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Pozmeňujúci návrh 63
György Hölvényi

Návrh nariadenia
Citácia 6 a (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Program sa naďalej zameriava na 
zachovávanie geografickej vyváženosti pri 
rozdeľovaní finančných prostriedkov 
medzi členskými štátmi. V nariadení sa 
musí uvádzať aspoň geografická 
vyváženosť, ktorú možno podrobnejšie 
vymedziť vo viacročných pracovných 
programoch.

Or. hu

Pozmeňujúci návrh 64
Michel Dantin, Nicola Caputo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Maurice Ponga, Pilar 
Ayuso, Annie Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, Angélique Delahaye

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Politika a právne predpisy Únie 
v oblasti životného prostredia a klímy, ako 
aj relevantná politika a právne prepisy 
Únie v oblasti čistej energie prispeli 
v značnej miere k zlepšeniu stavu 
životného prostredia. V oblasti životného 
prostredia a klímy však naďalej pretrvávajú 
veľké problémy, ktoré budú mať závažné 
negatívne dôsledky pre Úniu a blahobyt jej 
občanov, pokiaľ sa nebudú riešiť. 

(1) Politika a právne predpisy Únie 
v oblasti životného prostredia a klímy, ako 
aj relevantná politika a právne prepisy 
Únie v oblasti čistej energie prispeli 
v značnej miere k zlepšeniu stavu 
životného prostredia. K tomuto 
zlepšovaniu prispieva aj postupné 
začleňovanie environmentálnych 
a klimatických opatrení do iných 
európskych verejných politík, napríklad 
poľnohospodárskej a energetickej 
politiky. V oblasti životného prostredia 
a klímy však naďalej pretrvávajú veľké 
problémy, ktoré budú mať závažné 
negatívne dôsledky pre Úniu a blahobyt jej 
občanov, pokiaľ sa nebudú riešiť. 

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 65
Luke Ming Flanagan

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Politika a právne predpisy Únie 
v oblasti životného prostredia a klímy, ako 
aj relevantná politika a právne prepisy 
Únie v oblasti čistej energie prispeli 
v značnej miere k zlepšeniu stavu 
životného prostredia. V oblasti životného 
prostredia a klímy však naďalej pretrvávajú 
veľké problémy, ktoré budú mať závažné 
negatívne dôsledky pre Úniu a blahobyt jej 
občanov, pokiaľ sa nebudú riešiť. 

(1) Politika a právne predpisy Únie 
v oblasti životného prostredia a klímy, ako 
aj relevantná politika a právne prepisy 
Únie v oblasti čistej energie prispeli 
v značnej miere k zlepšeniu stavu 
životného prostredia. To však zjavne 
nestačí; v oblasti životného prostredia 
a klímy naďalej pretrvávajú veľké 
problémy, ktoré budú mať závažné 
negatívne dôsledky pre Úniu a blahobyt jej 
občanov, pokiaľ sa nebudú riešiť. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 66
Mireille D'Ornano

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Politika a právne predpisy Únie 
v oblasti životného prostredia a klímy, ako 
aj relevantná politika a právne prepisy 
Únie v oblasti čistej energie prispeli 
v značnej miere k zlepšeniu stavu 
životného prostredia. V oblasti životného 
prostredia a klímy však naďalej pretrvávajú 
veľké problémy, ktoré budú mať závažné 
negatívne dôsledky pre Úniu a blahobyt jej 
občanov, pokiaľ sa nebudú riešiť. 

(1) Politika a právne predpisy Únie 
v oblasti životného prostredia a klímy, ako 
aj relevantná politika a právne prepisy 
Únie v oblasti čistej energie neprispeli
k dosahovaniu cieľov stanovených v tejto 
oblasti. V oblasti životného prostredia 
a klímy naďalej pretrvávajú veľké 
problémy, ktoré budú mať závažné 
negatívne dôsledky pre Úniu a blahobyt jej 
občanov, pokiaľ sa nebudú riešiť. 

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 67
Luke Ming Flanagan

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Program pre životné prostredie 
a ochranu klímy (LIFE), stanovený 
nariadením Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) č. 1293/20136 na obdobie 2014 až 
2020, je posledný zo série programov EÚ 
za ostatných 25 rokov, ktoré podporujú 
vykonávanie právnych predpisov 
a politických priorít v oblasti životného 
prostredia a klímy. V nedávnom hodnotení 
v polovici obdobia program získal 
pozitívne hodnotenie7, podľa ktorého 
smeruje k účinnosti, efektívnosti 
a relevantnosti. V programe LIFE 
2014 – 2020 by sa teda malo pokračovať 
s určitými obmenami, ako vyplýva 
z hodnotenia programu v polovici obdobia 
a z následných hodnotení. V súlade 
s uvedeným by sa Program pre životné 
prostredie a ochranu klímy (LIFE) (ďalej 
len „program LIFE“) mal stanoviť aj na 
obdobie so začiatkom v roku 2021.

(2) Program pre životné prostredie 
a ochranu klímy (LIFE), stanovený 
nariadením Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) č. 1293/20136 na obdobie 2014 až 
2020, je posledný zo série programov EÚ 
za ostatných 25 rokov, ktoré podporujú 
vykonávanie právnych predpisov 
a politických priorít v oblasti životného 
prostredia a klímy, ktoré sú všetky zjavne 
nedostatočné z hľadiska rozsahu, ambícií 
a vykonávania. V nedávnom hodnotení 
v polovici obdobia tento program získal 
pozitívne hodnotenie7, podľa ktorého 
smeruje k účinnosti, efektívnosti 
a relevantnosti. V programe LIFE 
2014 – 2020 by sa teda malo pokračovať 
s určitými obmenami, ako vyplýva 
z hodnotenia programu v polovici obdobia 
a z následných hodnotení. V súlade 
s uvedeným by sa Program pre životné 
prostredie a ochranu klímy (LIFE) (ďalej 
len „program LIFE“) mal stanoviť aj na 
obdobie so začiatkom v roku 2021.

_________________ _________________

6 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 1293/2013 z 11. decembra 
2013 o zriadení programu pre životné 
prostredie a ochranu klímy (LIFE) 
a o zrušení nariadenia (ES) č. 614/2007 
(Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 185).

6 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 1293/2013 z 11. decembra 
2013 o zriadení programu pre životné 
prostredie a ochranu klímy (LIFE) 
a o zrušení nariadenia (ES) č. 614/2007 
(Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 185).

7 Správa o hodnotení programu pre životné 
prostredie a ochranu klímy (LIFE) 
v polovici obdobia (SWD(2017) 355 final).

7 Správa o hodnotení programu pre životné 
prostredie a ochranu klímy (LIFE) 
v polovici obdobia (SWD(2017) 355 final).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 68
Benedek Jávor
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v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Program pre životné prostredie 
a ochranu klímy (LIFE), stanovený 
nariadením Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) č. 1293/20136 na obdobie 2014 až 
2020, je posledný zo série programov EÚ 
za ostatných 25 rokov, ktoré podporujú 
vykonávanie právnych predpisov 
a politických priorít v oblasti životného 
prostredia a klímy. V nedávnom hodnotení 
v polovici obdobia program získal 
pozitívne hodnotenie7, podľa ktorého 
smeruje k účinnosti, efektívnosti 
a relevantnosti. V programe LIFE 
2014 – 2020 by sa teda malo pokračovať 
s určitými obmenami, ako vyplýva 
z hodnotenia programu v polovici obdobia 
a z následných hodnotení. V súlade 
s uvedeným by sa Program pre životné 
prostredie a ochranu klímy (LIFE) (ďalej 
len „program LIFE“) mal stanoviť aj na 
obdobie so začiatkom v roku 2021.

(2) Program pre životné prostredie 
a ochranu klímy (LIFE), stanovený 
nariadením Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) č. 1293/20136 na obdobie 2014 až 
2020, je posledný zo série programov EÚ 
za ostatných 25 rokov, ktoré podporujú 
vykonávanie právnych predpisov 
a politických priorít v oblasti životného 
prostredia a klímy. V nedávnom hodnotení 
v polovici obdobia program získal 
pozitívne hodnotenie7, podľa ktorého sú 
v ňom veľmi efektívne vynakladané 
náklady a smeruje k účinnosti, efektívnosti 
a relevantnosti. V programe LIFE 
2014 – 2020 by sa teda malo pokračovať 
s určitými obmenami, ako vyplýva 
z hodnotenia programu v polovici obdobia 
a z následných hodnotení. V súlade 
s uvedeným by sa Program pre životné 
prostredie a ochranu klímy (LIFE) (ďalej 
len „program LIFE“) mal stanoviť aj na 
obdobie so začiatkom v roku 2021.

_________________ _________________

6 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 1293/2013 z 11. decembra 
2013 o zriadení programu pre životné 
prostredie a ochranu klímy (LIFE) 
a o zrušení nariadenia (ES) č. 614/2007 
(Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 185).

6 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 1293/2013 z 11. decembra 
2013 o zriadení programu pre životné 
prostredie a ochranu klímy (LIFE) 
a o zrušení nariadenia (ES) č. 614/2007 
(Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 185).

7 Správa o hodnotení programu pre životné 
prostredie a ochranu klímy (LIFE) 
v polovici obdobia (SWD(2017) 355 final).

7 Správa o hodnotení programu pre životné 
prostredie a ochranu klímy (LIFE) 
v polovici obdobia (SWD(2017) 355 final).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 69
Benedek Jávor
v mene skupiny Verts/ALE
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3a) Vzhľadom na svoju povahu a 
rozsah program LIFE nie je schopný 
vyriešiť všetky problémy v oblasti 
životného prostredia a klímy. Jeho cieľom 
by malo byť skôr urýchľovanie zmien pri 
tvorbe a vykonávaní politík 
prostredníctvom zavádzania relevantného 
hľadiska prírody a biodiverzity do iných 
politík a finančných programov EÚ, 
poskytovania a rozširovania riešení a 
najlepších postupov zameraných na 
dosiahnutie environmentálnych a 
klimatických cieľov, ako aj podporou 
inovatívnych a prírodných technológií v 
oblasti životného prostredia a zmeny klímy
smerujúcich k európskej spoločnosti 
s nulovou bilanciou emisií. V tomto úsilí 
by mal preto program LIFE podporovať 
vykonávanie všeobecných 
environmentálnych akčných programov 
Únie, ktoré sa majú vytvoriť podľa 
článku 192 ods. 3 ZFEÚ.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 70
Luke Ming Flanagan

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) V nadväznosti na dosiahnuté ciele 
Únie stanovené právnymi predpismi, 
politikou, plánmi a medzinárodnými 
záväzkami v oblasti životného prostredia, 
klímy a čistej energie by program LIFE 
mal prispieť k prechodu na čisté, obehové, 
energeticky efektívne, nízkouhlíkové 
hospodárstvo odolné proti zmene klímy, 
k ochrane a zlepšeniu kvality životného 

(3) V nadväznosti na dosiahnuté ciele 
Únie stanovené právnymi predpismi, 
politikou, plánmi a medzinárodnými 
záväzkami v oblasti životného prostredia, 
klímy a čistej energie by program LIFE 
mal prispieť k prechodu na čisté, obehové, 
energeticky efektívne, nízkouhlíkové 
hospodárstvo odolné proti zmene klímy, 
k ochrane a zlepšeniu kvality životného 
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prostredia a k zastaveniu a odvráteniu 
straty biodiverzity buď priamymi zásahmi, 
alebo podporou začlenenia uvedených 
cieľov do iných politík.

prostredia a k zastaveniu a odvráteniu 
straty biodiverzity buď priamymi zásahmi, 
alebo podporou začlenenia uvedených 
cieľov do iných politík. Problémom, ktorý 
Komisia ešte ani neuznala a už vôbec ho 
ešte nezačala riešiť, je veľmi reálny 
negatívny vplyv na životné prostredie, 
ktorý budú mať významné obchodné 
dohody ako TTIP, CETA, Mercosur atď., 
o ktorých v súčasnosti rokuje alebo ktoré 
dokončuje, a zvýšený objem celosvetovej 
prepravy tovaru, ktorý tieto dohody 
nevyhnutne prinesú. Tieto potenciálne 
vplyvy je nutné prinajmenšom nezávisle 
preštudovať a kvantifikovať, a potom 
zvážiť z hľadiska očakávaných prínosov 
týchto obchodných dohôd.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 71
Benedek Jávor
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) V nadväznosti na dosiahnuté ciele 
Únie stanovené právnymi predpismi, 
politikou, plánmi a medzinárodnými 
záväzkami v oblasti životného prostredia, 
klímy a čistej energie by program LIFE 
mal prispieť k prechodu na čisté, obehové, 
energeticky efektívne, nízkouhlíkové 
hospodárstvo odolné proti zmene klímy, 
k ochrane a zlepšeniu kvality životného 
prostredia a k zastaveniu a odvráteniu 
straty biodiverzity buď priamymi zásahmi, 
alebo podporou začlenenia uvedených 
cieľov do iných politík.

(3) V nadväznosti na dosiahnuté ciele 
Únie stanovené právnymi predpismi, 
politikou, plánmi a medzinárodnými 
záväzkami v oblasti životného prostredia, 
klímy a čistej energie by program LIFE 
mal prispieť k prechodu na udržateľné, 
obehové, energeticky efektívne 
hospodárstvo efektívne využívajúce zdroje, 
s nulovou bilanciou emisií a odolné proti 
zmene klímy, k ochrane a zlepšeniu 
životného prostredia a zdravia a dobrých 
životných podmienok ľudí, a k zastaveniu 
a odvráteniu straty biodiverzity, a to aj 
prostredníctvom podpory sústavy Natura 
2000 a boja proti degradácii ekosystémov 
a ich služieb, buď priamymi zásahmi, 
alebo podporou začlenenia uvedených 
cieľov do iných politík.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 72
Michel Dantin, Nicola Caputo, Maurice Ponga, Pilar Ayuso, Françoise Grossetête, 
Renaud Muselier, Ricardo Serrão Santos, Annie Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, 
Angélique Delahaye

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) V nadväznosti na dosiahnuté ciele 
Únie stanovené právnymi predpismi, 
politikou, plánmi a medzinárodnými 
záväzkami v oblasti životného prostredia, 
klímy a čistej energie by program LIFE 
mal prispieť k prechodu na čisté, obehové, 
energeticky efektívne, nízkouhlíkové 
hospodárstvo odolné proti zmene klímy, 
k ochrane a zlepšeniu kvality životného 
prostredia a k zastaveniu a odvráteniu 
straty biodiverzity buď priamymi zásahmi, 
alebo podporou začlenenia uvedených 
cieľov do iných politík.

