickú 
neutralitu bude mať pre blaho občanov, 
prosperitu spoločnosti a 
konkurencieschopnosť hospodárstva; čistú 
bilanciu zamestnanosti vyplývajúcu z 
opatrení a zvyšovanie úrovne zručností a 
rekvalifikáciu pracovníkov a ich sociálne 
začlenenie; potreby a príležitosti na 
prispôsobenie sa zmene klímy v rôznych 
hospodárskych odvetviach; energetickú a 
potravinovú bezpečnosť, finančnú 
dostupnosť a sebestačnosť, ako aj potrebu 
bojovať proti energetickej chudobe; 
spravodlivosť a solidaritu v členských 
štátoch i medzi nimi vzhľadom na ich 
hospodársku spôsobilosť a rozvoj 
infraštruktúry, vnútroštátne a regionálne 
okolnosti a potrebu postupnej 
konvergencie; demografické výzvy, 
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odolnosti; postupné napredovanie v 
súvislosti s environmentálnou integritou a 
mierou ambicióznosti.

prepojenosť a regionálnu súdržnosť; 
potrebu zabezpečiť spravodlivú a sociálne 
korektnú, ako aj územne inkluzívnu 
transformáciu, pri ktorej sa bude venovať 
osobitná pozornosť vidieckym a 
vzdialeným oblastiam, ktoré čelia 
významným sociálnym a hospodárskym 
výzvam; potrebu investovať do 
inovatívnych výrobných prostriedkov, 
výroby, výskumu a vzdelávania; potrebu 
progresívne zmeniť hospodárstvo z 
lineárneho na obehové; podporu 
miestneho hospodárstva; najlepšie 
dostupné vedecké výsledky, a 
predovšetkým zistenia, ktoré nahlási IPCC 
a IPBES; potrebu zahrnúť riziká súvisiace 
so zmenou klímy do rozhodnutí o 
investovaní a plánovaní vrátane 
postupného ukončenia priameho a 
nepriameho dotovania fosílnych palív bez 
vylúčenia používania ekologického vodíka 
ako dočasného riešenia; potrebu vytvoriť 
udržateľné investičné politiky pre 
hospodársku, sociálnu a územnú 
súdržnosť, najmä pre ostrovné a pobrežné 
regióny, ktoré sú zraniteľné voči zmene 
klímy; potrebu zastaviť stratu a 
degradáciu lesov a podporiť udržateľné 
obhospodarovanie lesov s ohľadom na ich 
zásadnú úlohu ako stabilizačného faktora 
klímy; nákladovú účinnosť a technologickú 
neutralitu pri dosahovaní znižovania emisií 
skleníkových plynov a ich odstraňovaní i 
zvyšovaní odolnosti území a spoločnosti; 
postupné napredovanie v súvislosti s 
environmentálnou integritou a mierou 
ambicióznosti; potrebu, aby rôzne regióny 
mali vlastné tempo pokroku na ceste k 
dosiahnutiu klimatickej neutrality, ktoré 
možno stanoviť až po komplexnom 
posúdení vplyvov s prihliadnutím na 
účinok na regionálny rozvoj, priemysel a 
zamestnanosť; napredovanie technických 
inovácií a čistých energií; a potrebu 
progresívnej zmeny paradigmy založenej 
na raste na paradigmu založenú na 
udržateľnom rozvoji po raste.
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Pozmeňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16) Transformácia na klimatickú 
neutralitu si vyžaduje zmeny v celom 
spektre politík a kolektívne úsilie všetkých 
odvetví hospodárstva a spoločnosti, ako 
skonštatovala Komisia vo svojom 
oznámení s názvom „Európsky zelený 
dohovor“. Európska rada vo svojich 
záveroch zo zasadnutia z 12. decembra 
2019 uviedla, že všetky relevantné právne 
predpisy a politiky Únie musia byť v 
súlade s plnením zámeru dosiahnuť 
klimatickú neutralitu a prispievať k nemu, 
pričom sa v nich musí rešpektovať zásada 
rovnakých podmienok pre všetkých, a 
vyzvala Komisiu, aby preskúmala, či je na 
tento účel potrebné upraviť existujúce 
pravidlá.

(16) Transformácia na klimatickú 
neutralitu si vyžaduje integrovaný prístup, 
zmeny v celom spektre politík, ambiciózne 
a trvalé financovanie a kolektívne úsilie 
všetkých odvetví hospodárstva a 
spoločnosti, ako skonštatovala Komisia vo 
svojom oznámení s názvom Európska 
zelená dohoda. Európska rada vo svojich 
záveroch zo zasadnutia z 12. decembra 
2019 uviedla, že všetky relevantné právne 
predpisy a politiky Únie musia byť v 
súlade s plnením zámeru dosiahnuť 
klimatickú neutralitu a prispievať k nemu, 
pričom sa v nich musí rešpektovať zásada 
rovnakých podmienok pre všetkých, a 
vyzvala Komisiu, aby preskúmala, či je na 
tento účel potrebné upraviť existujúce 
pravidlá. Rovnako dôležité je podporovať 
synergiu európskych štrukturálnych a 
investičných fondov s rôznymi 
programami Únie, konkrétne program 
Horizont Európa na podporu nových 
technológií a inovatívnych riešení, ktoré 
nahradia používanie fosílnych palív.

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17) Komisia vo svojom oznámení s 
názvom „Európsky zelený dohovor“ 
oznámila svoj úmysel posúdiť sprísnenie 
cieľa znížiť emisie skleníkových plynov 
Únie do roku 2030 a predložiť v súvislosti 
s ním príslušné návrhy, aby sa zaručil jeho 
súlad so zámerom dosiahnuť klimatickú 
neutralitu do roku 2050. Ďalej v uvedenom 
oznámení zdôraznila, že všetky politiky 

(17) Komisia vo svojom oznámení s 
názvom Európska zelená dohoda 
oznámila svoj úmysel posúdiť sprísnenie 
cieľa znížiť emisie skleníkových plynov 
Únie do roku 2030 a predložiť v súvislosti 
s ňou príslušné návrhy, aby sa zaručil jej 
súlad so zámerom dosiahnuť klimatickú 
neutralitu do roku 2050. Ďalej v uvedenom 
oznámení zdôraznila, že všetky politiky 



