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Pozmeňujúci návrh 23
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Isabel García Muñoz, Isabel Carvalhais, Tsvetelina 
Penkova

Návrh nariadenia
Citácia 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní 
Európskej únie, a najmä na jej článok 192 
ods. 1,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní 
Európskej únie (ZFEÚ), a najmä na jej 
článok 192 ods. 1,

Or. en

Odôvodnenie

Skratka sa použije v celom nariadení.

Pozmeňujúci návrh 24
Josianne Cutajar, Mónica Silvana González

Návrh nariadenia
Citácia 1 a (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

so zreteľom na článok 174 Zmluvy o 
fungovaní Európskej únie,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 25
Mathilde Androuët

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Komisia vo svojom oznámení z 11. 
decembra 2019 s názvom Európsky 
ekologický dohovor19 vytýčila novú 
stratégiu rastu, ktorej účelom je 

(1) Komisia vo svojom oznámení z 11. 
decembra 2019 s názvom Európsky 
ekologický dohovor19 vytýčila novú 
stratégiu rastu, ktorej účelom je 
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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.

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 
spravodlivá a nesmie sa pri nej na nikoho 
zabudnúť. Pri tejto transformácii sa musí 
rešpektovať článok 192 ods. 5 Zmluvy o 
fungovaní EÚ, v ktorom sa počíta s 
dočasnými odchýlkami pre členské štáty, 
ktoré náklady takejto politiky považujú za 
neprimerané.

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

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

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 26
Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González, Isabel García Muñoz

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Komisia vo svojom oznámení z 11. 
decembra 2019 s názvom „Európsky 
ekologický dohovor“19 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 

(1) Komisia vo svojom oznámení z 11. 
decembra 2019 s názvom „Európsky 
ekologický dohovor“19 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 
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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.

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, pričom sa 
musí zabezpečiť, aby žiadny občan ani 
európsky región neplatil za následky tejto 
transformácie na klimaticky neutrálne 
hospodárstvo.

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

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

Or. es

Pozmeňujúci návrh 27
Isabel Carvalhais

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Komisia vo svojom oznámení z 11. 
decembra 2019 s názvom „Európsky 
ekologický dohovor“19 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 o európskej zelenej 
dohode19 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, 
zachovať a chrániť biodiverzitu a chrániť 
zdravie a blaho občanov pred 
environmentálnymi rizikami a vplyvmi. 
Táto transformácia musí byť zároveň 
spravodlivá a inkluzívna, nesmie sa pri nej 
na nikoho zabudnúť a musí presadzovať 
hospodársku, sociálnu a územnú 
súdržnosť.
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_________________ _________________
19 Oznámenie Komisie – Európsky 
ekologický dohovor, COM(2019) 640 final 
z 11. decembra 2019.

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 28
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Ondřej Knotek, Laurence 
Farreng

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Komisia vo svojom oznámení z 11. 
decembra 2019 s názvom „Európsky 
ekologický dohovor“19 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 o európskej zelenej 
dohode19 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 musia sa pri nej 
používať jasné mechanizmy na úrovni 
Komisie, aby sa zabezpečilo, že sa na 
nikoho nezabudne.

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 29
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Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Komisia vo svojom oznámení z 11. 
decembra 2019 s názvom „Európsky 
ekologický dohovor“19 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 o európskej zelenej 
dohode19 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, s osobitným 
zameraním na občanov, ktorí žijú vo 
vidieckych a odľahlých oblastiach, aby sa 
pri nej na nikoho nezabudlo.

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 30
Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Komisia vo svojom oznámení z 11. 
decembra 2019 s názvom „Európsky 
ekologický dohovor“19 vytýčila novú 
stratégiu rastu, ktorej účelom je 

(1) Komisia vo svojom oznámení z 11. 
decembra 2019 o európskej zelenej 
dohode19 vytýčila novú stratégiu rastu, 
ktorej účelom je transformácia Únie na 
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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.

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, pričom cieľom je 
zmenšiť rozdiely medzi regiónmi v oblasti 
rozvoja.

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 31
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Tsvetelina Penkova

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Komisia vo svojom oznámení z 11. 
decembra 2019 s názvom „Európsky 
ekologický dohovor“19 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 

(1) Komisia vo svojom oznámení z 11. 
decembra 2019 o európskej zelenej 
dohode19 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 
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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.

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 
občanov, regiónov, mestských a 
vidieckych oblastí.

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 32
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Komisia vo svojom oznámení z 11. 
decembra 2019 s názvom „Európsky 
ekologický dohovor“19 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 dohoda“19 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.

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

19 Oznámenie Komisie – Európsky 
ekologický dohovor, COM(2019) 640 final 
z 11. decembra 2019.
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Or. it

Pozmeňujúci návrh 33
Isabel Benjumea Benjumea

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1a) Je potrebné vziať do úvahy účinky, 
ktoré má pandémia spôsobená ochorením 
COVID-19 na európsku populáciu, 
zdravie a hospodárstvo rôznych území, čo 
v strednodobom horizonte ovplyvňuje 
zamestnanosť a vyhliadky členských 
štátov na rast.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 34
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Medzivládny panel o zmene klímy 
(IPCC) vo svojej osobitnej správe o 
vplyvoch globálneho otepľovania o 1,5 °C 
v porovnaní s predindustriálnou úrovňou 
a o súvisiacich postupoch znižovania 
emisií skleníkových plynov20 poskytol 
pevnú vedeckú základňu na riešenie 
problému zmeny klímy a objasnil potrebu 
vystupňovať opatrenia v oblasti klímy. 
Potvrdil naliehavú potrebu znížiť emisie 
skleníkových plynov, ako aj potrebu 
obmedziť oteplenie v rámci zmeny klímy 
na 1,5 °C, a to predovšetkým v záujme 
zníženia pravdepodobnosti extrémnych 
výkyvov počasia. Medzivládna platforma 
pre biodiverzitu a ekosystémové služby 
(IPBES) vo svojej súhrnnej hodnotiacej 

(2) Európska únia a jej členské štáty 
sa v plnej miere zaviazali plniť Parížsku 
dohodu a jej dlhodobé ciele a vyzývajú na 
bezodkladné posilnenie celosvetových 
ambícií v súvislosti s najnovšími 
dostupnými vedeckými poznatkami 
vrátane nedávnych správ uverejnených 
Medzivládnym panelom o zmene klímy 
(IPCC)20 a Medzivládnou platformou pre 
biodiverzitu a ekosystémové služby 
(IPBES).
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správe21 z roku 2019 preukázala 
celosvetový pokles biodiverzity, pričom 
zmena klímy je tretím najdôležitejším 
faktorom spôsobujúcim stratu 
biodiverzity22.
_________________ _________________
20 IPCC, 2018: Global Warming of 1.5°C. 
An IPCC Special Report on the impacts of 
global warming of 1.5°C above pre-
industrial levels and related global 
greenhouse gas emission pathways, in the 
context of strengthening the global 
response to the threat of climate change, 
sustainable development, and efforts to 
eradicate poverty (Globálne otepľovanie o 
1,5 °C: osobitná správa IPCC o vplyve 
globálneho otepľovania o 1,5 °C v 
porovnaní s predindustriálnou úrovňou a 
súvisiacich postupoch znižovania emisií 
skleníkových plynov v kontexte posilnenia 
globálnej reakcie na hrozbu zmeny klímy, 
udržateľného rozvoja a úsilia o odstránenie 
chudoby) [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, 
H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, P.R. 
Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-Okia, C. 
Péan, R. Pidcock, S. Connors, J.B.R. 
Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. Gomis, 
E. Lonnoy, T. Maycock, M. Tignorn a T. 
Waterfield (eds.)].

20 IPCC, 2018: Global Warming of 1.5°C. 
An IPCC Special Report on the impacts of 
global warming of 1.5°C above pre-
industrial levels and related global 
greenhouse gas emission pathways, in the 
context of strengthening the global 
response to the threat of climate change, 
sustainable development, and efforts to 
eradicate poverty (Globálne otepľovanie o 
1,5 °C: osobitná správa IPCC o vplyve 
globálneho otepľovania o 1,5 °C v 
porovnaní s predindustriálnou úrovňou a 
súvisiacich postupoch znižovania emisií 
skleníkových plynov v kontexte posilnenia 
globálnej reakcie na hrozbu zmeny klímy, 
udržateľného rozvoja a úsilia o odstránenie 
chudoby) [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, 
H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, P.R. 
Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-Okia, C. 
Péan, R. Pidcock, S. Connors, J.B.R. 
Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. Gomis, 
E. Lonnoy, T. Maycock, M. Tignorn a T. 
Waterfield (eds.)].

21 IPBES 2019: Global Assessment on 
Biodiversity and Ecosystem Services 
(Globálne posúdenie biodiverzity a 
ekosystémových služieb).
22 Správa Európskej environmentálnej 
agentúry Životné prostredie Európy – stav 
a perspektíva 2020 (Úrad pre vydávanie 
publikácií Európskej únie, Luxemburg, 
2019).

Or. en

Odôvodnenie

K tejto záležitosti existuje viac než jedna dôležitá správa IPCC a všetky správy by sa mali 
zohľadniť. Navrhujeme použiť znenie z predloženej dlhodobej stratégie EÚ vrátane uvedenia 
príslušných názvov správ v poznámke pod čiarou.
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Pozmeňujúci návrh 35
Isabel Carvalhais

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Medzivládny panel o zmene klímy 
(IPCC) vo svojej osobitnej správe o 
vplyvoch globálneho otepľovania o 1,5 °C 
v porovnaní s predindustriálnou úrovňou a 
o súvisiacich postupoch znižovania emisií 
skleníkových plynov20 poskytol pevnú 
vedeckú základňu na riešenie problému 
zmeny klímy a objasnil potrebu 
vystupňovať opatrenia v oblasti klímy. 
Potvrdil naliehavú potrebu znížiť emisie 
skleníkových plynov, ako aj potrebu 
obmedziť oteplenie v rámci zmeny klímy 
na 1,5 °C, a to predovšetkým v záujme 
zníženia pravdepodobnosti extrémnych 
výkyvov počasia. Medzivládna platforma 
pre biodiverzitu a ekosystémové služby 
(IPBES) vo svojej súhrnnej hodnotiacej 
správe21z roku 2019 preukázala 
celosvetový pokles biodiverzity, pričom 
zmena klímy je tretím najdôležitejším 
faktorom spôsobujúcim stratu 
biodiverzity22.

(2) Medzivládny panel o zmene klímy 
(IPCC) vo svojej osobitnej správe o 
vplyvoch globálneho otepľovania o 1,5 °C 
v porovnaní s predindustriálnou úrovňou a 
o súvisiacich postupoch znižovania emisií 
skleníkových plynov20 poskytol pevnú 
vedeckú základňu na riešenie problému 
zmeny klímy a objasnil potrebu 
vystupňovať opatrenia v oblasti klímy, 
zintenzívniť udržateľný rozvoj a zvýšiť 
boj zameraný na odstránenie chudoby. 
Potvrdil naliehavú potrebu znížiť emisie 
skleníkových plynov, ako aj potrebu 
obmedziť oteplenie v rámci zmeny klímy 
na 1,5 °C, a to predovšetkým v záujme 
zníženia pravdepodobnosti extrémnych 
výkyvov počasia. Medzivládna platforma 
pre biodiverzitu a ekosystémové služby 
(IPBES) vo svojej súhrnnej hodnotiacej 
správe21z roku 2019 preukázala 
celosvetový pokles biodiverzity, pričom 
zmena klímy je tretím najdôležitejším 
faktorom spôsobujúcim stratu 
biodiverzity22.

_________________ _________________
20 IPCC, 2018: Global Warming of 1.5°C. 
An IPCC Special Report on the impacts of 
global warming of 1.5°C above pre-
industrial levels and related global 
greenhouse gas emission pathways, in the 
context of strengthening the global 
response to the threat of climate change, 
sustainable development, and efforts to 
eradicate poverty (Globálne otepľovanie o 
1,5 °C: osobitná správa IPCC o vplyve 
globálneho otepľovania o 1,5 °C v 
porovnaní s predindustriálnou úrovňou a 
súvisiacich postupoch znižovania emisií 

20 IPCC, 2018: Global Warming of 1.5°C. 
An IPCC Special Report on the impacts of 
global warming of 1.5°C above pre-
industrial levels and related global 
greenhouse gas emission pathways, in the 
context of strengthening the global 
response to the threat of climate change, 
sustainable development, and efforts to 
eradicate poverty (Globálne otepľovanie o 
1,5 °C: osobitná správa IPCC o vplyve 
globálneho otepľovania o 1,5 °C v 
porovnaní s predindustriálnou úrovňou a 
súvisiacich postupoch znižovania emisií 
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skleníkových plynov v kontexte posilnenia 
globálnej reakcie na hrozbu zmeny klímy, 
udržateľného rozvoja a úsilia o odstránenie 
chudoby) [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, 
H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, P.R. 
Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-Okia, C. 
Péan, R. Pidcock, S. Connors, J.B.R. 
Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. Gomis, 
E. Lonnoy, T. Maycock, M. Tignorn a T. 
Waterfield (eds.)].

skleníkových plynov v kontexte posilnenia 
globálnej reakcie na hrozbu zmeny klímy, 
udržateľného rozvoja a úsilia o odstránenie 
chudoby) [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, 
H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, P.R. 
Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-Okia, C. 
Péan, R. Pidcock, S. Connors, J.B.R. 
Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. Gomis, 
E. Lonnoy, T. Maycock, M. Tignorn a T. 
Waterfield (eds.)].

21 IPBES 2019: Global Assessment on 
Biodiversity and Ecosystem Services 
(Globálne posúdenie biodiverzity a 
ekosystémových služieb).

21 IPBES 2019: Global Assessment on 
Biodiversity and Ecosystem Services 
(Globálne posúdenie biodiverzity a 
ekosystémových služieb).

22 Správa Európskej environmentálnej 
agentúry Životné prostredie Európy – stav 
a perspektíva 2020 (Úrad pre vydávanie 
publikácií Európskej únie, Luxemburg, 
2019).

22 Správa Európskej environmentálnej 
agentúry Životné prostredie Európy – stav 
a perspektíva 2020 (Úrad pre vydávanie 
publikácií Európskej únie, Luxemburg, 
2019).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 36
Mathilde Androuët

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Medzivládny panel o zmene klímy 
(IPCC) vo svojej osobitnej správe o 
vplyvoch globálneho otepľovania o 1,5 °C 
v porovnaní s predindustriálnou úrovňou a 
o súvisiacich postupoch znižovania emisií 
skleníkových plynov20 poskytol pevnú 
vedeckú základňu na riešenie problému 
zmeny klímy a objasnil potrebu 
vystupňovať opatrenia v oblasti klímy. 
Potvrdil naliehavú potrebu znížiť emisie 
skleníkových plynov, ako aj potrebu 
obmedziť oteplenie v rámci zmeny klímy 
na 1,5 °C, a to predovšetkým v záujme 
zníženia pravdepodobnosti extrémnych 
výkyvov počasia. Medzivládna platforma 
pre biodiverzitu a ekosystémové služby 

(2) Medzivládny panel o zmene klímy 
(IPCC) vo svojej osobitnej správe o 
vplyvoch globálneho otepľovania o 1,5 °C 
v porovnaní s predindustriálnou úrovňou a 
o súvisiacich postupoch znižovania emisií 
skleníkových plynov20 poskytol vedeckú 
základňu na riešenie problému zmeny 
klímy a prijímanie opatrení v oblasti 
klímy. Potvrdil naliehavú potrebu znížiť 
emisie skleníkových plynov, ako aj potrebu 
obmedziť oteplenie v rámci zmeny klímy 
na 1,5 °C, a to predovšetkým v záujme 
zníženia pravdepodobnosti extrémnych 
výkyvov počasia. Medzivládna platforma 
pre biodiverzitu a ekosystémové služby 
(IPBES) vo svojej súhrnnej hodnotiacej 
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(IPBES) vo svojej súhrnnej hodnotiacej 
správe21 z roku 2019 preukázala 
celosvetový pokles biodiverzity, pričom 
zmena klímy je tretím najdôležitejším 
faktorom spôsobujúcim stratu 
biodiverzity22.

správe21 z roku 2019 preukázala 
celosvetový pokles biodiverzity, pričom 
zmena klímy je tretím najdôležitejším 
faktorom spôsobujúcim stratu 
biodiverzity22.

_________________ _________________
20 GIEC, 2018: Global Warming of 1.5 °C. 
An IPCC Special Report on the impacts of 
global warming of 1.5°C above pre-
industrial levels and related global 
greenhouse gas emission pathways, in the 
context of strengthening the global 
response to the threat of climate change, 
sustainable development, and efforts to 
eradicate poverty (Globálne otepľovanie o 
1,5 °C: osobitná správa IPCC o vplyve 
globálneho otepľovania o 1,5 °C v 
porovnaní s predindustriálnou úrovňou a 
súvisiacich postupoch znižovania emisií 
skleníkových plynov v kontexte posilnenia 
globálnej reakcie na hrozbu zmeny klímy, 
udržateľného rozvoja a úsilia o odstránenie 
chudoby) [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, 
H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, P.R. 
Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-Okia, C. 
Péan, R. Pidcock, S. Connors, J.B.R. 
Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. Gomis, 
E. Lonnoy, T. Maycock, M. Tignorn a T. 
Waterfield (eds.)].

20 GIEC, 2018: Global Warming of 1.5 °C. 
An IPCC Special Report on the impacts of 
global warming of 1.5°C above pre-
industrial levels and related global 
greenhouse gas emission pathways, in the 
context of strengthening the global 
response to the threat of climate change, 
sustainable development, and efforts to 
eradicate poverty (Globálne otepľovanie o 
1,5 °C: osobitná správa IPCC o vplyve 
globálneho otepľovania o 1,5 °C v 
porovnaní s predindustriálnou úrovňou a 
súvisiacich postupoch znižovania emisií 
skleníkových plynov v kontexte posilnenia 
globálnej reakcie na hrozbu zmeny klímy, 
udržateľného rozvoja a úsilia o odstránenie 
chudoby) [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, 
H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, P.R. 
Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-Okia, C. 
Péan, R. Pidcock, S. Connors, J.B.R. 
Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. Gomis, 
E. Lonnoy, T. Maycock, M. Tignorn a T. 
Waterfield (eds.)].

21 IPBES, 2019: Global Assessment on 
Biodiversity and Ecosystem Services 
(Globálne posúdenie biodiverzity a 
ekosystémových služieb).

21 IPBES, 2019: Global Assessment on 
Biodiversity and Ecosystem Services 
(Globálne posúdenie biodiverzity a 
ekosystémových služieb).

22 Správa Európskej environmentálnej 
agentúry Životné prostredie Európy – stav 
a perspektíva 2020 (Úrad pre vydávanie 
publikácií Európskej únie, Luxemburg, 
2019).

22 Správa Európskej environmentálnej 
agentúry Životné prostredie Európy – stav 
a perspektíva 2020 (Úrad pre vydávanie 
publikácií Európskej únie, Luxemburg, 
2019).

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 37
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska
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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 je 
mimoriadne dôležitý pre prínos 
k zlepšovaniu spravodlivej transformácie, 
vytváraniu pracovných miest a rastu i k 
dosiahnutiu cieľov udržateľného rozvoja, 
ktoré určila Organizácia Spojených 
národov, ako aj pre dosiahnutie teplotného 
cieľa spravodlivým, účinným a nákladovo 
efektívnym spôsobom, ktorým je obmedziť 
globálne otepľovanie výrazne pod 
hodnotou 2 °C v porovnaní s úrovňami 
predindustriálneho obdobia a vynaložiť 
úsilie na obmedzenie zvýšenia teploty pod 
hodnotou 1,5 °C v porovnaní s úrovňami 
predindustriálneho obdobia, ako sa 
uvádza v Parížskej dohode o zmene klímy 
z roku 2015, ktorá bola výsledkom 21. 
konferencie zmluvných strán Rámcového 
dohovoru Organizácie Spojených národov.

Or. en

Odôvodnenie

Privítali by sme silnejšie znenie ustanovenia týkajúceho sa významu dlhodobého cieľa vo 
vzťahoch s ostatnými cieľmi.

Pozmeňujúci návrh 38
Andrey Novakov, Daniel Buda, Manolis Kefalogiannis, Tomislav Sokol, Álvaro Amaro, 
Peter Pollák, Mircea-Gheorghe Hava

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 

(3) Vytýčený a všetkými členskými 
štátmi jednohlasne prijatý dlhodobý zámer 
je mimoriadne dôležitý pre prínos k 
hospodárskej a spoločenskej transformácii, 
vytváraniu pracovných miest a rastu i k 
dosiahnutiu cieľov udržateľného rozvoja, 
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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“).

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“).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 39
Isabel Carvalhais

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 je 
mimoriadne dôležitý pre prínos k 
hospodárskej a spoločenskej transformácii, 
rekvalifikácii, 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“).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 40
Mathilde Androuët

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3
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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 je 
mimoriadne dôležitý pre prínos k 
hospodárskej a spoločenskej transformácii, 
ochrane a 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“).

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 41
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Tsvetelina Penkova

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 je 
mimoriadne dôležitý pre prínos k 
hospodárskej a spoločenskej transformácii, 
vytváraniu pracovných miest a 
udržateľného 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“).

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 42
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

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 je 
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“).

Or. it

Pozmeňujúci návrh 43
Isabel Carvalhais

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4.

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) V Parížskej dohode sa stanovuje 
dlhodobý cieľ udržať zvýšenie teploty 
výrazne pod hodnotou 2 °C v porovnaní s 
úrovňami predindustriálneho obdobia a 
vynaložiť úsilie na obmedzenie zvýšenia 
teploty pod hodnotou 1,5 °C v porovnaní s 
úrovňami predindustriálneho obdobia23, a 
rovnako sa v nej zdôrazňuje dôležitosť 
adaptácie na nepriaznivé vplyvy zmeny 
klímy24 a zosúladiť finančné toky s 
postupom zameraným na dosiahnutie 

(4) V Parížskej dohode sa stanovuje 
dlhodobý cieľ udržať zvýšenie teploty 
výrazne pod hodnotou 2 °C v porovnaní s 
úrovňami predindustriálneho obdobia a 
vynaložiť úsilie na obmedzenie zvýšenia 
teploty pod hodnotou 1,5 °C v porovnaní s 
úrovňami predindustriálneho obdobia23, a 
rovnako sa v nej zdôrazňuje dôležitosť 
adaptácie na nepriaznivé vplyvy zmeny 
klímy24 a zosúladiť finančné toky s 
postupom zameraným na dosiahnutie 
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nízkych emisií skleníkových plynov a na 
rozvoj odolný voči zmene klímy25.

nízkych emisií skleníkových plynov a na 
rozvoj odolný voči zmene klímy25, 
s osobitnou pozornosťou venovanou 
regiónom a krajinám, kde môžu byť 
dôsledky opatrení zameraných na boj 
proti zmene klímy výraznejšie.

_________________ _________________
23 Článok 2 ods. 1 písm. a) Parížskej 
dohody.

23 Článok 2 ods. 1 písm. a) Parížskej 
dohody.

24 Článok 2 ods. 1 písm. b) Parížskej 
dohody.

24 Článok 2 ods. 1 písm. b) Parížskej 
dohody.

25 Článok 2 ods. 1 písm. c) Parížskej 
dohody.