(3) V nadväznosti na dosiahnuté ciele 
Únie stanovené právnymi predpismi, 
politikou, plánmi a medzinárodnými 
záväzkami v oblasti životného prostredia, 
klímy a čistej energie by program LIFE 
mal prispieť k prechodu na čisté, obehové, 
energeticky efektívne, nízkouhlíkové 
hospodárstvo odolné proti zmene klímy, 
k ochrane a zlepšeniu kvality životného 
prostredia a k zastaveniu a odvráteniu 
straty biodiverzity pri súčasnom 
zabezpečení primeranej správy fauny 
a flóry v Únii, a to buď priamymi zásahmi, 
alebo podporou začlenenia uvedených 
cieľov do iných politík.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 73
Mireille D'Ornano

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) V nadväznosti na dosiahnuté ciele 
Únie stanovené právnymi predpismi, 
politikou, plánmi a medzinárodnými 
záväzkami v oblasti životného prostredia, 
klímy a čistej energie by program LIFE 
mal prispieť k prechodu na čisté, obehové, 
energeticky efektívne, nízkouhlíkové 
hospodárstvo odolné proti zmene klímy, 

(3) V nadväznosti na dosiahnuté ciele 
Únie stanovené právnymi predpismi, 
politikou, plánmi a medzinárodnými 
záväzkami v oblasti životného prostredia, 
klímy a čistej energie má program LIFE za 
cieľ prispieť k prechodu na čisté, obehové, 
energeticky efektívne, nízkouhlíkové 
hospodárstvo odolné proti zmene klímy, 
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k ochrane a zlepšeniu kvality životného 
prostredia a k zastaveniu a odvráteniu 
straty biodiverzity buď priamymi zásahmi, 
alebo podporou začlenenia uvedených 
cieľov do iných politík.

k ochrane a zlepšeniu kvality životného 
prostredia a k zastaveniu a odvráteniu 
straty biodiverzity buď priamymi zásahmi, 
alebo podporou začlenenia uvedených 
cieľov do iných politík.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 74
Younous Omarjee

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) V nadväznosti na dosiahnuté ciele 
Únie stanovené právnymi predpismi, 
politikou, plánmi a medzinárodnými 
záväzkami v oblasti životného prostredia, 
klímy a čistej energie by program LIFE 
mal prispieť k prechodu na čisté, obehové, 
energeticky efektívne, nízkouhlíkové 
hospodárstvo odolné proti zmene klímy, 
k ochrane a zlepšeniu kvality životného 
prostredia a k zastaveniu a odvráteniu 
straty biodiverzity buď priamymi zásahmi, 
alebo podporou začlenenia uvedených 
cieľov do iných politík.

(3) V nadväznosti na dosiahnuté ciele 
Únie stanovené právnymi predpismi, 
politikou, plánmi a medzinárodnými 
záväzkami v oblasti životného prostredia, 
klímy a čistej energie by program LIFE 
mal prispieť k prechodu na čisté, obehové, 
energeticky efektívne, nízkouhlíkové 
hospodárstvo odolné proti zmene klímy, 
k ochrane a zlepšeniu životného prostredia 
a zdravia a k zastaveniu a odvráteniu straty 
biodiverzity buď priamymi zásahmi, alebo 
podporou začlenenia uvedených cieľov do 
iných politík.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 75
Younous Omarjee

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3a) Vzhľadom na svoju povahu a 
rozsah program LIFE nie je schopný 
vyriešiť všetky problémy v oblasti 
životného prostredia a klímy. Mal by sa 
preto zameriavať skôr na najviac 
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naliehavé problémy a mal by byť 
katalyzátorom tvorby a vykonávania 
politík prostredníctvom poskytovania a 
rozširovania riešení a najlepších postupov 
zameraných na dosiahnutie 
environmentálnych a klimatických cieľov, 
ako aj prostredníctvom podpory 
inovatívnych technológií v oblasti 
životného prostredia a zmeny klímy. V 
tomto úsilí by mal preto program LIFE 
podporovať vykonávanie všeobecného 
environmentálneho akčného programu
Únie.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 76
Michel Dantin, Pilar Ayuso, Annie Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, Angélique 
Delahaye

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3a) Od roku 1992 programy LIFE 
zohrávajú zásadnú úlohu v záujme 
lepšieho rozloženia solidarity a rozdelenia 
spoločnej zodpovednosti prostredníctvom 
ochrany spoločného bohatstva Únie v 
oblasti životného prostredia a klímy. 
Prírodné bohatstvo je v rámci Únie 
rozdelené nerovnomerne, no prináša 
úžitok celej Únii. Povinnosť Únie 
uchovávať toto bohatstvo si vyžaduje 
dôsledné uplatňovanie zásad solidarity a 
spoločnej zodpovednosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 77
Younous Omarjee

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3 b (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3b) Úspech integrovaných projektov 
závisí od úzkej spolupráce medzi 
vnútroštátnymi, regionálnymi a miestnymi 
orgánmi a neštátnymi subjektmi, ktorých 
sa týkajú ciele programu LIFE. Mali by 
sa preto rešpektovať zásady 
transparentnosti a zverejňovania 
rozhodnutí týkajúcich sa vypracúvania, 
realizácie, posudzovania a monitorovania 
projektov. 

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 78
Younous Omarjee

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3 c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3c) Únia je zmluvnou stranou 
Dohovoru Európskej hospodárskej 
komisie Organizácie Spojených národov 
(EHK OSN) o prístupe k informáciám, 
účasti verejnosti na rozhodovacom 
procese a prístupe k spravodlivosti v 
záležitostiach životného prostredia 
(„Aarhuský dohovor“). Mala by sa preto 
podporovať práca mimovládnych 
organizácií a sietí neziskových subjektov, 
ktoré sledujú cieľ všeobecného záujmu 
Únie, keďže účinne podporujú ciele 
Aarhuského dohovoru tým, že bránia 
záujmy a názory občanov Únie v rámci 
procesu tvorby politiky, ako aj pri podpore 
vykonávania dohovoru a zvyšovania 
informovanosti o problémoch a 
politických reakciách súvisiacich so 
životným prostredím a klímou. Je vhodné, 
aby sa z programu LIFE podporovala
široká škála mimovládnych organizácií, 
ako aj sietí neziskových subjektov, ktoré 
sledujú cieľ všeobecného záujmu Únie a 
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ktoré primárne pôsobia v oblasti životného 
prostredia alebo boja proti zmene klímy, a 
to prostredníctvom súťažného a 
transparentného prideľovania grantov na 
fungovanie, s cieľom pomáhať týmto 
subjektom účinne prispievať k politike 
Únie, podporovať a posilňovať plnenie a 
presadzovanie cieľov Únie v oblasti 
životného prostredia a klímy, ako aj
posilňovať schopnosť týchto subjektov 
stať sa efektívnejšími partnermi.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 79
Benedek Jávor
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Únia sa zaviazala poskytnúť 
ucelenú reakciu na ciele udržateľného 
rozvoja vytýčené v Agende Organizácie 
Spojených národov pre udržateľný rozvoj 
do roku 2030, v rámci ktorých sa 
zdôrazňuje vnútorné prepojenie medzi 
riadením prírodných zdrojov s cieľom 
zabezpečiť ich dlhodobú dostupnosť, 
ekosystémovými službami, ich súvisom so 
zdravím ľudí a udržateľným a sociálne 
inkluzívnym hospodárskym rastom. 
V tomto duchu by mal program LIFE 
výrazne prispieť k hospodárskemu rozvoju, 
ako aj k sociálnej súdržnosti.

(4) Únia sa zaviazala poskytnúť 
ucelenú reakciu na ciele udržateľného 
rozvoja vytýčené v Agende Organizácie 
Spojených národov pre udržateľný rozvoj 
do roku 2030, v rámci ktorých sa 
zdôrazňuje vnútorné prepojenie medzi 
riadením prírodných zdrojov s cieľom 
zabezpečiť ich dlhodobú dostupnosť, 
ekosystémovými službami, ich súvisom so 
zdravím ľudí a udržateľným a sociálne 
inkluzívnym hospodárskym rozvojom. 
V tomto duchu by mal program LIFE
umožňovať vysokú mieru solidarity 
a zodpovednosti a výrazne prispieť 
k hospodárskemu rozvoju, ako aj 
k sociálnej súdržnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 80
Benedek Jávor
v mene skupiny Verts/ALE
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4a) V záujme presadzovania trvalo 
udržateľného rozvoja by sa 
environmentálne požiadavky a požiadavky 
v oblasti ochrany klímy mali začleniť do 
vymedzovania a vykonávania všetkých 
politík a aktivít Únie. Mala by sa preto 
podporovať súčinnosť a doplnkovosť 
s inými programami EÚ v oblasti 
financovania, a to aj uľahčením 
financovania aktivít, ktoré dopĺňajú 
strategické integrované projekty 
a strategické projekty v oblasti ochrany 
prírody a podporujú využívanie 
a opakovanie riešení vytvorených v rámci 
programu LIFE. S cieľom predísť 
dvojitému financovaniu je nutná 
koordinácia, Komisia a členské štáty by 
mali podniknúť kroky na to, aby predišli 
presahom a dodatočnej administratívnej 
záťaži kladenej na prijímateľov projektov, 
ktorá vyplýva z oznamovacích povinností 
patriacich k rôznym finančným 
nástrojom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 81
Benedek Jávor
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Program by mal prispieť k 
udržateľnému rozvoju a k plneniu cieľov
právnych predpisov, stratégií, plánov a 
medzinárodných záväzkov Únie v oblasti 
životného prostredia, klímy, ako aj 
relevantných právnych predpisov, stratégií, 

(5) Program by mal prispieť k 
udržateľnému rozvoju a k plneniu 
medzinárodných záväzkov spojených 
s cieľmi právnych predpisov, stratégií a
plánov Únie v oblasti životného prostredia, 
klímy, ako aj relevantných právnych 
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plánov a medzinárodných záväzkov Únie v 
oblasti čistej energie, predovšetkým 
Agendy Organizácie Spojených národov 
pre udržateľný rozvoj do roku 20308, 
Dohovoru o biologickej diverzite9 a
Parížskej dohody prijatej v rámci 
Rámcového dohovoru Organizácie 
Spojených národov o zmene klímy10 (ďalej 
len „Parížska dohoda o zmene klímy“).

predpisov, stratégií, plánov a 
medzinárodných záväzkov Únie v oblasti 
čistej energie, predovšetkým Agendy 
Organizácie Spojených národov pre 
udržateľný rozvoj do roku 20308 a jej 
cieľov trvalo udržateľného rozvoja,
Dohovoru o biologickej diverzite9,
Parížskej dohody prijatej v rámci 
Rámcového dohovoru Organizácie 
Spojených národov o zmene klímy10 (ďalej 
len „Parížska dohoda o zmene klímy“), 
dohovoru Európskej hospodárskej 
komisie Organizácie Spojených národov 
(EHK OSN) o prístupe k informáciám, 
účasti verejnosti na rozhodovacom 
procese a prístupe k spravodlivosti v 
záležitostiach životného prostredia 
(„Aarhuský dohovor“), Dohovoru o 
diaľkovom znečisťovaní ovzdušia 
prechádzajúcom hranicami štátov 
a Bazilejského, Rotterdamského 
a Štokholmského dohovoru OSN.

_________________ _________________

8 Agenda 2030, rezolúcia VZ OSN z 25. 
septembra 2015.

8 Agenda 2030, rezolúcia VZ OSN z 25. 
septembra 2015.

9 93/626/EHS: Rozhodnutie Rady 
z 25. októbra 1993 o uzavretí Dohovoru 
o biologickej diverzite, (Ú. v. ES L 309, 
13.12.1993, s. 1).

9 93/626/EHS: Rozhodnutie Rady 
z 25. októbra 1993 o uzavretí Dohovoru 
o biologickej diverzite, (Ú. v. ES L 309, 
13.12.1993, s. 1).

10 Ú. v. EÚ L 282, 19.10.2016, s. 4. 10 Ú. v. EÚ L 282, 19.10.2016, s. 4.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 82
Luke Ming Flanagan

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Program by mal prispieť k 
udržateľnému rozvoju a k plneniu cieľov 
právnych predpisov, stratégií, plánov a 
medzinárodných záväzkov Únie v oblasti 

(5) Program by mal prispieť k 
udržateľnému rozvoju a k plneniu cieľov 
právnych predpisov, stratégií, plánov a 
medzinárodných záväzkov Únie v oblasti 
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životného prostredia, klímy, ako aj 
relevantných právnych predpisov, stratégií, 
plánov a medzinárodných záväzkov Únie v 
oblasti čistej energie, predovšetkým 
Agendy Organizácie Spojených národov 
pre udržateľný rozvoj do roku 20308, 
Dohovoru o biologickej diverzite9 a 
Parížskej dohody prijatej v rámci 
Rámcového dohovoru Organizácie 
Spojených národov o zmene klímy10 (ďalej 
len „Parížska dohoda o zmene klímy“).

životného prostredia, klímy, ako aj 
relevantných právnych predpisov, stratégií, 
plánov a medzinárodných záväzkov Únie v 
oblasti čistej energie, predovšetkým 
Agendy Organizácie Spojených národov 
pre udržateľný rozvoj do roku 20308, 
Dohovoru o biologickej diverzite9 a 
Parížskej dohody prijatej v rámci 
Rámcového dohovoru Organizácie 
Spojených národov o zmene klímy10 (ďalej 
len „Parížska dohoda o zmene klímy“). Na 
tento účel je nutné zadať vypracovanie 
komplexných nezávislých štúdií vplyvu 
tzv. frakovania na životné prostredie, aby 
sa posúdilo, či je táto možnosť pre jej 
negatívne účinky z hľadiska Parížskej 
dohody životaschopná.

_________________ _________________

8 Agenda 2030, rezolúcia VZ OSN z 25. 
septembra 2015.

8 Agenda 2030, rezolúcia VZ OSN z 25. 
septembra 2015.

9 93/626/EHS: Rozhodnutie Rady 
z 25. októbra 1993 o uzavretí Dohovoru 
o biologickej diverzite, (Ú. v. ES L 309, 
13.12.1993, s. 1).

9 93/626/EHS: Rozhodnutie Rady 
z 25. októbra 1993 o uzavretí Dohovoru 
o biologickej diverzite, (Ú. v. ES L 309, 
13.12.1993, s. 1).