AD\1208177SK.docx 13/34 PE652.420v02-00

SK

Únie by mali prispievať k plneniu zámeru 
dosiahnuť klimatickú neutralitu, kde by 
mali svoju úlohu zohrávať všetky sektory. 
Do septembra 2020 by Komisia na základe 
komplexného posúdenia vplyvu a pri 
zohľadnení analýzy integrovaných 
národných energetických a klimatických 
plánov, ktoré jej členské štáty prekladajú v 
súlade s nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2018/19991, mala 
preskúmať cieľ Únie v oblasti klímy 
vytýčený na obdobie do roku 2030, ako aj 
možnosti vytýčiť nový cieľ na obdobie do 
roku 2030, konkrétne sprísniť ho z 50 % na 
55 % zníženie emisií v porovnaní s 
úrovňami z roku 1990. Ak Komisia bude 
považovať za potrebné cieľ Únie do roku 
2030 zmeniť, mala by Európskemu 
parlamentu a prípadne Rade predložiť 
zodpovedajúce návrhy na zmenu tohto 
nariadenia. Navyše by Komisia mala do 
30. júna 2021 posúdiť, ako by sa v záujme 
dosiahnutia cieľa spočívajúceho v 50 až 
55 % znížení emisií v porovnaní s rokom 
1990 mali zmeniť právne predpisy Únie, 
ktorými sa vykonáva uvedený cieľ.

Únie by mali prispievať k plneniu zámeru 
dosiahnuť klimatickú neutralitu, kde by 
mali svoju úlohu zohrávať všetky sektory. 
Do septembra 2020 by Komisia na základe 
komplexného posúdenia vplyvu 
merajúceho vplyv na EÚ, ako aj na každý 
jednotlivý členský štát a pri zohľadnení 
analýzy integrovaných národných 
energetických a klimatických plánov, ktoré 
jej členské štáty prekladajú v súlade s 
nariadením Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2018/19991, mala preskúmať cieľ 
Únie v oblasti klímy vytýčený na obdobie 
do roku 2030, ako aj možnosti vytýčiť 
nový cieľ na obdobie do roku 2030, 
konkrétne sprísniť ho z 50 % na 55 % 
zníženie emisií v porovnaní s úrovňami z 
roku 1990, a navrhnúť primerané 
financovanie z rozpočtu Únie s cieľom 
dosiahnuť tento prípadný nový cieľ do 
roku 2030. Ak Komisia bude považovať za 
potrebné cieľ Únie do roku 2030 zmeniť, 
mala by Európskemu parlamentu a 
prípadne Rade predložiť zodpovedajúce 
návrhy na zmenu tohto nariadenia. Navyše 
by Komisia mala do 31. decembra 2021 
posúdiť, ako by sa v záujme dosiahnutia 
cieľa spočívajúceho v 50 až 55% znížení 
emisií v porovnaní s rokom 1990 mali 
zmeniť právne predpisy Únie, ktorými sa 
vykonáva uvedený cieľ. Okrem toho by 
Komisia mala tiež zohľadniť potrebu 
stanoviť čo najskôr cieľ výrazne vyššieho 
zníženia emisií do roku 2040.

_________________ _________________
1 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2018/1999 z 11. decembra 
2018 o riadení energetickej únie a opatrení 
v oblasti klímy, ktorým sa menia 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
(ES) č. 663/2009 a (ES) č. 715/2009, 
smernice Európskeho parlamentu a Rady 
94/22/ES, 98/70/ES, 2009/31/ES, 
2009/73/ES, 2010/31/EÚ, 2012/27/EÚ 
a 2013/30/EÚ, smernice Rady 
2009/119/ES a (EÚ) 2015/652 a ktorým sa 
zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 525/2013 (Ú. v. EÚ L 328, 

1 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2018/1999 z 11. decembra 
2018 o riadení energetickej únie a opatrení 
v oblasti klímy, ktorým sa menia 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
(ES) č. 663/2009 a (ES) č. 715/2009, 
smernice Európskeho parlamentu a Rady 
94/22/ES, 98/70/ES, 2009/31/ES, 
2009/73/ES, 2010/31/EÚ, 2012/27/EÚ 
a 2013/30/EÚ, smernice Rady 
2009/119/ES a (EÚ) 2015/652 a ktorým sa 
zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 525/2013 (Ú. v. EÚ L 328, 
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Pozmeňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) S cieľom zabezpečiť, aby Únia a 
členské štáty vytrvali na ceste k naplneniu 
vytýčeného zámeru dosiahnuť klimatickú 
neutralitu, ako aj zaručiť pokrok pri 
adaptácii na zmenu klímy by Komisia mala 
dosiahnutý pokrok pravidelne posudzovať. 
Ak by kolektívny pokrok členských štátov 
pri plnení zámeru dosiahnuť klimatickú 
neutralitu alebo pri adaptácii nebol 
dostatočný alebo opatrenia Únie neboli v 
súlade so zámerom dosiahnuť klimatickú 
neutralitu alebo by neboli primerané na 
zvýšenie schopnosti adaptácie, posilnenie 
odolnosti alebo zníženie miery 
zraniteľnosti, Komisia by mala vykonať 
potrebné opatrenia v súlade so zmluvami. 
Takisto by mala pravidelne posudzovať 
relevantné vnútroštátne opatrenia a vydať 
odporúčania, ak zistí, že opatrenia 
členského štátu nie sú v súlade so zámerom 
dosiahnuť klimatickú neutralitu alebo nie 
sú primerané na zvýšenie schopnosti 
adaptácie, posilnenie odolnosti alebo 
zníženie miery zraniteľnosti voči zmene 
klímy.

(18) S cieľom zabezpečiť, aby Únia a 
členské štáty vytrvali na ceste k naplneniu 
vytýčeného zámeru dosiahnuť klimatickú 
neutralitu, ako aj zaručiť pokrok pri 
adaptácii na zmenu klímy by Komisia mala 
dosiahnutý pokrok pravidelne merať a 
posudzovať, pričom verejnosti sprístupní 
všetky relevantné údaje s ohľadom na 
špecifiká každej oblasti. Ak by kolektívny 
pokrok členských štátov a regiónov pri 
plnení zámeru dosiahnuť klimatickú 
neutralitu alebo pri adaptácii nebol 
dostatočný alebo opatrenia Únie neboli v 
súlade so zámerom dosiahnuť klimatickú 
neutralitu alebo by neboli primerané na 
zvýšenie schopnosti adaptácie, posilnenie 
odolnosti alebo zníženie miery 
zraniteľnosti, Komisia by mala vykonať 
potrebné opatrenia v súlade so zmluvami. 
Takisto by mala pravidelne posudzovať 
relevantné vnútroštátne a regionálne 
opatrenia a vydať odporúčania a poskytnúť 
technickú podporu, ak zistí, že opatrenia 
Únie viedli k strate regionálnej 
konkurencieschopnosti alebo k strate 
pracovných miest v odvetviach 
hospodárstva alebo že opatrenia členského 
štátu nie sú v súlade so zámerom dosiahnuť 
klimatickú neutralitu alebo nie sú 
primerané na zvýšenie schopnosti 
adaptácie, posilnenie odolnosti alebo 
zníženie miery zraniteľnosti voči zmene 
klímy.