25 Článok 2 ods. 1 písm. c) Parížskej 
dohody.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 44
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4.

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) V Parížskej dohode sa stanovuje 
dlhodobý cieľ udržať zvýšenie teploty 
výrazne pod hodnotou 2 °C v porovnaní s 
úrovňami predindustriálneho obdobia a 
vynaložiť úsilie na obmedzenie zvýšenia 
teploty pod hodnotou 1,5 °C v porovnaní s 
úrovňami predindustriálneho obdobia23, a 
rovnako sa v nej zdôrazňuje dôležitosť 
adaptácie na nepriaznivé vplyvy zmeny 
klímy24 a zosúladiť finančné toky s 
postupom zameraným na dosiahnutie 
nízkych emisií skleníkových plynov a na 
rozvoj odolný voči zmene klímy25.

(4) V Parížskej dohode sa stanovuje 
dlhodobý cieľ udržať zvýšenie teploty 
výrazne pod hodnotou 2 °C v porovnaní s 
úrovňami predindustriálneho obdobia a 
vynaložiť úsilie na obmedzenie zvýšenia 
teploty pod hodnotou 1,5 °C v porovnaní s 
úrovňami predindustriálneho obdobia23, a 
rovnako sa v nej zdôrazňuje dôležitosť 
adaptácie na nepriaznivé vplyvy zmeny 
klímy spôsobom, ktorý neohrozuje 
potravinársku výrobu24, a zosúladiť 
finančné toky s postupom zameraným na 
dosiahnutie nízkych emisií skleníkových 
plynov a na rozvoj odolný voči zmene 
klímy25.

_________________ _________________
23 Článok 2 ods. 1 písm. a) Parížskej 
dohody.

23 Článok 2 ods. 1 písm. a) Parížskej 
dohody.

24 Článok 2 ods. 1 písm. b) Parížskej 24 Článok 2 ods. 1 písm. b) Parížskej 
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dohody. dohody.
25 Článok 2 ods. 1 písm. c) Parížskej 
dohody.

25 Článok 2 ods. 1 písm. c) Parížskej 
dohody.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 45
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Tsvetelina Penkova

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4a) Vzťah medzi zmenou klímy a 
pandémiami, ako je pandémia COVID-19, 
si vyžaduje, aby EÚ zintenzívnila svoje 
úsilie o zníženie globálnych emisií 
skleníkových plynov, predchádzanie 
prírodným katastrofám a ochranu 
biodiverzity na celom svete v súlade s 
cieľmi Parížskej dohody a prioritami 
sendaiského rámca pre znižovanie rizika 
katastrof.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 46
Mathilde Androuët

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 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 
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maximalizovať prosperitu v rámci hraníc 
planéty, zvýšiť odolnosť a znížiť mieru 
zraniteľnosti spoločnosti voči zmene 
klímy.

maximalizovať prosperitu v rámci hraníc 
planéty, zvýšiť odolnosť a znížiť mieru 
zraniteľnosti spoločnosti voči zmene 
klímy, a to pri rešpektovaní článku 192 
ods. 5 ZFEÚ, v ktorom sa počíta s 
dočasnými odchýlkami v prípade 
neprimeraných nákladov.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 47
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler

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 
maximalizovať prosperitu v rámci hraníc 
planéty, zvýšiť odolnosť a znížiť mieru 
zraniteľnosti spoločnosti voči zmene 
klímy.

(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, vytvorením 
rovnováhy medzi potrebou 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 spoločnosti voči 
zmene klímy.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 48
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Účelom opatrení Únie a členských 
štátov v oblasti klímy je chrániť ľudí a 

(5) Účelom opatrení Únie a členských 
štátov v oblasti klímy je chrániť ľudí a 
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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 
maximalizovať prosperitu v rámci hraníc 
planéty, zvýšiť odolnosť a znížiť mieru 
zraniteľnosti spoločnosti voči zmene 
klímy.

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 
maximalizovať prosperitu, zvýšiť odolnosť 
a znížiť mieru zraniteľnosti spoločnosti 
voči zmene klímy pri súčasnom zvážení 
hospodárskej situácie a recesie v dôsledku 
pandémie COVID-19.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 49
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais

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 
maximalizovať prosperitu v rámci hraníc 
planéty, zvýšiť odolnosť a znížiť mieru 
zraniteľnosti spoločnosti voči zmene 
klímy.

(5) Účelom opatrení Únie, členských 
štátov a regionálnych a miestnych 
orgánov 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 
maximalizovať prosperitu v rámci hraníc 
planéty, zvýšiť odolnosť a znížiť mieru 
zraniteľnosti území a spoločnosti voči 
zmene klímy.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 50
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5
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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 
maximalizovať prosperitu v rámci hraníc 
planéty, zvýšiť odolnosť a znížiť mieru 
zraniteľnosti spoločnosti voči zmene 
klímy.

(5) Účelom opatrení Únie a členských 
štátov 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, 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 spoločnosti voči 
zmene klímy.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 51
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Ondřej Knotek

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 
maximalizovať prosperitu v rámci hraníc 
planéty, zvýšiť odolnosť a znížiť mieru 
zraniteľnosti spoločnosti voči zmene 
klímy.

(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 
maximalizovať prosperitu v rámci hraníc 
planéty a minimalizovať a znížiť rýchlosť 
zmeny klímy.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 52
Josianne Cutajar, Mónica Silvana González

Návrh nariadenia
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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 
by si malo vyžadovať príspevok od 
všetkých odvetví hospodárstva, pričom by 
sa mala zohľadniť hospodárska, sociálna 
a územná súdržnosť Únie, s osobitným 
zreteľom na vidiecke oblasti, oblasti 
postihnuté zmenami v priemysle a regióny 
závažne a trvalo znevýhodnené 
prírodnými a demografickými 
podmienkami, ako sú najsevernejšie 
regióny s veľmi nízkou hustotou 
obyvateľstva a ostrovné, cezhraničné a 
horské regióny, ako aj najvzdialenejšie 
regióny. 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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 53
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

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 

(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 
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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.

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. Osobitná pozornosť by sa 
mala venovať aj nahrádzaniu materiálov 
náročných na fosílne suroviny 
obnoviteľnými materiálmi a 
biomateriálmi pochádzajúcimi z lesného 
hospodárstva a poľnohospodárstva, 
keďže tieto dva odvetvia fungujú ako 
zdroje emisií uhlíka aj prostriedky 
zachytávania uhlíka, ako aj nízkouhlíkové 
materiály.

Or. en

Odôvodnenie

Nahradenie materiálov náročných na fosílne suroviny obnoviteľnými, biologickými a 
nízkouhlíkovými materiálmi je nevyhnutné na dosiahnutie klimatickej neutrality. Materiály a 
vyrobené produkty predstavujú 23 % emisií CO2 v dôsledku domáceho konečného dopytu po 
výrobkoch. Keďže domáci konečný dopyt po výrobkoch predstavuje 77 % celkovej uhlíkovej 
stopy EÚ27, pričom materiály a vyrobené produkty predstavujú takmer jednu pätinu 
celkových emisií CO2 v EÚ27.

Pozmeňujúci návrh 54
Mathilde Androuët

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 

(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.
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transformácia, technologická inovácia, 
výskum a vývoj.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 55
Herbert Dorfmann

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 
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. Osobitný dôraz by sa mal 
klásť na zníženie závislosti od fosílnych 
palív, kde používanie vodíka ako paliva a 
zásobníka energie môže zohrávať dôležitú 
úlohu v oblasti umožňovania prechodu na 
čistý, nízkouhlíkový energetický systém.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 56
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Dosiahnutie klimatickej neutrality 
by si malo vyžadovať príspevok od 

(6) Dosiahnutie klimatickej neutrality 
si vyžaduje, aby všetky odvetvia 
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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.

hospodárstva vrátane leteckej a námornej 
dopravy znížili svoje emisie takmer na 
nulu. 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 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. 
To sa nedosiahne bez primeraných 
dodatočných finančných prostriedkov na 
výskum a vykonávanie.

Or. en

Odôvodnenie

Chceli by sme klásť dôraz na dodatočné financovanie výskumu a vykonávania.

Pozmeňujúci návrh 57
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis

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 spoločné a jednotné úsilie 
všetkých úrovní verejnej správy, 
financovania a investičných politík a 
príspevok od všetkých odvetví 
hospodárstva. Vzhľadom na význam 
výroby, distribúcie a spotreby energie pre 
udržateľné a sociálne obmedzené zníženie 
emisií skleníkových plynov je nevyhnutný 
prechod na udržateľný, finančne dostupný 
a bezpečný, dobre fungujúci systém 
verejného zásobovania energiou. Ďalšími 
dôležitými faktormi umožňujúcimi naplniť 
zámer dosiahnuť klimatickú neutralitu sú 
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postupné ukončenie využívania fosílnych 
palív a ich priameho a nepriameho 
dotovania, digitálna transformácia, 
technologická inovácia, výskum a vývoj.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 58
Vlad-Marius Botoş, Stéphane Bijoux, Ondřej Knotek, Cristian Ghinea, Laurence 
Farreng

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 
by si malo vyžadovať príspevok od 
všetkých verejných aj súkromných 
odvetví. 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. V 
tejto súvislosti by sa regulačný rámec 
energetiky mal na úrovni Únie 
harmonizovať a mal by stimulovať 
domácu a hospodársku výrobu a 
využívanie ekologickej energie. Ďalšími 
dôležitými faktormi umožňujúcimi naplniť 
zámer dosiahnuť klimatickú neutralitu sú 
digitálna transformácia, technologická 
inovácia, výskum a vývoj.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 59
Andrey Novakov, Daniel Buda, Manolis Kefalogiannis, Tomislav Sokol, Álvaro Amaro, 
Peter Pollák, Mircea-Gheorghe Hava

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6
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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 
by si malo vyžadovať príspevok od 
všetkých odvetví hospodárstva, 
proporcionálny dlhodobý záväzok z 
rozpočtu EÚ a malo by sa prispôsobiť 
osobitostiam jednotlivých odvetví a 
regiónov, aby transformácia bola 
ekonomicky uskutočniteľná, spravodlivá 
a sociálne korektná. 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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 60
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais

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, 

(6) Dosiahnutie klimatickej neutrality 
by si malo vyžadovať príspevok od 
všetkých odvetví hospodárstva a všetkých 
územných samospráv. 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 a odolnejšie a udržateľnejšie 
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výskum a vývoj. územia prispievaním k rozvoju vidieckych 
oblastí a boju proti vyľudňovaniu sú 
digitálna transformácia, technologická 
inovácia, výskum a vývoj.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 61
Caroline Roose

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 
by si malo vyžadovať príspevok od 
všetkých odvetví hospodárstva. Zásada 
„znečisťovateľ platí“ a zásada 
„nespôsobovať škodu“ by mali byť v tejto 
súvislosti kľúčovými faktormi. 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. Ďalšími 
dôležitými faktormi umožňujúcimi naplniť 
zámer dosiahnuť klimatickú neutralitu sú 
digitálna transformácia, technologická 
inovácia, výskum a vývoj.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 62
Isabel Carvalhais

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Dosiahnutie klimatickej neutrality 
by si malo vyžadovať príspevok od 

(6) Dosiahnutie klimatickej neutrality 
je spoločným záujmom všetkých 
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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.

sociálnych a hospodárskych sektorov a na 
boj proti zmene klímy by sa mal 
vyžadovať udržateľný príspevok od 
všetkých z nich. 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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 63
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

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 nevyhnutne vyžaduje posúdenie vplyvu 
každého prijatého opatrenia na všetky 
odvetvia hospodárstva. V súvislosti s 
významom výroby a spotreby energie z 
hľadiska emisií skleníkových plynov je 
vhodné uskutočniť prechod na finančne 
dostupný a spoľahlivý energetický systém, 
ktorý je udržateľný z environmentálneho 
aj hospodárskeho hľadiska a 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.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 64
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Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6a) Komisia by mala odporučiť 
podrobný plán so všetkými navrhovanými 
legislatívnymi a nelegislatívnymi 
opatreniami na dosiahnutie klimaticky 
neutrálneho hospodárstva v EÚ do roku 
2050. V tomto pláne by sa mali určiť 
kľúčové prekážky a opatrenia, ktoré sa 
zavedú na úrovni EÚ na podporu 
transformácie každého odvetvia 
hospodárstva.

Or. en

Odôvodnenie

Je potrebné úplné pochopenie potenciálu prínosu každého odvetvia v EÚ.

Pozmeňujúci návrh 65
Mathilde Androuët

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6a) Ďalšími dôležitými faktormi 
umožňujúcimi naplniť zámer dosiahnuť 
klimatickú neutralitu sú digitálna 
transformácia, technologická inovácia, 
ako aj výskum a vývoj.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 66
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6 a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6a) S cieľom zabezpečiť väčšiu 
jednoznačnosť by mala Komisia predložiť 
vymedzenie prírodných a iných záchytov 
uhlíka.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 67
Mathilde Androuët

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6 c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6c) Táto energetická transformácia 
nesmie vylučovať žiaden sektor výroby 
energie, ani jadrovú energetiku, ak 
vedecké poznatky preukážu skutočný 
vývoj v oblasti poklesu emisií skleníkových 
plynov.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 68
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) Únia sa usiluje o realizáciu 
ambicióznej politiky spočívajúcej v 
opatreniach v oblasti klímy a zaviedla 
regulačný rámec na dosiahnutie svojho 
cieľa znížiť emisie skleníkových plynov do 
roku 2030. Medzi právne predpisy na 
vykonanie tohto cieľa patrí okrem iných 
smernica Európskeho parlamentu a Rady 
2003/87/ES26, ktorou sa vytvoril systém 
obchodovania s emisnými kvótami 
skleníkových plynov v Únii, nariadenie 

(7) Únia zaviedla regulačný rámec na 
dosiahnutie svojho cieľa znížiť emisie 
skleníkových plynov do roku 2030. Medzi 
právne predpisy na vykonanie tohto cieľa 
patrí okrem iných smernica Európskeho 
parlamentu a Rady 2003/87/ES26, ktorou sa 
vytvoril systém obchodovania s emisnými 
kvótami skleníkových plynov v Únii, 
nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2018/84227, ktorým sa zaviedli 
vnútroštátne ciele znižovania emisií 
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Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2018/84227, ktorým sa zaviedli 
vnútroštátne ciele znižovania emisií 
skleníkových plynov do roku 2030, ako aj 
nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2018/84128, v ktorom sa členským 
štátom ukladá povinnosť zabezpečiť 
rovnováhu medzi objemom existujúcich 
emisií skleníkových plynov a odstránených 
emisií skleníkových plynov z využívania 
pôdy, zo zmien vo využívaní pôdy 
a z lesného hospodárstva.

skleníkových plynov do roku 2030, ako aj 
nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2018/84128, v ktorom sa členským 
štátom ukladá povinnosť zabezpečiť 
rovnováhu medzi objemom existujúcich 
emisií skleníkových plynov a odstránených 
emisií skleníkových plynov z využívania 
pôdy, zo zmien vo využívaní pôdy 
a z lesného hospodárstva.

_________________ _________________
26 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2003/87/ES z 13. októbra 2003 
o vytvorení systému obchodovania 
s emisnými kvótami skleníkových plynov 
v Únii, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica 
Rady 96/61/ES (Ú. v. EÚ L 275, 
25.10.2003, s. 32).

26 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2003/87/ES z 13. októbra 2003 
o vytvorení systému obchodovania 
s emisnými kvótami skleníkových plynov 
v Únii, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica 
Rady 96/61/ES (Ú. v. EÚ L 275, 
25.10.2003, s. 32).

27 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2018/842 z 30. mája 2018 
o záväznom ročnom znižovaní emisií 
skleníkových plynov členskými štátmi 
v rokoch 2021 až 2030, ktorým sa 
prispieva k opatreniam v oblasti klímy 
zameraným na splnenie záväzkov podľa 
Parížskej dohody, a o zmene nariadenia 
(EÚ) č. 525/2013 (Ú. v. EÚ L 156, 
19.6.2018, s. 26).

27 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2018/842 z 30. mája 2018 
o záväznom ročnom znižovaní emisií 
skleníkových plynov členskými štátmi 
v rokoch 2021 až 2030, ktorým sa 
prispieva k opatreniam v oblasti klímy 
zameraným na splnenie záväzkov podľa 
Parížskej dohody, a o zmene nariadenia 
(EÚ) č. 525/2013 (Ú. v. EÚ L 156, 
19.6.2018, s. 26).

28 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2018/841 z 30. mája 2018 
o začlenení emisií a odstraňovania 
skleníkových plynov z využívania pôdy, zo 
zmien vo využívaní pôdy a z lesného 
hospodárstva do rámca politík v oblasti 
klímy a energetiky na rok 2030, ktorým sa 
mení nariadenie (EÚ) č. 525/2013 
a rozhodnutie č. 529/2013/EÚ (Ú. v. EÚ L 
156, 19.6.2018, s. 1).

28 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2018/841 z 30. mája 2018 
o začlenení emisií a odstraňovania 
skleníkových plynov z využívania pôdy, zo 
zmien vo využívaní pôdy a z lesného 
hospodárstva do rámca politík v oblasti 
klímy a energetiky na rok 2030, ktorým sa 
mení nariadenie (EÚ) č. 525/2013 
a rozhodnutie č. 529/2013/EÚ (Ú. v. EÚ L 
156, 19.6.2018, s. 1).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 69
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) Únia balíkom „Čistá energia pre 
všetkých Európanov“29 sleduje cieľ 
spočívajúci v ambicióznom pláne 
dekarbonizácie, a to predovšetkým 
prostredníctvom vybudovania spoľahlivej 
energetickej únie, čo zahŕňa ciele v oblasti 
energetickej efektívnosti a zavádzania 
energie z obnoviteľných zdrojov do roku 
2030 vytýčené v smernici Európskeho 
parlamentu a Rady 2012/27/EÚ30 a 
smernici Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2018/200131, ako aj prostredníctvom 
posilnenia relevantných právnych 
predpisov vrátane smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2010/31/EÚ32.

(9) Únia balíkom „Čistá energia pre 
všetkých Európanov“29 sleduje cieľ 
spočívajúci v ambicióznom pláne 
dekarbonizácie, ktorého cieľom je 
klimatická neutralita, a to predovšetkým 
prostredníctvom vybudovania spoľahlivej 
energetickej únie, čo zahŕňa ciele v oblasti 
energetickej efektívnosti a zavádzania 
energie z obnoviteľných zdrojov do roku 
2030 vytýčené v smernici Európskeho 
parlamentu a Rady 2012/27/EÚ30 a 
smernici Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2018/200131, ako aj prostredníctvom 
posilnenia relevantných právnych 
predpisov vrátane smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2010/31/EÚ32.

_________________ _________________
29 COM(2016) 860 final z streda 30. 
novembra 2016.

29 COM(2016) 860 final z streda 30. 
novembra 2016.

30 Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady 2012/27/EÚ z 25. októbra 2012 o 
energetickej efektívnosti, ktorou sa menia a 
dopĺňajú smernice 2009/125/ES a 
2010/30/EÚ a ktorou sa zrušujú smernice 
2004/8/ES a 2006/32/ES (Ú. v. EÚ L 315, 
14.11.2012, s. 1).

30 Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady 2012/27/EÚ z 25. októbra 2012 o 
energetickej efektívnosti, ktorou sa menia a 
dopĺňajú smernice 2009/125/ES a 
2010/30/EÚ a ktorou sa zrušujú smernice 
2004/8/ES a 2006/32/ES (Ú. v. EÚ L 315, 
14.11.2012, s. 1).

31 Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2018/2001 z 11. decembra 2018 
o podpore využívania energie z 
obnoviteľných zdrojov (Ú. v. EÚ L 328, 
21.12.2018, s. 82).

31 Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2018/2001 z 11. decembra 2018 
o podpore využívania energie z 
obnoviteľných zdrojov (Ú. v. EÚ L 328, 
21.12.2018, s. 82).

32 Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady 2010/31/EÚ z 19. mája 2010 o 
energetickej hospodárnosti budov (Ú. v. 
EÚ L 153, 18.6.2010, s. 13).

32 Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady 2010/31/EÚ z 19. mája 2010 o 
energetickej hospodárnosti budov (Ú. v. 
EÚ L 153, 18.6.2010, s. 13).

Or. en

Odôvodnenie

Rámec EÚ je konzistentný a podporuje dosiahnutie cieľa Parížskej dohody.
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Pozmeňujúci návrh 70
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

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 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. V záujme 
dosiahnutia týchto cieľov Únia trvá na 
tom, aby všetci jej medzinárodní obchodní 
partneri dodržiavali jej vysoké 
environmentálne výrobné normy vo 
všetkých odvetviach, s osobitným dôrazom 
na poľnohospodárstvo.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 71
Isabel Carvalhais

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 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. Ako príklad 
svetového lídra Únia čo najskôr postupne 
ukončí používanie fosílnych palív a ich 
dotovanie.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 72
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

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 je svetovým lídrom v kontexte 
prechodu na klimatickú neutralitu a je 
odhodlaná dosiahnuť ju nákladovo 
efektívnym, spravodlivým, sociálne 
vyváženým a korektným spôsobom, ako aj 
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.

Or. en

Odôvodnenie

Je dôležité zdôrazniť, ako by sa mal tento prechod dosiahnuť – v súlade so znením 
odôvodnenia 3.

Pozmeňujúci návrh 73
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Ondřej Knotek

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 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, a to bez 
ohrozenia hospodárskeho rozvoja 
Európskej únie.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 74
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Tsvetelina Penkova

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 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 
obchodná a investičná politika, rozvojová 
politika a diplomacia v oblasti klímy.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 75
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis

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 za prechod na klimatickú 
neutralitu a má 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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 76
Mathilde Androuët

Návrh nariadenia
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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 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.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 77
Josianne Cutajar, Mónica Silvana González

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10a) Únia by ako globálny líder pri 
prechode na klimatickú neutralitu mala 
podporovať rodovo citlivé reakcie na 
dôsledky zmeny klímy, a to v rámci Únie 
aj inde, s osobitným dôrazom na európske 
susediace a rozvojové krajiny. Mala by 
takisto podporovať rodovo vyvážený 
prístup k rozhodovaciemu procesu, pokiaľ 
ide o politiky v oblasti boja proti zmene 
klímy.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 78
Isabel Carvalhais

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) Európsky parlament vyzval na 
nevyhnutný prechod na klimaticky 

(11) Európsky parlament vyzval na 
nevyhnutný prechod na klimaticky 
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neutrálnu spoločnosť najneskôr do roku 
2050 v záujme zabezpečenia úspechu tohto 
európskeho projektu33 a vyhlásil núdzový 
stav v oblasti klímy a životného 
prostredia34. Európska rada vo svojich 
záveroch z 12. decembra 201935 
odsúhlasila zámer dosiahnuť do roku 2050 
klimatickú neutralitu Únie v súlade s 
cieľmi Parížskej dohody a zároveň uznala 
potrebu zavedenia podporného rámca i 
skutočnosť, že transformácia si bude 
vyžadovať významný objem verejných a 
súkromných investícií. Takisto vyzvala 
Komisiu, aby čo najskôr v roku 2020 
vypracovala návrh dlhodobej stratégie 
Únie, aby ho Rada mohla prijať a aby sa 
mohol predložiť stranám Rámcového 
dohovoru Organizácie Spojených národov 
o zmene klímy.

neutrálnu spoločnosť najneskôr do roku 
2050 v záujme zabezpečenia úspechu tohto 
európskeho projektu33 a vyhlásil núdzový 
stav v oblasti klímy a životného 
prostredia34. Európsky parlament vo 
svojom uznesení vyzval aj na zvýšenie 
ambícií EÚ zvýšením cieľa v oblasti 
zníženia domácich emisií skleníkových 
plynov do roku 2030 na 55 % v porovnaní 
s úrovňami z roku 1990. Európska rada vo 
svojich záveroch z 12. decembra 201935 
odsúhlasila zámer dosiahnuť do roku 2050 
klimatickú neutralitu Únie v súlade s 
cieľmi Parížskej dohody a zároveň uznala 
potrebu zavedenia podporného rámca i 
skutočnosť, že transformácia si bude 
vyžadovať významný objem verejných a 
súkromných investícií. Takisto vyzvala 
Komisiu, aby čo najskôr v roku 2020 
vypracovala návrh dlhodobej stratégie 
Únie, aby ho Rada mohla prijať a aby sa 
mohol predložiť stranám Rámcového 
dohovoru Organizácie Spojených národov 
o zmene klímy.