10 Ú. v. EÚ L 282, 19.10.2016, s. 4. 10 Ú. v. EÚ L 282, 19.10.2016, s. 4.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 83
Younous Omarjee

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Program by mal prispieť k 
udržateľnému rozvoju a k plneniu cieľov 
právnych predpisov, stratégií, plánov a 
medzinárodných záväzkov Únie v oblasti 
životného prostredia, klímy, ako aj 
relevantných právnych predpisov, stratégií, 
plánov a medzinárodných záväzkov Únie v 
oblasti čistej energie, predovšetkým 
Agendy Organizácie Spojených národov 

(5) Program by mal prispieť k 
udržateľnému rozvoju a k plneniu cieľov 
právnych predpisov, stratégií, plánov a 
medzinárodných záväzkov Únie v oblasti 
životného prostredia, klímy, ako aj 
relevantných právnych predpisov, stratégií, 
plánov a medzinárodných záväzkov Únie v 
oblasti čistej energie, predovšetkým 
Agendy Organizácie Spojených národov 
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pre udržateľný rozvoj do roku 20308, 
Dohovoru o biologickej diverzite9 a 
Parížskej dohody prijatej v rámci 
Rámcového dohovoru Organizácie 
Spojených národov o zmene klímy10 (ďalej 
len „Parížska dohoda o zmene klímy“).

pre udržateľný rozvoj do roku 20308, 
Dohovoru o biologickej diverzite9,
Parížskej dohody prijatej v rámci 
Rámcového dohovoru Organizácie 
Spojených národov o zmene klímy10 (ďalej 
len „Parížska dohoda o zmene klímy“), 
dohovorov OSN z Bali, Rotterdamu 
a Štokholmu, smerníc REACH, Seveso III 
a Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní 
ovzdušia prechádzajúcom hranicami 
štátov.

_________________ _________________

8 Agenda 2030, rezolúcia VZ OSN z 25. 
septembra 2015.

8 Agenda 2030, rezolúcia VZ OSN z 25. 
septembra 2015.

9 93/626/EHS: Rozhodnutie Rady 
z 25. októbra 1993 o uzavretí Dohovoru 
o biologickej diverzite, (Ú. v. ES L 309, 
13.12.1993, s. 1).

9 93/626/EHS: Rozhodnutie Rady 
z 25. októbra 1993 o uzavretí Dohovoru 
o biologickej diverzite, (Ú. v. ES L 309, 
13.12.1993, s. 1).

10 Ú. v. EÚ L 282, 19.10.2016, s. 4. 10 Ú. v. EÚ L 282, 19.10.2016, s. 4.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 84
Benedek Jávor
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Na splnenie ústredných cieľov je 
obzvlášť dôležité vykonávanie balíka 
predpisov o obehovom hospodárstve11, 
rámca politík v oblasti klímy a energetiky 
na obdobie do roku 203012,13,14, právnych 
predpisov Únie v oblasti ochrany prírody15, 
ako aj príslušných politík 16,17,18,19,20.

(6) Na splnenie ústredných cieľov je 
obzvlášť dôležité plnohodnotné
vykonávanie prebiehajúceho a budúceho 
environmentálneho akčného programu10a

zahŕňajúceho všetky témy prioritných 
oblastí, balíka predpisov o obehovom 
hospodárstve11, rámca politík v oblasti 
klímy a energetiky na obdobie do roku 
203012,13,14, stratégie EÚ pre oblasť 
biodiverzity14a, smernice o vtákoch14b

a biotopoch14c a súvisiaci akčný plán pre 
prírodu15, a akýchkoľvek súvisiacich
právnych predpisov Únie v oblasti ochrany 
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prírody15, ako aj príslušných politík 
16,17,18,19,20.

_________________ _________________

10a Rozhodnutie Európskeho parlamentu 
a Rady č. 1386/2013/EÚ z 20. novembra 
2013 o všeobecnom environmentálnom 
akčnom programe Únie do roku 2020 
„Dobrý život v rámci možností našej 
planéty“ (Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 
171).

11 COM(2015) 614 final, 2.12.2015. 11 COM(2015) 614 final, 2.12.2015.

12 Rámec politík v oblasti klímy 
a energetiky na obdobie do roku 2030, 
COM(2014) 15, 22.1.2014.

12 Rámec politík v oblasti klímy 
a energetiky na obdobie do roku 2030, 
COM(2014) 15, 22.1.2014.

13 Stratégia EÚ pre adaptáciu na zmenu 
klímy, COM(2013) 216, 16.4.2013.

13 Stratégia EÚ pre adaptáciu na zmenu 
klímy, COM(2013) 216, 16.4.2013.

14 Balík Čistá energia pre všetkých 
Európanov, COM(2016) 860, 30.11.2016.

14 Balík Čistá energia pre všetkých 
Európanov, COM(2016) 860, 30.11.2016.

14a Naše životné poistenie, náš prírodný 
kapitál: stratégia EÚ v oblasti biodiverzity 
do roku 2020, COM/2011/0244 final.

14b Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 o 
ochrane voľne žijúceho vtáctva.

14c Smernica Rady 92/43/EHS z 21. mája 
1992 o ochrane prirodzených biotopov a 
voľne žijúcich živočíchov a rastlín.

15 Akčný plán pre ľudí, prírodu 
a hospodárstvo, 
COM(2017) 198, 27.4.2017.

15 Akčný plán pre ľudí, prírodu 
a hospodárstvo, 
COM(2017) 198, 27.4.2017.

16 Program Čisté ovzdušie pre Európu, 
COM(2013) 918.

16 Program Čisté ovzdušie pre Európu, 
COM(2013) 918.

17 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2000/60/ES z 23. októbra 2000, 
ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre 
opatrenia Spoločenstva v oblasti vodného 
hospodárstva (Ú. v. ES L 327, 22.12.2000, 
s. 1).

17 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2000/60/ES z 23. októbra 2000, 
ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre 
opatrenia Spoločenstva v oblasti vodného 
hospodárstva (Ú. v. ES L 327, 22.12.2000, 
s. 1).

18 Tematická stratégia na ochranu pôdy, 
COM(2006) 231.

18 Tematická stratégia na ochranu pôdy, 
COM(2006) 231.

19 Stratégia pre nízkoemisnú mobilitu, 
COM(2016) 501 final.

19 Stratégia pre nízkoemisnú mobilitu, 
COM(2016) 501 final.



AM\1166178SK.docx 19/113 PE629.443v01-00

SK

20 Akčný plán na infraštruktúru pre 
alternatívne palivá podľa článku 10 ods. 6 
smernice 2014/94/EÚ, 8.11.2017.

20 Akčný plán na infraštruktúru pre 
alternatívne palivá podľa článku 10 ods. 6 
smernice 2014/94/EÚ, 8.11.2017.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 85
Michel Dantin, Nicola Caputo, Maurice Ponga, Annie Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, 
Angélique Delahaye

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Na splnenie ústredných cieľov je 
obzvlášť dôležité vykonávanie balíka 
predpisov o obehovom hospodárstve11, 
rámca politík v oblasti klímy a energetiky 
na obdobie do roku 203012,13,14, právnych 
predpisov Únie v oblasti ochrany prírody15, 
ako aj príslušných politík 16,17,18,19,20.

(6) Na splnenie ústredných cieľov je 
obzvlášť dôležité vykonávanie balíka 
predpisov o obehovom hospodárstve11, 
rámca politík v oblasti klímy a energetiky 
na obdobie do roku 203012,13,14, právnych 
predpisov Únie v oblasti ochrany prírody15, 
ako aj príslušných politík 16,17,18,19,20,20a.

_________________ _________________

11 COM(2015) 614 final, 2.12.2015. 11 COM(2015) 614 final, 2.12.2015.

12 Rámec politík v oblasti klímy 
a energetiky na obdobie do roku 2030, 
COM(2014) 15, 22.1.2014.

12 Rámec politík v oblasti klímy 
a energetiky na obdobie do roku 2030, 
COM(2014) 15, 22.1.2014.

13 Stratégia EÚ pre adaptáciu na zmenu 
klímy, COM(2013) 216, 16.4.2013.

13 Stratégia EÚ pre adaptáciu na zmenu 
klímy, COM(2013) 216, 16.4.2013.

14 Balík Čistá energia pre všetkých 
Európanov, COM(2016) 860, 30.11.2016.

14 Balík Čistá energia pre všetkých 
Európanov, COM(2016) 860, 30.11.2016.

15 Akčný plán pre ľudí, prírodu 
a hospodárstvo, 
COM(2017) 198, 27.4.2017.

15 Akčný plán pre ľudí, prírodu 
a hospodárstvo, 
COM(2017) 198, 27.4.2017.

16 Program Čisté ovzdušie pre Európu, 
COM(2013) 918.

16 Program Čisté ovzdušie pre Európu, 
COM(2013) 918.

17 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2000/60/ES z 23. októbra 2000, 
ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre 
opatrenia Spoločenstva v oblasti vodného 
hospodárstva (Ú. v. ES L 327, 22.12.2000, 
s. 1).

17 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2000/60/ES z 23. októbra 2000, 
ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre 
opatrenia Spoločenstva v oblasti vodného 
hospodárstva (Ú. v. ES L 327, 22.12.2000, 
s. 1).



PE629.443v01-00 20/113 AM\1166178SK.docx

SK

18 Tematická stratégia na ochranu pôdy, 
COM(2006) 231.

18 Tematická stratégia na ochranu pôdy, 
COM(2006) 231.

19 Stratégia pre nízkoemisnú mobilitu, 
COM(2016) 501 final.

19 Stratégia pre nízkoemisnú mobilitu, 
COM(2016) 501 final.

20 Akčný plán na infraštruktúru pre 
alternatívne palivá podľa článku 10 ods. 6 
smernice 2014/94/EÚ, 8.11.2017.

20 Akčný plán na infraštruktúru pre 
alternatívne palivá podľa článku 10 ods. 6 
smernice 2014/94/EÚ, 8.11.2017.

20a Nariadenie (EÚ) o minimálnych 
požiadavkách na opätovné využívanie 
vody.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 86
Younous Omarjee

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Na splnenie ústredných cieľov je 
obzvlášť dôležité vykonávanie balíka 
predpisov o obehovom hospodárstve11, 
rámca politík v oblasti klímy a energetiky 
na obdobie do roku 203012,13,14, právnych 
predpisov Únie v oblasti ochrany prírody15, 
ako aj príslušných politík 16,17,18,19,20.

(6) Na splnenie ústredných cieľov je 
obzvlášť dôležité vykonávanie balíka 
predpisov o obehovom hospodárstve11, 
rámca politík v oblasti klímy a energetiky 
na obdobie do roku 203012,13,14, právnych 
predpisov Únie v oblasti ochrany prírody15, 
ako aj príslušných politík16,17,18,19,20, 
nariadenia REACH a nariadení 
o pesticídoch a biocídnych výrobkoch.

_________________ _________________

11 COM(2015) 614 final, 2.12.2015. 11 COM(2015) 614 final, 2.12.2015.

12 Rámec politík v oblasti klímy 
a energetiky na obdobie do roku 2030, 
COM(2014) 15, 22.1.2014.

12 Rámec politík v oblasti klímy 
a energetiky na obdobie do roku 2030, 
COM(2014) 15, 22.1.2014.

13 Stratégia EÚ pre adaptáciu na zmenu 
klímy, COM(2013) 216, 16.4.2013.

13 Stratégia EÚ pre adaptáciu na zmenu 
klímy, COM(2013) 216, 16.4.2013.

14 Balík Čistá energia pre všetkých 
Európanov, COM(2016) 860, 30.11.2016.

14 Balík Čistá energia pre všetkých 
Európanov, COM(2016) 860, 30.11.2016.

15 Akčný plán pre ľudí, prírodu 
a hospodárstvo, 
COM(2017) 198, 27.4.2017.

15 Akčný plán pre ľudí, prírodu 
a hospodárstvo, 
COM(2017) 198, 27.4.2017.
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16 Program Čisté ovzdušie pre Európu, 
COM(2013) 918.

16 Program Čisté ovzdušie pre Európu, 
COM(2013) 918.

17 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2000/60/ES z 23. októbra 2000, 
ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre 
opatrenia Spoločenstva v oblasti vodného 
hospodárstva (Ú. v. ES L 327, 22.12.2000, 
s. 1).

17 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2000/60/ES z 23. októbra 2000, 
ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre 
opatrenia Spoločenstva v oblasti vodného 
hospodárstva (Ú. v. ES L 327, 22.12.2000, 
s. 1).

18 Tematická stratégia na ochranu pôdy, 
COM(2006) 231.

18 Tematická stratégia na ochranu pôdy, 
COM(2006) 231.

19 Stratégia pre nízkoemisnú mobilitu, 
COM(2016) 501 final.

19 Stratégia pre nízkoemisnú mobilitu, 
COM(2016) 501 final.

20 Akčný plán na infraštruktúru pre 
alternatívne palivá podľa článku 10 ods. 6 
smernice 2014/94/EÚ, 8.11.2017.

20 Akčný plán na infraštruktúru pre 
alternatívne palivá podľa článku 10 ods. 6 
smernice 2014/94/EÚ, 8.11.2017.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 87
Benedek Jávor
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6a) Európska únia prikladá veľký 
význam dlhodobej udržateľnosti výsledkov 
projektov programu LIFE, teda 
schopnosti zabezpečiť a udržiavať ich po 
vykonaní projektu, okrem iného 
pokračovaním, opakovaním a/alebo 
presunom. To znamená osobitné 
požiadavky kladené na žiadateľov, ako aj 
potrebu záruk na úrovni EÚ s cieľom 
zabezpečiť, aby iné projekty financované 
z prostriedkov EÚ neohrozovali výsledky 
akýchkoľvek vykonaných projektov 
programu LIFE.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 88
Benedek Jávor
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) Plnenie záväzkov Únie v rámci 
Parížskej dohody o zmene klímy si 
vyžaduje transformáciu Únie na 
energeticky účinnú, nízkouhlíkovú 
spoločnosť odolnú proti zmene klímy. To 
si zas vyžaduje akcie, ktoré prispejú 
k vykonávaniu rámca politík v oblasti 
klímy a energetiky na obdobie do roku 
2030 a integrovaných národných plánov 
členských štátov v oblasti energetiky 
a klímy a príprav pre dlhodobú stratégiu 
Únie v oblasti energetiky a klímy do 
polovice storočia, a to najmä v sektoroch, 
ktoré najviac prispievajú k súčasnej úrovni 
produkcie CO2 a úrovni znečistenia. 
Program by mal obsahovať aj opatrenia, 
ktoré prispejú k vykonávaniu politiky Únie 
v oblasti adaptácie na zmenu klímy, ktorej 
cieľom je znížiť citlivosť na nežiaduce 
účinky zmeny klímy.