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19) Komisia by mala zaručiť spoľahlivé 
a objektívne posúdenie na základe 
najaktuálnejších vedeckých, technických a 
spoločensko-ekonomických zistení 
reprezentatívnych pre širokú škálu 
nezávislých expertíz a svoje posúdenia by 
mala založiť na relevantných informáciách 
vrátane informácií, ktoré predkladajú a 
nahlasujú členské štáty, správ Európskej 
environmentálnej agentúry, najlepších 
dostupných vedeckých dôkazov vrátane 
správ IPCC. Vzhľadom na skutočnosť, že 
Komisia sa zaviazala preskúmať spôsoby, 
ako by mohol verejný sektor využívať 
taxonómiu EÚ v kontexte európskej 
zelenej dohody, dané posúdenie by malo 
zahŕňať informácie o environmentálne 
udržateľnom investovaní zo strany Únie i 
členských štátov v súlade s nariadením 
(EÚ) 2020/… (nariadenie o taxonómii), 
keď také informácie budú k dispozícii. 
Komisia by mala využívať prípadné 
dostupné európske štatistiky a údaje a 
vyhľadávať možnosti odborného 
preskúmania. Európska environmentálna 
agentúra by mala podľa potreby pomáhať 
Komisii a v súlade s jej ročným pracovným 
programom.

(19) Komisia by mala zaručiť spoľahlivé 
a objektívne posúdenie na základe 
najaktuálnejších a najlepších dostupných 
vedeckých, technických a spoločensko-
ekonomických zistení reprezentatívnych 
pre širokú škálu nezávislých expertíz a 
svoje posúdenia by mala založiť na 
relevantných informáciách vrátane 
informácií, ktoré predkladajú a nahlasujú 
členské štáty, správ Európskej 
environmentálnej agentúry, najlepších 
dostupných vedeckých dôkazov vrátane 
správ IPCC a komplexného 
sociálnoekonomického a odvetvového 
posúdenia vplyvu akéhokoľvek 
navrhovaného nového cieľa. Vzhľadom 
na skutočnosť, že Komisia sa zaviazala 
preskúmať spôsoby, ako by mohol verejný 
sektor využívať taxonómiu EÚ v kontexte 
Európskej zelenej dohody, dané posúdenie 
by malo zahŕňať informácie o 
environmentálne udržateľnom investovaní 
zo strany Únie i členských štátov v súlade s 
nariadením (EÚ) 2020/… (nariadenie o 
taxonómii), keď také informácie budú k 
dispozícii. Komisia by mala využívať 
prípadné dostupné európske štatistiky a 
údaje a vyhľadávať možnosti odborného 
preskúmania. Európska environmentálna 
agentúra by mala podľa potreby pomáhať 
Komisii a v súlade s jej ročným pracovným 
programom.

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(20) Občania a komunity majú 
rozhodujúcu úlohu pri ďalšom 
uskutočňovaní prechodu na klimatickú 
neutralitu, a preto treba uľahčiť silné 

(20) Občania, regióny a komunity a 
hospodárske subjekty majú rozhodujúcu 
úlohu pri ďalšom uskutočňovaní prechodu 
na klimatickú neutralitu, a preto treba 
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zapojenie verejnosti a sociálnu 
angažovanosť pri opatreniach v oblasti 
klímy. Úlohou Komisie je angažovať sa vo 
všetkých sférach spoločnosti, a tak posilniť 
postavenie občanov a umožniť im 
podnikať kroky smerom k dosiahnutiu 
klimatickej neutrálnej spoločnosti odolnej 
proti zmene klímy, a to aj prostredníctvom 
Európskeho klimatického paktu.

uľahčiť silné zapojenie verejnosti a 
sociálnu angažovanosť pri opatreniach v 
oblasti klímy na všetkých úrovniach, a to 
aj na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej 
úrovni a so sociálnymi partnermi vrátane 
odborových zväzov, a uľahčiť aj 
zapojenie všetkých osôb so zdravotným 
postihnutím a prístupnosť informácií pre 
tieto osoby. Úlohou Komisie je angažovať 
sa v súlade so zásadou partnerstva a 
rešpektovania zásad rodovej rovnosti a 
nediskriminácie vo všetkých sférach 
spoločnosti, a tak posilniť postavenie 
občanov a umožniť im podnikať kroky 
smerom k dosiahnutiu klimatickej 
neutrálnej spoločnosti odolnej proti zmene 
klímy, a to aj prostredníctvom Európskeho 
klimatického paktu s cieľom zapojiť 
občanov Únie a zainteresované subjekty 
do vypracúvania politík v oblasti klímy na 
úrovni Únie prostredníctvom procesu 
poradnej demokracie. Klimatický pakt 
slúži aj ako prostriedok na výmenu 
najlepších postupov, podporu sociálnej 
inovácie a finančnú podporu miestnych 
alebo komunitných iniciatív.

Pozmeňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21) Na zabezpečenie predvídateľnosti a 
dôvery pre všetky hospodárske subjekty 
vrátane podnikov, pracovníkov, investorov 
a spotrebiteľov v záujme nezvratného 
prechodu na klimatickú neutralitu, 
postupného znižovania emisií a pomoci pri 
posudzovaní súladu opatrení so zámerom 
dosiahnuť klimatickú neutralitu, ako aj 
pokroku pri nich by sa na Komisiu mala 
delegovať právomoc prijímať akty v súlade 
s článkom 290 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie, v ktorých vytýči trajektóriu 
dosahovania nulovej bilancie emisií 
skleníkových plynov v Únii do roku 2050. 