_________________ _________________
33 Uznesenie Európskeho parlamentu z 15. 
januára 2020 o európskom ekologickom 
dohovore [2019/2956(RSP)]).

33 Uznesenie Európskeho parlamentu z 15. 
januára 2020 o európskom ekologickom 
dohovore [2019/2956(RSP)]).

34 Uznesenie Európskeho parlamentu z 28. 
novembra 2019 o núdzovom stave v oblasti 
klímy a životného prostredia 
[2019/2930(RSP)].

34 Uznesenie Európskeho parlamentu z 28. 
novembra 2019 o núdzovom stave v oblasti 
klímy a životného prostredia 
[2019/2930(RSP)].

35 Závery, ktoré Európska rada prijala na 
svojom zasadnutí 12. decembra 2019, 
EUCO 29/19, CO EUR 31, CONCL 9.

35 Závery, ktoré Európska rada prijala na 
svojom zasadnutí 12. decembra 2019, 
EUCO 29/19, CO EUR 31, CONCL 9.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 79
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) Európsky parlament vyzval na 
nevyhnutný prechod na klimaticky 
neutrálnu spoločnosť najneskôr do roku 
2050 v záujme zabezpečenia úspechu tohto 
európskeho projektu33 a vyhlásil núdzový 
stav v oblasti klímy a životného 
prostredia34. Európska rada vo svojich 
záveroch z 12. decembra 201935 
odsúhlasila zámer dosiahnuť do roku 2050 
klimatickú neutralitu Únie v súlade s 
cieľmi Parížskej dohody a zároveň uznala 
potrebu zavedenia podporného rámca i 
skutočnosť, že transformácia si bude 
vyžadovať významný objem verejných a 
súkromných investícií. Takisto vyzvala 
Komisiu, aby čo najskôr v roku 2020 
vypracovala návrh dlhodobej stratégie 
Únie, aby ho Rada mohla prijať a aby sa 
mohol predložiť stranám Rámcového 
dohovoru Organizácie Spojených národov 
o zmene klímy.

(11) Európsky parlament vyzval pred 
vypuknutím pandémie COVID-19 na 
prechod na klimaticky neutrálnu 
spoločnosť najneskôr do roku 2050 v 
záujme zabezpečenia úspechu tohto 
európskeho projektu33 a vyhlásil núdzový 
stav v oblasti klímy a životného 
prostredia34. Európska rada vo svojich 
záveroch z 12. decembra 201935 
odsúhlasila zámer dosiahnuť do roku 2050 
klimatickú neutralitu Únie v súlade s 
cieľmi Parížskej dohody a zároveň uznala 
potrebu zavedenia podporného rámca i 
skutočnosť, že transformácia si bude 
vyžadovať významný objem verejných a 
súkromných investícií. Takisto vyzvala 
Komisiu, aby čo najskôr v roku 2020 
vypracovala návrh dlhodobej stratégie 
Únie, aby ho Rada mohla prijať a aby sa 
mohol predložiť stranám Rámcového 
dohovoru Organizácie Spojených národov 
o zmene klímy.

_________________ _________________
33 Uznesenie Európskeho parlamentu z 15. 
januára 2020 o európskom ekologickom 
dohovore [2019/2956(RSP)]).

33 Uznesenie Európskeho parlamentu z 15. 
januára 2020 o európskom ekologickom 
dohovore [2019/2956(RSP)]).

34 Uznesenie Európskeho parlamentu z 28. 
novembra 2019 o núdzovom stave v oblasti 
klímy a životného prostredia 
[2019/2930(RSP)].

34 Uznesenie Európskeho parlamentu z 28. 
novembra 2019 o núdzovom stave v oblasti 
klímy a životného prostredia 
[2019/2930(RSP)].

35 Závery, ktoré Európska rada prijala na 
svojom zasadnutí 12. decembra 2019, 
EUCO 29/19, CO EUR 31, CONCL 9.

35 Závery, ktoré Európska rada prijala na 
svojom zasadnutí 12. decembra 2019, 
EUCO 29/19, CO EUR 31, CONCL 9.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 80
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) Európsky parlament vyzval na 
nevyhnutný prechod na klimaticky 
neutrálnu spoločnosť najneskôr do roku 
2050 v záujme zabezpečenia úspechu tohto 
európskeho projektu33 a vyhlásil núdzový 
stav v oblasti klímy a životného 
prostredia34. Európska rada vo svojich 
záveroch z 12. decembra 201935 
odsúhlasila zámer dosiahnuť do roku 2050 
klimatickú neutralitu Únie v súlade s 
cieľmi Parížskej dohody a zároveň uznala 
potrebu zavedenia podporného rámca i 
skutočnosť, že transformácia si bude 
vyžadovať významný objem verejných a 
súkromných investícií. Takisto vyzvala 
Komisiu, aby čo najskôr v roku 2020 
vypracovala návrh dlhodobej stratégie 
Únie, aby ho Rada mohla prijať a aby sa 
mohol predložiť stranám Rámcového 
dohovoru Organizácie Spojených národov 
o zmene klímy.

(11) Európsky parlament vyzval na 
nevyhnutný prechod na klimaticky 
neutrálnu spoločnosť najneskôr do roku 
2050 v záujme zabezpečenia úspechu tohto 
európskeho projektu33 a vyhlásil núdzový 
stav v oblasti klímy a životného 
prostredia34. Európska rada vo svojich 
záveroch z 12. decembra 201935 
odsúhlasila zámer kolektívne dosiahnuť do 
roku 2050 klimatickú neutralitu Únie v 
súlade s cieľmi Parížskej dohody a zároveň 
uznala potrebu zavedenia podporného 
rámca i skutočnosť, že transformácia si 
bude vyžadovať významný objem 
verejných a súkromných investícií. Takisto 
vyzvala Komisiu, aby čo najskôr v roku 
2020 vypracovala návrh dlhodobej 
stratégie Únie, aby ho Rada mohla prijať a 
aby sa mohol predložiť stranám 
Rámcového dohovoru Organizácie 
Spojených národov o zmene klímy.

_________________ _________________
33 Uznesenie Európskeho parlamentu z 15. 
januára 2020 o európskom ekologickom 
dohovore [2019/2956(RSP)]).

33 Uznesenie Európskeho parlamentu z 15. 
januára 2020 o európskom ekologickom 
dohovore [2019/2956(RSP)]).

34 Uznesenie Európskeho parlamentu z 28. 
novembra 2019 o núdzovom stave v oblasti 
klímy a životného prostredia 
[2019/2930(RSP)].

34 Uznesenie Európskeho parlamentu z 28. 
novembra 2019 o núdzovom stave v oblasti 
klímy a životného prostredia 
[2019/2930(RSP)].

35 Závery, ktoré Európska rada prijala na 
svojom zasadnutí 12. decembra 2019, 
EUCO 29/19, CO EUR 31, CONCL 9.

35 Závery, ktoré Európska rada prijala na 
svojom zasadnutí 12. decembra 2019, 
EUCO 29/19, CO EUR 31, CONCL 9.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 81
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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(11) Európsky parlament vyzval na 
nevyhnutný prechod na klimaticky 
neutrálnu spoločnosť najneskôr do roku 
2050 v záujme zabezpečenia úspechu tohto 
európskeho projektu33 a vyhlásil núdzový 
stav v oblasti klímy a životného 
prostredia34. Európska rada vo svojich 
záveroch z 12. decembra 201935 
odsúhlasila zámer dosiahnuť do roku 2050 
klimatickú neutralitu Únie v súlade s 
cieľmi Parížskej dohody a zároveň uznala 
potrebu zavedenia podporného rámca i 
skutočnosť, že transformácia si bude 
vyžadovať významný objem verejných a 
súkromných investícií. Takisto vyzvala 
Komisiu, aby čo najskôr v roku 2020 
vypracovala návrh dlhodobej stratégie 
Únie, aby ho Rada mohla prijať a aby sa 
mohol predložiť stranám Rámcového 
dohovoru Organizácie Spojených národov 
o zmene klímy.

(11) Európsky parlament vyzval na 
nevyhnutný prechod na klimaticky 
neutrálnu spoločnosť najneskôr do roku 
2050 v záujme zabezpečenia úspechu tohto 
európskeho projektu33 a vyhlásil núdzový 
stav v oblasti klímy a životného 
prostredia34. Európska rada vo svojich 
záveroch z 12. decembra 201935 podporila 
zámer kolektívne dosiahnuť do roku 2050 
klimatickú neutralitu Únie v súlade s 
cieľmi Parížskej dohody a zároveň uznala 
potrebu zavedenia podporného rámca i 
skutočnosť, že transformácia si bude 
vyžadovať významný objem verejných a 
súkromných investícií. Takisto vyzvala 
Komisiu, aby čo najskôr v roku 2020 
vypracovala návrh dlhodobej stratégie 
Únie, aby ho Rada mohla prijať a aby sa 
mohol predložiť stranám Rámcového 
dohovoru Organizácie Spojených národov 
o zmene klímy.

_________________ _________________
33 Uznesenie Európskeho parlamentu z 15. 
januára 2020 o európskom ekologickom 
dohovore [2019/2956(RSP)]).

33 Uznesenie Európskeho parlamentu z 15. 
januára 2020 o európskom ekologickom 
dohovore [2019/2956(RSP)]).

34 Uznesenie Európskeho parlamentu z 28. 
novembra 2019 o núdzovom stave v oblasti 
klímy a životného prostredia 
[2019/2930(RSP)].

34 Uznesenie Európskeho parlamentu z 28. 
novembra 2019 o núdzovom stave v oblasti 
klímy a životného prostredia 
[2019/2930(RSP)].

35 Závery, ktoré Európska rada prijala na 
svojom zasadnutí 12. decembra 2019, 
EUCO 29/19, CO EUR 31, CONCL 9.

35 Závery, ktoré Európska rada prijala na 
svojom zasadnutí 12. decembra 2019, 
EUCO 29/19, CO EUR 31, CONCL 9.

Or. en

Odôvodnenie

Podľa záverov Európskej rady z decembra 2019 sa klimatická neutralita považuje za 
spoločné úsilie, pričom sa nesmie na nikoho zabudnúť. Zahŕňa to rôzne rýchlosti pre členské 
štáty a dostupnosť investícií.

Pozmeňujúci návrh 82
Vlad-Marius Botoş, Ondřej Knotek, Stéphane Bijoux, Cristian Ghinea

Návrh nariadenia
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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 
týchto opatrení na naplnenie predmetného 
zámeru budú tvoriť opatrenia na úrovni 
Únie.

(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. Európsky parlament, Rada a 
Komisia by spolu s členskými štátmi mali 
prijímať opatrenia potrebné na umožnenie 
dosiahnutia tohto cieľa, pričom by sa mala 
zohľadniť odlišná východisková pozícia 
každého členského štátu pri transformácii 
energetiky, ako aj ich schopnosť 
financovať potrebné investície 
nevyhnutné na prechod na klimatickú 
neutralitu. Významnú časť týchto opatrení 
na naplnenie predmetného zámeru budú 
tvoriť opatrenia na úrovni Únie, ktoré však 
budú prispôsobené rôznym oblastiam 
podľa miestnych a regionálnych potrieb a 
miestnych meraní emisií skleníkových 
plynov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 83
Erik Bergkvist

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 

(12) Únia by sa mala usilovať dosiahnuť 
najneskôr do roku 2050 na svojom území 
a na úrovni členských štátov rovnováhu 
medzi objemom antropogénnych emisií 
skleníkových plynov z celého hospodárstva 
a emisií skleníkových plynov odstránených 
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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 týchto opatrení na 
naplnenie predmetného zámeru budú tvoriť 
opatrenia na úrovni Únie.

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 mali 
by spoločne s Európskym parlamentom, 
Radou a Komisiou prijímať opatrenia 
potrebné na umožnenie dosiahnutia tohto 
cieľa. Významnú časť týchto opatrení na 
naplnenie predmetného zámeru aj na 
úrovni členských štátov budú tvoriť 
opatrenia na úrovni Únie. Únia a všetky 
členské štáty by mali po roku 2050 
pokračovať v znižovaní emisií, aby sa 
zabezpečilo, že odstránené objemy 
skleníkových plynov prevýšia emisie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 84
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

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 
týchto opatrení na naplnenie predmetného 
zámeru budú tvoriť opatrenia na úrovni 
Únie.

(12) Únia by sa mala usilovať dosiahnuť 
do roku 2050 na svojom území rovnováhu 
medzi nahláseným objemom 
antropogénnych emisií skleníkových 
plynov z celého hospodárstva a emisií 
skleníkových plynov odstránených 
pomocou prírodných a technologických 
riešení. Všetky členské štáty by mali 
spoločne prispievať k naplneniu zámeru 
Únie dosiahnuť do roku 2050 klimatickú 
neutralitu, a to na základe svojich 
vnútroštátnych okolností a dostupnosti 
podpory, pričom by sa mal zohľadniť 
HDP na obyvateľa a východiská, a 
členské štáty, Európsky parlament, Rada a 
Komisia by mali prijímať opatrenia 
potrebné na umožnenie dosiahnutia tohto 
cieľa. Významnú časť týchto opatrení na 
naplnenie predmetného zámeru budú tvoriť 
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opatrenia, ako aj nástroje, na úrovni Únie.

Or. en

Odôvodnenie

Dôraz sa kladie na to, že klimatická neutralita sa počíta z nahlásených hodnôt. Dôraz na to, 
že ide o spoločné úsilie závislé od kapacity a financovania, v súlade so závermi Európskej 
rady z decembra 2019.

Pozmeňujúci návrh 85
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz

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 
týchto opatrení na naplnenie predmetného 
zámeru budú tvoriť opatrenia na úrovni 
Únie.

(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. 
Významnú časť týchto opatrení na 
naplnenie predmetného zámeru budú tvoriť 
opatrenia na úrovni Únie. Dosiahnutie 
cieľa Únie v oblasti klimatickej neutrality 
si vyžaduje splnenie osobitných cieľov v 
oblasti klimatickej neutrality na 
vnútroštátnej úrovni.

Or. en

Odôvodnenie

Osobitné ciele v oblasti klimatickej neutrality na vnútroštátnej úrovni sú mimoriadne dôležité 
na zabezpečenie dosiahnutia cieľa Únie v spravodlivom rozložení a na zabránenie 



AM\1206858SK.docx 47/199 PE652.651v01-00

SK

nadmernému zaťaženiu členských štátov alebo výskytu tzv. čiernych pasažierov.

Pozmeňujúci návrh 86
Caroline Roose

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 
týchto opatrení na naplnenie predmetného 
zámeru budú tvoriť opatrenia na úrovni 
Únie.

(12) Únia by sa mala usilovať dosiahnuť 
do roku 2040 na svojom území rovnováhu 
medzi objemom antropogénnych emisií 
skleníkových plynov z celého hospodárstva 
a emisií skleníkových plynov odstránených 
pomocou predovšetkým prírodných 
záchytov a technologických riešení, a to za 
predpokladu dodržania súladu s 
posúdením vplyvu na klímu a životné 
prostredie. O naplnenie zámeru Únie 
dosiahnuť do roku 2040 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 vrátane 
zabezpečenia odolnosti všetkých politík 
proti zmene klímy. Významnú časť týchto 
opatrení na naplnenie predmetného zámeru 
budú tvoriť opatrenia na úrovni Únie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 87
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

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 

(12) Únia by sa mala usilovať dosiahnuť 
na svojom území od roku 2050 a v súlade 
s prioritným cieľom oživenia 
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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 
týchto opatrení na naplnenie predmetného 
zámeru budú tvoriť opatrenia na úrovni 
Únie.

hospodárstva 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 
týchto opatrení na naplnenie predmetného 
zámeru budú tvoriť opatrenia na úrovni 
Únie.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 88
Isabel Carvalhais

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 
týchto opatrení na naplnenie predmetného 
zámeru budú tvoriť opatrenia na úrovni 
Únie.

(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 a 
ich regióny, Európsky parlament, Rada a 
Komisia by mali prijímať opatrenia 
potrebné na umožnenie dosiahnutia tohto 
cieľa. Významnú časť týchto opatrení na 
naplnenie predmetného zámeru budú tvoriť 
opatrenia na úrovni Únie.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 89
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis

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 
týchto opatrení na naplnenie predmetného 
zámeru budú tvoriť opatrenia na úrovni 
Únie.

(12) Únia by sa mala usilovať dosiahnuť 
do roku 2040 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 2040 klimatickú 
neutralitu na celom svojom území by sa 
mali usilovať všetky členské štáty 
kolektívne aj individuálne, pričom členské 
štáty, Európsky parlament, Rada a Komisia 
by mali prijímať opatrenia potrebné na 
umožnenie dosiahnutia tohto cieľa. 
Významnú časť týchto opatrení na 
naplnenie predmetného zámeru budú tvoriť 
opatrenia na úrovni Únie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 90
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

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 

(12) Únia by sa mala usilovať dosiahnuť 
od 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 
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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 
týchto opatrení na naplnenie predmetného 
zámeru budú tvoriť opatrenia na úrovni 
Únie.

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 
týchto opatrení na naplnenie predmetného 
zámeru budú tvoriť opatrenia na úrovni 
Únie.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 91
Erik Bergkvist

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12a) Všetky členské štáty sú zodpovedné 
za dosiahnutie vnútroštátnej klimatickej 
neutrality najneskôr do roku 2050. V 
záujme spravodlivosti a solidarity by sa pri 
uplatňovaní podporných mechanizmov a 
financovania Únie, ako je Fond na 
spravodlivú transformáciu stanovený v 
nariadení Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) .../...1a, mali zohľadňovať rozdielne 
východiskové body členských štátov na 
dosiahnutie klimatickej 
neutrality. __________________ 1a 
Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) .../... z ..., ktorým sa zriaďuje 
Fond na spravodlivú transformáciu (Ú. v. 
EÚ L ...).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 92
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12 a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12a) Všetky členské štáty sú zodpovedné 
za to, aby prispievali ku kolektívnej 
klimatickej neutralite EÚ najneskôr do 
roku 2050. V záujme spravodlivosti a 
solidarity by sa pri uplatňovaní 
podporných mechanizmov a financovania 
Únie, ako je Fond na spravodlivú 
transformáciu stanovený v nariadení 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
.../...1a, mali zohľadňovať rozdielne 
východiskové body členských štátov na 
dosiahnutie klimatickej neutrality.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 93
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Tsvetelina Penkova

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 propagovaním 
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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 94
Isabel Carvalhais

Návrh nariadenia
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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 ísť naďalej 
príkladom v oblasti vykonávania svojimi 
opatreniami 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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 95
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

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 v snahe o dosiahnutie 
teplotných cieľov stanovených v Parížskej 
dohode.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 96
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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(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 v snahe o dosiahnutie 
teplotného cieľa stanoveného v Parížskej 
dohode a v súlade s vedeckými 
odporúčaniami IPCC.

Or. en

Odôvodnenie

V Parížskej dohode je len jeden teplotný cieľ (hoci je zložený z dvoch prvkov).

Pozmeňujúci návrh 97
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13a) Únia by mala ďalej podporovať 
rozvoj čistej energie prostredníctvom 
existujúcich a nových nástrojov a 
opatrení, ktoré prispejú k dosiahnutiu 
klimatickej neutrality.

Or. en

Odôvodnenie

Mala by sa poskytnúť primeraná podpora na transformáciu a propagáciu energie 
z obnoviteľných zdrojov.

Pozmeňujúci návrh 98
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Isabel García Muñoz, Isabel Carvalhais, Tsvetelina 
Penkova

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14
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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 
politík a právnych predpisov. 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. Regionálne a 
miestne adaptačné stratégie a plány by sa 
mali podporovať z EŠIF a mali by byť v 
súlade s ich príslušnou národnou 
stratégiou.

Or. en

Odôvodnenie

Territorial factors play a crucial role in determining the right choice of policy to strengthen 
resilience and adaptation efforts. Geographical, climate, social and economic considerations 
are key to evaluating and assessing vulnerability, managing risks and identifying future 
scenarios for climate variables. Establishing forecasting tools for adaptation and promoting 
resilience which can be tailored to different regional and local circumstances would 
represent an important step forward in developing these strategies. Regional and local 
authorities participation in the adaptation plans and its elaboration bottom-up can guarantee 
a regional and local perspective in Member States' strategies and plans. Promotion of self-
consumption and renewable energy will facilitate the achievement of the climate-neutrality 
goals. ESI Funds must support this transition

Pozmeňujúci návrh 99
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14
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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 
politík a právnych predpisov. Členské štáty 
by mali prijať komplexné národné 
adaptačné stratégie a plány odrážajúce 
okolnosti v ich regiónoch.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 100
Isabel Carvalhais

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 
politík a právnych predpisov. Členské štáty 
by mali prijať komplexné národné, 
regionálne a cezhraničné adaptačné 
stratégie a plány.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 101
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Ondřej Knotek, Susana Solís 
Pérez, Laurence Farreng
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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. Členské štáty by mali 
prijať komplexné národné adaptačné 
stratégie a plány.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 102
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel Carvalhais

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 

(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; 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 
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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 
odolnosti; postupné napredovanie v 
súvislosti s environmentálnou integritou a 
mierou ambicióznosti.

bezpečnosť a finančnú dostupnosť; 
spravodlivosť, solidaritu a úprimnú 
spoluprácu v členských štátoch i medzi 
nimi vzhľadom na ich hospodársku 
spôsobilosť, vnútroštátne a regionálne 
okolnosti a potrebu postupnej 
konvergencie; demografické výzvy, 
prepojenosť a súdržnosť medzi regiónmi 
Únie; 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 vrátane rýchleho ukončenia 
priameho a nepriameho dotovania 
fosílnych palív, ktoré možno dosiahnuť v 
rozpočtovom cykle rozpočtu Únie a 
vnútroštátnych rozpočtov 2021; 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. pokrok v oblasti 
technologických inovácií a čistej energie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 103
Isabel Carvalhais

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 

(15) Členské štáty, Európsky parlament, 
Rada a Komisia by pri vykonávaní 
relevantných opatrení na úrovni Únie, na 
vnútroštátnej úrovni, na regionálnej 
úrovni a na cezhraničnej úrovni v záujme 
napĺňania zámeru dosiahnuť klimatickú 
neutralitu mali zohľadňovať prínos, ktorý 
transformácia na klimatickú neutralitu 
bude mať pre blaho občanov, prosperitu 
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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 
odolnosti; postupné napredovanie v 
súvislosti s environmentálnou integritou a 
mierou ambicióznosti.