(7) Plnenie záväzkov Únie v rámci 
Parížskej dohody o zmene klímy
a zlepšovanie úsilia Únie o plnenie cieľov 
trvalo udržateľného rozvoja si vyžaduje 
transformáciu Únie na energeticky účinnú 
spoločnosť efektívne využívajúcu zdroje, 
s nulovou bilanciou emisií a odolnú proti 
zmene klímy. To si zas vyžaduje akcie, 
ktoré prispejú k vykonávaniu rámca politík 
v oblasti klímy a energetiky na obdobie do 
roku 2030 a integrovaných národných 
plánov členských štátov v oblasti 
energetiky a klímy a príprav pre dlhodobú 
stratégiu Únie v oblasti dekarbonizácie do 
polovice storočia a jej vykonávania, a to 
najmä v sektoroch, ktoré najviac 
prispievajú k súčasnej úrovni produkcie 
CO2 a úrovni znečistenia. Mnohé z týchto 
opatrení budú mať významný prínos pre 
zdravie a dobré životné podmienky 
občanov EÚ. Program by mal obsahovať aj 
opatrenia, ktoré prispejú k vykonávaniu 
politiky Únie v oblasti adaptácie na zmenu 
klímy, ktorej cieľom je znížiť citlivosť na 
nežiaduce účinky zmeny klímy.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 89
Younous Omarjee

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) Plnenie záväzkov Únie v rámci 
Parížskej dohody o zmene klímy si 

(7) Plnenie záväzkov Únie v rámci 
Parížskej dohody o zmene klímy si 
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vyžaduje transformáciu Únie na 
energeticky účinnú, nízkouhlíkovú 
spoločnosť odolnú proti zmene klímy. To 
si zas vyžaduje akcie, ktoré prispejú 
k vykonávaniu rámca politík v oblasti 
klímy a energetiky na obdobie do roku 
2030 a integrovaných národných plánov 
členských štátov v oblasti energetiky 
a klímy a príprav pre dlhodobú stratégiu 
Únie v oblasti energetiky a klímy do 
polovice storočia, a to najmä v sektoroch, 
ktoré najviac prispievajú k súčasnej úrovni 
produkcie CO2 a úrovni znečistenia. 
Program by mal obsahovať aj opatrenia, 
ktoré prispejú k vykonávaniu politiky Únie 
v oblasti adaptácie na zmenu klímy, ktorej 
cieľom je znížiť citlivosť na nežiaduce 
účinky zmeny klímy.

vyžaduje transformáciu Únie na 
energeticky účinnú, nízkouhlíkovú 
spoločnosť odolnú proti zmene klímy. To 
si zas vyžaduje akcie, ktoré prispejú 
k vykonávaniu rámca politík v oblasti 
klímy a energetiky na obdobie do roku 
2030 a integrovaných národných plánov 
členských štátov v oblasti energetiky 
a klímy a príprav pre dlhodobú stratégiu 
Únie v oblasti energetiky a klímy do
polovice storočia, a to najmä v sektoroch, 
ktoré najviac prispievajú k súčasnej úrovni 
produkcie CO2 a úrovni znečistenia, ako aj 
akcie zamerané na zníženie rozsahu 
a ukončenie ťažby, využívania 
a dotovania fosílnych palív. Program by 
mal obsahovať aj opatrenia, ktoré prispejú 
k vykonávaniu politiky Únie v oblasti 
adaptácie na zmenu klímy a jej 
zmiernenia, ktorej cieľom je znížiť 
citlivosť na nežiaduce účinky zmeny 
klímy.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 90
Mireille D'Ornano

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) Plnenie záväzkov Únie v rámci 
Parížskej dohody o zmene klímy si 
vyžaduje transformáciu Únie na 
energeticky účinnú, nízkouhlíkovú 
spoločnosť odolnú proti zmene klímy. To
si zas vyžaduje akcie, ktoré prispejú 
k vykonávaniu rámca politík v oblasti 
klímy a energetiky na obdobie do roku 
2030 a integrovaných národných plánov 
členských štátov v oblasti energetiky 
a klímy a príprav pre dlhodobú stratégiu 
Únie v oblasti energetiky a klímy do 
polovice storočia, a to najmä v sektoroch, 
ktoré najviac prispievajú k súčasnej úrovni 

(7) Plnenie záväzkov Únie v rámci 
Parížskej dohody o zmene klímy si 
vyžaduje transformáciu Únie na 
energeticky účinnú, nízkouhlíkovú 
spoločnosť odolnú proti zmene klímy. Táto 
transformácia nie je ešte ani zďaleka 
ukončená, ako to dosvedčuje najmä 
zvýšenie uhlíkových emisií v celej Únii 
v rokoch 2016 a 2017. Táto transformácia 
si zas vyžaduje akcie, ktoré prispejú 
k vykonávaniu rámca politík v oblasti 
klímy a energetiky na obdobie do roku 
2030 a integrovaných národných plánov 
členských štátov v oblasti energetiky 
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produkcie CO2 a úrovni znečistenia. 
Program by mal obsahovať aj opatrenia, 
ktoré prispejú k vykonávaniu politiky Únie 
v oblasti adaptácie na zmenu klímy, ktorej 
cieľom je znížiť citlivosť na nežiaduce 
účinky zmeny klímy.

a klímy a príprav pre dlhodobú stratégiu 
Únie v oblasti energetiky a klímy do 
polovice storočia, a to najmä v sektoroch, 
ktoré najviac prispievajú k súčasnej úrovni 
produkcie CO2 a úrovni znečistenia. 
Program by mal obsahovať aj opatrenia, 
ktoré prispejú k vykonávaniu politiky Únie 
v oblasti adaptácie na zmenu klímy, ktorej 
cieľom je znížiť citlivosť na nežiaduce 
účinky zmeny klímy.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 91
Nicola Caputo, Soledad Cabezón Ruiz, Susanne Melior, Simona Bonafè, Monika 
Beňová, Jo Leinen

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) Plnenie záväzkov Únie v rámci 
Parížskej dohody o zmene klímy si 
vyžaduje transformáciu Únie na 
energeticky účinnú, nízkouhlíkovú 
spoločnosť odolnú proti zmene klímy. To 
si zas vyžaduje akcie, ktoré prispejú 
k vykonávaniu rámca politík v oblasti 
klímy a energetiky na obdobie do roku 
2030 a integrovaných národných plánov 
členských štátov v oblasti energetiky 
a klímy a príprav pre dlhodobú stratégiu 
Únie v oblasti energetiky a klímy do 
polovice storočia, a to najmä v sektoroch, 
ktoré najviac prispievajú k súčasnej úrovni 
produkcie CO2 a úrovni znečistenia. 
Program by mal obsahovať aj opatrenia, 
ktoré prispejú k vykonávaniu politiky Únie 
v oblasti adaptácie na zmenu klímy, ktorej 
cieľom je znížiť citlivosť na nežiaduce 
účinky zmeny klímy.

(7) Plnenie záväzkov Únie v rámci 
Parížskej dohody o zmene klímy si 
vyžaduje transformáciu Únie na obehovú, 
energeticky účinnú, nízkouhlíkovú 
spoločnosť založenú na obnoviteľných 
zdrojoch energie a odolnú proti zmene 
klímy. To si zas vyžaduje akcie, ktoré 
prispejú k vykonávaniu cieľov Európskej 
únie na obdobie do roku 2030 
dohodnutých v právnych predpisoch 
v oblasti klímy a energetiky 
a integrovaných národných plánov 
členských štátov v oblasti energetiky 
a klímy a príprav pre dlhodobú stratégiu 
Únie v oblasti energetiky a klímy do 
polovice storočia, a to najmä v sektoroch, 
ktoré najviac prispievajú k súčasnej úrovni 
produkcie skleníkových plynov a úrovni 
znečistenia. Program by mal obsahovať aj 
opatrenia, ktoré prispejú k vykonávaniu 
politiky Únie v oblasti adaptácie na zmenu 
klímy, ktorej cieľom je znížiť citlivosť na 
nežiaduce účinky zmeny klímy.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 92
Benedek Jávor
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Prechod na čistú energiu je 
základným prínosom k zmierneniu zmeny 
klímy, ktorý bude mať súvisiace prínosy 
pre životné prostredie. Akcie na budovanie 
kapacít podporujúce prechod na čistú 
energiu, ktoré sú do roku 2020 
financované v rámci programu Horizont 
2020, by mali byť začlenené do programu 
LIFE, keďže ich cieľom nie je financovať 
excelentnosť a vytvárať inovácie, ale 
uľahčiť využívanie už dostupných 
technológií, ktoré prispejú k zmierňovaniu 
zmeny klímy. Zahrnutím týchto činností 
zameraných na budovanie kapacít do 
programu LIFE sa vytvára potenciál 
synergií medzi jeho podprogramami 
a zvyšuje sa celková súdržnosť 
financovania zo strany Únie. Vzhľadom na 
uvedené skutočnosti by sa mali zbierať 
a rozširovať údaje týkajúce sa využívania 
existujúcich výskumných a inovačných 
riešení v projektoch programu LIFE 
vrátane projektov programu Európsky 
horizont a jeho predchodcov.

(8) Prechod na vysoko energeticky 
účinný systém založený v plnej miere na 
obnoviteľných zdrojoch energie je 
základným prínosom k zmierneniu zmeny 
klímy, ktorý bude mať súvisiace prínosy 
pre životné prostredie. Akcie na budovanie 
kapacít podporujúce prechod na vysoko 
energeticky účinný systém založený 
v plnej miere na obnoviteľných zdrojoch 
energie, ktoré sú do roku 2020 financované 
v rámci programu Horizont 2020, by mali 
byť začlenené do programu LIFE, keďže 
ich cieľom nie je financovať excelentnosť 
a vytvárať inovácie, ale uľahčiť využívanie 
už dostupných technológií s čoraz nižšími 
nákladmi najmä na zlepšenia v oblasti 
energetickej účinnosti, ktoré prispejú 
k zmierňovaniu zmeny klímy. Zahrnutím 
týchto činností zameraných na budovanie 
kapacít do programu LIFE sa vytvára 
potenciál synergií medzi jeho 
podprogramami a zvyšuje sa celková 
súdržnosť financovania zo strany Únie. 
Vzhľadom na uvedené skutočnosti by sa 
mali zbierať a rozširovať údaje týkajúce sa 
využívania existujúcich výskumných 
a inovačných riešení v projektoch 
programu LIFE vrátane projektov 
programu Európsky horizont a jeho 
predchodcov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 93
Michel Dantin, Pilar Ayuso, Annie Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, Angélique 
Delahaye
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Prechod na čistú energiu je 
základným prínosom k zmierneniu zmeny 
klímy, ktorý bude mať súvisiace prínosy 
pre životné prostredie. Akcie na budovanie 
kapacít podporujúce prechod na čistú 
energiu, ktoré sú do roku 2020 financované 
v rámci programu Horizont 2020, by mali 
byť začlenené do programu LIFE, keďže 
ich cieľom nie je financovať excelentnosť 
a vytvárať inovácie, ale uľahčiť využívanie 
už dostupných technológií, ktoré prispejú 
k zmierňovaniu zmeny klímy. Zahrnutím 
týchto činností zameraných na budovanie
kapacít do programu LIFE sa vytvára 
potenciál synergií medzi jeho 
podprogramami a zvyšuje sa celková 
súdržnosť financovania zo strany Únie. 
Vzhľadom na uvedené skutočnosti by sa 
mali zbierať a rozširovať údaje týkajúce sa 
využívania existujúcich výskumných 
a inovačných riešení v projektoch 
programu LIFE vrátane projektov 
programu Európsky horizont a jeho 
predchodcov.

(8) Prechod na čistú energiu je 
základným prínosom k zmierneniu zmeny 
klímy, ktorý bude mať súvisiace prínosy 
pre životné prostredie. Akcie na budovanie 
kapacít podporujúce prechod na čistú 
energiu, ktoré sú do roku 2020 financované 
v rámci programu Horizont 2020, by mali 
byť začlenené do programu LIFE, keďže 
ich cieľom nie je financovať excelentnosť 
a vytvárať inovácie, ale uľahčiť využívanie 
už dostupných technológií, ktoré prispejú 
k zmierňovaniu zmeny klímy. Program by 
mal zahŕňať všetky sektory zapojené do 
prechodu na čistú energiu, ako sú 
výrobcovia elektriny, budovy, priemysel, 
doprava a poľnohospodárstvo. Zahrnutím 
týchto činností zameraných na budovanie 
kapacít do programu LIFE sa vytvára 
potenciál synergií medzi jeho 
podprogramami a zvyšuje sa celková 
súdržnosť financovania zo strany Únie. 
Vzhľadom na uvedené skutočnosti by sa 
mali zbierať a rozširovať údaje týkajúce sa 
využívania existujúcich výskumných 
a inovačných riešení v projektoch 
programu LIFE vrátane projektov 
programu Európsky horizont a jeho 
predchodcov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 94
Luke Ming Flanagan

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Prechod na čistú energiu je 
základným prínosom k zmierneniu zmeny 

(8) Prechod na čistú energiu, a to aj 
prostredníctvom domácej výroby 
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klímy, ktorý bude mať súvisiace prínosy 
pre životné prostredie. Akcie na budovanie 
kapacít podporujúce prechod na čistú 
energiu, ktoré sú do roku 2020 financované 
v rámci programu Horizont 2020, by mali 
byť začlenené do programu LIFE, keďže 
ich cieľom nie je financovať excelentnosť 
a vytvárať inovácie, ale uľahčiť využívanie 
už dostupných technológií, ktoré prispejú 
k zmierňovaniu zmeny klímy. Zahrnutím 
týchto činností zameraných na budovanie
kapacít do programu LIFE sa vytvára 
potenciál synergií medzi jeho 
podprogramami a zvyšuje sa celková 
súdržnosť financovania zo strany Únie. 
Vzhľadom na uvedené skutočnosti by sa 
mali zbierať a rozširovať údaje týkajúce sa 
využívania existujúcich výskumných 
a inovačných riešení v projektoch 
programu LIFE vrátane projektov 
programu Európsky horizont a jeho 
predchodcov.