(21) Na zabezpečenie predvídateľnosti a 
dôvery pre všetky hospodárske subjekty 
vrátane podnikov, pracovníkov, investorov 
a spotrebiteľov v záujme nezvratného, 
inkluzívneho, sociálne korektného 
prechodu na klimatickú neutralitu 
prispôsobeného sociálnoekonomickej 
situácii vo všetkých regiónoch, postupného 
znižovania emisií a pomoci pri 
posudzovaní súladu opatrení so zámerom 
dosiahnuť klimatickú neutralitu, ako aj 
pokroku pri nich by sa na Komisiu mala 
delegovať právomoc prijímať akty v súlade 
s článkom 290 Zmluvy o fungovaní 
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Je osobitne dôležité, aby Komisia počas 
prípravných prác uskutočnila náležité 
konzultácie, a to aj na expertnej úrovni, 
a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade 
so zásadami stanovenými 
v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 
2016 o lepšej tvorbe práva1. Predovšetkým 
je potrebné, aby sa v záujme rovnakého 
zastúpenia pri príprave delegovaných aktov 
všetky dokumenty doručovali Európskemu 
parlamentu a Rade v rovnakom čase ako 
odborníkom z členských štátov, a aby mali 
odborníci Európskeho parlamentu a Rady 
systematický prístup na zasadnutia skupín 
odborníkov Komisie, ktoré sa zaoberajú 
prípravou delegovaných aktov.

Európskej únie, v ktorých navrhne 
trajektóriu dosahovania nulovej bilancie 
emisií skleníkových plynov v Únii 
najneskôr do roku 2050. Je osobitne 
dôležité, aby Komisia počas prípravných 
prác uskutočnila náležité konzultácie, a to 
aj na expertnej úrovni, a aby tieto 
konzultácie vykonávala v súlade so 
zásadami stanovenými 
v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 
2016 o lepšej tvorbe práva1. Predovšetkým 
je potrebné, aby sa v záujme rovnakého 
zastúpenia pri príprave delegovaných aktov 
všetky dokumenty doručovali Európskemu 
parlamentu a Rade v rovnakom čase ako 
odborníkom z členských štátov, a aby mali 
odborníci Európskeho parlamentu a Rady 
systematický prístup na zasadnutia skupín 
odborníkov Komisie, ktoré sa zaoberajú 
prípravou delegovaných aktov.

_________________ _________________
1 Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1. 1 Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(22) V súlade so záväzkom Komisie 
dodržiavať zásady lepšej tvorby práva by 
sa malo rozvinúť úsilie o súlad 
jednotlivých nástrojov Únie týkajúcich sa 
znižovania emisií skleníkových plynov. 
Systém merania pokroku pri plnení zámeru 
dosiahnuť klimatickú neutralitu, ako aj 
posudzovania súladu opatrení prijatých na 
účely uvedeného zámeru by mal vychádzať 
z riadiaceho rámca stanoveného v 
nariadení (EÚ) 2018/1999 a byť s ním v 
súlade. Predovšetkým je potrebné, aby sa 
systém pravidelného podávania správ a 
harmonogramu lehôt, v ktorých má 
Komisia vykonávať posúdenia, ako aj 
opatrení na základe predmetných správ 
zosúladil s povinnosťami členských štátov 

(22) V súlade so záväzkom Komisie 
dodržiavať zásady lepšej tvorby práva by 
sa malo rozvinúť úsilie o súlad a 
komplementárnosť jednotlivých nástrojov 
Únie týkajúcich sa znižovania emisií 
skleníkových plynov a o to, aby sa 
navzájom dopĺňali. Systém merania 
pokroku pri plnení zámeru dosiahnuť 
klimatickú neutralitu, ako aj posudzovania 
súladu opatrení prijatých na účely 
uvedeného zámeru by mal vychádzať z 
riadiaceho rámca stanoveného v nariadení 
(EÚ) 2018/1999 a byť s ním v súlade. 
Predovšetkým je potrebné, aby sa systém 
pravidelného podávania správ a 
harmonogramu lehôt, v ktorých má 
Komisia vykonávať posúdenia, ako aj 
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predkladať informácie a podávať správy, 
ktoré sú stanovené v nariadení (EÚ) 
2018/1999. Nariadenie (EÚ) 2018/1999 by 
sa preto malo zmeniť tak, aby sa do jeho 
relevantných ustanovení začlenil zámer 
dosiahnuť klimatickú neutralitu.

opatrení na základe predmetných správ 
zosúladil s povinnosťami členských štátov 
predkladať informácie a podávať správy, 
ktoré sú stanovené v nariadení (EÚ) 
2018/1999. Nariadenie (EÚ) 2018/1999 by 
sa preto malo zmeniť tak, aby sa do jeho 
relevantných ustanovení začlenil zámer 
dosiahnuť klimatickú neutralitu.

Pozmeňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(23) Z podstaty zmeny klímy vyplýva, 
že ide o cezhraničný problém, v súvislosti s 
ktorým sú v záujme účinného doplnenia a 
posilnenia vnútroštátnych politík potrebné 
koordinované opatrenia na úrovni Únie. 
Keďže ciele tohto nariadenia, medzi ktoré 
patrí konkrétny cieľ dosiahnuť do roku 
2050 v Únii klimatickú neutralitu, 
nedokážu členské štáty dosiahnuť osamote, 
ale z dôvodu ich rozsahu a účinkov ich 
možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, 
môže Únia prijať opatrenia v súlade so 
zásadou subsidiarity podľa článku 5 
Zmluvy o Európskej únii. V súlade so 
zásadou proporcionality podľa uvedeného 
článku toto nariadenie neprekračuje rámec 
nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov,

(23) Z podstaty zmeny klímy vyplýva, 
že ide o cezhraničný problém, v súvislosti s 
ktorým sú v záujme účinnej podpory a 
posilnenia vnútroštátnych a regionálnych 
politík potrebné koordinované opatrenia na 
úrovni Únie. Keďže ciele tohto nariadenia, 
medzi ktoré patrí konkrétny cieľ dosiahnuť 
najneskôr do roku 2050 v Únii klimatickú 
neutralitu, nedokážu členské štáty 
dosiahnuť osamote, ale z dôvodu ich 
rozsahu a účinkov ich možno lepšie 
dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia 
prijať opatrenia v súlade so zásadou 
subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy 
o Európskej únii (ďalej len „Zmluva o 
EÚ“). V súlade so zásadou proporcionality 
podľa uvedeného článku toto nariadenie 
neprekračuje rámec nevyhnutný na 
dosiahnutie týchto cieľov, V súlade so 
zásadou lojálnej spolupráce podľa článku 
4 Zmluvy o EÚ si Únia a členské štáty 
majú navzájom pomáhať pri dosahovaní 
cieľov tohto nariadenia, prijímať všetky 
vhodné opatrenia vyplývajúce z cieľov a 
odporúčaní stanovených v tomto 
nariadení a zdržať sa akýchkoľvek 
krokov, ktoré by mohli ohroziť 
dosiahnutie cieľov tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh 18
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Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V tomto nariadení sa stanovuje záväzný 
zámer dosiahnuť do roku 2050 klimatickú 
neutralitu Únie v záujme plnenia 
dlhodobého teplotného cieľa stanoveného v 
článku 2 Parížskej dohody, ako aj rámec na 
dosahovanie pokroku pri plnení globálneho 
cieľa týkajúceho sa adaptácie na zmenu 
klímy stanoveného v článku 7 Parížskej 
dohody.