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, regionálnu súdržnosť a potrebu 
postupnej konvergencie; potrebu 
zabezpečiť spravodlivú a hospodársky, 
sociálne a územne korektnú transformáciu, 
pri ktorej sa na nikoho nezabudne a 
podporí sa rekvalifikácia pracovníkov a 
možnosť nových udržateľných investícií; 
najlepšie dostupné vedecké výsledky, a 
predovšetkým zistenia, ktoré nahlási IPCC; 
potrebu zahrnúť riziká súvisiace so zmenou 
klímy do rozhodnutí o investovaní a 
plánovaní v záujme zvýšenia počtu 
environmentálne udržateľných investícií; 
nákladovú účinnosť a technologickú 
neutralitu pri dosahovaní znižovania emisií 
skleníkových plynov a ich odstraňovaní i 
zvyšovaní odolnosti, a to so zreteľom na 
zásadu „znečisťovateľ platí“; postupné 
napredovanie v súvislosti s 
environmentálnou integritou a mierou 
ambicióznosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 104
Andrey Novakov, Daniel Buda, Manolis Kefalogiannis, Tomislav Sokol, Álvaro Amaro, 
Peter Pollák, Mircea-Gheorghe Hava

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 

(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 
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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 
odolnosti; postupné napredovanie v 
súvislosti s environmentálnou integritou a 
mierou ambicióznosti.

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 
odolnosti; postupné napredovanie v 
súvislosti s environmentálnou integritou a 
mierou ambicióznosti; rôzne regióny 
potrebujú individuálne tempo pokroku na 
ceste k dosiahnutiu klimatickej neutrality, 
ktoré možno stanoviť až po komplexnom 
posúdení vplyvov s prihliadnutím na vplyv 
na regionálny rozvoj, priemysel a 
zamestnanosť.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 105
Tonino Picula

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 

(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 
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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 
odolnosti; postupné napredovanie v 
súvislosti s environmentálnou integritou a 
mierou ambicióznosti.

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; vytvoriť udržateľnú 
investičnú politiku pre hospodársku, 
sociálnu a územnú súdržnosť, najmä pre 
ostrovné regióny a regióny v blízkosti 
mora vzhľadom na ich zraniteľnosť voči 
zmene klímy; 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 
odolnosti; postupné napredovanie v 
súvislosti s environmentálnou integritou a 
mierou ambicióznosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 106
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

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 

(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, finančnú dostupnosť energie a 
potravín a sebestačnosť; spravodlivosť a 
solidaritu v členských štátoch i medzi nimi 
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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 
odolnosti; postupné napredovanie v 
súvislosti s environmentálnou integritou a 
mierou ambicióznosti.

vzhľadom na ich hospodársku spôsobilosť, 
vnútroštátne okolnosti, predovšetkým na 
to, akú časť ich územia tvoria chránené 
oblasti sústavy Natura 2000, ako aj oblasti 
pokryté lesom, 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 
odolnosti; postupné napredovanie v 
súvislosti s environmentálnou integritou a 
mierou ambicióznosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 107
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Ondřej Knotek

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 

(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 a rozvoj 
infraštruktúry, vnútroštátne okolnosti a 
potrebu postupnej konvergencie; potrebu 
zabezpečiť spravodlivú a sociálne korektnú 
transformáciu, pri ktorej sa na nikoho 
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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 
odolnosti; postupné napredovanie v 
súvislosti s environmentálnou integritou a 
mierou ambicióznosti.

nezabúda; na základe posúdenia vplyvu a 
najlepších dostupných vedeckých 
výsledkov, a predovšetkým zistení, 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 
odolnosti; postupné napredovanie v 
súvislosti s environmentálnou integritou a 
mierou ambicióznosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 108
Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González, Isabel García Muñoz

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 

(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, súdržnosť 
medzi jednotlivými regiónmi Únie, 
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 a regionálne 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 



AM\1206858SK.docx 63/199 PE652.651v01-00

SK

plynov a ich odstraňovaní i zvyšovaní 
odolnosti; postupné napredovanie v 
súvislosti s environmentálnou integritou a 
mierou ambicióznosti.

dosahovaní znižovania emisií skleníkových 
plynov a ich odstraňovaní i zvyšovaní 
odolnosti; postupné napredovanie v 
súvislosti s environmentálnou integritou a 
mierou ambicióznosti.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 109
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

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 odolnosti; postupné 
napredovanie v súvislosti s 
environmentálnou integritou a mierou 
ambicióznosti.

(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 odlišné východiská 
členských štátov, rôzne vnútroštátne 
okolnosti a dostupnú podporu, ako aj 
prínos, ktorý transformácia na klimatickú 
neutralitu bude mať pre blaho občanov, 
prosperitu spoločnosti a 
konkurencieschopnosť hospodárstva; 
energetickú a potravinovú bezpečnosť a 
finančnú dostupnosť, najmä s 
prihliadnutím na potrebu bojovať proti 
energetickej chudobe; 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 v súlade s usmerneniami 
Medzinárodnej organizácie práce z roku 
2015 o spravodlivej transformácii na 
environmentálne udržateľné 
hospodárstva a spoločnosti pre všetkých.

Or. en
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Odôvodnenie

Okolnosti, na ktoré upozornila Európska rada v záveroch z decembra 2019. Zdôrazňujeme, že 
dôraz by sa mal klásť na energetickú chudobu, ako aj odkaz na usmernenia MOP.

Pozmeňujúci návrh 110
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, 
Mathilde Androuët

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15a) Sledovanie cieľa klimatickej 
neutrality na európskej a vnútroštátnej 
úrovni musí byť v súlade s účinným 
oživením hospodárstva po pandémii vo 
všetkých členských štátoch; základné 
európske ciele územnej súdržnosti, 
homogénneho regionálneho rozvoja a 
účinnej konkurencieschopnosti 
európskych spoločností v globálnom 
kontexte musia byť vždy zaručené a 
nesmú byť nikdy ohrozené akýmikoľvek 
opatreniami prijatými na základe nového 
právneho predpisu v oblasti klímy.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 111
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15a) Počas procesu dosahovania cieľa 
klimatickej neutrality členské štáty a 
Komisia venujú osobitnú pozornosť 
vidieckym a vzdialeným oblastiam, ktoré 
čelia významným sociálnym a 
hospodárskym výzvam.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 112
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15b) Lesy zohrávajú kľúčovú úlohu pri 
prechode na klimatickú neutralitu. 
Udržateľné a prírode blízke 
obhospodarovanie lesov má zásadný 
význam pre nepretržité absorbovanie 
skleníkových plynov z atmosféry a takisto 
umožňuje poskytovať obnoviteľné 
suroviny šetrné ku klíme pre výrobky z 
dreva, ktoré skladujú uhlík a môžu 
pôsobiť ako náhrada materiálov a palív 
založených na fosílnych palivách. Tzv. 
trojitá úloha lesov (záchyt, ukladanie a 
nahrádzanie) prispieva k zníženiu 
uvoľňovania uhlíkových emisií do 
atmosféry a zároveň zabezpečuje, aby lesy 
naďalej rástli a poskytovali mnohé ďalšie 
služby.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 113
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

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 

(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 „Európska zelená 
dohoda“. Európska rada vo svojich 
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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.

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. Vzhľadom na túto skutočnosť 
Komisia zreviduje právne predpisy 
týkajúce sa materiálov a výrobkov s 
cieľom podporiť využívanie 
obnoviteľných a nízkouhlíkových 
materiálov s klimatickými prínosmi, ktoré 
fungujú ako záchyty uhlíka alebo 
čiastočne nahrádzajú materiály založené 
na fosílnych palivách.

Or. en

Odôvodnenie

Replacing fossil-intensive materials with renewable, bio-based and low carbon materials is 
crucial for achieving climate neutrality. Materials and manufactured products represent 23 % 
of the CO2 emissions due to domestic final demand for products. As domestic final demand 
for products constitutes 77% of the total EU-27 carbon footprint, materials and manufactured 
products constitute nearly one fifth of the total EU-27 CO2 emissions. By storing and utilizing 
carbon dioxide and replacing carbon intensive fossil-based resources, sustainably sourced 
renewable materials offer a key opportunity to help achieve Europe’s climate ambitions.

Pozmeňujúci návrh 114
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

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 

(16) Transformácia na klimatickú 
neutralitu si vyžaduje zmeny v celom 
spektre politík a kolektívne úsilie všetkých 
odvetví hospodárstva a spoločnosti. 
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 
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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.

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.

Or. en

Odôvodnenie

Európska zelená dohoda opisuje jeden z mnohých spôsobov dosiahnutia klimatickej 
neutrality.

Pozmeňujúci návrh 115
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

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 postupný a 
progresívny vývoj politík a kolektívne 
úsilie všetkých odvetví hospodárstva a 
spoločnosti. 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.

Or. it
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Pozmeňujúci návrh 116
Andrey Novakov, Daniel Buda, Manolis Kefalogiannis, Tomislav Sokol, Álvaro Amaro, 
Peter Pollák, Mircea-Gheorghe Hava

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 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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 117
Isabel Carvalhais

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 

(16) Transformácia na klimatickú 
neutralitu si vyžaduje zmeny v celom 
spektre politík a financovania 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 
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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.

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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 118
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux

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 zmeny v celom 
spektre politík a kolektívne úsilie všetkých 
verejných aj súkromných odvetví 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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 119
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17
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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 
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) 2018/199936, 
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.

(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 ním príslušné návrhy, aby sa zaručil jeho 
súlad so zámerom dosiahnuť klimatickú 
neutralitu do roku 2050. Ďalej v uvedenom 
oznámení zdôraznila, že všetky politiky 
Únie by mali prispievať k plneniu zámeru 
dosiahnuť klimatickú neutralitu, kde by 
mali svoju úlohu zohrávať všetky sektory. 
Do septembra 2020 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) 2018/199936, 
plánuje 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 
okrem toho poskytovať informácie o 
projekcii nahlásených emisií a 
odstránených objemov emisií za celú EÚ 
do roku 2030. Ak Komisia bude 
považovať za potrebné cieľ Únie do roku 
2030 zmeniť, plánuje Európskemu 
parlamentu a prípadne Rade predložiť 
zodpovedajúce návrhy na zmenu tohto 
nariadenia. Navyše Komisia plánuje do 30. 
júna 2021 posúdiť, ako by sa mali zmeniť 
právne predpisy Únie, ktorými sa 
vykonáva uvedený cieľ. Únia potvrdzuje 
svoj cieľ znížiť do roku 2030 emisie 
najmenej o 40 % v porovnaní s rokom 
1990 a zváži zvýšenie svojho cieľa len v 
rámci spoločného úsilia, v ktorom všetci 
hlavní producenti emisií dosiahnu 
porovnateľnú úroveň ambícií.

_________________ _________________
36 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2018/1999 z 11. decembra 

36 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2018/1999 z 11. decembra 
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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, 
21.12.2018, s. 1).

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, 
21.12.2018, s. 1).

Or. en

Odôvodnenie

Podľa toho, čo bolo dohodnuté v záveroch Európskej rady v decembri 2019, a pri zohľadnení 
mimoriadnej situácie a presných hospodárskych dôsledkov pandémie COVID-19, navrhujeme 
stanoviť cieľ zníženia do roku 2030 na 40 %.  Chceli by sme zdôrazniť význam zachovania 
vedúcej úlohy Európskej rady ako predpokladu politickej spoľahlivosti v čase krízy. S cieľom 
získať úplné pochopenie toho, ako dosiahnuť klimatickú neutralitu v roku 2050, by sa v 
posúdení vplyvu do roku 2030 mali uviesť aj predpokladané údaje o emisiách a odstránených 
objemoch emisií.

Pozmeňujúci návrh 120
Mathilde Androuët

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 
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 

(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 ním príslušné návrhy, aby sa zaručil jeho 
súlad so zámerom dosiahnuť klimatickú 
neutralitu do roku 2050. Ďalej v uvedenom 
oznámení zdôraznila, že všetky politiky 
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 
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zohľadnení analýzy integrovaných 
národných energetických a klimatických 
plánov, ktoré jej členské štáty prekladajú v 
súlade s nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2018/199936, 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.

zohľadnení analýzy integrovaných 
národných energetických a klimatických 
plánov, ktoré jej členské štáty prekladajú v 
súlade s nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2018/199936, 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. Aby bol cieľ 
klimatickej neutrality spravodlivý a 
dosiahnuteľný, nesmie narúšať 
hospodársku a sociálnu rovnováhu v 
členských štátoch a odvetviach, ktoré sa 
do plnenia tohto cieľa zapoja.

_________________ _________________
36 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, 
21.12.2018, s. 1).

36 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, 
21.12.2018, s. 1).

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 121
Tamás Deutsch
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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 
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) 2018/199936, 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.

(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 ním príslušné návrhy, aby sa zaručil jeho 
súlad so zámerom dosiahnuť klimatickú 
neutralitu do roku 2050. Ďalej v uvedenom 
oznámení zdôraznila, že všetky politiky 
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 s 
rozložením na jednotlivé členské štáty, 
posúdením očakávaných dôsledkov na 
úrovni členských štátov a pri zohľadnení 
analýzy integrovaných národných 
energetických a klimatických plánov, ktoré 
jej členské štáty prekladajú v súlade s 
nariadením Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2018/199936, 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; na dosiahnutie tohto cieľa by 
sa všetky členské štáty mali zaviazať, že 
znížia svoje úrovne emisií do roku 2030 
minimálne o 40 %. 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.

_________________ _________________
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36 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, 
21.12.2018, s. 1).

36 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, 
21.12.2018, s. 1).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 122
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini

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 
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) 2018/199936, mala 
preskúmať cieľ Únie v oblasti klímy 
vytýčený na obdobie do roku 2030, ako aj 

(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 ním príslušné návrhy, aby sa zaručil jeho 
súlad so zámerom dosiahnuť klimatickú 
neutralitu do roku 2050. Ďalej v uvedenom 
oznámení zdôraznila, že všetky politiky 
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) 2018/199936, mala 
preskúmať cieľ Únie v oblasti klímy 
vytýčený na obdobie do roku 2030, ako aj 
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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.

možnosti vytýčiť nový cieľ na obdobie do 
roku 2030, aspoň 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 
aspoň 55 % znížení emisií v porovnaní s 
rokom 1990 mali zmeniť právne predpisy 
Únie, ktorými sa vykonáva uvedený cieľ. 
Komisia čo najskôr a najneskôr do roku 
2025 stanoví aj záväzné ciele v rozsahu 80 
až 85 % zníženia na rok 2040.

_________________ _________________
36 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, 
21.12.2018, s. 1).

36 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, 
21.12.2018, s. 1).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 123
Erik Bergkvist

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 

(17) Komisia vo svojom oznámení s 
názvom „Európska zelená dohoda“ 
oznámila svoj úmysel posúdiť sprísnenie 
cieľa znížiť emisie skleníkových plynov 
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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 
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) 2018/199936, 
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 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 
Únie by mali prispievať k plneniu zámeru 
dosiahnuť klimatickú neutralitu, kde by 
mali svoju úlohu zohrávať všetky sektory. 
Vzhľadom na cieľ Únie dosiahnuť 
klimatickú neutralitu najneskôr do roku 
2050 je nevyhnutné, aby sa opatrenia v 
oblasti klímy ďalej posilnili, a najmä aby 
sa cieľ Únie v oblasti klímy na rok 2030 
zvýšil tak, aby sa emisie v porovnaní s 
úrovňami z roku 1990 znížili o 65 % 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.

_________________
36 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, 21.12.2018, s. 1).

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 124
Andrey Novakov, Daniel Buda, Manolis Kefalogiannis, Tomislav Sokol, Álvaro Amaro, 
Peter Pollák, Mircea-Gheorghe Hava

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 
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) 2018/199936, 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.

(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 ním príslušné návrhy, aby sa zaručil jeho 
súlad so zámerom dosiahnuť klimatickú 
neutralitu do roku 2050. Ďalej v uvedenom 
oznámení zdôraznila, že všetky politiky 
Únie by mali prispievať k plneniu zámeru 
dosiahnuť klimatickú neutralitu, kde by 
mali svoju úlohu zohrávať všetky sektory. 
Do septembra 2021 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) 2018/199936, mala 
navrhnúť revíziu cieľa Únie v oblasti 
klímy vytýčeného na obdobie do roku 
2030, preskúmať možnosti vytýčiť nový 
cieľ na obdobie do roku 2030 na úrovni až 
55 % zníženia emisií v porovnaní s 
úrovňami z roku 1990, a navrhnúť 
zodpovedajúce financovanie 
prostredníctvom rozpočtu EÚ na 
dosiahnutie možného nového cieľa. 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 
až 55 % znížení emisií v porovnaní s 
rokom 1990 mali zmeniť právne predpisy 
Únie, ktorými sa vykonáva uvedený cieľ.
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_________________ _________________
36 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, 
21.12.2018, s. 1).

36 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, 
21.12.2018, s. 1).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 125
Vlad-Marius Botoş, Ondřej Knotek, Cristian Ghinea

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 
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) 2018/199936, mala 
preskúmať cieľ Únie v oblasti klímy 

(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 ním príslušné návrhy, aby sa zaručil jeho 
súlad so zámerom dosiahnuť klimatickú 
neutralitu do roku 2050. Ďalej v uvedenom 
oznámení zdôraznila, že všetky politiky 
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 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 
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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.

(EÚ) 2018/199936, mala preskúmať cieľ 
Únie v oblasti klímy vytýčený na obdobie 
do roku 2030, ako aj možnosti vytýčiť 
nový cieľ na obdobie do roku 2030 na 
úrovni 50 % zníženia 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 % 
znížení emisií v porovnaní s rokom 1990 
mali zmeniť právne predpisy Únie, ktorými 
sa vykonáva uvedený cieľ.

_________________ _________________
36 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, 
21.12.2018, s. 1).

36 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, 
21.12.2018, s. 1).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 126
Josianne Cutajar, Mónica Silvana González

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 

(17) Komisia vo svojom oznámení s 
názvom „Európska zelená dohoda“ 
oznámila svoj úmysel posúdiť sprísnenie 
cieľa znížiť emisie skleníkových plynov 
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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 
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) 2018/199936, 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 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 
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) 2018/199936, a v 
nich identifikovaných dôsledkov na 
vnútroštátnej úrovni, 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.

_________________ _________________
36 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, 

36 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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21.12.2018, s. 1). 21.12.2018, s. 1).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 127
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

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 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) 2018/199936, 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 

(17) Ochranné opatrenia prijaté v 
reakcii na pandémiu COVID-19 spôsobia 
najťažšiu recesnú špirálu od čias veľkej 
hospodárskej krízy. Dosiahnutie 
klimatickej neutrality v časovom rámci 
stanovenom Európskou radou by malo 
procyklický účinok, namiesto toho je 
životne dôležité implementovať silné 
proticyklické politiky. Preto je nevyhnutné 
podriadiť dosiahnutie klimatickej 
neutrality úplnému oživeniu hospodárstva 
vo všetkých členských štátoch. . Do 
decembra 2021 by Komisia na základe 
komplexného posúdenia vplyvu, ktoré 
zohľadní sociálno-hospodárske následky 
pandémie v strednodobom a dlhodobom 
horizonte, ako aj analýzy integrovaných 
národných energetických a klimatických 
plánov, ktoré jej členské štáty prekladajú v 
súlade s nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2018/199936, mala 
preskúmať cieľ Únie v oblasti klímy 
vytýčený na obdobie do roku 2030, ako aj 
možnosti vytýčiť nový cieľ na obdobie do 
roku 2030, ktorý by lepšie vyhovoval 
zmenenému európskemu a svetovému 
hospodárskemu rámcu. 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 
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vykonáva uvedený cieľ. 1990 mali zmeniť právne predpisy Únie, 
ktorými sa vykonáva uvedený cieľ.

_________________ _________________
36 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, 21.12.2018, s. 
1).

36 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, 21.12.2018, s. 
1).

Or. it

Pozmeňujúci návrh 128
Andrey Novakov, Manolis Kefalogiannis, Tomislav Sokol, Álvaro Amaro, Peter Pollák, 
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava

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 
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 

(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 ním príslušné návrhy, aby sa zaručil jeho 
súlad so zámerom dosiahnuť klimatickú 
neutralitu do roku 2050. Ďalej v uvedenom 
oznámení zdôraznila, že všetky politiky 
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 
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súlade s nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2018/199936, 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.

súlade s nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2018/199936, mala 
preskúmať cieľ Únie v oblasti klímy 
vytýčený na obdobie do roku 2030, ako aj 
možnosti vytýčiť nový cieľ na obdobie do 
roku 2030, a to až 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 
až 55 % znížení emisií v porovnaní s 
rokom 1990 mali zmeniť právne predpisy 
Únie, ktorými sa vykonáva uvedený cieľ.

_________________ _________________
36 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, 
21.12.2018, s. 1).

36 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, 
21.12.2018, s. 1).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 129
Tonino Picula

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17) Komisia vo svojom oznámení s 
názvom „Európsky zelený dohovor“ 

(17) Komisia vo svojom oznámení s 
názvom „Európska zelená dohoda“ 
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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 
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) 2018/199936, 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.

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 
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) 2018/199936, mala 
preskúmať cieľ Únie v oblasti klímy 
vytýčený na obdobie do roku 2030, ako aj 
možnosti vytýčiť nový cieľ na obdobie do 
roku 2030 na úrovni 65 % zníženia 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 
65 % znížení emisií v porovnaní s rokom 
1990 mali zmeniť právne predpisy Únie, 
ktorými sa vykonáva uvedený cieľ.

_________________ _________________
36 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, 

36 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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21.12.2018, s. 1). 21.12.2018, s. 1).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 130
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Ondřej Knotek, Laurence 
Farreng

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 posudzovať 
so zreteľom na osobitosti každej oblasti. 
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 posúdiť 
potrebu technickej podpory a praktických 
znalostí a spolupracovať s daným 
členským štátom na určení potrebných 
opatrení a času potrebného na prekonanie 
medzery medzi očakávaniami a skutočnou 
realitou. Ak členský štát cieľ nedosiahne, 
Komisia by mohla vykonať potrebné 
opatrenia v súlade so zmluvami. Takisto by 
mala pravidelne posudzovať relevantné 
vnútroštátne opatrenia a vydať odporúčania 
a ponúknuť technickú podporu, 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.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 131
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais

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 by sa všetky 
relevantné údaje mali sprístupniť 
verejnosti. 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, 
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. Podľa 
ustanovení zmlúv Komisia zabezpečí, aby 
všetky členské štáty uplatňovali toto 
nariadenie, a v prípade potreby môže 
uplatniť článok 258 a článok 260 ZFEÚ.

Or. en
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Odôvodnenie

Ak sa pokrok účinne monitoruje, môže zvýšiť viditeľnosť, transparentnosť a zmysel pre 
zodpovednosť za úsilie o dosiahnutie klimatickej neutrality. Získané údaje by preto mali byť 
dostupné stále, nielen v pravidelných správach. Právne záväzné kompromisy tohto nariadenia 
by mala Komisia presadzovať všetkými prostriedkami vrátane možnosti prístupu k postupom 
v prípade nesplnenia povinnosti na Súdnom dvore podľa ustanovení zmluvy.