a domáceho využívania, je základným 
prínosom k zmierneniu zmeny klímy, ktorý 
bude mať súvisiace prínosy pre životné 
prostredie. Akcie na budovanie kapacít 
podporujúce prechod na čistú energiu, 
ktoré sú do roku 2020 financované v rámci 
programu Horizont 2020 a ktoré zahŕňajú 
uvedenú domácu výrobu energie zo 
slnečnej/veternej atď. energie, by mali byť 
začlenené do programu LIFE, keďže ich 
cieľom nie je financovať excelentnosť 
a vytvárať inovácie, ale uľahčiť využívanie 
už dostupných technológií, ktoré prispejú 
k zmierňovaniu zmeny klímy. Zahrnutím 
týchto činností zameraných na budovanie 
kapacít do programu LIFE sa vytvára 
potenciál synergií medzi jeho 
podprogramami a zvyšuje sa celková 
súdržnosť financovania zo strany Únie. 
Vzhľadom na uvedené skutočnosti by sa 
mali zbierať a rozširovať údaje týkajúce sa 
využívania existujúcich výskumných 
a inovačných riešení v projektoch 
programu LIFE vrátane projektov 
programu Európsky horizont a jeho 
predchodcov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 95
Benedek Jávor
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) Na základe posúdení vplyvu 
právnych predpisov týkajúcich sa čistej 
energie sa odhaduje, že na splnenie cieľov 
Únie v oblasti energetiky do roku 2030 
budú v období rokov 2021 – 2030 potrebné 
ďalšie investície vo výške 177 miliárd 
EUR ročne. Najväčšie medzery sa týkajú 
investícií do dekarbonizácie budov 
(energetická efektívnosť a obnoviteľné 

(9) Na základe posúdení vplyvu 
právnych predpisov týkajúcich sa čistej 
energie sa odhaduje, že na splnenie cieľov 
Únie v oblasti energetiky do roku 2030 
budú v období rokov 2021 – 2030 potrebné 
ďalšie investície vo výške 177 miliárd 
EUR ročne. Najväčšie medzery sa týkajú 
investícií do dekarbonizácie budov 
(energetická efektívnosť a obnoviteľné 
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zdroje energie malého rozsahu), kde je 
potrebné sústrediť kapitál do projektov, 
ktoré majú vysoko distribuovaný charakter. 
Jedným z cieľov podprogramu Prechod na 
čistú energiu je budovanie kapacít na 
rozvoj a zoskupovanie projektov, čím sa 
podporí čerpanie finančných prostriedkov 
z európskych štrukturálnych a investičných 
fondov a urýchlia sa investície do čistej
energie, a to aj s využitím finančných 
nástrojov poskytovaných v rámci 
Programu InvestEU.

zdroje energie malého rozsahu), kde je 
potrebné sústrediť kapitál do projektov, 
ktoré majú vysoko distribuovaný charakter. 
Jedným z cieľov podprogramu 
Obnoviteľné zdroje energie, energetická 
účinnosť a komunity udržateľnej 
energetiky je budovanie kapacít na rozvoj 
a zoskupovanie projektov, čím sa podporí 
čerpanie finančných prostriedkov 
z európskych štrukturálnych a investičných 
fondov a urýchlia sa investície do 
obnoviteľných zdrojov energie
a energetickej účinnosti, a to aj s využitím 
finančných nástrojov poskytovaných 
v rámci Programu InvestEU.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 96
Luke Ming Flanagan

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) Na základe posúdení vplyvu 
právnych predpisov týkajúcich sa čistej 
energie sa odhaduje, že na splnenie cieľov 
Únie v oblasti energetiky do roku 2030 
budú v období rokov 2021 – 2030 potrebné 
ďalšie investície vo výške 177 miliárd 
EUR ročne. Najväčšie medzery sa týkajú 
investícií do dekarbonizácie budov 
(energetická efektívnosť a obnoviteľné 
zdroje energie malého rozsahu), kde je 
potrebné sústrediť kapitál do projektov, 
ktoré majú vysoko distribuovaný charakter. 
Jedným z cieľov podprogramu Prechod na 
čistú energiu je budovanie kapacít na 
rozvoj a zoskupovanie projektov, čím sa 
podporí čerpanie finančných prostriedkov 
z európskych štrukturálnych a investičných 
fondov a urýchlia sa investície do čistej 
energie, a to aj s využitím finančných 
nástrojov poskytovaných v rámci 
Programu InvestEU.

(Netýka sa slovenskej verzie.)
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 97
Benedek Jávor
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9a) Program LIFE má veľký potenciál 
podporovať pilotné a demonštračné 
projekty v oblasti ekoinovácií 
a prírodných riešení, ktoré do mestských 
oblastí, krajiny a morského prostredia 
prinášajú prírodu a prírodné rysy 
a procesy a generujú pri tom sociálne 
a hospodárske prínosy. V tomto smere má 
kľúčový význam súlad s výskumnými 
a inovačnými programami vrátane 
programu Európsky horizont, ako aj 
uľahčovanie vysokej miery využívania 
nástroja NCFF, ktorý umožňuje ochranu 
prírody, rozvoj zelenej infraštruktúry, 
udržateľné využívanie pôdy, 
poľnohospodárstvo a riešenia v oblasti 
správy lesov, pôd a vôd.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 98
Benedek Jávor
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) Synergie s programom Európsky 
horizont by mali zabezpečiť, že počas jeho 
strategického plánovacieho procesu 
v oblasti výskumu a inovácií budú zistené 
potreby výskumu a inovácií na riešenie 
výziev týkajúcich sa životného prostredia, 

(10) Synergie s programom Európsky 
horizont by mali zabezpečiť, že počas jeho 
strategického plánovacieho procesu 
v oblasti výskumu a inovácií budú zistené 
potreby výskumu a inovácií na riešenie 
výziev týkajúcich sa životného prostredia, 
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klímy a energetiky v rámci EÚ. Program 
LIFE by mal mať aj naďalej urýchľovaciu 
úlohu pri vykonávaní politiky a právnych 
predpisov EÚ v oblasti životného 
prostredia, klímy a čistej energie, a to aj 
využívaním a aplikovaním výsledkov 
výskumu a inovácií z Európskeho 
horizontu, a pomáhať pri ich zavádzaní vo 
väčšom rozsahu tam, kde to pomôže pri 
problémoch spojených so životným 
prostredím, s klímou a prechodom na čistú 
energiu. Európska rada pre inováciu 
v rámci programu Európsky horizont 
poskytuje podporu na rozšírenie 
a komercializáciu nových priekopníckych 
myšlienok, ktoré môžu vzísť 
z implementácie projektov LIFE.

klímy a energetiky v rámci EÚ. Program 
LIFE by mal mať aj naďalej urýchľovaciu 
úlohu pri vykonávaní právnych predpisov 
EÚ v oblasti životného prostredia, klímy 
a čistej energie a politiky EÚ v oblasti 
dekarbonizácie, a to aj využívaním 
a aplikovaním výsledkov výskumu 
a inovácií z Európskeho horizontu, okrem 
iného v oblastiach integrovaného 
územného plánovania v mestách 
a transdisciplinárneho územného 
plánovania krajiny, a pomáhať pri ich 
zavádzaní vo väčšom rozsahu tam, kde to 
pomôže pri problémoch spojených so 
životným prostredím, s klímou, 
s udržateľnou spotrebou a výrobou, 
s potravinovou bezpečnosťou
a prechodom na čistú energiu. Európska 
rada pre inováciu v rámci programu 
Európsky horizont poskytuje podporu na 
rozšírenie a komercializáciu nových 
priekopníckych myšlienok, ktoré môžu 
vzísť z implementácie projektov LIFE.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 99
Benedek Jávor
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) Z najnovšieho balíka týkajúceho sa 
preskúmania vykonávania 
environmentálnych právnych predpisov21

vyplýva, že sa vyžaduje značný pokrok na 
urýchlenie vykonávania acquis Únie 
v oblasti životného prostredia a na lepšie 
začlenenie cieľov v oblasti životného 
prostredia a klímy do ďalších politík. 
Program by mal preto mať urýchľovaciu 
úlohu na dosiahnutie požadovaného 
pokroku prostredníctvom vyvíjania, 
testovania a reprodukovania nových 

(12) Z najnovšieho balíka týkajúceho sa 
preskúmania vykonávania 
environmentálnych právnych predpisov21

vyplýva, že sa vyžaduje značný pokrok na 
urýchlenie vykonávania acquis Únie 
v oblasti životného prostredia a na lepšie 
začlenenie a uplatňovanie hľadiska cieľov 
v oblasti životného prostredia, biodiverzity
a klímy do ďalších politík. Program by mal 
preto mať urýchľovaciu úlohu v oblasti 
riešenia horizontálnych, systémových 
výziev, ako aj základných príčin 
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prístupov, podporovania tvorby politiky, 
jej monitorovania a preskúmania, 
posilňovania zapájania zainteresovaných 
strán, mobilizácie investícií v rámci 
investičných programov Únie alebo iných 
finančných zdrojov a podporovania akcií 
na prekonanie rozličných prekážok 
brániacich účinnému vykonávaniu 
kľúčových plánov vyžadovaných v súlade 
s právnymi predpismi v oblasti životného 
prostredia. 

nedostatkov v oblasti vykonávania, ako sú 
určené v uvedenom preskúmaní a na 
dosiahnutie požadovaného pokroku 
prostredníctvom budovania kapacít, 
vyvíjania, testovania a reprodukovania 
nových prístupov, podporovania tvorby 
kompatibilnej politiky, jej monitorovania a 
preskúmania, dobrej správy vecí 
verejných, zvyšovania informovanosti 
a posilneného zapájania zainteresovaných 
strán vrátane regionálnych a miestnych 
orgánov, MVO, výskumných 
a podnikateľských subjektov, mobilizácie 
investícií v rámci investičných programov 
Únie alebo iných finančných zdrojov a 
podporovania akcií na prekonanie 
rozličných prekážok brániacich účinnému 
vykonávaniu existujúcich právnych 
predpisov v oblasti životného prostredia. 

_________________ _________________

21 Oznámenie Komisie Európskemu 
parlamentu, Rade, Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru 
a Výboru regiónov – Preskúmanie 
vykonávania environmentálnych právnych 
predpisov EÚ: Spoločné výzvy a ako spojiť 
úsilie na dosiahnutie lepších výsledkov 
[COM(2017) 63 final].

21 Oznámenie Komisie Európskemu 
parlamentu, Rade, Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru 
a Výboru regiónov – Preskúmanie 
vykonávania environmentálnych právnych 
predpisov EÚ: Spoločné výzvy a ako spojiť 
úsilie na dosiahnutie lepších výsledkov 
[COM(2017) 63 final].

Or. en

Pozmeňujúci návrh 100
Nicola Caputo, Soledad Cabezón Ruiz, Susanne Melior, Simona Bonafè, Monika 
Beňová, Jo Leinen

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) Z najnovšieho balíka týkajúceho sa 
preskúmania vykonávania 
environmentálnych právnych predpisov21

vyplýva, že sa vyžaduje značný pokrok na 
urýchlenie vykonávania acquis Únie 
v oblasti životného prostredia a na lepšie 

(12) Z najnovšieho balíka týkajúceho sa 
preskúmania vykonávania 
environmentálnych právnych predpisov21

vyplýva, že sa vyžaduje značný pokrok na 
urýchlenie vykonávania acquis Únie 
v oblasti životného prostredia a na lepšie 
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začlenenie cieľov v oblasti životného 
prostredia a klímy do ďalších politík. 
Program by mal preto mať urýchľovaciu 
úlohu na dosiahnutie požadovaného 
pokroku prostredníctvom vyvíjania, 
testovania a reprodukovania nových 
prístupov, podporovania tvorby politiky, 
jej monitorovania a preskúmania, 
posilňovania zapájania zainteresovaných 
strán, mobilizácie investícií v rámci 
investičných programov Únie alebo iných 
finančných zdrojov a podporovania akcií 
na prekonanie rozličných prekážok 
brániacich účinnému vykonávaniu 
kľúčových plánov vyžadovaných v súlade 
s právnymi predpismi v oblasti životného 
prostredia. 

začlenenie cieľov v oblasti životného 
prostredia a klímy do ďalších politík. 
Program by mal preto mať urýchľovaciu 
úlohu na dosiahnutie požadovaného 
pokroku prostredníctvom vyvíjania, 
testovania a reprodukovania nových 
prístupov, podporovania tvorby politiky, 
jej monitorovania a preskúmania, 
presadzovania väčšej informovanosti
a komunikácie, rozvoja dobrej správy vecí 
verejných, posilňovania zapájania 
zainteresovaných strán, mobilizácie 
investícií v rámci investičných programov 
Únie alebo iných finančných zdrojov a 
podporovania akcií na prekonanie 
rozličných prekážok brániacich účinnému 
vykonávaniu kľúčových plánov 
vyžadovaných v súlade s právnymi 
predpismi v oblasti životného prostredia. 

_________________ _________________

21 Oznámenie Komisie Európskemu 
parlamentu, Rade, Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru 
a Výboru regiónov – Preskúmanie 
vykonávania environmentálnych právnych 
predpisov EÚ: Spoločné výzvy a ako spojiť 
úsilie na dosiahnutie lepších výsledkov 
[COM(2017) 63 final].

21 Oznámenie Komisie Európskemu 
parlamentu, Rade, Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru 
a Výboru regiónov – Preskúmanie 
vykonávania environmentálnych právnych 
predpisov EÚ: Spoločné výzvy a ako spojiť 
úsilie na dosiahnutie lepších výsledkov 
[COM(2017) 63 final].

Or. en

Pozmeňujúci návrh 101
Benedek Jávor
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) Na zastavenie a zvrátenie straty 
biodiverzity vrátane morských 
ekosystémov je nevyhnutná podpora 
tvorby, vykonávania, presadzovania 
a posudzovania príslušných právnych 
predpisov a politík Únie, a to vrátane 

(13) Na zastavenie a zvrátenie straty 
biodiverzity a degradácie prírodného 
kapitálu a ekosystémových služieb, a to aj 
v morských a sladkovodných 
ekosystémoch, je nevyhnutná podpora 
tvorby, vykonávania, presadzovania 
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stratégie EÚ v oblasti biodiverzity do roku 
202022, smernice Rady 92/43/EHS23, 
smernice Európskeho parlamentu a Rady 
2009/147/ES24 a nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 1143/201425, 
konkrétne rozvíjaním vedomostnej 
základne v oblasti tvorby politiky a jej 
vykonávania prostredníctvom vyvíjania, 
testovania, demonštrovania a uplatňovania 
najlepších postupov a riešení v malom 
rozsahu alebo prispôsobených osobitným 
miestnym, regionálnym alebo národným 
kontextom vrátane integrovaných prístupov 
k vykonávaniu prioritných akčných rámcov 
vytvorených na základe smernice 
92/43/EHS. Únia by mala sledovať svoje 
výdavky súvisiace s biodiverzitou, aby si 
tak splnila povinnosť podávať správy 
podľa Dohovoru o biologickej diverzite. 
Mali by sa plniť aj požiadavky týkajúce sa 
sledovania stanovené v ďalších 
relevantných právnych predpisoch Únie.

a posudzovania príslušných právnych 
predpisov a politík Únie, a to vrátane 
stratégie EÚ v oblasti biodiverzity do roku 
202022, smernice Rady 92/43/EHS23, 
smernice Európskeho parlamentu a Rady 
2009/147/ES24 a nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 1143/201425, 
konkrétne rozvíjaním vedomostnej 
základne v oblasti tvorby politiky a jej 
vykonávania prostredníctvom vyvíjania, 
testovania, demonštrovania a uplatňovania 
najlepších postupov a riešení v malom 
rozsahu alebo prispôsobených osobitným 
miestnym, regionálnym alebo národným 
kontextom vrátane integrovaných prístupov 
k vykonávaniu prioritných akčných rámcov 
vytvorených na základe smernice 
92/43/EHS. 
Únia a členské štáty by mali systematicky 
sledovať svoje výdavky súvisiace 
s biodiverzitou vo všetkých finančných 
nástrojoch, ex ante aj ex post, kombinujúc 
pri tom prístupy zhora nadol a zdola 
nahor, a to okrem iného aby si tak splnili
povinnosť podávať správy podľa Dohovoru 
o biologickej diverzite. Mali by sa plniť aj 
požiadavky týkajúce sa sledovania 
stanovené v ďalších relevantných právnych 
predpisoch Únie.