V tomto nariadení sa stanovuje záväzný 
zámer, ktorý bol jednomyseľne prijatý 
členskými štátmi, a to dosiahnuť 
najneskôr do roku 2050 klimatickú 
neutralitu Únie v záujme plnenia 
dlhodobého teplotného cieľa stanoveného v 
článku 2 Parížskej dohodyobmedzením 
globálneho otepľovania na výrazne menej 
ako 2°C v porovnaní s predindustriálnymi 
úrovňami a vyvíjaním úsilia o obmedzenie 
zvýšenia teploty na 1,5 °C v porovnaní s 
predindustriálnymi úrovňami, ako aj 
zosúladením finančných tokov s rozvojom 
odolným proti zmene klímy, ako aj rámec 
na dosahovanie pokroku pri plnení 
globálneho cieľa týkajúceho sa adaptácie 
na zmenu klímy stanoveného v článku 7 
Parížskej dohody.

Pozmeňujúci návrh 19

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Najneskôr do roku 2050 sa musí 
zabezpečiť vyváženosť emisií 
skleníkových plynov a ich odstránených 
objemov v celej Únii, ako sú regulované v 
rámci práva Únie, vďaka čomu sa do 
uvedeného termínu podarí dosiahnuť 
nulovú bilanciu emisií.

1. Čo najskôr a zároveň najneskôr do 
roku 2050 sa musí zabezpečiť vyváženosť 
emisií skleníkových plynov a ich 
odstránených objemov v celej Únii, ako sú 
regulované v rámci práva Únie, vďaka 
čomu sa do uvedeného termínu podarí 
dosiahnuť nulovú bilanciu emisií tak na 
úrovni Únie, ako aj na vnútroštátnej 
úrovni.

Pozmeňujúci návrh 20

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Príslušné inštitúcie Únie a členské 
štáty sú povinné prijať potrebné opatrenia 
na úrovni Únie a na vnútroštátnej úrovni, 
vďaka ktorým bude možné kolektívne 
dosiahnuť zámer týkajúci sa klimatickej 
neutrality stanovený v odseku 1, a to s 
prihliadnutím na význam podpory 
spravodlivosti a solidarity medzi 
členskými štátmi.

2. Príslušné inštitúcie Únie a členské 
štáty sú povinné prijať potrebné opatrenia 
na úrovni Únie, na vnútroštátnej a 
regionálnej úrovni vrátane zabezpečenia 
odolnosti všetkých politík proti zmene 
klímy a zohľadnenia odlišných 
východiskových pozícií jednotlivých 
členských štátov, vďaka ktorým bude 
možné individuálne členskými štátmi, a 
následne aj kolektívne dosiahnuť zámer 
týkajúci sa klimatickej neutrality stanovený 
v odseku 1, a to s prihliadnutím na 
sociálny, hospodársky a územný kontext, 
ako aj na význam podpory spravodlivosti, 
solidarity a lojálnej spolupráce medzi 
členskými štátmi a ich regiónmi.

Pozmeňujúci návrh 21

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Do septembra 2020 Komisia 
preskúma cieľ Únie týkajúci sa splnenia 
cieľov oblasti klímy do roku 2030, ktorý sa 
uvádza v článku 2 ods. 11 nariadenia (EÚ) 
2018/1999, a to v kontexte zámeru 
týkajúceho sa klimatickej neutrality 
stanoveného v článku 2 ods. 1, pričom 
preskúma alternatívy týkajúce sa plnenia 
nového cieľa na rok 2030, ktorý spočíva v 
50 až 55 % znížení emisií v porovnaní s 
rokom 1990. Ak Komisia dospeje k 
názoru, že spomínaný cieľ treba zmeniť, 
predloží návrh Európskemu parlamentu a 
Rade (podľa vhodnosti).

3. Do septembra 2020 a po vykonaní 
posúdenia sociálnoekonomických a 
odvetvových vplyvov Komisia preskúma 
cieľ Únie týkajúci sa splnenia cieľa v 
oblasti klímy do roku 2030, ktorý sa 
uvádza v článku 2 ods. 11 nariadenia (EÚ) 
2018/1999, a to v kontexte zámeru 
týkajúceho sa klimatickej neutrality 
stanoveného v článku 2 ods. 1, pričom 
stanoví nový cieľ na rok 2030, ktorý 
spočíva v 50 až 55 % znížení emisií v 
porovnaní s rokom 1990, a navrhne 
primerané financovanie z rozpočtu Únie 
na dosiahnutie tohto možného nového 
cieľa na rok 2030. Ak Komisia dospeje k 
názoru, že spomínaný cieľ treba zmeniť, 
predloží návrh Európskemu parlamentu a 
Rade (podľa vhodnosti).

Pozmeňujúci návrh 22



AD\1208177SK.docx 21/34 PE652.420v02-00

SK

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Komisia do 30. júna 2021 posúdi, 
ako by sa v záujme dosiahnutia cieľa 
spočívajúceho v 50 až 55 % znížení emisií 
v porovnaní s rokom 1990 a v záujme 
dosiahnutia zámeru týkajúceho sa 
klimatickej neutrality stanoveného v 
článku 2 ods. 1 mali zmeniť právne 
predpisy Únie, ktorými sa vykonáva cieľ 
Únie na rok 2030, pričom zváži prijatie 
potrebných opatrení vrátane prijatia 
legislatívnych návrhov, a to v súlade so 
zmluvami.

4. Komisia do 31. decembra 2021 
posúdi, ako by sa v záujme dosiahnutia 
cieľa spočívajúceho v 55% znížení emisií v 
porovnaní s rokom 1990 a v záujme 
dosiahnutia zámeru týkajúceho sa 
klimatickej neutrality stanoveného v 
článku 2 ods. 1 mali zmeniť právne 
predpisy Únie, ktorými sa vykonáva cieľ 
Únie na rok 2030, ako aj právne predpisy 
Únie upravujúce fondy a nástroje, pričom 
zváži prijatie potrebných opatrení vrátane 
prijatia legislatívnych návrhov, a to v 
súlade so zmluvami.