Pozmeňujúci návrh 132
Mathilde Androuët

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 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, a to pri rešpektovaní článku 192 
ods. 5 ZFEÚ, v ktorom sa počíta s 
dočasnými odchýlkami pre štáty, ktoré 
považujú náklady za neprimerané.

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 133
Andrey Novakov, Daniel Buda, Manolis Kefalogiannis, Tomislav Sokol, Álvaro Amaro, 
Peter Pollák, Mircea-Gheorghe Hava

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 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 prijaté 
Úniou viedli k zníženiu regionálnej 
konkurencieschopnosti a 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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 134
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

Návrh nariadenia
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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 a nedostatky v oblasti 
požadovanej podpory 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.

Or. en

Odôvodnenie

Splnenie tohto komplexného cieľa si vyžaduje komplexné monitorovanie nielen pokroku, ale aj 
nedostatkov a potrebnej podpory.

Pozmeňujúci návrh 135
Isabel Carvalhais

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) S cieľom zabezpečiť, aby Únia a (18) S cieľom zabezpečiť, aby Únia a 
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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.

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 a regionálne 
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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 136
Andrey Novakov, Daniel Buda, Manolis Kefalogiannis, Tomislav Sokol, Álvaro Amaro, 
Peter Pollák, Mircea-Gheorghe Hava

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19

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 

(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 
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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.

správ IPCC a komplexného sociálno-
hospodárskeho 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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 137
Isabel Carvalhais

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19

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 

(19) Komisia by mala zaručiť spoľahlivé 
a objektívne posúdenie na základe 
najaktuálnejších a najlepších 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 
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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.

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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 138
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Tsvetelina Penkova, Josianne Cutajar

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 
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.

(20) Občania a komunity majú 
rozhodujúcu úlohu pri ďalšom 
uskutočňovaní prechodu na klimatickú 
neutralitu, a preto treba 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. Komisia by preto mala 
spolupracovať so všetkými príslušnými 
inštitúciami a presadzovať tak 
viacúrovňovú správu vecí verejných a so 
všetkými sférami spoločnosti s cieľom 
posilniť výmenu informácií a 
informovanie zamerané na dosiahnutie 
klimatickej neutrálnej spoločnosti odolnej 
proti zmene klímy, a to aj prostredníctvom 
Európskeho klimatického paktu. Vytvoria 



AM\1206858SK.docx 93/199 PE652.651v01-00

SK

sa prostriedky na zapojenie sociálnych 
partnerov, hospodárskych subjektov a 
občanov ako takých do stratégií a plánov 
prijatých členskými štátmi a regionálnymi 
a miestnymi orgánmi, pokiaľ ide o správu 
vecí verejných v oblasti energetiky a 
klímy.

Or. en

Odôvodnenie

Achieving a climate-neutral and a climate-resilient society must be based on exchanging 
information and raising public awareness. Strengthening these tools is a task that can be led 
by the Commission in the design and implementation of its public policies, in that they are 
based on a cross-cutting approach, whereas the proposed actions are specific to the sectoral 
policies that national, regional and local authorities may want to pursue, if appropriate. 
Reference to accessibility of information to all persons with disabilities is a mandatory EU 
compromise as signatory of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities

Pozmeňujúci návrh 139
Caroline Roose

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 
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.

(20) Občania a komunity majú 
rozhodujúcu úlohu pri ďalšom 
uskutočňovaní prechodu na klimatickú 
neutralitu, a preto treba uľahčiť silné 
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, s cieľom 
zapojiť európskych občanov a 
zainteresované subjekty do vypracúvania 
politík v oblasti klímy na úrovni Únie 
prostredníctvom procesu deliberatívnej 
demokracie. Klimatický pakt slúži aj ako 
prostriedok na výmenu najlepších 
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postupov, podporu sociálnej inovácie a 
finančnú podporu miestnych alebo 
komunitných iniciatív s potenciálom mať 
širší vplyv, ak sa rozšíri a/alebo zopakuje 
inde.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 140
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Ondřej Knotek, Laurence 
Farreng

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 
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.

(20) Občania, komunity a hospodárske 
subjekty majú rozhodujúcu úlohu pri 
ďalšom uskutočňovaní prechodu na 
klimatickú neutralitu, a preto treba uľahčiť 
silné 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. Európska 
únia by mala prostredníctvom európskych 
finančných prostriedkov dať odborníkom 
možnosť, aby našli a realizovali 
inovatívne riešenia hospodárskych a 
environmentálnych výziev na ceste ku 
klimatickej neutralite.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 141
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(20) Občania a komunity zažívajú od 
prechodu na klimatickú neutralitu 
sociálno-hospodárske dôsledky. Úlohou 
Komisie je angažovať sa vo všetkých 
sférach spoločnosti a využívať 
viacúrovňové dialógy v oblasti klímy a 
energetiky, ktoré zaviedli členské štáty v 
súlade s článkom 11 nariadenia (EÚ) 
2018/1999, aj na účely tohto nariadenia.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 142
Isabel Carvalhais

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 
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.

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 143
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Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González, Isabel García Muñoz

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 
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.

(20) Občania a regióny majú 
rozhodujúcu úlohu pri ďalšom 
uskutočňovaní prechodu na klimatickú 
neutralitu, a preto treba uľahčiť silné 
zapojenie verejnosti a sociálnu 
angažovanosť pri opatreniach v oblasti 
klímy na vnútroštátnej, ako aj regionálnej 
a miestnej úrovni. 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.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 144
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

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 
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.

(20) Občania a komunity, ako aj 
regióny, majú rozhodujúcu úlohu pri 
ďalšom uskutočňovaní spravodlivého a 
korektného prechodu na klimatickú 
neutralitu, a preto treba uľahčiť silné 
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.
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Or. en

Odôvodnenie

Do úvodnej časti článku by sme chceli zaradiť odkaz na regióny.

Pozmeňujúci návrh 145
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Ondřej Knotek, Laurence Farreng

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(20a) Európska únia by mala 
prostredníctvom konzistentného a 
nepretržitého priameho financovania 
uľahčiť inovatívne technické a prírodné 
riešenia, ako napríklad zachytávanie a 
ukladanie uhlíka, opätovné zalesňovanie 
a iné, ktorými sa podporuje odstraňovanie 
emisií skleníkových plynov ako hlavný 
spôsob dosahovania klimatickej neutrality 
v rozvinutom hospodárstve.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 146
Tamás Deutsch

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 

vypúšťa sa
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Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v 
ktorých vytýči trajektóriu dosahovania 
nulovej bilancie emisií skleníkových 
plynov v Únii 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 práva37. 
Predovšetkým v záujme rovnakého 
zastúpenia pri príprave delegovaných 
aktov sa všetky dokumenty doručujú 
Európskemu parlamentu a Rade 
v rovnakom čase ako odborníkom z 
členských štátov a odborníci Európskeho 
parlamentu a Rady majú systematický 
prístup na zasadnutia expertných skupín 
Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou 
delegovaných aktov.
_________________
37 Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.

Or. en

Odôvodnenie

Ciele v oblasti klímy a trajektória ich plnenia by sa mali prijať na úrovni Európskej rady 
alebo v rámci riadneho legislatívneho postupu.

Pozmeňujúci návrh 147
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, 
Mathilde Androuët

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 

(21) Na zabezpečenie predvídateľnosti a 
pomoci pri posudzovaní súladu opatrení so 
zámerom dosiahnuť klimatickú neutralitu, 
ako aj pokroku pri nich by mal každý 
členský štát stanoviť, ako súčasť svojej 
dlhodobej stratégie uvedenej v článku 15 



AM\1206858SK.docx 99/199 PE652.651v01-00

SK

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. 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 práva37 . 
Predovšetkým v záujme rovnakého 
zastúpenia pri príprave delegovaných 
aktov sa všetky dokumenty doručujú 
Európskemu parlamentu a Rade 
v rovnakom čase ako odborníkom z 
členských štátov a odborníci Európskeho 
parlamentu a Rady majú systematický 
prístup na zasadnutia expertných skupín 
Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou 
delegovaných aktov.

nariadenia (EÚ) 2018/1999, postupný 
prechod k znižovaniu emisií skleníkových 
plynov v Únii s cieľom dosiahnuť ich 
nulovú bilanciu – v súlade s budúcimi 
makroekonomickými scenármi – 
začínajúc rokom 2050.

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

Or. it

Pozmeňujúci návrh 148
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

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 

(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 
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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. 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 práva37. 
Predovšetkým v záujme rovnakého 
zastúpenia pri príprave delegovaných 
aktov sa všetky dokumenty doručujú 
Európskemu parlamentu a Rade 
v rovnakom čase ako odborníkom z 
členských štátov a odborníci Európskeho 
parlamentu a Rady majú systematický 
prístup na zasadnutia expertných skupín 
Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou 
delegovaných aktov.

pokroku pri nich Komisia, po podrobnom 
posúdení vplyvov, predloží Európskemu 
parlamentu a Rade návrh nariadenia, v 
ktorom sa vytýči trajektória dosahovania 
nulovej bilancie emisií skleníkových 
plynov v Únii do roku 2050.

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 149
Josianne Cutajar

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 

(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 Komisia mala posúdiť 
možnosti štruktúry a podoby trajektórie 
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súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie, v ktorých vytýči 
trajektóriu dosahovania nulovej bilancie 
emisií skleníkových plynov v Únii 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 práva37. 
Predovšetkým v záujme rovnakého 
zastúpenia pri príprave delegovaných 
aktov sa všetky dokumenty doručujú 
Európskemu parlamentu a Rade 
v rovnakom čase ako odborníkom z 
členských štátov a odborníci Európskeho 
parlamentu a Rady majú systematický 
prístup na zasadnutia expertných skupín 
Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou 
delegovaných aktov.

dosahovania nulovej bilancie emisií 
skleníkových plynov v Únii do roku 2050 a 
mala by v tomto zmysle predložiť 
Európskemu parlamentu a Rade 
legislatívne návrhy.

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 150
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

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 

(21) Na zachovanie dôveryhodnosti 
vedúceho postavenia Únie v oblasti zmeny 
klímy, a 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 je nutné uplatňovať 
právomoc určovať ciele v oblasti 
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trajektóriu dosahovania nulovej bilancie 
emisií skleníkových plynov v Únii 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 práva37. 
Predovšetkým v záujme rovnakého 
zastúpenia pri príprave delegovaných 
aktov sa všetky dokumenty doručujú 
Európskemu parlamentu a Rade 
v rovnakom čase ako odborníkom z 
členských štátov a odborníci Európskeho 
parlamentu a Rady majú systematický 
prístup na zasadnutia expertných skupín 
Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou 
delegovaných aktov.

znižovania emisií s plnohodnotným 
zapojením všetkých kľúčových inštitúcií 
Únie, t. j. po dôkladnom posúdení vplyvu, 
legislatívnym postupom a podľa 
strategického usmernenia Európskej 
komisie.

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

Or. en

Odôvodnenie

Trajektória dosiahnutia cieľa klimatickej neutrality znamená de facto stanovenie čiastkových 
cieľov, ktoré by (z dôvodu politickej spoľahlivosti politiky EÚ v oblasti klímy) mali zostať v 
právomoci Európskej rady.

Pozmeňujúci návrh 151
Andrey Novakov, Daniel Buda, Manolis Kefalogiannis, Tomislav Sokol, Álvaro Amaro, 
Peter Pollák, Mircea-Gheorghe Hava

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 

(21) Na zabezpečenie predvídateľnosti a 
dôvery pre všetky hospodárske subjekty 
vrátane podnikov, pracovníkov, investorov 
a spotrebiteľov v záujme nezvratného 
prechodu na klimatickú neutralitu dobre 
prispôsobeného sociálno-hospodárskej 
realite vo všetkých regiónoch, postupného 



AM\1206858SK.docx 103/199 PE652.651v01-00

SK

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. 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 práva37. 
Predovšetkým v záujme rovnakého 
zastúpenia pri príprave delegovaných 
aktov sa všetky dokumenty doručujú 
Európskemu parlamentu a Rade 
v rovnakom čase ako odborníkom z 
členských štátov a odborníci Európskeho 
parlamentu a Rady majú systematický 
prístup na zasadnutia expertných skupín 
Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou 
delegovaných aktov.

znižovania emisií a pomoci pri 
posudzovaní súladu opatrení so zámerom 
dosiahnuť klimatickú neutralitu, ako aj 
pokroku pri nich by Komisia mala 
vykonať komplexné sociálno-hospodárske 
a odvetvové posúdenie vplyvu. 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 práva37.

_________________ _________________
37 Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1. 37 Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 152
Isabel Carvalhais

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 

(21) Na zabezpečenie predvídateľnosti a 
dôvery pre všetky hospodárske a sociálne 
subjekty vrátane podnikov, pracovníkov, 
investorov a spotrebiteľov v záujme 
nezvratného prechodu na klimatickú 
neutralitu zohľadňujúceho rozmer 
sociálnej súdržnosti, postupného 
znižovania emisií a pomoci pri 
posudzovaní súladu opatrení so zámerom 
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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. 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 práva37. 
Predovšetkým v záujme rovnakého 
zastúpenia pri príprave delegovaných aktov 
sa všetky dokumenty doručujú 
Európskemu parlamentu a Rade 
v rovnakom čase ako odborníkom z 
členských štátov a odborníci Európskeho 
parlamentu a Rady majú systematický 
prístup na zasadnutia expertných skupín 
Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou 
delegovaných aktov.

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, v súlade s cieľmi Parížskej dohody. 
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 práva37. 
Predovšetkým v záujme rovnakého 
zastúpenia pri príprave delegovaných aktov 
sa všetky dokumenty doručujú 
Európskemu parlamentu a Rade 
v rovnakom čase ako odborníkom z 
členských štátov a odborníci Európskeho 
parlamentu a Rady majú systematický 
prístup na zasadnutia expertných skupín 
Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou 
delegovaných aktov.

_________________ _________________
37 Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1. 37 Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 153
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Tsvetelina Penkova

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 

(21) Na zabezpečenie predvídateľnosti a 
dôvery pre všetky hospodárske subjekty 
vrátane podnikov, pracovníkov, investorov 
a spotrebiteľov v záujme nezvratného, 
inkluzívneho a sociálne korektného 
prechodu na klimatickú neutralitu, 
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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. 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 práva37. 
Predovšetkým v záujme rovnakého 
zastúpenia pri príprave delegovaných aktov 
sa všetky dokumenty doručujú 
Európskemu parlamentu a Rade 
v rovnakom čase ako odborníkom z 
členských štátov a odborníci Európskeho 
parlamentu a Rady majú systematický 
prístup na zasadnutia expertných skupín 
Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou 
delegovaných aktov.

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. 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 práva37. 
Predovšetkým v záujme rovnakého 
zastúpenia pri príprave delegovaných aktov 
sa všetky dokumenty doručujú 
Európskemu parlamentu a Rade 
v rovnakom čase ako odborníkom z 
členských štátov a odborníci Európskeho 
parlamentu a Rady majú systematický 
prístup na zasadnutia expertných skupín 
Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou 
delegovaných aktov.

_________________ _________________
37 Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1. 37 Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 154
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Tsvetelina Penkova

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. 

(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 a o 
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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 
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.

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 
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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 155
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais

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 

(23) Z podstaty zmeny klímy vyplýva, 
že ide o cezhraničný problém, v súvislosti s 
ktorým sú preto 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 
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článku toto nariadenie neprekračuje rámec 
nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov,

článku toto nariadenie neprekračuje rámec 
nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov. 
V súlade so zásadou lojálnej spolupráce 
podľa článku 4 tej istej zmluvy si Únia a 
členské štáty navzájom pomáhajú pri 
dosahovaní cieľov tohto nariadenia, 
členské štáty prijmú všetky vhodné 
opatrenia vyplývajúce z cieľov a 
odporúčaní stanovených v tomto 
nariadení a zdržia sa akýchkoľvek 
krokov, ktoré by mohli ohroziť 
dosiahnutie cieľov tohto nariadenia.

Or. en

Odôvodnenie

Zásada lojálnej spolupráce dopĺňa zásady subsidiarity a proporcionality a posilňuje 
povinnosti vzájomnej podpory medzi EÚ a členskými štátmi a stanovuje povinnosť členských 
štátov lojálne spolupracovať na dosiahnutí cieľa klimatickej neutrality.

Pozmeňujúci návrh 156
Mathilde Androuët

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 účinného doplnenia a 
posilnenia vnútroštátnych politík potrebné 
koordinované opatrenia členských štátov s 
koordinačnou podporou 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,
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Or. fr

Pozmeňujúci návrh 157
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Susana Solís Pérez, Ondřej 
Knotek, Laurence Farreng

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 účinného doplnenia a 
posilnenia vnútroštátnych a regionálnych 
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,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 158
Andrey Novakov, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Manolis Kefalogiannis, Peter 
Pollák, Álvaro Amaro, Tomislav Sokol

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. 

(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 
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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,

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,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 159
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Týmto nariadením sa stanovuje rámec pre 
nezvratné a postupné znižovanie emisií 
skleníkových plynov a zlepšenie ich 
odstraňovania prostredníctvom prírodných 
alebo iných záchytov v Únii.

Týmto nariadením sa stanovuje rámec pre 
nezvratné, rýchle a absolútne zníženie 
emisií skleníkových plynov a zlepšenie ich 
odstraňovania prostredníctvom prírodných 
alebo iných záchytov v Únii.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 160
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Týmto nariadením sa stanovuje rámec pre 
nezvratné a postupné znižovanie emisií 
skleníkových plynov a zlepšenie ich 
odstraňovania prostredníctvom prírodných 
alebo iných záchytov v Únii.

Týmto nariadením sa stanovuje rámec pre 
progresívne a postupné znižovanie emisií 
skleníkových plynov a zlepšenie ich 
odstraňovania prostredníctvom prírodných 
alebo iných záchytov v Únii.
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Or. it

Pozmeňujúci návrh 161
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis

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 dosiahnuť do roku 2040 klimatickú 
neutralitu Únie v záujme plnenia 
dlhodobého cieľa stanoveného v článku 2 
Parížskej dohody obmedzením globálneho 
otepľovania na 1,5 °C, ako aj rámec na 
dosahovanie pokroku pri plnení globálneho 
cieľa týkajúceho sa adaptácie na zmenu 
klímy stanoveného v článku 7 Parížskej 
dohody, v úplnom súlade s ambíciou EÚ 
dosiahnuť nulové znečistenie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 162
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

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 orientačný 
zámer dosiahnuť v súlade s cieľom 
oživenia hospodárstva od 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.

Or. it
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Pozmeňujúci návrh 163
Andrey Novakov, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Manolis Kefalogiannis, Peter 
Pollák, Álvaro Amaro, Tomislav Sokol

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 
dlhodobých teplotných cieľov stanovených 
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 dosiahnuť do roku 2050 klimatickú 
neutralitu Únie, prijatý jednomyseľne 
členskými štátmi 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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 164
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Toto nariadenie je založené na zásade 
priority prevencie emisií pri zdroji pred 
kontrolou a zmierňovaním, a to na zásade 
zásady predbežnej opatrnosti a zásady 
„znečisťovateľ platí“.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 165
Caroline Roose

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1
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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. 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. Každý členský štát 
stanoví do júna 2021 záväzný vnútroštátny 
cieľ v oblasti dosiahnutia nulových 
čistých emisií na svojom území v súlade s 
termínom kolektívneho dosiahnutia cieľa 
Únie stanoveným v odseku 1. Komisia do 
septembra 2023 posúdi, či sú tieto 
vnútroštátne ciele dostatočné, a v prípade 
tých, ktoré nie sú, prijme potrebné 
opatrenia v súlade so zmluvami.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 166
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis

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. Najneskôr do roku 2040 sa musí 
zabezpečiť vyváženosť emisií 
skleníkových plynov a ich odstránených 
objemov v celej Únii a v jednotlivých 
členských štátoch, ako sú regulované v 
rámci práva Únie, vďaka čomu sa do 
uvedeného termínu podarí dosiahnuť 
nulovú bilanciu emisií pri súčasnom 
výraznom znižovaní ich absolútnych 
hodnôt na úrovni Únie aj na úrovni 
členských štátov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 167
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Isabel Carvalhais

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. 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, v súlade s cieľmi 
Parížskej dohody, vďaka čomu sa do 
uvedeného termínu podarí dosiahnuť 
nulovú bilanciu emisií na úrovni Únie aj 
jednotlivých štátov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 168
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

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. Vyváženosť emisií skleníkových 
plynov a ich odstránených objemov v celej 
Únii, ako sú regulované v rámci práva 
Únie, je základným cieľom po úplnom 
oživení hospodárstva po kríze 
nasledujúcej po pandémii COVID-19, 
ktorý EÚ navrhuje dosiahnuť od roku 
2050.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 169
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1
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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. Najneskôr do roku 2050 sa v Únii 
musí zabezpečiť vyváženosť nahlásených 
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.

Or. en

Odôvodnenie

Dôraz sa kladie na to, že klimatická neutralita sa počíta z nahlásených hodnôt.

Pozmeňujúci návrh 170
Vlad-Marius Botoş, Ondřej Knotek, Cristian Ghinea

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. Do roku 2050 sa v EÚ ako celku 
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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 171
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Od 1. januára 2051 musia 
odstránené objemy skleníkových plynov 
prevýšiť emisie v Únii.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 172
Vlad-Marius Botoş, Ondřej Knotek, Cristian Ghinea

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2

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 a na vnútroštátnej a 
regionálnej 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, sociálnej a hospodárskej 
súdržnosti, ako aj rozličných 
východiskových pozícií každého členského 
štátu v oblasti prechodu na klimatickú 
neutralitu. Výrazne sa zvýšia vyrovnávacie 
nástroje pre členské štáty, ktoré čelia 
väčšiemu vplyvu prechodu na 
nízkouhlíkové hospodárstvo, ako je 
modernizačný fond a ustanovenie o 
solidarite v smernici o EU ETS 
(2008/87/ES).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 173
Caroline Roose

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2

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 

2. Príslušné inštitúcie Únie a členské 
štáty sú povinné prijať potrebné opatrenia 
na úrovni Únie a na vnútroštátnej úrovni 
vrátane zabezpečenia odolnosti všetkých 
politík proti zmene klímy, vďaka ktorým 
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neutrality stanovený v odseku 1, a to s 
prihliadnutím na význam podpory 
spravodlivosti a solidarity medzi členskými 
štátmi.

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, ako aj hospodárskej, 
sociálnej a územnej súdržnosti a väzby 
medzi klímou a biodiverzitou v záujme 
obnovy ekosystémov bohatých na uhlík.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 174
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2

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 a na vnútroštátnej úrovni 
vrátane určenia konkrétnych cieľov v 
oblasti klimatickej neutrality 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, solidarity a 
úprimnej spolupráce medzi členskými 
štátmi, regiónmi a občanmi.

Or. en

Odôvodnenie

Osobitné ciele v oblasti klimatickej neutrality na vnútroštátnej úrovni sú mimoriadne dôležité 
na zabezpečenie dosiahnutia cieľa Únie v spravodlivom rozložení a na zabránenie 
nadmernému zaťaženiu členských štátov alebo výskytu tzv. čiernych pasažierov.