__________________ __________________

22 COM(2011) 244 final. 22 COM(2011) 244 final.

23 Smernica Rady 92/43/EHS z 21. mája 
1992 o ochrane prirodzených biotopov 
a voľne žijúcich živočíchov a rastlín 
(Ú. v. ES L 206, 22.7.1992, s. 7).

23 Smernica Rady 92/43/EHS z 21. mája 
1992 o ochrane prirodzených biotopov 
a voľne žijúcich živočíchov a rastlín 
(Ú. v. ES L 206, 22.7.1992, s. 7).

24 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 
o ochrane voľne žijúceho vtáctva 
(Ú. v. EÚ L 20, 26.1.2010, s. 7).

24 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 
o ochrane voľne žijúceho vtáctva 
(Ú. v. EÚ L 20, 26.1.2010, s. 7).

25 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 1143/2014 
z 22. októbra 2014 o prevencii 
a manažmente introdukcie a šírenia 
inváznych nepôvodných druhov 
(Ú. v. EÚ L 317, 4.11.2014, s. 35).

25 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 1143/2014 
z 22. októbra 2014 o prevencii 
a manažmente introdukcie a šírenia 
inváznych nepôvodných druhov 
(Ú. v. EÚ L 317, 4.11.2014, s. 35).
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 102
Michel Dantin, Herbert Dorfmann, Maurice Ponga, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, 
Renaud Muselier, Ricardo Serrão Santos, Annie Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, 
Angélique Delahaye

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) Na zastavenie a zvrátenie straty 
biodiverzity vrátane morských 
ekosystémov je nevyhnutná podpora 
tvorby, vykonávania, presadzovania 
a posudzovania príslušných právnych 
predpisov a politík Únie, a to vrátane 
stratégie EÚ v oblasti biodiverzity do roku 
202022, smernice Rady 92/43/EHS23, 
smernice Európskeho parlamentu a Rady 
2009/147/ES24 a nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 1143/201425, 
konkrétne rozvíjaním vedomostnej 
základne v oblasti tvorby politiky a jej 
vykonávania prostredníctvom vyvíjania, 
testovania, demonštrovania a uplatňovania 
najlepších postupov a riešení v malom
rozsahu alebo prispôsobených osobitným 
miestnym, regionálnym alebo národným 
kontextom vrátane integrovaných prístupov 
k vykonávaniu prioritných akčných rámcov 
vytvorených na základe smernice 
92/43/EHS. Únia by mala sledovať svoje 
výdavky súvisiace s biodiverzitou, aby si 
tak splnila povinnosť podávať správy 
podľa Dohovoru o biologickej diverzite. 
Mali by sa plniť aj požiadavky týkajúce sa 
sledovania stanovené v ďalších 
relevantných právnych predpisoch Únie.

(13) Na zastavenie a zvrátenie straty 
biodiverzity vrátane morských 
ekosystémov, takisto ako náležitá správa 
fauny a flóry, najmä niektorých 
premnožených druhov, ako sú veľké 
mäsožravce, je nevyhnutná podpora 
tvorby, vykonávania, presadzovania 
a posudzovania príslušných právnych 
predpisov a politík Únie, a to vrátane 
stratégie EÚ v oblasti biodiverzity do roku 
202022, smernice Rady 92/43/EHS23, 
smernice Európskeho parlamentu a Rady 
2009/147/ES24 a nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 1143/201425, 
konkrétne rozvíjaním vedomostnej 
základne v oblasti tvorby politiky a jej 
vykonávania prostredníctvom vyvíjania, 
testovania, demonštrovania a uplatňovania 
najlepších postupov a riešení v malom 
rozsahu alebo prispôsobených osobitným 
miestnym, regionálnym alebo národným 
kontextom vrátane integrovaných prístupov 
k vykonávaniu prioritných akčných rámcov 
vytvorených na základe smernice 
92/43/EHS. Únia by mala sledovať svoje 
výdavky súvisiace s biodiverzitou, aby si 
tak splnila povinnosť podávať správy 
podľa Dohovoru o biologickej diverzite. 
Mali by sa plniť aj požiadavky týkajúce sa 
sledovania stanovené v ďalších 
relevantných právnych predpisoch Únie.

__________________ __________________

22 COM(2011) 244 final. 22 COM(2011) 244 final.
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23 Smernica Rady 92/43/EHS z 21. mája 
1992 o ochrane prirodzených biotopov 
a voľne žijúcich živočíchov a rastlín 
(Ú. v. ES L 206, 22.7.1992, s. 7).

23 Smernica Rady 92/43/EHS z 21. mája 
1992 o ochrane prirodzených biotopov 
a voľne žijúcich živočíchov a rastlín 
(Ú. v. ES L 206, 22.7.1992, s. 7).

24 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 
o ochrane voľne žijúceho vtáctva 
(Ú. v. EÚ L 20, 26.1.2010, s. 7).

24 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 
o ochrane voľne žijúceho vtáctva 
(Ú. v. EÚ L 20, 26.1.2010, s. 7).

25 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 1143/2014 
z 22. októbra 2014 o prevencii 
a manažmente introdukcie a šírenia 
inváznych nepôvodných druhov 
(Ú. v. EÚ L 317, 4.11.2014, s. 35).

25 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 1143/2014 
z 22. októbra 2014 o prevencii 
a manažmente introdukcie a šírenia 
inváznych nepôvodných druhov 
(Ú. v. EÚ L 317, 4.11.2014, s. 35).

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 103
Luke Ming Flanagan

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) Na zastavenie a zvrátenie straty 
biodiverzity vrátane morských 
ekosystémov je nevyhnutná podpora 
tvorby, vykonávania, presadzovania 
a posudzovania príslušných právnych 
predpisov a politík Únie, a to vrátane 
stratégie EÚ v oblasti biodiverzity do roku 
202022, smernice Rady 92/43/EHS23, 
smernice Európskeho parlamentu a Rady 
2009/147/ES24 a nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 1143/201425, 
konkrétne rozvíjaním vedomostnej 
základne v oblasti tvorby politiky a jej 
vykonávania prostredníctvom vyvíjania, 
testovania, demonštrovania a uplatňovania 
najlepších postupov a riešení v malom 
rozsahu alebo prispôsobených osobitným 
miestnym, regionálnym alebo národným 
kontextom vrátane integrovaných prístupov 
k vykonávaniu prioritných akčných rámcov 
vytvorených na základe smernice 

(13) Na zastavenie a zvrátenie straty 
biodiverzity vrátane morských 
ekosystémov je nevyhnutná podpora 
tvorby, vykonávania, presadzovania 
a posudzovania príslušných právnych 
predpisov a politík Únie, a to vrátane 
stratégie EÚ v oblasti biodiverzity do roku 
202022, smernice Rady 92/43/EHS23, 
smernice Európskeho parlamentu a Rady 
2009/147/ES24 a nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 1143/201425, 
konkrétne rozvíjaním vedomostnej 
základne v oblasti tvorby politiky a jej 
vykonávania prostredníctvom vyvíjania, 
testovania, demonštrovania a uplatňovania 
najlepších postupov a riešení na malé 
podniky alebo prispôsobených osobitným 
miestnym, regionálnym alebo národným 
kontextom vrátane integrovaných prístupov 
k vykonávaniu prioritných akčných rámcov 
vytvorených na základe smernice 
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92/43/EHS. Únia by mala sledovať svoje 
výdavky súvisiace s biodiverzitou, aby si 
tak splnila povinnosť podávať správy 
podľa Dohovoru o biologickej diverzite. 
Mali by sa plniť aj požiadavky týkajúce sa 
sledovania stanovené v ďalších 
relevantných právnych predpisoch Únie.

92/43/EHS. Únia by mala sledovať svoje 
výdavky súvisiace s biodiverzitou, aby si 
tak splnila povinnosť podávať správy 
podľa Dohovoru o biologickej diverzite. 
Mali by sa plniť aj požiadavky týkajúce sa 
sledovania stanovené v ďalších 
relevantných právnych predpisoch Únie.

__________________ __________________

22 COM(2011) 244 final. 22 COM(2011) 244 final.

23 Smernica Rady 92/43/EHS z 21. mája 
1992 o ochrane prirodzených biotopov 
a voľne žijúcich živočíchov a rastlín 
(Ú. v. ES L 206, 22.7.1992, s. 7).

23 Smernica Rady 92/43/EHS z 21. mája 
1992 o ochrane prirodzených biotopov 
a voľne žijúcich živočíchov a rastlín 
(Ú. v. ES L 206, 22.7.1992, s. 7).

24 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 
o ochrane voľne žijúceho vtáctva 
(Ú. v. EÚ L 20, 26.1.2010, s. 7).

24 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 
o ochrane voľne žijúceho vtáctva 
(Ú. v. EÚ L 20, 26.1.2010, s. 7).

25 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 1143/2014 
z 22. októbra 2014 o prevencii 
a manažmente introdukcie a šírenia 
inváznych nepôvodných druhov 
(Ú. v. EÚ L 317, 4.11.2014, s. 35).

25 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 1143/2014 
z 22. októbra 2014 o prevencii 
a manažmente introdukcie a šírenia 
inváznych nepôvodných druhov 
(Ú. v. EÚ L 317, 4.11.2014, s. 35).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 104
Mireille D'Ornano

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) Na základe nedávnych hodnotení 
a posúdení vrátane preskúmania stratégie 
EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2020 
v polovici obdobia a kontroly vhodnosti 
právnych predpisov v oblasti ochrany 
prírody sa ukazuje, že jednou zo 
základných príčin nedostatočného 
vykonávania právnych predpisov Únie 
v oblasti ochrany prírody a stratégie pre 
biodiverzitu je nedostatok primeraného 
financovania. Hlavné nástroje financovania 

(14) Na základe nedávnych hodnotení 
a posúdení vrátane preskúmania stratégie 
EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2020 
v polovici obdobia a kontroly vhodnosti 
právnych predpisov v oblasti ochrany 
prírody sa ukazuje, že jednou zo 
základných príčin nedostatočného 
vykonávania právnych predpisov Únie 
v oblasti ochrany prírody a stratégie pre 
biodiverzitu je nedostatok primeraného 
financovania. Hlavné nástroje financovania 
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Únie vrátane [Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja, Európskeho 
poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj 
vidieka a Európskeho námorného 
a rybárskeho fondu] môžu významne 
prispieť k naplneniu uvedených potrieb. 
Prostredníctvom programu LIFE sa môže
ďalej zlepšiť efektívnosť takéhoto 
začlenenia pomocou strategických 
projektov v oblasti ochrany prírody 
určených na urýchlenie vykonávania 
právnych predpisov a politiky Únie 
v oblasti ochrany prírody a biodiverzity 
vrátane opatrení stanovených v prioritných 
akčných rámcoch vytvorených v súlade so 
smernicou 92/43/EHS. Strategickými 
projektmi v oblasti ochrany prírody by sa 
mali podporovať akčné programy 
v členských štátoch zamerané na 
začlenenie príslušných cieľov v oblasti 
ochrany prírody a biodiverzity do ďalších 
politík a programov financovania, čím sa 
zabezpečí mobilizácia primeraných 
finančných prostriedkov na vykonávanie 
týchto politík. Členské štáty sa môžu 
v rámci svojich strategických plánov pre 
spoločnú poľnohospodársku politiku 
rozhodnúť použiť určitú časť prostriedkov 
z Európskeho poľnohospodárskeho fondu 
pre rozvoj vidieka na podporu opatrení, 
ktoré dopĺňajú strategické projekty 
v oblasti ochrany prírody, ako je stanovené 
v tomto nariadení.

Únie vrátane [Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja, Kohézneho fondu, 
Európskeho poľnohospodárskeho fondu 
pre rozvoj vidieka a Európskeho 
námorného a rybárskeho fondu] môžu 
významne prispieť k naplneniu uvedených 
potrieb. Program LIFE môže prispieť 
k efektívnosti takéhoto začlenenia 
pomocou strategických projektov v oblasti 
ochrany prírody určených na urýchlenie 
vykonávania právnych predpisov a politiky 
Únie v oblasti ochrany prírody 
a biodiverzity vrátane opatrení 
stanovených v prioritných akčných 
rámcoch vytvorených v súlade so 
smernicou 92/43/EHS. Strategickými 
projektmi v oblasti ochrany prírody by sa 
mali podporovať akčné programy 
v členských štátoch zamerané na 
začlenenie príslušných cieľov v oblasti 
ochrany prírody a biodiverzity do ďalších 
politík a programov financovania, čím sa 
zabezpečí mobilizácia primeraných 
finančných prostriedkov na vykonávanie 
týchto politík. Členské štáty sa môžu 
v rámci svojich strategických plánov pre 
spoločnú poľnohospodársku politiku 
rozhodnúť použiť určitú časť prostriedkov 
z Európskeho poľnohospodárskeho fondu 
pre rozvoj vidieka na podporu opatrení, 
ktoré dopĺňajú strategické projekty 
v oblasti ochrany prírody, ako je stanovené 
v tomto nariadení.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 105
Michel Dantin, Pilar Ayuso, Maurice Ponga, Annie Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, 
Angélique Delahaye

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) Na základe nedávnych hodnotení 
a posúdení vrátane preskúmania stratégie 

(14) Na základe nedávnych hodnotení 
a posúdení vrátane preskúmania stratégie 
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EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2020 
v polovici obdobia a kontroly vhodnosti 
právnych predpisov v oblasti ochrany 
prírody sa ukazuje, že jednou zo 
základných príčin nedostatočného 
vykonávania právnych predpisov Únie 
v oblasti ochrany prírody a stratégie pre 
biodiverzitu je nedostatok primeraného 
financovania. Hlavné nástroje financovania 
Únie vrátane [Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja, Európskeho 
poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj 
vidieka a Európskeho námorného 
a rybárskeho fondu] môžu významne 
prispieť k naplneniu uvedených potrieb. 
Prostredníctvom programu LIFE sa môže 
ďalej zlepšiť efektívnosť takéhoto 
začlenenia pomocou strategických 
projektov v oblasti ochrany prírody 
určených na urýchlenie vykonávania 
právnych predpisov a politiky Únie 
v oblasti ochrany prírody a biodiverzity 
vrátane opatrení stanovených v prioritných 
akčných rámcoch vytvorených v súlade so 
smernicou 92/43/EHS. Strategickými 
projektmi v oblasti ochrany prírody by sa 
mali podporovať akčné programy 
v členských štátoch zamerané na 
začlenenie príslušných cieľov v oblasti 
ochrany prírody a biodiverzity do ďalších 
politík a programov financovania, čím sa 
zabezpečí mobilizácia primeraných 
finančných prostriedkov na vykonávanie 
týchto politík. Členské štáty sa môžu 
v rámci svojich strategických plánov pre 
spoločnú poľnohospodársku politiku
rozhodnúť použiť určitú časť prostriedkov 
z Európskeho poľnohospodárskeho fondu 
pre rozvoj vidieka na podporu opatrení, 
ktoré dopĺňajú strategické projekty 
v oblasti ochrany prírody, ako je stanovené 
v tomto nariadení.

EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2020 
v polovici obdobia a kontroly vhodnosti 
právnych predpisov v oblasti ochrany 
prírody sa ukazuje, že jednou zo 
základných príčin nedostatočného 
vykonávania právnych predpisov Únie 
v oblasti ochrany prírody a stratégie pre 
biodiverzitu je nedostatok primeraného 
financovania. Hlavné nástroje financovania 
Únie vrátane [Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja, Kohézneho fondu, 
Európskeho poľnohospodárskeho fondu 
pre rozvoj vidieka a Európskeho 
námorného a rybárskeho fondu] môžu 
významne prispieť k naplneniu uvedených 
potrieb, pričom je nutné rešpektovať 
odvetvové politické ciele a kritériá 
oprávnenosti každého z fondov vymedzené 
Úniou a dbať o to, aby sa financovanie 
navzájom dopĺňalo. Prostredníctvom 
programu LIFE sa môže ďalej zlepšiť 
efektívnosť takéhoto začlenenia pomocou 
strategických projektov v oblasti ochrany 
prírody určených na urýchlenie 
vykonávania právnych predpisov a politiky 
Únie v oblasti ochrany prírody 
a biodiverzity vrátane opatrení 
stanovených v prioritných akčných 
rámcoch vytvorených v súlade so 
smernicou 92/43/EHS. Strategickými 
projektmi v oblasti ochrany prírody by sa 
mali podporovať akčné programy 
v členských štátoch zamerané na 
začlenenie príslušných cieľov v oblasti 
ochrany prírody a biodiverzity do ďalších 
politík a programov financovania, čím sa 
zabezpečí mobilizácia primeraných 
finančných prostriedkov na vykonávanie 
týchto politík. Členské štáty sa môžu 
v rámci svojich strategických plánov 
vyplývajúcich zo spoločnej 
poľnohospodárskej politiky rozhodnúť 
použiť určitú časť prostriedkov 
z Európskeho poľnohospodárskeho fondu 
pre rozvoj vidieka na podporu opatrení, 
ktoré dopĺňajú strategické projekty 
v oblasti ochrany prírody, ako je stanovené 
v tomto nariadení, a to pod podmienkou 
dodržania kritérií oprávnenosti 
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vymedzených v nariadení (EÚ) č. .../... 
[nariadenie o strategických plánoch
v oblasti SPP] a doplnených národnými
strategickými plánmi v oblasti SPP.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 106
Benedek Jávor
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) Na základe nedávnych hodnotení 
a posúdení vrátane preskúmania stratégie 
EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2020 
v polovici obdobia a kontroly vhodnosti 
právnych predpisov v oblasti ochrany 
prírody sa ukazuje, že jednou zo 
základných príčin nedostatočného 
vykonávania právnych predpisov Únie 
v oblasti ochrany prírody a stratégie pre 
biodiverzitu je nedostatok primeraného 
financovania. Hlavné nástroje financovania 
Únie vrátane [Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja, Európskeho 
poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj 
vidieka a Európskeho námorného 
a rybárskeho fondu] môžu významne 
prispieť k naplneniu uvedených potrieb. 
Prostredníctvom programu LIFE sa môže 
ďalej zlepšiť efektívnosť takéhoto 
začlenenia pomocou strategických 
projektov v oblasti ochrany prírody 
určených na urýchlenie vykonávania 
právnych predpisov a politiky Únie 
v oblasti ochrany prírody a biodiverzity 
vrátane opatrení stanovených v prioritných 
akčných rámcoch vytvorených v súlade so 
smernicou 92/43/EHS. Strategickými 
projektmi v oblasti ochrany prírody by sa 
mali podporovať akčné programy 
v členských štátoch zamerané na 
začlenenie príslušných cieľov v oblasti 

(14) Na základe nedávnych hodnotení 
a posúdení vrátane preskúmania stratégie 
EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2020 
v polovici obdobia a kontroly vhodnosti 
právnych predpisov v oblasti ochrany 
prírody sa ukazuje, že jednou zo 
základných príčin nedostatočného 
vykonávania právnych predpisov Únie 
v oblasti ochrany prírody a stratégie pre 
biodiverzitu je nedostatok primeraného 
financovania. Hlavné nástroje financovania 
Únie vrátane [Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja, Kohézneho fondu, 
Európskeho poľnohospodárskeho 
záručného fondu, Európskeho 
poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj 
vidieka a Európskeho námorného 
a rybárskeho fondu] môžu významne 
prispieť k naplneniu uvedených potrieb, 
pričom nutnou podmienkou je, že všetky 
tieto fondy musia byť vybavené náležitou 
ochranou udržateľnosti a musia 
primerane riešiť hnacie sily, ktoré 
podnecujú zhoršovanie životného 
prostredia a zmenu klímy. 
Prostredníctvom programu LIFE sa môže 
ďalej zlepšiť efektívnosť takéhoto 
začlenenia pomocou strategických 
projektov v oblasti ochrany prírody 
určených na urýchlenie vykonávania 
právnych predpisov a politiky Únie 
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ochrany prírody a biodiverzity do ďalších 
politík a programov financovania, čím sa 
zabezpečí mobilizácia primeraných 
finančných prostriedkov na vykonávanie 
týchto politík. Členské štáty sa môžu 
v rámci svojich strategických plánov pre 
spoločnú poľnohospodársku politiku 
rozhodnúť použiť určitú časť prostriedkov 
z Európskeho poľnohospodárskeho fondu 
pre rozvoj vidieka na podporu opatrení, 
ktoré dopĺňajú strategické projekty 
v oblasti ochrany prírody, ako je stanovené 
v tomto nariadení.

v oblasti ochrany prírody a biodiverzity 
vrátane opatrení stanovených v prioritných 
akčných rámcoch vytvorených v súlade so 
smernicou 92/43/EHS. Strategickými 
projektmi v oblasti ochrany prírody by sa 
mali podporovať akčné programy 
v členských štátoch zamerané na 
začlenenie príslušných cieľov v oblasti 
ochrany prírody a biodiverzity do ďalších 
politík a programov financovania, čím sa 
zabezpečí mobilizácia primeraných 
finančných prostriedkov na vykonávanie 
týchto politík. Členské štáty sa môžu 
v rámci svojich strategických plánov pre 
spoločnú poľnohospodársku politiku 
rozhodnúť použiť určitú časť prostriedkov 
z Európskeho poľnohospodárskeho 
záručného fondu a Európskeho 
poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj 
vidieka na podporu opatrení, ktoré 
dopĺňajú strategické projekty v oblasti 
ochrany prírody, ako je stanovené v tomto 
nariadení.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 107
Younous Omarjee

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14a) Najvzdialenejšie regióny EÚ 
predstavujú značnú časť svetovej 
biodiverzity (okolo 20 % lagún a 
koralových útesov na svete) a musia viac 
než iné európske regióny čeliť 
katastrofálnym a nezvratným účinkom 
globálneho otepľovania a erózie 
biodiverzity. Je preto potrebné poskytnúť 
najvzdialenejším regiónom osobitný a 
minimálny rozpočet, a to najmä 
francúzskym najvzdialenejším regiónom, 
ktoré boli Európskou úniou nespravodlivo 
vylúčené zo smernice o vtákoch a 
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smernice o biotopoch, a preto sa na tieto 
najvzdialenejšie regióny nevzťahuje 
záväzný regulačný rámec na ochranu 
druhov a biotopov, ani fondy Natura 
2000, hoci patria medzi oblasti s najvyššiu 
biodiverzitou na svete, pričom niektoré z 
nich sú zaradené, alebo čakajú na 
zaradenie, do svetového dedičstva 
UNESCO. Francúzske najvzdialenejšie 
regióny sú osobitne diskriminované pri 
prideľovaní prostriedkov z rôznych 
európskych fondov na ochranu a 
financovanie ochrany biodiverzity na 
týchto územiach. Prinajmenšom 2 % 
finančných prostriedkov programu LIFE 
sa preto vyčlenia pre najvzdialenejšie 
regióny, aby sa ochránila ich 
nevyčísliteľná biodiverzita, a 
prinajmenšom 1 % pre francúzske 
najvzdialenejšie regióny s cieľom 
kompenzovať stratené roky.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 108
Michel Dantin, Cláudia Monteiro de Aguiar, Maurice Ponga, Françoise Grossetête, 
Pilar Ayuso, Ricardo Serrão Santos, Dubravka Šuica, Angélique Delahaye

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) Dobrovoľným systémom 
Biodiverzita a ekosystémové služby na 
európskych zámorských územiach (BEST) 
sa podporuje zachovanie biodiverzity 
vrátane morskej biodiverzity a udržateľné 
využívanie ekosystémových služieb 
vrátane prístupov k adaptácii na zmenu 
klímu a zmierneniu zmeny klímy
založených na ekosystémoch
v najvzdialenejších regiónoch Únie
a v zámorských krajinách a na zámorských 
územiach. Prostredníctvom systému BEST 
sa prispelo k zvýšeniu informovanosti 
o ekologickom význame najvzdialenejších 

(15) Dobrovoľným systémom 
Biodiverzita a ekosystémové služby na 
európskych zámorských územiach (BEST) 
sa podporuje zachovanie biodiverzity 
vrátane morskej biodiverzity a udržateľné 
využívanie ekosystémových služieb 
vrátane prístupov podľa jednotlivých 
ekosystémov k adaptácii na zmenu klímy
a jej zmierneniu, a to v najvzdialenejších 
regiónoch a v zámorských krajinách a na 
zámorských územiach Únie. Vďaka 
prípravnej akcii BEST prijatej v roku 
2011 a vďaka programom BEST 2.0 
a BEST NR, ktoré po nej nasledovali, sa 
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regiónov a zámorských krajín a území 
v súvislosti so zachovaním globálnej 
biodiverzity. Zámorské krajiny a územia 
vo svojich ministerských vyhláseniach 
v rokoch 2017 a 2018 ocenili tento systém 
malých grantov pre biodiverzitu. V rámci
programu LIFE je vhodné umožniť 
pokračovanie financovania malých 
grantov zameraných na biodiverzitu, a to 
aj v najvzdialenejších regiónoch, aj
v zámorských krajinách a na zámorských 
územiach.

prostredníctvom systému BEST prispelo 
k zvýšeniu informovanosti o ekologickom 
význame najvzdialenejších regiónov 
a zámorských krajín a území a o ich 
kľúčovej úlohe v súvislosti so zachovaním 
globálnej biodiverzity. Vďaka podpore 
z tohto systému sa mohlo zrodiť 90 
projektov umožňujúcich Únii priamo 
podporovať miestnych aktérov. 80 % 
európskej biodiverzity sa nachádza 
v európskom zámorí a v štúdii Európskej 
komisie sa potreby v oblasti finančnej 
podpory akcií v teréne na týchto územiach 
hodnotia na 8 miliónov EUR ročne. 
Zámorské krajiny a územia vo svojich 
ministerských vyhláseniach v rokoch 2017 
a 2018 ocenili tento systém malých grantov 
pre biodiverzitu. Preto by sa do programu 
LIFE mala iniciatíva BEST začleniť, a to 
vrátane posilnenia kapacít a kapitalizácie 
finančných akcií v najvzdialenejších 
regiónoch a v zámorských krajinách a na 
zámorských územiach.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 109
Younous Omarjee

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) Dobrovoľným systémom 
Biodiverzita a ekosystémové služby na 
európskych zámorských územiach (BEST) 
sa podporuje zachovanie biodiverzity 
vrátane morskej biodiverzity a udržateľné 
využívanie ekosystémových služieb 
vrátane prístupov k adaptácii na zmenu 
klímu a zmierneniu zmeny klímy 
založených na ekosystémoch v 
najvzdialenejších regiónoch Únie a v 
zámorských krajinách a na zámorských 
územiach. Prostredníctvom systému BEST 
sa prispelo k zvýšeniu informovanosti o 

(15) Dobrovoľným systémom 
Biodiverzita a ekosystémové služby na 
európskych zámorských územiach (BEST) 
sa podporuje zachovanie biodiverzity 
vrátane morskej biodiverzity a udržateľné 
využívanie ekosystémových služieb 
vrátane prístupov k adaptácii na zmenu 
klímu a zmierneniu zmeny klímy 
založených na ekosystémoch 
v najvzdialenejších regiónoch Únie 
a v zámorských krajinách a na zámorských 
územiach, ale k ochrane biodiverzity 
prispel veľmi málo a len marginálne. Ani 
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ekologickom význame najvzdialenejších 
regiónov a zámorských krajín a území v 
súvislosti so zachovaním globálnej 
biodiverzity. Zámorské krajiny a územia 
vo svojich ministerských vyhláseniach v 
rokoch 2017 a 2018 ocenili tento systém 
malých grantov pre biodiverzitu. V rámci 
programu LIFE je vhodné umožniť 
pokračovanie financovania malých 
grantov zameraných na biodiverzitu, a to 
aj v najvzdialenejších regiónoch, aj v 
zámorských krajinách a na zámorských 
územiach.

zďaleka nestačí na boj proti erózii
biodiverzity v týchto regiónoch. Mal by sa 
preto predĺžiť integráciou do programu 
LIFE a zvýšením jeho rozpočtu. Nie je 
však náhradou za iné finančné 
prostriedky poskytované v rámci 
programu LIFE pre najvzdialenejšie 
regióny.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 110
Francesc Gambús, Pilar Ayuso, Rosa Estaràs Ferragut

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15a) V programe LIFE sa takisto ako 
vo všetkých programoch poskytovaných 
Úniou musia zohľadňovať územia EÚ 
s ostrovným štatútom, a to bez ohľadu na 
to, či ide o zámorské územia Únie, alebo 
nie, ako aj potenciálne pridružené 
problémy. Z rôznych štúdií vyplýva, že 
zmena klímy bude mať osobitne výrazný 
účinok na ostrovné územia, a to najmä 
v dôsledku zvýšenia hladín morí 
a oceánov. Navyše, Stredozemné more čelí 
okrem výziev v oblasti zvyšovania hladiny 
mora aj acidifikácii spôsobovanej 
absorpciou uhlíka prítomného 
v atmosfére, čo takisto bude mať vplyv na 
ostrovné územia.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 111
Francesc Gambús, Pilar Ayuso, Rosa Estaràs Ferragut
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15b) V lete roku 2018 dochádzalo 
v oblasti Stredozemia k výskytu 
extrémneho počasia s rysmi závažných 
tropických búrok. Spôsobené škody boli 
extrémne vážne a viedli až ku stratám na 
ľudských životoch. Okrem možnosti 
sprístupnenia mimoriadnych prostriedkov 
pre prípady jednotlivých katastrof je nutné 
zaujať holistický prístup k týmto 
udalostiam v kontexte stratégie Európskej 
únie v oblasti adaptácie na zmenu klímy. 