Pozmeňujúci návrh 23

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Pri stanovení trajektórie v súlade s 
odsekom 1 Komisia musí prihliadať na:

3. Pri navrhovaní trajektórie v súlade 
s odsekom 1 Komisia musí prihliadať na:

Pozmeňujúci návrh 24

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) konkurencieschopnosť 
hospodárstva Únie;

b) konkurencieschopnosť 
hospodárstva Únie a sociálne 
zabezpečenie;

Pozmeňujúci návrh 25

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3 – písmeno b a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) prebiehajúce a predpokladané 
hospodárske poklesy, ktoré ohrozujú 
zamestnanosť, udržateľný rast a sociálnu 
inklúziu;

Pozmeňujúci návrh 26

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) najlepšiu dostupnú technológiu; c) najlepšiu dostupnú technológiu a 
zvýšený prístup k nej, ako aj technický 
pokrok;

Pozmeňujúci návrh 27

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) energetickú efektívnosť, cenovú 
dostupnosť energie a bezpečnosť jej 
dodávok;

d) energetickú efektívnosť, cenovú 
dostupnosť energie, energetickú chudobu 
a bezpečnosť dodávok energie pri 
zohľadnení energetického mixu každého 
členského štátu;

Pozmeňujúci návrh 28

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

da) potrebu postupného ukončenia 
používania všetkých fosílnych palív v 
časovom rámci, ktorý je v súlade s cieľom 
obmedzenia zvýšenia teploty na 1,5 °C v 
porovnaní s predindustriálnymi 
úrovňami;
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Pozmeňujúci návrh 29

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3 – písmeno d b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

db) účinky na biodiverzitu a 
ekosystémy;

Pozmeňujúci návrh 30

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3 – písmeno d c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

dc) bezpečnosť potravín, cenovú 
dostupnosť potravín a bezpečnosť ich 
dodávok;

Pozmeňujúci návrh 31

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) spravodlivosť a solidaritu medzi 
členskými štátmi a v rámci nich;

e) spravodlivosť, solidaritu a lojálnu 
spoluprácu medzi členskými štátmi a 
regiónmi a v rámci nich, pričom sa 
zohľadní sociálna, hospodárska a územná 
súdržnosť Únie;

Pozmeňujúci návrh 32

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3 – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

g) investičné potreby a príležitosti; g) verejné a súkromné investičné 
potreby a príležitosti vrátane potrieb v 
oblasti rozvoja infraštruktúry;
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Pozmeňujúci návrh 33

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3 – písmeno h

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

h) potrebu zabezpečiť spravodlivú a 
sociálne korektnú transformáciu;

h) potrebu zabezpečiť spravodlivú a 
sociálne korektnú transformáciu a 
napraviť regionálne rozdiely;

Pozmeňujúci návrh 34

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3 – písmeno j

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

j) najlepšie dostupné a najnovšie 
vedecké dôkazy vrátane najnovších správ 
IPCC.

j) najlepšie dostupné a najnovšie 
vedecké a štatistické dôkazy vrátane 
najnovších správ IPCC, IPBES a 
komplexného posúdenia 
sociálnoekonomických a odvetvových 
vplyvov;

Pozmeňujúci návrh 35

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3 – písmeno j a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ja) záväzok vedúceho postavenia v 
oblasti klimatickej neutrality v 
celosvetovom meradle;

Pozmeňujúci návrh 36

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3 – písmeno j b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

jb) posúdenie uhlíkovej stopy a vodnej 
stopy v obchodných vzťahoch s tretími 
krajinami.
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Pozmeňujúci návrh 37

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Úlohou príslušných inštitúcií Únie 
a členských štátov je zabezpečovať 
nepretržitý pokrok pri zlepšovaní 
schopnosti adaptácie, posilňovaní odolnosti 
a znižovaní zraniteľnosti voči zmene klímy 
v súlade s článkom 7 Parížskej dohody.

1. Úlohou príslušných inštitúcií Únie 
a členských štátov je zabezpečovať 
nepretržitý pokrok pri zlepšovaní 
schopnosti adaptácie, zaisťovaní prenosu 
know-how, ak je to potrebné, posilňovaní 
odolnosti a znižovaní zraniteľnosti voči 
zmene klímy v súlade s článkom 7 
Parížskej dohody.

Pozmeňujúci návrh 38

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Členské štáty musia vypracovať a 
vykonávať adaptačné stratégie a plány 
zahŕňajúce komplexné rámce riadenia 
rizík, ktoré sú založené na solídnych 
východiskových ukazovateľoch v oblasti 
zraniteľnosti voči zmene klímy a na 
súvisiacich posúdeniach pokroku.

2. Členské štáty musia v spolupráci s 
regiónmi a obcami vypracovať a 
vykonávať adaptačné stratégie a plány 
stanovujúce konkrétne ciele zníženia 
emisií a zahŕňajú komplexné rámce 
riadenia rizík, ktoré sú založené na 
solídnych východiskových ukazovateľoch 
v oblasti zraniteľnosti voči zmene klímy a 
na súvisiacich posúdeniach pokroku a 
vplyvu pri zohľadnení regionálnych 
špecifík.

Pozmeňujúci návrh 39

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) kolektívny pokrok všetkých 
členských štátov pri dosahovaní zámeru 
týkajúceho sa klimatickej neutrality 

a) kolektívny a individuálny pokrok 
všetkých členských štátov pri dosahovaní 
zámeru týkajúceho sa klimatickej 
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stanoveného v článku 2 ods. 1, ktorý je 
vyjadrený trajektóriou uvedenou v článku 3 
ods. 1;

neutrality stanoveného v článku 2 ods. 1, 
ktorý je vyjadrený trajektóriou uvedenou v 
článku 3 ods. 1;

Pozmeňujúci návrh 40

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) kolektívny pokrok všetkých 
členských štátov pri adaptácii v zmysle 
článku 4.

b) kolektívny a individuálny pokrok 
všetkých členských štátov pri adaptácii v 
zmysle článku 4.

Pozmeňujúci návrh 41

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia predloží Európskemu parlamentu 
a Rade závery tohto posúdenia spolu so 
správou o stave energetickej únie 
vypracovanou v príslušnom kalendárnom 
roku v súlade s článkom 35 nariadenia 
(EÚ) 2018/1999.

Komisia predloží Európskemu parlamentu 
a Rade závery tohto posúdenia spolu so 
správou o stave energetickej únie 
vypracovanou v príslušnom kalendárnom 
roku v súlade s článkom 35 nariadenia 
(EÚ) 2018/1999. Komisia vo svojom 
posúdení odkazuje na pokrok, ktorý 
dosiahli regióny a metropolitné regióny v 
oblasti adaptácie na zmenu klímy v zmysle 
článku 4, a odkazuje na odvetvové plány s 
cieľom podporiť transparentný a sociálne 
korektný prechod ku klimatickej 
neutralite.