Pozmeňujúci návrh 175
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli
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Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2

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 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 a bez nepriaznivého vplyvu na 
územnú súdržnosť a homogénny 
regionálny rozvoj v členských štátoch.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 176
Erik Bergkvist

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2

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 a na vnútroštátnej úrovni, 
vďaka ktorým bude možné jednotlivo a 
následne kolektívne dosiahnuť zámer 
týkajúci sa klimatickej neutrality stanovený 
v odseku 1, a to s prihliadnutím na význam 
podpory spravodlivosti a solidarity medzi 
členskými štátmi, sociálnej a hospodárskej 
súdržnosti a ochrany zraniteľných 
občanov Únie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 177
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis

Návrh nariadenia
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Článok 2 – odsek 2

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 a na vnútroštátnej úrovni, 
vďaka ktorým bude možné dosiahnuť 
vnútroštátne a kolektívne zámery týkajúce 
sa klimatickej neutrality stanovené v 
odseku 1, a to s prihliadnutím na význam 
podpory spravodlivosti a solidarity, ako aj 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti medzi členskými štátmi a 
regiónmi a v rámci nich.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 178
Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González, Isabel García Muñoz

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2

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 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, ako aj medzi jednotlivými 
európskymi regiónmi s cieľom zabrániť 
tomu, aby sa na niekoho zabudlo.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 179
Andrey Novakov, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Manolis Kefalogiannis, Peter 
Pollák, Álvaro Amaro, Tomislav Sokol

Návrh nariadenia
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Článok 2 – odsek 2

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. Na základe dohody 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 
sociálny, hospodársky a územný kontext, 
ako aj význam podpory spravodlivosti a 
solidarity medzi členskými štátmi.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 180
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2

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 a 
poskytovať podporu podľa potreby na 
úrovni Únie a na vnútroštátnej úrovni, 
vďaka čomu 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, ako aj na zlepšenie spravodlivej 
transformácie.

Or. en

Odôvodnenie

Splnenie cieľa klimatickej neutrality si vyžaduje primeranú podporu na zabezpečenie 
dôveryhodnosti úsilia EÚ.

Pozmeňujúci návrh 181
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Isabel Carvalhais

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2

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 a na vnútroštátnej a 
regionálnej úrovni, vďaka ktorým bude 
možné rovnomerne a kolektívne dosiahnuť 
zámer týkajúci sa klimatickej neutrality 
stanovený v odseku 1, a to s prihliadnutím 
na význam podpory spravodlivosti a 
solidarity medzi členskými štátmi a ich 
regiónmi.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 182
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2

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 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, solidarity a korektnej 
transformácie medzi členskými štátmi.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 183
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler

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 a na vnútroštátnej a 
regionálnej 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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 184
Erik Bergkvist

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. V kontexte zámeru týkajúceho sa 
klimatickej neutrality stanoveného v 
článku 2 ods. 1 sa cieľ Únie týkajúci sa 
splnenia cieľov oblasti klímy do roku 
2030, ktorý sa uvádza v článku 2 ods. 11 
nariadenia (EÚ) 2018/1999, stanovuje ako 
zníženie emisií o 65 % v porovnaní s 
rokom 1990. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 185
Andrey Novakov, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Manolis Kefalogiannis, Peter 
Pollák, Álvaro Amaro, Tomislav Sokol

Návrh nariadenia
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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 2021 a po vykonaní 
posúdenia sociálno-hospodárskych a 
odvetvových vplyvov Komisia navrhne 
revíziu cieľa Únie týkajúceho 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 
až 55 % znížení emisií v porovnaní s 
rokom 1990 a navrhne zodpovedajúce 
financovanie prostredníctvom rozpočtu 
EÚ na dosiahnutie možného nového 
cieľa. Ak Komisia dospeje k názoru, že 
spomínaný cieľ treba zmeniť, predloží 
návrh Európskemu parlamentu a Rade 
(podľa vhodnosti).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 186
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

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 

3. Do septembra 2020 Komisia môže 
preskúmať 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, a 
vzhľadom na zmenený sociálno-
hospodársky rámec v EÚ v dôsledku krízy 
vyplývajúcej z obmedzujúcich opatrení 
prijatých v reakcii na pandémiu COVID-
19 pričom preskúma alternatívy týkajúce sa 
plnenia nového cieľa na rok 2030, ktorý 
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Rade (podľa vhodnosti). bude viac prispôsobený zmenenému 
hospodárskemu rámcu. Ak Komisia 
dospeje k názoru, že spomínaný cieľ treba 
zmeniť, predloží návrh Európskemu 
parlamentu a Rade (podľa vhodnosti).

Or. it

Pozmeňujúci návrh 187
Tamás Deutsch

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 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). V záujme 
dosiahnutia cieľa EÚ týkajúceho sa 
zníženia emisií do roku 2030 by sa mal 
každý členský štát zaviazať, že do roku 
2030 zníži svoje emisie minimálne o 40 % 
v porovnaní s úrovňou z roku 1990.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 188
Isabel Carvalhais

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 3
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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 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 %, alebo ešte vyššom, ak to bude 
odôvodnené na základe najlepších a 
najaktuálnejších vedeckých poznatkov, 
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).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 189
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler

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 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. Bude musieť zahrnúť aj 
posúdenie nákladov a prínosov na úrovni 
členských štátov. Ak Komisia dospeje k 
názoru, že spomínaný cieľ treba zmeniť, 
predloží návrh Európskemu parlamentu a 
Rade (podľa vhodnosti).
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 190
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Ondřej Knotek

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 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 % znížení emisií v porovnaní s rokom 
1990. Ak Komisia dospeje na základe 
nových spoľahlivých vedeckých dôkazov k 
názoru, že spomínaný cieľ treba zmeniť, 
predloží návrh Európskemu parlamentu a 
Rade (podľa vhodnosti).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 191
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

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 

3. Komisia pripraví dôkladné 
posúdenie vplyvu pri príprave na 
preskúmanie cieľa Únie týkajúceho sa 
splnenia cieľov v oblasti klímy do roku 
2030 uvedeného v článku 2 ods. 11 
nariadenia (EÚ) 2018/1999, a to v kontexte 
zámeru týkajúceho sa klimatickej 
neutrality stanoveného v článku 2 ods. 1, 
vrátane informácií o nahlásených 
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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).

emisiách a odstránených objemoch v celej 
Únii plánovaných na rok 2030, a 
preskúma alternatívy týkajúce sa plnenia 
nového cieľa na rok 2030. Posúdenie 
vplyvu sa vzťahuje na vplyvy na úrovni 
EÚ, členských štátov a na odvetvovej 
úrovni.

Or. en

Odôvodnenie

Rovnaké odôvodnenie ako predtým (spravodajkyňou predložený návrh cieľa zníženia do roku 
2030 na úrovni 65 % presahuje rámec toho, čo bolo dohodnuté v záveroch Európskej rady v 
decembri 2019 a s čom je možné súhlasiť bez vedomostí o konkrétnych hospodárskych 
dôsledkoch pandémie COVID-19. Chceli by sme zdôrazniť význam zachovania vedúcej úlohy 
Európskej rady ako predpokladu politickej spoľahlivosti v čase krízy. O možnom zvýšení cieľa 
zníženia emisií rozhodne najskôr Európska rada.)

Pozmeňujúci návrh 192
Caroline Roose

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. Najneskôr 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).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 193
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Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini

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 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 
aspoň 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).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 194
Tonino Picula

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 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 
65 % 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).
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 195
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis

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 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 
stanoví nový cieľ na rok 2030, ktorý 
spočíva v 65 % 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).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 196
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Každý členský štát dosiahne 
klimatickú neutralitu do roku 2040 a 
zodpovedajúcim spôsobom preskúma 
svoje národné energetické a klimatické 
plány.

Or. en



AM\1206858SK.docx 129/199 PE652.651v01-00

SK

Pozmeňujúci návrh 197
Erik Bergkvist

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 30. júna 2021 posúdi, 
ako by sa v záujme dosiahnutia cieľa 
spočívajúceho v 65 % znížení emisií v 
porovnaní s rokom 1990 a v záujme 
dosiahnutia zámeru týkajúceho sa 
klimatickej neutrality stanoveného v 
článku 2 ods. 1 mali zmeniť všetky právne 
predpisy Únie týkajúce sa splnenia cieľa 
Únie v oblasti klímy na rok 2030, a prijme 
potrebné opatrenia vrátane prijatia 
legislatívnych návrhov, a to v súlade so 
zmluvami. Komisia najmä posúdi 
možnosti zosúladenia emisií z leteckej a 
námornej dopravy s cieľom na rok 2030 a 
so zámerom dosiahnuť klimatickú 
neutralitu do roku 2050 v snahe 
dosiahnuť nulovú bilanciu týchto emisií 
najneskôr do roku 2050 a podľa potreby 
predloží legislatívne návrhy.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 198
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis

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 

4. Komisia do 30. júna 2021 posúdi, 
ako by sa v záujme dosiahnutia cieľa 
spočívajúceho v 65 % 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 politiky, právne 
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potrebných opatrení vrátane prijatia 
legislatívnych návrhov, a to v súlade so 
zmluvami.

predpisy a finančné a investičné nástroje 
EÚ a ich vykonávanie, pričom zváži 
prijatie potrebných opatrení vrátane prijatia 
právne záväzných priebežných cieľov a 
iných legislatívnych návrhov, a to v súlade 
so zmluvami.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 199
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

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 30. júna 2021 posúdi, 
ako by sa mali zmeniť všetky právne 
predpisy Únie týkajúce sa plnenia cieľa 
Únie na rok 2030, aby sa posilnila 
ochrana pred únikom uhlíka 
prostredníctvom zavedenia mechanizmu 
kompenzácie uhlíka na hraniciach a aby 
sa zmobilizovali primerané zdroje na 
všetky investície potrebné na dosiahnutie 
tohto cieľa. Komisia zhodnotí najmä 
možnosti, ako môžu emisie zo všetkých 
sektorov prispieť k dosiahnutiu cieľa na 
rok 2030 a cieľa klimatickej neutrality do 
roku 2050.

Or. en

Odôvodnenie

Nemôžeme súhlasiť s odkazom na cieľ zníženia emisií o 65 % do roku 2030.

Pozmeňujúci návrh 200
Isabel Carvalhais

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 4
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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 30. júna 2021 posúdi, 
ako by sa v záujme dosiahnutia cieľa 
spočívajúceho v 50 až 55 % (alebo vyššom, 
ak to bude riadne odôvodnené na základe 
najlepších a najaktuálnejších vedeckých 
poznatkov) 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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 201
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini

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 30. júna 2021 posúdi, 
ako by sa v záujme dosiahnutia cieľa 
spočívajúceho v aspoň 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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 202
Andrey Novakov, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Manolis Kefalogiannis, Peter 
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Pollák, Álvaro Amaro, Tomislav Sokol

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 30. júna 2022 posúdi, 
ako by sa v záujme navrhnutia dosiahnutia 
cieľa spočívajúceho v 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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 203
Tonino Picula

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 30. júna 2021 posúdi, 
ako by sa v záujme dosiahnutia cieľa 
spočívajúceho v 65 % 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.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 204
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

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 30. júna 2021 posúdi, 
ako by sa v záujme dosiahnutia zámeru 
týkajúceho sa klimatickej neutrality 
stanoveného v článku 2 ods. 1 a vzhľadom 
na makroekonomickú výkonnosť Únie 
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.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 205
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4a. Komisia pripraví plán na 
mobilizáciu primeraného financovania 
investícií potrebných na dosiahnutie cieľa 
klimatickej neutrality stanoveného v 
článku 2 ods. 1, najmä na riešenie potrieb 
členských štátov, regiónov a občanov 
najviac postihnutých politikou v oblasti 
klímy. Tento plán bude obsahovať aj 
informácie o potrebnom financovaní na 
odvetvovej úrovni, ako je opísané v odseku 
6a.

Or. en
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Odôvodnenie

Neexistuje možnosť stanoviť takýto cieľ bez súhlasu Európskej rady a bez informácií o 
dôsledkoch takéhoto cieľa. Je dôležitejšie mať jasný obraz o všetkých dostupných finančných 
opatreniach.

Pozmeňujúci návrh 206
Tamás Deutsch

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 9, a to 
s cieľom doplniť toto nariadenie 
stanovením únijnej trajektórie 
dosahovania zámeru týkajúceho sa 
dosiahnutia klimatickej neutrality do roku 
2050, ktorý je stanovený v článku 2 ods. 1. 
Komisia trajektóriu preskúma najneskôr 
do šiestich mesiacov po každom 
globálnom hodnotení uvedenom v článku 
14 Parížskej dohody.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Ciele v oblasti klímy a trajektória ich plnenia by sa mali prijať na úrovni Európskej rady 
alebo v rámci riadneho legislatívneho postupu.

Pozmeňujúci návrh 207
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 9, a to 
s cieľom doplniť toto nariadenie 
stanovením únijnej trajektórie 
dosahovania zámeru týkajúceho sa 

1. Komisia pravidelne posudzuje 
pokrok, ktorý kolektívne dosiahli členské 
štáty pri dosahovaní zámeru týkajúceho sa 
dosiahnutia klimatickej neutrality do roku 



AM\1206858SK.docx 135/199 PE652.651v01-00

SK

dosiahnutia klimatickej neutrality do roku 
2050, ktorý je stanovený v článku 2 ods. 1. 
Komisia trajektóriu preskúma najneskôr 
do šiestich mesiacov po každom 
globálnom hodnotení uvedenom v článku 
14 Parížskej dohody.

2050, ktorý je stanovený v článku 2 ods. 1.

Or. en

Odôvodnenie

Trajektória dosiahnutia cieľa klimatickej neutrality znamená de facto stanovenie čiastkových 
cieľov, ktoré (z dôvodu politickej spoľahlivosti politiky EÚ v oblasti klímy) zostáva v 
právomoci Európskej rady.

Pozmeňujúci návrh 208
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 9, a to 
s cieľom doplniť toto nariadenie 
stanovením únijnej trajektórie 
dosahovania zámeru týkajúceho sa 
dosiahnutia klimatickej neutrality do roku 
2050, ktorý je stanovený v článku 2 ods. 1. 
Komisia trajektóriu preskúma najneskôr 
do šiestich mesiacov po každom 
globálnom hodnotení uvedenom v článku 
14 Parížskej dohody.

1. Každý členský štát určí v rámci 
svojej dlhodobej stratégie uvedenej v 
článku 15 nariadenia (EÚ) 2018/1999 
indikatívnu trajektóriu na dosiahnutie 
cieľa, ktorý je stanovený v článku 2 ods. 1.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 209
Josianne Cutajar

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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1. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 9, a to 
s cieľom doplniť toto nariadenie 
stanovením únijnej trajektórie dosahovania 
zámeru týkajúceho sa dosiahnutia 
klimatickej neutrality do roku 2050, ktorý 
je stanovený v článku 2 ods. 1. Komisia 
trajektóriu preskúma najneskôr do šiestich 
mesiacov po každom globálnom hodnotení 
uvedenom v článku 14 Parížskej dohody.

1. Komisia posúdi možnosti štruktúry 
a podoby únijnej trajektórie dosahovania 
zámeru týkajúceho sa dosiahnutia 
klimatickej neutrality do roku 2050, ktorý 
je stanovený v článku 2 ods. 1, a v súlade s 
tým predloží Európskemu parlamentu a 
Rade legislatívny návrh. Komisia 
trajektóriu preskúma najneskôr do šiestich 
mesiacov po každom globálnom hodnotení 
uvedenom v článku 14 Parížskej dohody, 
a ak to bude vhodné, predloží 
Európskemu parlamentu a Rade 
legislatívny návrh na jej zmenu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 210
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 9, a to 
s cieľom doplniť toto nariadenie 
stanovením únijnej trajektórie dosahovania 
zámeru týkajúceho sa dosiahnutia 
klimatickej neutrality do roku 2050, ktorý 
je stanovený v článku 2 ods. 1. Komisia 
trajektóriu preskúma najneskôr do šiestich 
mesiacov po každom globálnom hodnotení 
uvedenom v článku 14 Parížskej dohody.

1. Ak to Komisia bude považovať za 
potrebné, predloží Európskemu 
parlamentu a Rade po vykonaní 
podrobného posúdenia vplyvu legislatívny 
návrh s cieľom doplniť toto nariadenie 
návrhom únijnej trajektórie dosahovania 
zámeru týkajúceho sa dosiahnutia 
klimatickej neutrality do roku 2050, ktorý 
je stanovený v článku 2 ods. 1. Komisia 
trajektóriu preskúma najneskôr do šiestich 
mesiacov po každom globálnom hodnotení 
uvedenom v článku 14 Parížskej dohody.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 211
Isabel Carvalhais

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 9, a to 
s cieľom doplniť toto nariadenie 
stanovením únijnej trajektórie dosahovania 
zámeru týkajúceho sa dosiahnutia 
klimatickej neutrality do roku 2050, ktorý 
je stanovený v článku 2 ods. 1. Komisia 
trajektóriu preskúma najneskôr do šiestich 
mesiacov po každom globálnom hodnotení 
uvedenom v článku 14 Parížskej dohody.

1. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 9, a to 
s cieľom doplniť toto nariadenie 
stanovením únijnej trajektórie dosahovania 
zámeru týkajúceho sa dosiahnutia 
klimatickej neutrality do roku 2050, ktorý 
je stanovený v článku 2 ods. 1, v súlade s 
cieľmi Parížskej dohody. Komisia 
trajektóriu preskúma najneskôr do šiestich 
mesiacov po každom globálnom hodnotení 
uvedenom v článku 14 Parížskej dohody.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 212
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 9, a to 
s cieľom doplniť toto nariadenie 
stanovením únijnej trajektórie dosahovania 
zámeru týkajúceho sa dosiahnutia 
klimatickej neutrality do roku 2050, ktorý 
je stanovený v článku 2 ods. 1. Komisia 
trajektóriu preskúma najneskôr do šiestich 
mesiacov po každom globálnom hodnotení 
uvedenom v článku 14 Parížskej dohody.

1. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 9, a to 
s cieľom doplniť toto nariadenie 
stanovením únijnej trajektórie dosahovania 
zámeru týkajúceho sa dosiahnutia 
klimatickej neutrality do roku 2040, ktorý 
je stanovený v článku 2 ods. 1. Komisia 
trajektóriu preskúma najneskôr do šiestich 
mesiacov po každom globálnom hodnotení 
uvedenom v článku 14 Parížskej dohody 
alebo na žiadosť Európskeho parlamentu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 213
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 9, a to 
s cieľom doplniť toto nariadenie 
stanovením únijnej trajektórie 
dosahovania zámeru týkajúceho sa 
dosiahnutia klimatickej neutrality do roku 
2050, ktorý je stanovený v článku 2 ods. 1. 
Komisia trajektóriu preskúma najneskôr do 
šiestich mesiacov po každom globálnom 
hodnotení uvedenom v článku 14 Parížskej 
dohody.

1. Komisia do 30. septembra 2025 na 
základe kritérií stanovených v odseku 3 
stanoví trajektóriu dosahovania zámeru 
stanoveného v článku 2 ods. 1 do roku 
2050 na úrovni Únie. Komisia trajektóriu 
preskúma najneskôr do šiestich mesiacov 
po každom globálnom hodnotení 
uvedenom v článku 14 Parížskej dohody.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 214
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Východiskovým bodom danej 
trajektórie je cieľ Únie v oblasti klímy na 
rok 2030, ktorý je stanovený v článku 2 
ods. 3.

vypúšťa sa

Or. it

Pozmeňujúci návrh 215
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Východiskovým bodom danej 
trajektórie je cieľ Únie v oblasti klímy na 
rok 2030, ktorý je stanovený v článku 2 
ods. 3.

vypúšťa sa

Or. en
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Odôvodnenie

Trajektória dosiahnutia cieľa klimatickej neutrality znamená de facto stanovenie čiastkových 
cieľov, ktoré by (z dôvodu politickej spoľahlivosti politiky EÚ v oblasti klímy) mali zostať v 
právomoci Európskej rady.

Pozmeňujúci návrh 216
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Východiskovým bodom danej 
trajektórie je cieľ Únie v oblasti klímy na 
rok 2030, ktorý je stanovený v článku 2 
ods. 3.

2. Východiskovým bodom danej 
trajektórie je cieľ Únie v oblasti klímy na 
rok 2030, ktorý je stanovený v článku 2 
ods. 3. V žiadnom roku od roku 2031 do 
roku 2049 nesmú byť celkové emisie Únie 
nad lineárnou hodnotou znižovania medzi 
cieľom Únie na rok 2030 a cieľom 
klimatickej neutrality do roku 2050.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 217
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

a) nákladovú účinnosť a energetickú 
efektívnosť;
b) konkurencieschopnosť hospodárstva 
Únie;
c) najlepšiu dostupnú technológiu;
d) energetickú efektívnosť, cenovú 
dostupnosť energie a bezpečnosť jej 
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dodávok;
e) spravodlivosť a solidaritu medzi 
členskými štátmi a v rámci nich;
f) potrebu zabezpečiť perspektívnu 
environmentálnu účinnosť 
a napredovanie;
g) investičné potreby a príležitosti;
h) potrebu zabezpečiť spravodlivú a 
sociálne korektnú transformáciu;
i) medzinárodný vývoj a úsilie vynaložené 
na dosiahnutie dlhodobých cieľov 
Parížskej dohody, ako aj kľúčového cieľa 
Rámcového dohovoru Organizácie 
Spojených národov o zmene klímy;
j) najlepšie dostupné a najnovšie vedecké 
dôkazy vrátane najnovších správ IPCC.

Or. en

Odôvodnenie

Európska komisia nemôže trajektóriu stanoviť sama. Na všetkých kľúčových rozhodnutiach by 
sa mali podieľať EP a Rada, a to na základe politického usmernenia Európskej rady.

Pozmeňujúci návrh 218
Josianne Cutajar

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 posudzovaní možností 
trajektórie v súlade s odsekom 1 alebo 
predkladaní legislatívneho návrhu 
týkajúceho sa tejto trajektórie Komisia 
musí prihliadať na:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 219
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli
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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 stanovení trajektórie v súlade s 
odsekom 1 členské štáty musia prihliadať 
najmä, ale nielen na:

Or. it

Pozmeňujúci návrh 220
Andrey Novakov, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Manolis Kefalogiannis, Peter 
Pollák, Álvaro Amaro, Tomislav Sokol

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:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 221
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

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:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 222
Tamás Deutsch

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3 – úvodná časť
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

3. Pri stanovení trajektórie v súlade s 
odsekom 1 sa prihliada na:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 223
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) nákladovú účinnosť a energetickú 
efektívnosť;

vypúšťa sa

Or. it

Pozmeňujúci návrh 224
Isabel Carvalhais

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) nákladovú účinnosť a energetickú 
efektívnosť;

a) nákladovú účinnosť, udržateľnosť 
a energetickú efektívnosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 225
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

aa) zmenený hospodársky rámec, ktorý 
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nastal po pandémii COVID-19;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 226
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) konkurencieschopnosť 
hospodárstva Únie;

b) konkurencieschopnosť v rámci 
Únie a smerom k svetovému trhu, s 
osobitným dôrazom na mikropodniky a 
MSP;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 227
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Tsvetelina Penkova, Josianne Cutajar

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) konkurencieschopnosť 
hospodárstva Únie;

b) konkurencieschopnosť 
hospodárstva Únie a sociálne 
zabezpečenie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 228
Isabel Carvalhais

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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b) konkurencieschopnosť 
hospodárstva Únie;

(Netýka sa slovenskej verzie.)