Pozmeňujúci návrh 42

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) primeranosť opatrení Únie na 
zabezpečenie pokroku pri adaptácii v 
zmysle článku 4.

b) primeranosť opatrení Únie a 
financovania z prostriedkov Únie na 
zabezpečenie pokroku pri adaptácii v 
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zmysle článku 4.

Pozmeňujúci návrh 43

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 2 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Posúdenie uvedené v odseku 1 a 
preskúmanie uvedené v odseku 2 sa 
vykonávajú na základe spoločného 
informačného systému EÚ prístupného 
pre verejnosť, ktorý zahŕňa informácie 
získané rôznymi aktérmi zapojenými do 
dosahovania cieľa klimatickej neutrality a 
napredovania v oblasti adaptácie. S 
cieľom zabezpečiť normalizáciu a 
homogénnosť informácií je spoločný 
informačný systém EÚ zložený z údajov, 
ktoré sú ľahko vyhľadateľné, prístupné, 
interoperabilné a opätovne použiteľné. 
Komisia prijme delegované akty v súlade s 
článkom 9 s cieľom doplniť toto 
nariadenie, a to vytvorením spoločného 
informačného systému EÚ a stanovením 
požiadaviek pre informácie a údaje 
zahrnuté do tohto systému. Tento systém 
bude využívať príležitosti ponúkané 
digitalizáciou a novými technológiami.

Pozmeňujúci návrh 44

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Ak Komisia na základe posúdenia 
uvedeného v odsekoch 1 a 2 zistí, že 
opatrenia Únie nie sú v súlade so zámerom 
týkajúcim sa klimatickej neutrality 
stanoveným v článku 2 ods. 1 alebo nie sú 
primerané na zabezpečenie pokroku pri 
adaptácii v zmysle článku 4, alebo zistí, že 
pokrok pri dosahovaní zámeru týkajúceho 
sa klimatickej neutrality alebo pokrok pri 

3. Ak Komisia na základe posúdenia 
uvedeného v odseku 1 a preskúmania 
uvedeného v odseku 2 zistí, že opatrenia 
Únie nie sú v súlade so zámerom týkajúcim 
sa klimatickej neutrality stanoveným v 
článku 2 ods. 1 alebo nie sú primerané na 
zabezpečenie pokroku pri adaptácii v 
zmysle článku 4, alebo zistí, že pokrok pri 
dosahovaní zámeru týkajúceho sa 
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adaptácii v zmysle článku 4 nie je 
dostatočný, prijme potrebné opatrenia v 
súlade so zmluvami, a to v čase realizácie 
preskúmania uvedeného v článku 3 ods. 1.

klimatickej neutrality alebo pokrok pri 
adaptácii v zmysle článku 4 nie je 
dostatočný, alebo že opatrenia Únie viedli 
k poklesu konkurencieschopnosti a strate 
pracovných miest v konkrétnych 
regiónoch, prijme potrebné opatrenia v 
súlade so zmluvami, a to v čase realizácie 
preskúmania uvedeného v článku 3 ods. 1.

Pozmeňujúci návrh 45

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) primeranosť relevantných 
vnútroštátnych opatrení na zabezpečenie 
pokroku pri adaptácii v zmysle článku 4.

b) primeranosť príslušných 
vnútroštátnych opatrení na zabezpečenie 
pokroku pri adaptácii v zmysle článku 4 a 
faktory, na ktoré nemajú členské štáty 
vplyv, ale ktoré ovplyvňujú pokrok 
vrátane vyššej moci.

Pozmeňujúci návrh 46

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia predloží Európskemu parlamentu 
a Rade závery tohto posúdenia spolu so 
správou o stave energetickej únie 
vypracovanou v príslušnom kalendárnom 
roku v súlade s článkom 35 nariadenia 
(EÚ) 2018/1999.

Komisia predloží Európskemu parlamentu 
a Rade závery tohto posúdenia spolu so 
správou o stave energetickej únie 
vypracovanou v príslušnom kalendárnom 
roku v súlade s článkom 35 nariadenia 
(EÚ) 2018/1999. Komisia vo svojom 
posúdení odkazuje na opatrenia prijaté 
príslušnými regionálnymi správami a 
metropolitnými regiónmi v súvislosti s 
cieľom klimatickej neutrality stanoveným 
v článku 2 ods. 1 a v súvislosti s 
adaptáciou na zmenu klímy v zmysle 
článku 4 s cieľom podporiť transparentný 
a sociálne korektný prechod ku 
klimatickej neutralite.
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Pozmeňujúci návrh 47

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Ak Komisia v rámci náležitého 
posúdenia kolektívneho pokroku 
posudzovaného v súlade s článkom 5 ods. 
1 zistí, že opatrenia členského štátu nie sú 
v súlade s uvedeným zámerom vyjadreným 
trajektóriou uvedenou v článku 3 ods. 1 
alebo nie sú primerané na zabezpečenie 
pokroku pri adaptácii v zmysle článku 4, 
môže pre tento členský štát vydať 
odporúčania. Komisia je povinná tieto 
odporúčania sprístupniť verejnosti.

2. Ak Komisia v rámci náležitého 
posúdenia kolektívneho pokroku 
posudzovaného v súlade s článkom 5 ods. 
1 zistí, že opatrenia členského štátu alebo 
jeho regiónu nie sú v súlade s uvedeným 
zámerom vyjadreným trajektóriou 
uvedenou v článku 3 ods. 1 alebo nie sú 
primerané na zabezpečenie pokroku pri 
adaptácii v zmysle článku 4, alebo ak 
opatrenia Únie viedli k poklesu 
konkurencieschopnosti alebo k strate 
pracovných miest v konkrétnych 
regiónoch, môže pre tento členský štát 
vydať odporúčania. Komisia je povinná 
tieto odporúčania sprístupniť verejnosti.

Pozmeňujúci návrh 48

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Spoločný informačný systém EÚ 
uvedený v článku 5 ods. 2 má časť, ktorá 
obsahuje stratégie, opatrenia a osvedčené 
postupy, s cieľom pomôcť zosúladiť 
opatrenia prijaté členskými štátmi s 
odporúčaniami Komisie.

Pozmeňujúci návrh 49

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) dotknutý členský štát náležite 
zohľadní odporúčanie v duchu solidarity 
medzi členskými štátmi a Úniou, ako aj 

a) dotknutý členský štát náležite 
zohľadní odporúčanie v duchu solidarity a 
lojálnej spolupráce medzi členskými 
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medzi členskými štátmi navzájom; štátmi a Úniou, medzi členskými štátmi 
navzájom a medzi dotknutým členským 
štátom a jeho regiónmi, ak tieto nemajú 
riadne odôvodnené výhrady proti návrhu 
odporúčania; 

Pozmeňujúci návrh 50

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) z európskych štatistík a údajov 
vrátane údajov o stratách spôsobených 
nepriaznivými vplyvmi klímy, ak sú k 
dispozícii; a

c) z európskych štatistík a údajov 
vrátane údajov o stratách spôsobených 
nepriaznivými vplyvmi klímy, ak sú k 
dispozícii;

Pozmeňujúci návrh 51

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) z regionálnych štatistík a údajov 
vrátane údajov o metropolitných 
regiónoch; a

Pozmeňujúci návrh 52

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) najlepšie dostupné vedecké dôkazy 
vrátane najnovších správ IPCC; a

d) najlepšie dostupné vedecké dôkazy 
vrátane najnovších správ IPCC a 
komplexné posúdenie 
sociálnoekonomických a odvetvových 
vplyvov; a

Pozmeňujúci návrh 53

Návrh nariadenia
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Článok 7 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) zo všetkých doplňujúcich 
informácií o environmentálne udržateľných 
investíciách zo strany Únie a členských 
štátov, a to vrátane prípadných informácií o 
investíciách v súlade s nariadením (EÚ) 
2020/... [nariadenie o taxonómii].

e) zo všetkých doplňujúcich 
informácií o environmentálne udržateľných 
investíciách zo strany Únie, členských 
štátov a regionálnych a miestnych 
orgánov, a to vrátane prípadných 
informácií o investíciách v súlade s 
nariadením (EÚ) 2020/... [nariadenie o 
taxonómii].

Pozmeňujúci návrh 54

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Úlohou Komisie je angažovať sa vo 
všetkých sférach spoločnosti, a tak 
posilniť postavenie občanov a umožniť im 
podnikať kroky smerom k dosiahnutiu 
klimatickej neutrálnej spoločnosti odolnej 
proti zmene klímy. Komisia bude 
zodpovedná za uľahčenie inkluzívneho a 
dostupného procesu na všetkých úrovniach 
vrátane vnútroštátnej, regionálnej či 
miestnej úrovne a s účasťou sociálnych 
partnerov, občanov a občianskej 
spoločnosti, s cieľom umožniť výmenu 
najlepších postupov a identifikovať 
opatrenia, ktoré prispejú k dosiahnutiu 
zámerov tohto nariadenia. Okrem toho 
môže Komisia vychádzať aj z 
viacúrovňových dialógov v oblasti klímy a 
energetiky, ktoré zaviedli členské štáty v 
súlade s článkom 11 nariadenia (EÚ) 
2018/1999.

V súlade so zásadou partnerstva úlohou 
Komisie je angažovať sa vo všetkých 
sférach spoločnosti s cieľom dosiahnuť 
synergiu a posilniť výmenu informácií a 
zvýšiť informovanosť, aby sa dosiahla 
klimaticky neutrálna spoločnosť odolná 
proti zmene klímy. Komisia bude 
zodpovedná za uľahčenie inkluzívneho, 
interaktívneho a dostupného procesu na 
všetkých úrovniach vrátane vnútroštátnej, 
regionálnej či miestnej úrovne a s účasťou 
sociálnych partnerov, MVO, občanov a 
občianskej spoločnosti, so zaistením 
širokej účasti osôb so zdravotným 
postihnutím a zlepšenej prístupnosti 
informácií všetkým týmto osobám, s 
cieľom umožniť výmenu najlepších 
postupov a identifikovať opatrenia, ktoré 
prispejú k dosiahnutiu zámerov tohto 
nariadenia. Okrem toho môže Komisia 
vychádzať aj z viacúrovňových dialógov v 
oblasti klímy a energetiky, ktoré zaviedli 
členské štáty v súlade s článkom 11 
nariadenia (EÚ) 2018/1999.

Pozmeňujúci návrh 55
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Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1 – bod 5
Nariadenie (EÚ) č. 2018/1999
Článok 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 11 Článok 11

Viacúrovňový dialóg v oblasti klímy a 
energetiky

Viacúrovňový dialóg v oblasti klímy a 
energetiky

Každý členský štát je povinný zaviesť 
viacúrovňový dialóg v oblasti klímy a 
energetiky podľa vnútroštátnych pravidiel, 
v rámci ktorého budú môcť miestne 
orgány, organizácie občianskej spoločnosti, 
podnikateľská komunita, investori a iné 
príslušné zainteresované strany a široká 
verejnosť aktívne spolupracovať a 
diskutovať o možnostiach dosiahnutia 
zámeru Únie týkajúceho sa klimatickej 
neutrality, ktorý je stanovený v článku 2 
nariadenia .../... [klimatický predpis], ako 
aj o rôznych scenároch, s ktorými sa (aj v 
dlhodobom horizonte) počíta v rámci 
politík v oblasti energetiky a klímy, pričom 
musí preskúmať dosiahnutý pokrok, pokiaľ 
už nedisponuje systémom slúžiacim na 
rovnaký účel. V rámci daného dialógu sa 
môžu prediskutovať integrované národné 
energetické a klimatické plány.“.

Každý členský štát je povinný zaviesť 
viacúrovňový dialóg v oblasti klímy a 
energetiky podľa vnútroštátnych pravidiel, 
v rámci ktorého budú môcť regionálne a 
miestne orgány, organizácie občianskej 
spoločnosti, podnikateľská komunita, 
investori, odbory a iné príslušné 
zainteresované strany a široká verejnosť 
aktívne spolupracovať a diskutovať o 
možnostiach dosiahnutia zámeru Únie 
týkajúceho sa klimatickej neutrality, ktorý 
je stanovený v článku 2 nariadenia .../... 
[klimatický predpis], ako aj o rôznych 
scenároch, s ktorými sa (aj v dlhodobom 
horizonte) počíta v rámci politík v oblasti 
energetiky a klímy, pričom musí 
preskúmať dosiahnutý pokrok, pokiaľ už 
nedisponuje systémom slúžiacim na 
rovnaký účel. V rámci daného dialógu sa 
môžu prediskutovať integrované národné 
energetické a klimatické plány.“.
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