Or. en

Pozmeňujúci návrh 229
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Tsvetelina Penkova, Josianne Cutajar

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) vysokú úroveň zamestnanosti, 
udržateľného rastu a sociálneho 
začlenenia, a to aj presadzovaním 
sociálnych cieľov ako prístupnosť pre 
osoby so zdravotným postihnutím;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 230
Andrey Novakov, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Manolis Kefalogiannis, Peter 
Pollák, Álvaro Amaro, Tomislav Sokol

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) prebiehajúce a predpokladané 
hospodárske poklesy v dôsledku 
symetrických alebo asymetrických 
otrasov, ktoré vedú k strate pracovných 
miest a regionálnemu poklesu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 231
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli
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Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) vlastné fiškálne podmienky;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 232
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

bb) účinnú dostupnosť európskeho 
nenávratného financovania na 
dosiahnutie cieľov klimatickej neutrality;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 233
Ondřej Knotek

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) najlepšiu dostupnú technológiu; c) najlepšiu dostupnú technológiu pri 
súčasnom rešpektovaní koncepcie 
technologickej neutrality a potreby 
výskumu vyspelých nových sľubných 
technológií vo všetkých odvetviach alebo 
investícií do nich;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 234
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli
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Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) najlepšiu dostupnú technológiu; c) najlepšiu dostupnú technológiu a 
jej dostupnosť na trhu s cieľom posilniť 
jej odbyt;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 235
Tamás Deutsch

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) najlepšiu dostupnú technológiu; c) najlepšiu dostupnú technológiu 
rešpektujúcu technologickú neutralitu a 
zvrchovanosť národného energetického 
mixu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 236
Isabel Carvalhais

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) najlepšiu dostupnú technológiu; c) najlepšiu dostupnú technológiu a 
dôsledky jej používania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 237
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis

Návrh nariadenia
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Článok 3 – odsek 3 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) najlepšiu dostupnú technológiu; c) najlepšiu dostupnú technológiu a 
technologický pokrok;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 238
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) najlepšiu dostupnú technológiu; c) najlepšiu dostupnú technológiu a 
prístup k technológiám;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 239
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler

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, znižovanie 
energetickej chudoby a zraniteľnosti, 
zaistenie prístupu k cenovo dostupnej 
energii a bezpečnosť jej dodávok;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 240
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3 – písmeno d
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

d) energetickú efektívnosť, cenovú 
dostupnosť energie, potrebu riešiť 
energetickú chudobu a zabezpečiť právo 
občanov EÚ na energiu, a bezpečnosť jej 
dodávok;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 241
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Tsvetelina Penkova

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, bezpečnosť jej 
dodávok a potrebu bojovať proti 
energetickej chudobe obnoviteľnými 
zdrojmi energie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 242
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

da) technologickú neutralitu a právo 
členských štátov určiť si svoj energetický 
mix;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 243
Josianne Cutajar, Mónica Silvana González

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

da) odlišné podmienky a špecifiká 
členských štátov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 244
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Tsvetelina Penkova

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

da) účinky na biodiverzitu a 
ekosystémy a ich vývoj;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 245
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Tsvetelina Penkova

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 246
Vlad-Marius Botoş, Ondřej Knotek, Stéphane Bijoux, Susana Solís Pérez, Cristian 
Ghinea

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 a solidaritu, sociálnu 
a hospodársku súdržnosť medzi 
členskými štátmi a v rámci nich, so 
zaistením európskych nástrojov na 
podporu politiky súdržnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 247
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais

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 úprimnú 
spoluprácu medzi členskými štátmi a v 
rámci nich, pričom sa v plnej miere 
zohľadní územná súdržnosť EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 248
Isabel Carvalhais

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 a solidaritu medzi 
členskými štátmi a v rámci nich, pričom sa 
zohľadní význam cezhraničného rozmeru;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 249
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis

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 a solidaritu medzi 
členskými štátmi a regiónmi a v rámci 
nich;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 250
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

f) potrebu zabezpečiť perspektívnu 
environmentálnu účinnosť a napredovanie;

f) potrebu zabezpečiť perspektívnu 
environmentálnu účinnosť, hospodársku 
udržateľnosť a postupné znižovanie 
emisií;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 251
Isabel Carvalhais

Návrh nariadenia
Článok 3– odsek 3 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

f) potrebu zabezpečiť perspektívnu 
environmentálnu účinnosť a napredovanie;

f) potrebu zabezpečiť perspektívnu 
environmentálnu účinnosť, udržateľnosť 
a napredovanie;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 252
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Tsvetelina Penkova, Josianne Cutajar

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 so zameraním na 
sociálnu, hospodársku a územnú 
súdržnosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 253
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Susana Solís Pérez, Ondřej 
Knotek

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3 – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

g) investičné potreby a príležitosti; g) investičné potreby a príležitosti 
vrátane potrieb v oblasti rozvoja 
infraštruktúry;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 254
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3 – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

g) investičné potreby a príležitosti; g) celkové investičné potreby a všetky 
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investičné príležitosti;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 255
Isabel Carvalhais

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3 – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

g) investičné potreby a príležitosti; g) investičné potreby, dôsledky a 
príležitosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 256
Mathilde Androuët

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 so 
zachovaním pracovných miest a 
povolením ustanovení potrebných na 
tento účel, v súlade s článkom 192 ods. 5 
Zmluvy o fungovaní EÚ;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 257
Isabel Carvalhais

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3 – písmeno h

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

h) potrebu zabezpečiť spravodlivú a h) potrebu zabezpečiť spravodlivú a 
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sociálne korektnú transformáciu; sociálne korektnú transformáciu, pri 
zohľadnení rozmerov sociálnej, 
hospodárskej a územnej súdržnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 258
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

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, najmä vo 
vidieckych a odľahlých oblastiach 
postihnutých procesom transformácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 259
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3 – písmeno h

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

h) potrebu zabezpečiť spravodlivú a 
sociálne korektnú transformáciu;

h) potrebu zabezpečiť hospodársky 
spravodlivú a sociálne korektnú 
transformáciu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 260
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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ha) efektívnosť pri odstraňovaní 
regionálnych nerovnováh;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 261
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3 – písmeno i

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

i) medzinárodný vývoj a úsilie 
vynaložené na dosiahnutie dlhodobých 
cieľov Parížskej dohody, ako aj kľúčového 
cieľa Rámcového dohovoru Organizácie 
Spojených národov o zmene klímy;

i) medzinárodný a globálny vývoj, 
ako aj úsilie vynaložené na dosiahnutie 
dlhodobých cieľov Parížskej dohody, ako 
aj kľúčového cieľa Rámcového dohovoru 
Organizácie Spojených národov o zmene 
klímy;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 262
Andrey Novakov, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Manolis Kefalogiannis, Peter 
Pollák, Álvaro Amaro, Tomislav Sokol

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 dôkazy vrátane najnovších správ 
IPCC a komplexného posúdenia sociálno-
hospodárskych a odvetvových vplyvov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 263
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3 – písmeno j
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

j) najlepšie dostupné a najnovšie 
vedecké dôkazy, ako aj najnovšie správy 
IPCC, s výnimkou modelov založených na 
scenári RCP8.5.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 264
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

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.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 265
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis

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 dôkazy vrátane najnovších správ 
IPCC a IPBES.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 266
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3 – pododsek 1 (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) najlepšie dostupné a najnovšie vedecké 
dôkazy vrátane najnovších správ IPCC a 
IPBES;
b) medzinárodný vývoj a úsilie vynaložené 
na dosiahnutie dlhodobých cieľov 
Parížskej dohody, ako aj kľúčového cieľa 
Rámcového dohovoru Organizácie 
Spojených národov o zmene klímy;
c) potrebu zabezpečiť spravodlivú a 
sociálne korektnú transformáciu;
d) investičné potreby a príležitosti;
e) potrebu zabezpečiť perspektívnu 
environmentálnu účinnosť 
a napredovanie;
f) spravodlivosť a solidaritu medzi 
členskými štátmi a regiónmi a v rámci 
nich;
g) energetickú efektívnosť, cenovú 
dostupnosť energie, potrebu riešiť 
energetickú chudobu a zabezpečiť právo 
občanov EÚ na energiu a bezpečnosť jej 
dodávok;
h) najlepšiu dostupnú technológiu a 
technologický pokrok;
i) konkurencieschopnosť hospodárstva 
Únie;
j) nákladovú účinnosť a hospodársku 
efektívnosť.

Or. en

Odôvodnenie

Obrátené poradie a priority: Únia by mala svoje priority stanoviť v prvom rade na základe 
vedeckých dôkazov, sociálnych a ekologických potrieb.

Pozmeňujúci návrh 267
Vlad-Marius Botoş, Ondřej Knotek, Cristian Ghinea

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ja) rozmanité východiskové pozície 
členských štátov a odlišné dôsledky a 
náklady, ktoré bude mať dosiahnutie 
cieľa klimatickej neutrality pre ich 
hospodárstva a spoločnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 268
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ja) odlišné vnútroštátne okolnosti 
členských štátov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 269
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Tsvetelina Penkova

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ja) záväzok celosvetového vedúceho 
postavenia v oblasti klimatickej neutrality;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 270
Vlad-Marius Botoş, Ondřej Knotek, Cristian Ghinea
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Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3 – písmeno j b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

jb) právo každého členského štátu 
určiť si vlastný energetický mix v súlade s 
článkom 194 ods. 2 ZFEÚ.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 271
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Tsvetelina Penkova

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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 272
Tamás Deutsch

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Práva členských štátov určiť si 
vlastný scenár dosahovania cieľov v 
oblasti klímy a klimatickej neutrality;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 273
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Ondřej Knotek, Laurence 
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Farreng

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 
praktických znalostí v prípade potreby, 
posilňovaní odolnosti a znižovaní 
zraniteľnosti voči zmene klímy v súlade s 
článkom 7 Parížskej dohody.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 274
Caroline Roose

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 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. Členské 
štáty do 30. júna 2021 pripravia 
vnútroštátne stratégie na postupné 
ukončenie podpory fosílnych palív 
vrátane nepriamych dotácií a kapacitných 
mechanizmov najneskôr do roku 2025. 
Členské štáty by mali stanoviť plány na 
obnovu a rozšírenie prirodzených 
záchytov uhlíka, ako sú lesy, rašeliniská a 
moria, do konca roka 2023 a dokončiť ich 
plnenie do roku 2030. Príslušné inštitúcie 
Únie a členské štáty zabezpečia právny 
nástroj na zahrnutie záväzného cieľa (v 
hektároch) pre členské štáty, pokiaľ ide o 
obnovu a ochranu 30 % ich území a ich 
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morských oblastí, pričom 10 % bude 
chránených prísne.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 275
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Tsvetelina Penkova

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 
zahŕňajúce komplexné rámce riadenia 
rizík, ktoré sú založené na solídnych 
východiskových ukazovateľoch v oblasti 
zraniteľnosti voči zmene klímy a na 
súvisiacich posúdeniach pokroku. Členské 
štáty zabezpečia začlenenie regionálnej a 
miestnej perspektívy do prípravy a 
vykonávania svojich adaptačných stratégií 
a plánov.

Or. en

Odôvodnenie

The impact of the consequences of climate change is uneven across territories, with a 
different effect depending on multiple factors at play. There are inequalities in the impact of 
climate change effects due to geographical location, socio-economic circumstances; in short, 
in the level of risk, exposure and vulnerability.This gives rise to a need, when it comes to 
assessing the risks of the impact of climate change, to make distinctions at regional or even 
local level, based on geographical and socio-economic factors. As a result, despite the global 
nature of the problem of climate change, adaptation should be tailored to the characteristics 
of each territory depending on the type of impacts and their specific scope. This does not 
prevent the development of these policies from being structured around common strategies 
covering areas over and above those to be aligned.

Pozmeňujúci návrh 276
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Ondřej Knotek
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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 vypracovať a 
vykonávať realistické adaptačné stratégie a 
plány zahŕňajúce komplexné rámce 
riadenia rizík, ktoré sú založené na 
miestnych a regionálnych potrebách a 
reálnych miestnych meraniach emisií 
skleníkových plynov, na solídnych 
východiskových ukazovateľoch v oblasti 
zraniteľnosti voči zmene klímy a na 
súvisiacich posúdeniach pokroku.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 277
Andrey Novakov, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Manolis Kefalogiannis, Peter 
Pollák, Álvaro Amaro, Tomislav Sokol

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 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, a to so 
zreteľom na regionálne osobitosti a 
potrebu diferencovaného tempa.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 278
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2



AM\1206858SK.docx 163/199 PE652.651v01-00

SK

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 vypracovať a 
vykonávať adaptačné stratégie a plány s 
konkrétnymi cieľmi v oblasti znižovania 
emisií zahŕňajúce komplexné rámce 
riadenia rizík, ktoré sú založené na 
solídnych východiskových ukazovateľoch 
v oblasti zraniteľnosti voči zmene klímy a 
na súvisiacich posúdeniach pokroku.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 279
Isabel Carvalhais

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 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 a vplyvu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 280
Andrey Novakov, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Manolis Kefalogiannis, Peter 
Pollák, Álvaro Amaro, Tomislav Sokol

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – pododsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Do 30. septembra 2023 a potom každých 5 
rokov Komisia posúdi spolu s posúdením 
stanoveným v článku 29 ods. 5 nariadenia 
(EÚ) 2018/1999:

Do 30. septembra 2024 a potom každých 5 
rokov Komisia posúdi spolu s posúdením 
stanoveným v článku 29 ods. 5 nariadenia 
(EÚ) 2018/1999:
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 281
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – pododsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Do 30. septembra 2023 a potom každých 5 
rokov Komisia posúdi spolu s posúdením 
stanoveným v článku 29 ods. 5 nariadenia 
(EÚ) 2018/1999:

Do 31. októbra 2031 a potom každých 5 
rokov Komisia posúdi spolu s posúdením 
stanoveným v článku 29 ods. 5 nariadenia 
(EÚ) 2018/1999:

Or. it

Pozmeňujúci návrh 282
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

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

a) kolektívny pokrok všetkých 
členských štátov pri dosahovaní zámeru 
týkajúceho sa klimatickej neutrality 
stanoveného v článku 2 ods. 1;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 283
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) kolektívny pokrok všetkých 
členských štátov pri dosahovaní zámeru 

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

týkajúceho sa klimatickej neutrality 
stanoveného v článku 2 ods. 1;

Or. en

Odôvodnenie

Chceme zachovať pôvodné znenie - ale bez odkazu na trajektóriu, ktorá by znamenala 
stanovenie čiastkových cieľov zníženia bez príslušného rozhodnutia Európskej rady (na túto 
záležitosť sa vzťahuje návrh nového znenia článku 3 ods. 1).

Pozmeňujúci návrh 284
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 285
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis

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 
vnútroštátny pokrok všetkých členských 
štátov pri adaptácii v zmysle článku 4.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 286
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais

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 sektorové plány s 
cieľom podporiť transparentný a sociálne 
korektný prechod k uhlíkovej neutralite.

Or. en

Odôvodnenie

Hodnotenie Komisie musí zahŕňať pokrok, ktorý dosiahli regióny a metropolitné regióny (ako 
sú vymedzené v zozname Eurostatu), s cieľom podporiť transparentné monitorovanie často 
kompetentných orgánov v politikách priamo súvisiacich s cieľom klimatickej neutrality.

Pozmeňujúci návrh 287
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

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 a správou o stave 
regionálneho rozvoja, územnej súdržnosti 
a oživenia hospodárstva.
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Or. it

Pozmeňujúci návrh 288
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

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 tieto posúdenia a ich závery spolu 
so správou o stave energetickej únie 
vypracovanou v príslušnom kalendárnom 
roku v súlade s článkom 35 nariadenia 
(EÚ) 2018/1999, a sprístupní ich 
verejnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 289
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Do 30. septembra 2023 a potom 
každých 5 rokov Komisia preskúma:

2. Do 31. októbra 2031 a potom 
každých 5 rokov Komisia preskúma:

Or. it

Pozmeňujúci návrh 290
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) súlad opatrení Únie so zámerom 
týkajúcim sa klimatickej neutrality 
stanoveným v článku 2 ods. 1, ktorý je 

a) súlad opatrení Únie so zámerom 
týkajúcim sa klimatickej neutrality 
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vyjadrený trajektóriou uvedenou v článku 
3 ods. 1;

stanoveným v článku 2 ods. 1;

Or. en

Odôvodnenie

Chceme zachovať pôvodné znenie – ale bez odkazu na trajektóriu, ktorá by znamenala 
stanovenie čiastkových cieľov zníženia bez príslušného rozhodnutia Európskej rady (na túto 
záležitosť sa vzťahuje návrh nového znenia článku 3 ods. 1).

Pozmeňujúci návrh 291
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) súlad opatrení Únie so zámerom 
týkajúcim sa klimatickej neutrality 
stanoveným v článku 2 ods. 1, ktorý je 
vyjadrený trajektóriou uvedenou v článku 
3 ods. 1;

a) súlad opatrení Únie so zámerom 
týkajúcim sa klimatickej neutrality 
stanoveným v článku 2 ods. 1;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 292
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 2 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

aa) ekonomický vplyv uvedených 
opatrení na hospodárstvo Únie, eurozónu 
a jednotlivé členské štáty, pokiaľ ide o 
udržateľnosť a konkurencieschopnosť v 
porovnaní s krajinami mimo EÚ;

Or. it
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Pozmeňujúci návrh 293
Andrey Novakov, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Manolis Kefalogiannis, Peter 
Pollák, Álvaro Amaro, Tomislav Sokol

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 
zmysle článku 4.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 294
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Tsvetelina Penkova

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 2 – pododsek 1 (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. 
Stanovia sa požiadavky, aby sa 
zabezpečila normalizácia a homogénnosť 
informácií tým, že sa zabezpečí, že budú 
zložené z údajov, ktoré sú ľahko 
vyhľadateľné, prístupné, interoperabilné 
a opätovne použiteľné. Tento systém bude 
využívať príležitosti ponúkané 
digitalizáciou a novými technológiami.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 295
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea

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 
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.

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 
adaptácii v zmysle článku 4 nie je 
dostatočný, posúdi potrebu technickej 
podpory a praktických znalostí a 
spolupracuje s členskými štátmi na určení 
potrebných opatrení a času potrebného na 
prekonanie rozdielu medzi očakávaniami 
a skutočnou realitou. Ak členský štát cieľ 
nedosiahne, Komisia by mohla prijať 
potrebné opatrenia v súlade so zmluvami, a 
to v čase realizácie preskúmania 
uvedeného v článku 3 ods. 1.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 296
Andrey Novakov, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Manolis Kefalogiannis, Peter 
Pollák, Álvaro Amaro, Tomislav Sokol

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 

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 
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pokrok pri dosahovaní zámeru týkajúceho 
sa klimatickej neutrality alebo pokrok pri 
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.

pokrok pri dosahovaní zámeru týkajúceho 
sa 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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 297
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

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 
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.

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 
zlučiteľné s hospodárskou 
udržateľnosťou alebo 
konkurencieschopnosťou Únie a 
členských štátov v porovnaní s krajinami 
mimo EÚ 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 
adaptácii v zmysle článku 4 nie je 
dostatočný, prijme potrebné opatrenia v 
súlade so zmluvami.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 298
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 3
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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 
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.

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 
adaptácii v zmysle článku 4 nie je 
dostatočný, prijme potrebné opatrenia v 
súlade so zmluvami.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 299
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Tsvetelina Penkova

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 
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.

3. Ak Komisia na základe posúdenia 
uvedeného v odseku 1 a revízie uvedenej 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 
klimatickej neutrality alebo pokrok pri 
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.

Or. en
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Odôvodnenie

Lingvistická úprava.

Pozmeňujúci návrh 300
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Pred prijatím akéhokoľvek návrhu 
opatrenia alebo legislatívneho návrhu 
Komisia posúdi daný návrh z hľadiska 
zámeru týkajúceho sa klimatickej 
neutrality stanoveného v článku 2 ods. 1, 
ktorý je vyjadrený trajektóriou uvedenou v 
článku 3 ods. 1, a túto analýzu zahrnie do 
akéhokoľvek posúdenia vplyvu 
sprevádzajúceho tieto opatrenia alebo 
návrhy, pričom výsledok uvedeného 
posúdenia zverejní v čase prijatia 
predmetného návrhu.

4. Pred prijatím akéhokoľvek návrhu 
opatrenia alebo legislatívneho návrhu 
Komisia posúdi daný návrh z hľadiska 
zámeru týkajúceho sa klimatickej 
neutrality stanoveného v článku 2 ods. 1, 
pričom ho uvedie do súladu s cieľom 
oživenia hospodárstva Únie a členských 
štátov, územnej súdržnosti a regionálneho 
rozvoja na účely spravodlivej rovnováhy; 
túto analýzu zahrnie do akéhokoľvek 
posúdenia vplyvu sprevádzajúceho tieto 
opatrenia alebo návrhy, pričom výsledok 
uvedeného posúdenia zverejní v čase 
prijatia predmetného návrhu.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 301
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Pred prijatím akéhokoľvek návrhu 
opatrenia alebo legislatívneho návrhu 
Komisia posúdi daný návrh z hľadiska 
zámeru týkajúceho sa klimatickej 
neutrality stanoveného v článku 2 ods. 1, 
ktorý je vyjadrený trajektóriou uvedenou v 
článku 3 ods. 1, a túto analýzu zahrnie do 
akéhokoľvek posúdenia vplyvu 
sprevádzajúceho tieto opatrenia alebo 

4. Pred prijatím akéhokoľvek návrhu 
opatrenia alebo legislatívneho návrhu 
Komisia posúdi daný návrh z hľadiska 
zámeru týkajúceho sa klimatickej 
neutrality stanoveného v článku 2 ods. 1 a 
túto analýzu zahrnie do akéhokoľvek 
posúdenia vplyvu sprevádzajúceho tieto 
opatrenia alebo návrhy, pričom výsledok 
uvedeného posúdenia zverejní v čase 
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návrhy, pričom výsledok uvedeného 
posúdenia zverejní v čase prijatia 
predmetného návrhu.

prijatia predmetného návrhu.

Or. en

Odôvodnenie

Chceme zachovať pôvodné znenie – ale bez odkazu na trajektóriu, ktorá by znamenala 
stanovenie čiastkových cieľov zníženia bez príslušného rozhodnutia Európskej rady (na túto 
záležitosť sa vzťahuje návrh nového znenia článku 3 ods. 1).

Pozmeňujúci návrh 302
Andrey Novakov, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Manolis Kefalogiannis, Peter 
Pollák, Álvaro Amaro, Tomislav Sokol

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – pododsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Do 30. septembra 2023 a potom každých 5 
rokov Komisia preskúma:

Do 30. septembra 2024 a potom každých 5 
rokov Komisia preskúma:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 303
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – pododsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Do 30. septembra 2023 a potom každých 5 
rokov Komisia preskúma:

Do 31. októbra 2031 a potom každých 5 
rokov Komisia preskúma:

Or. it

Pozmeňujúci návrh 304
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) súlad identifikovaných 
vnútroštátnych opatrení na základe 
národných energetických a klimatických 
plánov alebo dvojročných správ o pokroku 
predkladaných v súlade s nariadením (EÚ) 
2018/1999, ktoré sú relevantné pre 
dosiahnutie zámeru týkajúceho sa 
klimatickej neutrality stanoveného v 
článku 2 ods. 1, s uvedeným zámerom 
vyjadreným trajektóriou uvedenou v 
článku 3 ods. 1;

a) súlad identifikovaných 
vnútroštátnych opatrení na základe 
národných energetických a klimatických 
plánov alebo dvojročných správ o pokroku 
predkladaných v súlade s nariadením (EÚ) 
2018/1999, ktoré sú relevantné pre 
dosiahnutie zámeru týkajúceho sa 
klimatickej neutrality stanoveného v 
článku 2 ods. 1, oživenia hospodárstva, 
územnej súdržnosti a regionálneho 
rozvoja, s uvedeným zámerom vyjadreným 
príslušnou trajektóriou uvedenou v článku 
3 ods. 1;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 305
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) súlad identifikovaných 
vnútroštátnych opatrení na základe 
národných energetických a klimatických 
plánov alebo dvojročných správ o pokroku 
predkladaných v súlade s nariadením (EÚ) 
2018/1999, ktoré sú relevantné pre 
dosiahnutie zámeru týkajúceho sa 
klimatickej neutrality stanoveného v 
článku 2 ods. 1, s uvedeným zámerom 
vyjadreným trajektóriou uvedenou v 
článku 3 ods. 1;

a) súlad identifikovaných 
vnútroštátnych opatrení na základe 
národných energetických a klimatických 
plánov alebo dvojročných správ o pokroku 
predkladaných v súlade s nariadením (EÚ) 
2018/1999, ktoré sú relevantné pre 
dosiahnutie zámeru týkajúceho sa 
klimatickej neutrality stanoveného v 
článku 2 ods. 1;

Or. en

Odôvodnenie

Chceme zachovať pôvodné znenie – ale bez odkazu na trajektóriu. Ako sa uvádza v 
pozmeňujúcom návrhu k článku 3 ods. 1, trajektória na dosahovania cieľa klimatickej 
neutrality fakticky spočíva v stanovení čiastkových cieľov, o ktorých nemá rozhodovať 
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Európska komisia. V záujme politickej spoľahlivosti politiky EÚ v oblasti klímy to zostáva v 
právomoci Európskej rady.

Pozmeňujúci návrh 306
Andrey Novakov, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Manolis Kefalogiannis, Peter 
Pollák, Álvaro Amaro, Tomislav Sokol

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 
rôzne faktory, ktoré sú voči členským 
štátom vonkajšie a ovplyvňujú pokrok 
vrátane vyššej moci.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 307
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais

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 k uhlíkovej 
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neutralite.

Or. en

Odôvodnenie

Hodnotenie Komisie musí zahŕňať pokrok, ktorý dosiahli regióny a metropolitné regióny (ako 
sú vymedzené v zozname Eurostatu), s cieľom podporiť transparentné monitorovanie často 
kompetentných orgánov v politikách priamo súvisiacich s cieľom klimatickej neutrality.

Pozmeňujúci návrh 308
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

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 nie sú 
v súlade so zámermi v oblasti klimatickej 
neutrality, ktoré sú zlučiteľné so zámermi 
oživenia hospodárstva, územnej 
súdržnosti a regionálneho rozvoja, 
vyjadrenými príslušnou 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 alebo 
podniknúť iniciatívy finančnej podpory 
pre daný štát vhodné na uľahčenie 
dosiahnutia vyššie uvedených zámerov. 
Komisia je povinná tieto odporúčania 
sprístupniť verejnosti.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 309
Andrey Novakov, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Manolis Kefalogiannis, Peter 
Pollák, Álvaro Amaro, Tomislav Sokol

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2
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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 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 a strate 
pracovných miest v konkrétnych 
regiónoch, môže pre tento členský štát 
vydať odporúčania. Komisia je povinná 
tieto odporúčania sprístupniť verejnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 310
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais

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 
opatrenia jeho regiónov 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.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 311
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

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 nie sú 
v súlade so zámerom v oblasti klimatickej 
neutrality stanoveným v článku 2 ods. 1 
alebo sú nedostatočné na zabezpečenie 
pokroku pri adaptácii v zmysle článku 4, 
môže pre tento členský štát vydať 
odporúčania. Komisia je povinná tieto 
odporúčania sprístupniť verejnosti.

Or. en

Odôvodnenie

Chceme zachovať pôvodné znenie – ale bez odkazu na trajektóriu, ktorá by znamenala 
stanovenie čiastkových cieľov zníženia bez príslušného rozhodnutia Európskej rady (na túto 
záležitosť sa vzťahuje návrh nového znenia článku 3 ods. 1).

Pozmeňujúci návrh 312
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Tsvetelina Penkova

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Informačný systém EÚ uvedený v 
článku 5 ods. 2 má časť, ktorá obsahuje 
stratégie, opatrenia a osvedčené postupy, 
aby pomohol zosúladiť opatrenia prijaté 
členskými štátmi s odporúčaniami 
Komisie.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 313
Andrey Novakov, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Manolis Kefalogiannis, Peter 
Pollák, Álvaro Amaro, Tomislav Sokol

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 
medzi členskými štátmi navzájom;

a) dotknutý členský štát náležite 
zohľadní odporúčanie v duchu solidarity 
medzi členskými štátmi a Úniou, ako aj 
medzi členskými štátmi navzájom, ak 
členské štáty nemajú riadne odôvodnené 
výhrady proti návrhu odporúčania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 314
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais

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 
medzi členskými štátmi navzájom;

a) dotknutý členský štát náležite 
zohľadní odporúčanie v duchu solidarity a 
úprimnej spolupráce medzi členskými 
štátmi a Úniou, ako aj medzi členskými 
štátmi navzájom a medzi dotknutým 
členským štátom a jeho regiónmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 315
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 3 – písmeno a
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. es

Pozmeňujúci návrh 316
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Isabel Carvalhais

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) vo svojej prvej správe o pokroku 
predloženej v súlade s článkom 17 
nariadenia (EÚ) 2018/1999 dotknutý 
členský štát uvedie v roku nasledujúcom 
po roku, v ktorom bolo dané odporúčanie 
vydané, akým spôsobom toto odporúčanie 
náležite zohľadnil. Ak sa dotknutý členský 
štát rozhodne nezohľadniť odporúčanie 
alebo jeho podstatnú časť, poskytne 
Komisii svoje odôvodnenie;

b) vo svojej prvej správe o pokroku 
predloženej v súlade s článkom 17 
nariadenia (EÚ) 2018/1999 dotknutý 
členský štát uvedie v roku nasledujúcom 
po roku, v ktorom bolo dané odporúčanie 
vydané, akým spôsobom toto odporúčanie 
náležite zohľadnil. Ak sa dotknutý členský 
štát rozhodne nezohľadniť odporúčanie 
alebo jeho podstatnú časť, poskytne 
Komisii svoje odôvodnenie. Ak sa 
dotknutý členský štát rozhodne 
neposkytovať odôvodnenie alebo ak toto 
odôvodnenie nie je v súlade s cieľmi 
uvedenými v článku 3 ods. 1 a článku 4, 
alebo ak neposkytne dostatočné 
odôvodnenie vnútroštátnych opatrení, 
ktoré by mohli ohroziť dosiahnutie cieľa 
klimatickej neutrality stanoveného v 
článku 2 ods. 1, Komisia môže na 
zaistenie uplatňovania tohto nariadenia 
využiť články 258 a 260 ZFEÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 317
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli
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Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 3 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) odporúčania by mali byť 
doplnkom k najnovším odporúčaniam pre 
jednotlivé krajiny vydaným v kontexte 
európskeho semestra.

vypúšťa sa

Or. it

Pozmeňujúci návrh 318
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) zo správ Európskej 
environmentálnej agentúry (EEA);

b) zo správ Európskej 
environmentálnej agentúry (EEA) a 
príslušných orgánov UNFCCC;

Or. en

Odôvodnenie

V UNFCCC sú dôležité informácie.

Pozmeňujúci návrh 319
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) z informácií dobrovoľne 
predkladaných a hlásených nezávislými 
odborníkmi;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 320
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

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; ako aj

c) z európskych a celosvetových 
štatistík a údajov vrátane údajov o úsilí 
hlavných emitentov, ako aj o stratách 
spôsobených nepriaznivými vplyvmi 
klímy, ak sú k dispozícii; ako aj

Or. en

Odôvodnenie

Je dôležité udržiavať globálny prehľad.

Pozmeňujúci návrh 321
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

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;

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

Or. it

Pozmeňujúci návrh 322
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Tsvetelina Penkova

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno c a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 323
Andrey Novakov, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Manolis Kefalogiannis, Peter 
Pollák, Álvaro Amaro, Tomislav Sokol

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) z najlepších dostupných vedeckých 
dôkazov vrátane najnovších správ IPCC a

d) z najlepších dostupných vedeckých 
dôkazov vrátane najnovších správ IPCC a 
komplexného posúdenia sociálno-
hospodárskych a odvetvových vplyvov; a

Or. en

Pozmeňujúci návrh 324
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

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 a najnovšie dostupné 
vedecké dôkazy, ako aj najnovšie správy 
IPCC, s výnimkou modelov založených na 
scenári RCP8.5

Or. it

Pozmeňujúci návrh 325
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

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 a členských 
štátov a o skutočnej dostupnosti 
európskych fondov na obnovu, a to 
vrátane prípadných informácií o 
investíciách v súlade s nariadením (EÚ) 
2020/... [nariadenie o taxonómii].

Or. it

Pozmeňujúci návrh 326
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Tsvetelina Penkova

Návrh nariadenia
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].

Or. en

Pozmeňujúci návrh 327
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Tsvetelina Penkova

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1
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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.

Úlohou Komisie je angažovať sa vo 
všetkých sférach spoločnosti, a tak posilniť 
výmenu informácií a informovanie 
zamerané na dosiahnutie 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, so 
zaistením zapojenia osôb so zdravotným 
postihnutím a 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. Vytvoria sa prostriedky na 
zapojenie sociálnych partnerov, 
hospodárskych subjektov a občanov ako 
takých do stratégií a plánov prijatých 
členskými štátmi a regionálnymi a 
miestnymi orgánmi, pokiaľ ide o správu 
vecí verejných v oblasti energetiky a 
klímy.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 328
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

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 

Úlohou Komisie je angažovať sa vo 
všetkých sférach spoločnosti, a tak posilniť 
postavenie občanov a umožniť im 
podnikať kroky smerom k dosiahnutiu 
sociálne spravodlivej a klimatickej 
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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.

neutrálnej spoločnosti odolnej proti zmene 
klímy, a to aj prostredníctvom 
Európskeho klimatického paktu 
stanoveného v odseku 2. 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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 329
Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González, Isabel García Muñoz

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 

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 s cieľom zaručiť 
synergie, ako aj väčšiu účasť a 
koordináciu. 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 
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súlade s článkom 11 nariadenia (EÚ) 
2018/1999.

energetiky, ktoré zaviedli členské štáty v 
súlade s článkom 11 nariadenia (EÚ) 
2018/1999.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 330
Isabel Carvalhais

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.

Úlohou Komisie je angažovať sa vo 
všetkých sférach spoločnosti, a tak posilniť 
postavenie občanov, na základe rodovej 
rovnosti a bez diskriminácie, 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, 
cezhraničnej či miestnej úrovne a s 
účasťou sociálnych partnerov, MVO, 
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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 331
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1
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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.

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, 
interaktívneho a dostupného procesu na 
zaistenie širokej účasti na všetkých 
úrovniach vrátane vnútroštátnej, 
regionálnej či miestnej úrovne a s účasťou 
hospodárskych a 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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 332
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia vytvorí Európsky klimatický pakt 
s cieľom zapojiť občanov, sociálnych 
partnerov a zainteresované strany do 
vypracúvania politík v oblasti klímy na 
úrovni Únie a podporiť dialóg a šírenie 
vedeckých informácií o zmene klímy, ako 
aj výmenu najlepších postupov v oblasti 
udržateľných životných štýlov a iniciatív v 
oblasti klímy.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 333
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

Návrh nariadenia
Článok 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 9 vypúšťa sa
Vykonávanie delegovania právomoci

1. Komisii sa udeľuje právomoc prijímať 
delegované akty uvedené v článku 3 ods. 1 
za podmienok stanovených v tomto 
článku.
2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 3 ods. 1 sa Komisii 
udeľuje na neurčité obdobie od... [Úrad 
pre publikácie: dátum nadobudnutia 
účinnosti tohto nariadenia].
3. Delegovanie právomoci uvedené v 
článku 3 ods. 1 môže Európsky parlament 
alebo Rada kedykoľvek odvolať. 
Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje 
delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom 
uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť 
dňom nasledujúcim po jeho uverejnení 
v Úradnom vestníku Európskej únie alebo 
k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom 
určený. Nie je ním dotknutá platnosť 
delegovaných aktov, ktoré už nadobudli 
účinnosť.
4. Komisia pred prijatím delegovaného 
aktu konzultuje s odborníkmi určenými 
jednotlivými členskými štátmi v súlade 
so zásadami stanovenými 
v Medziinštitucionálnej dohode 
z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva.
5. Komisia oznamuje delegovaný akt 
hneď po jeho prijatí súčasne Európskemu 
parlamentu a Rade.
6. Delegovaný akt prijatý podľa článku 3 
nadobudne účinnosť, len ak Európsky 
parlament alebo Rada voči nemu 
nevzniesli námietku v lehote dvoch 
mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného 
aktu Európskemu parlamentu a Rade 
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alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty 
Európsky parlament a Rada informovali 
Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť 
námietku. Na podnet Európskeho 
parlamentu alebo Rady sa táto lehota 
predĺži o dva mesiace.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 334
Josianne Cutajar

Návrh nariadenia
Článok 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 9 vypúšťa sa
Vykonávanie delegovania právomoci

1. Komisii sa udeľuje právomoc prijímať 
delegované akty uvedené v článku 3 ods. 1 
za podmienok stanovených v tomto 
článku.
2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 3 ods. 1 sa Komisii 
udeľuje na neurčité obdobie od... [Úrad 
pre publikácie: dátum nadobudnutia 
účinnosti tohto nariadenia].
3. Delegovanie právomoci uvedené v 
článku 3 ods. 1 môže Európsky parlament 
alebo Rada kedykoľvek odvolať. 
Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje 
delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom 
uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť 
dňom nasledujúcim po jeho uverejnení 
v Úradnom vestníku Európskej únie alebo 
k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom 
určený. Nie je ním dotknutá platnosť 
delegovaných aktov, ktoré už nadobudli 
účinnosť.
4. Komisia pred prijatím delegovaného 
aktu konzultuje s odborníkmi určenými 
jednotlivými členskými štátmi v súlade 
so zásadami stanovenými 
v Medziinštitucionálnej dohode 
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z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva.
5. Komisia oznamuje delegovaný akt 
hneď po jeho prijatí súčasne Európskemu 
parlamentu a Rade.
6. Delegovaný akt prijatý podľa článku 3 
nadobudne účinnosť, len ak Európsky 
parlament alebo Rada voči nemu 
nevzniesli námietku v lehote dvoch 
mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného 
aktu Európskemu parlamentu a Rade 
alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty 
Európsky parlament a Rada informovali 
Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť 
námietku. Na podnet Európskeho 
parlamentu alebo Rady sa táto lehota 
predĺži o dva mesiace.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 335
Tamás Deutsch

Návrh nariadenia
Článok 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 9 vypúšťa sa
Vykonávanie delegovania právomoci

1. Komisii sa udeľuje právomoc prijímať 
delegované akty uvedené v článku 3 ods. 1 
za podmienok stanovených v tomto 
článku.
2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 3 ods. 1 sa Komisii 
udeľuje na neurčité obdobie od... [Úrad 
pre publikácie: dátum nadobudnutia 
účinnosti tohto nariadenia].
3. Delegovanie právomoci uvedené v 
článku 3 ods. 1 môže Európsky parlament 
alebo Rada kedykoľvek odvolať. 
Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje 
delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom 
uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť 
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dňom nasledujúcim po jeho uverejnení 
v Úradnom vestníku Európskej únie alebo 
k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom 
určený. Nie je ním dotknutá platnosť 
delegovaných aktov, ktoré už nadobudli 
účinnosť.
4. Komisia pred prijatím delegovaného 
aktu konzultuje s odborníkmi určenými 
jednotlivými členskými štátmi v súlade 
so zásadami stanovenými 
v Medziinštitucionálnej dohode 
z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva.
5. Komisia oznamuje delegovaný akt 
hneď po jeho prijatí súčasne Európskemu 
parlamentu a Rade.
6. Delegovaný akt prijatý podľa článku 3 
nadobudne účinnosť, len ak Európsky 
parlament alebo Rada voči nemu 
nevzniesli námietku v lehote dvoch 
mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného 
aktu Európskemu parlamentu a Rade 
alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty 
Európsky parlament a Rada informovali 
Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť 
námietku. Na podnet Európskeho 
parlamentu alebo Rady sa táto lehota 
predĺži o dva mesiace.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 336
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

Návrh nariadenia
Článok 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 9 vypúšťa sa
Vykonávanie delegovania právomoci

1. Komisii sa udeľuje právomoc prijímať 
delegované akty uvedené v článku 3 ods. 1 
za podmienok stanovených v tomto 
článku.
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2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 3 ods. 1 sa Komisii 
udeľuje na neurčité obdobie od... [Úrad 
pre publikácie: dátum nadobudnutia 
účinnosti tohto nariadenia].
3. Delegovanie právomoci uvedené v 
článku 3 ods. 1 môže Európsky parlament 
alebo Rada kedykoľvek odvolať. 
Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje 
delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom 
uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť 
dňom nasledujúcim po jeho uverejnení 
v Úradnom vestníku Európskej únie alebo 
k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom 
určený. Nie je ním dotknutá platnosť 
delegovaných aktov, ktoré už nadobudli 
účinnosť.
4. Komisia pred prijatím delegovaného 
aktu konzultuje s odborníkmi určenými 
jednotlivými členskými štátmi v súlade 
so zásadami stanovenými 
v Medziinštitucionálnej dohode 
z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva.
5. Komisia oznamuje delegovaný akt 
hneď po jeho prijatí súčasne Európskemu 
parlamentu a Rade.
6. Delegovaný akt prijatý podľa článku 3 
nadobudne účinnosť, len ak Európsky 
parlament alebo Rada voči nemu 
nevzniesli námietku v lehote dvoch 
mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného 
aktu Európskemu parlamentu a Rade 
alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty 
Európsky parlament a Rada informovali 
Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť 
námietku. Na podnet Európskeho 
parlamentu alebo Rady sa táto lehota 
predĺži o dva mesiace.

Or. en

Odôvodnenie

Článok by sa mal vypustiť, pretože prekračuje rozsah právomocí EK.
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Pozmeňujúci návrh 337
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, 
Mathilde Androuët

Návrh nariadenia
Článok 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 9 vypúšťa sa
Vykonávanie delegovania právomoci

1. Komisii sa udeľuje právomoc prijímať 
delegované akty uvedené v článku 3 ods. 1 
za podmienok stanovených v tomto 
článku.
2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 3 ods. 1 sa Komisii 
udeľuje na dobu neurčitú od ….[OP: 
dátum nadobudnutia účinnosti tohto 
nariadenia].
3. Delegovanie právomoci uvedené v 
článku 3 ods. 1 môže Európsky parlament 
alebo Rada kedykoľvek odvolať. 
Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje 
delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom 
uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť 
dňom nasledujúcim po jeho uverejnení 
v Úradnom vestníku Európskej únie alebo 
k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom 
určený. Nie je ním dotknutá platnosť 
delegovaných aktov, ktoré už nadobudli 
účinnosť.
4. Komisia pred prijatím delegovaného 
aktu konzultuje s odborníkmi určenými 
jednotlivými členskými štátmi v súlade 
so zásadami stanovenými 
v Medziinštitucionálnej dohode 
z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva.
5. Komisia oznamuje delegovaný akt 
hneď po jeho prijatí súčasne Európskemu 
parlamentu a Rade.
6. Delegovaný akt prijatý podľa článku 3 
nadobudne účinnosť, len ak Európsky 
parlament ani Rada voči nemu nevzniesli 
námietku v lehote dvoch mesiacov odo 
dňa oznámenia uvedeného aktu 
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Európskemu parlamentu a Rade alebo ak 
pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky 
parlament a Rada informovali Komisiu 
o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. 
Na podnet Európskeho parlamentu alebo 
Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 338
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1 – bod 4
Nariadenie (EÚ) č. 2018/1999
Článok 8 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. V článku 8 ods. 2 sa dopĺňa toto 
písmeno e):

vypúšťa sa

„e) spôsob, akým existujúce politiky a 
opatrenia a plánované politiky a opatrenia 
prispievajú k dosiahnutiu zámeru Únie 
týkajúceho sa klimatickej neutrality, ktorý 
je stanovený v článku 2 nariadenia .../... 
[klimatický predpis].“.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 339
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Tsvetelina Penkova, Josianne Cutajar

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1 – bod 5
Nariadenie (EÚ) 2018/1999
Článok 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Každý členský štát je povinný zaviesť 
viacúrovňový dialóg v oblasti klímy a 
energetiky podľa vnútroštátnych pravidiel, 

Každý členský štát je povinný zaviesť 
viacúrovňový dialóg v oblasti klímy a 
energetiky podľa vnútroštátnych pravidiel, 
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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.

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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 340
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1 – bod 5
Nariadenie (EÚ) 2018/1999
Článok 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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 

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, a 
navrhovať v tomto smere riešenia, pričom 
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už nedisponuje systémom slúžiacim na 
rovnaký účel. V rámci daného dialógu sa 
môžu prediskutovať integrované národné 
energetické a klimatické plány.

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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 341
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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 miestne 
orgány, sociálni partneri, 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.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 342
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

Návrh nariadenia
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Článok 10 – odsek 1 – bod 6
Nariadenie (EÚ) 2018/1999
Článok 15 – odsek 3 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) dosiahnutiu dlhodobého zníženia 
emisií skleníkových plynov a zlepšeniu ich 
odstraňovania záchytmi vo všetkých 
sektoroch v súlade so zámerom Únie 
týkajúcim sa klimatickej neutrality, ktorý 
je stanovený v článku 2 nariadenia .../... 
[klimatický predpis];

c) dosiahnutiu dlhodobého zníženia 
emisií skleníkových plynov a zlepšeniu ich 
odstraňovania záchytmi vo všetkých 
sektoroch v súlade so zámerom Únie 
týkajúcim sa klimatickej neutrality, ktorý 
je stanovený v článku 2 nariadenia .../... 
[klimatický predpis], v kontexte znížení 
potrebných podľa Medzinárodného 
panelu pre zmenu klímy (IPCC) na 
zníženie emisií skleníkových plynov Únie 
nákladovo efektívnym spôsobom a 
posilnenie ich odstraňovania záchytmi pri 
dosahovaní teplotného cieľa stanoveného 
v Parížskej dohode tak, aby sa v Únii čo 
najskôr dosiahol vyvážený stav medzi 
antropogénnymi emisiami skleníkových 
plynov zo zdrojov a ich odstraňovaním 
záchytmi;

Or. en

Odôvodnenie

Je dôležité zdôrazniť túto myšlienku, ktorá načrtáva širšie politické pozadie európskeho 
klimatického predpisu.