Or. es

Pozmeňujúci návrh 112
Mireille D'Ornano

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16) Podpora obehového hospodárstva si 
vyžaduje posun v spôsobe myslenia 
v súvislosti s navrhovaním, vyrábaním, so 
spotrebúvaním a s likvidovaním materiálov 
a výrobkov vrátane plastov. Programom 
LIFE by sa malo prispieť aj k prechodu na 
model obehového hospodárstva 
prostredníctvom finančnej podpory 
zameranej na rozličných aktérov (podniky, 
orgány verejnej moci a spotrebiteľov), a to 
najmä uplatňovaním, vyvíjaním 
a opakovaním najlepších technológií, 
postupov a riešení prispôsobených 
osobitným miestnym, regionálnym 
a národným kontextom vrátane 
integrovaných prístupov k vykonávaniu 
plánov v oblasti odpadového hospodárstva 
a predchádzania vzniku odpadu. 
Prostredníctvom podpory vykonávania 

(16) Podpora obehového hospodárstva si 
vyžaduje posun v spôsobe myslenia 
v súvislosti s navrhovaním, vyrábaním, so 
spotrebúvaním a s likvidovaním materiálov 
a výrobkov vrátane plastov. Programom 
LIFE by sa malo prispieť aj k prechodu na 
model obehového hospodárstva 
prostredníctvom finančnej podpory 
zameranej na rozličných aktérov (podniky, 
orgány verejnej moci a spotrebiteľov), a to 
najmä uplatňovaním, vyvíjaním 
a opakovaním najlepších technológií, 
postupov a riešení prispôsobených 
osobitným miestnym, regionálnym 
a národným kontextom vrátane 
integrovaných prístupov k vykonávaniu 
plánov v oblasti odpadového hospodárstva 
a predchádzania vzniku odpadu. 
Prostredníctvom podpory vykonávania 
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stratégie pre plasty možno podniknúť 
kroky zamerané najmä na riešenie 
problému s morským odpadom.

stratégie pre plasty možno podniknúť 
kroky zamerané na zvýšenie miery 
recyklácie plastového odpadu a najmä na 
riešenie problému s morským odpadom, 
ktorý dnes predstavuje významný 
a naliehavý ekologický problém.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 113
Benedek Jávor
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16) Podpora obehového hospodárstva si 
vyžaduje posun v spôsobe myslenia 
v súvislosti s navrhovaním, vyrábaním, so 
spotrebúvaním a s likvidovaním materiálov 
a výrobkov vrátane plastov. Programom 
LIFE by sa malo prispieť aj k prechodu na 
model obehového hospodárstva 
prostredníctvom finančnej podpory 
zameranej na rozličných aktérov (podniky, 
orgány verejnej moci a spotrebiteľov), a to 
najmä uplatňovaním, vyvíjaním 
a opakovaním najlepších technológií, 
postupov a riešení prispôsobených 
osobitným miestnym, regionálnym 
a národným kontextom vrátane 
integrovaných prístupov k vykonávaniu 
plánov v oblasti odpadového hospodárstva 
a predchádzania vzniku odpadu. 
Prostredníctvom podpory vykonávania 
stratégie pre plasty možno podniknúť 
kroky zamerané najmä na riešenie 
problému s morským odpadom.

(16) Podpora obehového hospodárstva
s efektívnym využívaním zdrojov si 
vyžaduje posun v spôsobe myslenia 
v súvislosti s navrhovaním, vyrábaním, so 
spotrebúvaním a s likvidovaním materiálov 
a výrobkov vrátane plastov. Programom 
LIFE by sa malo prispieť aj k prechodu na 
model obehového hospodárstva 
s efektívnym využívaním zdrojov 
prostredníctvom finančnej podpory 
zameranej na rozličných aktérov (podniky,
organizácie občianskej spoločnosti,
orgány verejnej moci a spotrebiteľov), a to 
najmä uplatňovaním, vyvíjaním 
a opakovaním najlepších technológií, 
postupov a riešení prispôsobených 
osobitným miestnym, regionálnym 
a národným kontextom vrátane 
integrovaných prístupov k vykonávaniu
hierarchie odpadu, udržateľného 
odpadového hospodárstva a plánov 
v oblasti predchádzania vzniku odpadu. 
Prostredníctvom podpory vykonávania 
stratégie pre plasty možno podniknúť 
kroky zamerané najmä na riešenie 
problému s morským odpadom.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 114
Benedek Jávor
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16a) Vysoká úroveň ochrany životného 
prostredia je pre zdravie a dobré životné 
podmienky občanov EÚ zásadne dôležitá. 
Program LIFE by mal podporovať cieľ 
Únie vyrábať a používať chemické látky 
spôsobmi, ktoré povedú k minimalizácii 
významných nepriaznivých účinkov na 
ľudské zdravie a životné prostredie, 
a vytvoriť stratégiu Únie pre netoxické 
prostredie. Z programu by sa mali takisto 
podporovať aktivity na uľahčenie 
vykonávania smernice Parlamentu a Rady 
2002/49/ES (smernica o hluku) s cieľom 
dosiahnuť také hladiny hluku, ktoré 
nevyvolávajú výrazné negatívne vplyvy na 
ľudské zdravie a riziká v tejto oblasti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 115
Nicola Caputo, Soledad Cabezón Ruiz, Simona Bonafè, Monika Beňová, Damiano 
Zoffoli

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17) Dlhodobým cieľom politiky Únie 
v oblasti ovzdušia je dosiahnuť takú úroveň 
kvality ovzdušia, ktorá nemá významné 
negatívne vplyvy na zdravie ľudí, ani preň 
nepredstavuje riziko. Informovanosť 
verejnosti o znečistení ovzdušia je vysoká 
a občania od orgánov očakávajú, že budú 
konať. V smernici Európskeho parlamentu 

(17) Dlhodobým cieľom politiky Únie 
v oblasti ovzdušia je dosiahnuť takú úroveň 
kvality ovzdušia, ktorá nemá významné 
negatívne vplyvy na zdravie ľudí, ani preň 
nepredstavuje riziko. Informovanosť 
verejnosti o znečistení ovzdušia je vysoká 
a občania od orgánov očakávajú, že budú 
konať. V smernici Európskeho parlamentu 
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a Rady (EÚ) 2016/228426 sa zdôrazňuje 
úloha, ktorú môže financovanie Únie 
zohrávať pri plnení cieľov v oblasti čistého 
ovzdušia. Preto by sa v rámci programu 
LIFE mali podporovať projekty vrátane 
strategických integrovaných projektov, 
ktoré majú potenciál využiť pákový efekt 
verejných a súkromných finančných 
prostriedkov, aby prezentovali osvedčené 
postupy a urýchľovali vykonávanie plánov 
a právnych predpisov v oblasti kvality 
ovzdušia na miestnej, regionálnej, 
multiregionálnej, národnej a nadnárodnej 
úrovni.

a Rady (EÚ) 2016/228426 sa zdôrazňuje 
úloha, ktorú môže financovanie Únie 
zohrávať pri plnení cieľov v oblasti čistého 
ovzdušia. Preto by sa v rámci programu 
LIFE mali podporovať projekty vrátane 
strategických integrovaných projektov, 
ktoré majú potenciál využiť pákový efekt 
verejných a súkromných finančných 
prostriedkov, aby prezentovali osvedčené 
postupy a urýchľovali vykonávanie plánov 
a právnych predpisov v oblasti kvality 
ovzdušia na miestnej, regionálnej, 
multiregionálnej, národnej a nadnárodnej 
úrovni. Tieto snahy o zlepšenie kvality 
ovzdušia by mali byť v súlade 
s požiadavkami na zníženie emisií 
skleníkových plynov a s dlhodobou 
potrebou dekarbonizovať európske 
hospodárstvo a postupne nahradiť 
energetickú infraštruktúru založenú na 
fosílnych zdrojoch energie 
infraštruktúrou založenou na 
obnoviteľných zdrojoch energie tam, kde 
je to technicky možné.

_________________ _________________

26 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2016/2284 zo 14. decembra 
2016 o znížení národných emisií určitých 
látok znečisťujúcich ovzdušie, ktorou sa 
mení smernica 2003/35/ES a zrušuje 
smernica 2001/81/ES (Ú. v. EÚ L 344, 
17.12.2016, s. 1).

26 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2016/2284 zo 14. decembra 
2016 o znížení národných emisií určitých 
látok znečisťujúcich ovzdušie, ktorou sa 
mení smernica 2003/35/ES a zrušuje 
smernica 2001/81/ES (Ú. v. EÚ L 344, 
17.12.2016, s. 1).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 116
Mireille D'Ornano

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17) Dlhodobým cieľom politiky Únie 
v oblasti ovzdušia je dosiahnuť takú úroveň 
kvality ovzdušia, ktorá nemá významné 

(17) Dlhodobým cieľom politiky Únie 
v oblasti ovzdušia je dosiahnuť takú úroveň 
kvality ovzdušia, ktorá nemá významné 
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negatívne vplyvy na zdravie ľudí, ani preň 
nepredstavuje riziko. Informovanosť 
verejnosti o znečistení ovzdušia je vysoká 
a občania od orgánov očakávajú, že budú 
konať. V smernici Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2016/228426 sa zdôrazňuje 
úloha, ktorú môže financovanie Únie 
zohrávať pri plnení cieľov v oblasti čistého 
ovzdušia. Preto by sa v rámci programu 
LIFE mali podporovať projekty vrátane 
strategických integrovaných projektov, 
ktoré majú potenciál využiť pákový efekt 
verejných a súkromných finančných 
prostriedkov, aby prezentovali osvedčené 
postupy a urýchľovali vykonávanie plánov 
a právnych predpisov v oblasti kvality 
ovzdušia na miestnej, regionálnej, 
multiregionálnej, národnej a nadnárodnej 
úrovni.

negatívne vplyvy na zdravie ľudí, ani preň 
nepredstavuje riziko. Informovanosť 
verejnosti o znečistení ovzdušia je vysoká 
a občania od orgánov očakávajú, že budú 
konať, hoci zo štúdií uskutočňovaných vo 
veľkých aglomeráciách často vyplýva 
stagnácia alebo zvýšenie znečistenia 
ovzdušia. V smernici Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/228426 sa 
zdôrazňuje úloha, ktorú môže financovanie 
Únie zohrávať pri plnení cieľov v oblasti 
čistého ovzdušia. Preto by sa v rámci 
programu LIFE mali podporovať projekty 
vrátane strategických integrovaných 
projektov, ktoré majú potenciál využiť 
pákový efekt verejných a súkromných 
finančných prostriedkov, aby prezentovali 
osvedčené postupy a urýchľovali 
vykonávanie plánov a právnych predpisov 
v oblasti kvality ovzdušia na miestnej, 
regionálnej, multiregionálnej, národnej 
a nadnárodnej úrovni.

_________________ _________________

26 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2016/2284 zo 14. decembra 
2016 o znížení národných emisií určitých 
látok znečisťujúcich ovzdušie, ktorou sa 
mení smernica 2003/35/ES a zrušuje 
smernica 2001/81/ES (Ú. v. EÚ L 344, 
17.12.2016, s. 1).

26 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2016/2284 zo 14. decembra 
2016 o znížení národných emisií určitých 
látok znečisťujúcich ovzdušie, ktorou sa 
mení smernica 2003/35/ES a zrušuje 
smernica 2001/81/ES (Ú. v. EÚ L 344, 
17.12.2016, s. 1).

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 117
Younous Omarjee

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17) Dlhodobým cieľom politiky Únie 
v oblasti ovzdušia je dosiahnuť takú úroveň 
kvality ovzdušia, ktorá nemá významné 
negatívne vplyvy na zdravie ľudí, ani preň 
nepredstavuje riziko. Informovanosť 

(17) Dlhodobým cieľom politiky Únie 
v oblasti ovzdušia je dosiahnuť takú úroveň 
kvality ovzdušia, ktorá nemá významné 
negatívne vplyvy na zdravie ľudí, ani preň 
nepredstavuje riziko. Informovanosť 
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verejnosti o znečistení ovzdušia je vysoká 
a občania od orgánov očakávajú, že budú 
konať. V smernici Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2016/228426 sa zdôrazňuje 
úloha, ktorú môže financovanie Únie 
zohrávať pri plnení cieľov v oblasti čistého 
ovzdušia. Preto by sa v rámci programu 
LIFE mali podporovať projekty vrátane 
strategických integrovaných projektov, 
ktoré majú potenciál využiť pákový efekt 
verejných a súkromných finančných 
prostriedkov, aby prezentovali osvedčené 
postupy a urýchľovali vykonávanie plánov 
a právnych predpisov v oblasti kvality 
ovzdušia na miestnej, regionálnej, 
multiregionálnej, národnej a nadnárodnej 
úrovni.

verejnosti o znečistení ovzdušia je vysoká 
a občania od orgánov očakávajú, že budú 
konať. V smernici Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2016/228426 sa zdôrazňuje 
úloha, ktorú môže financovanie Únie 
zohrávať pri plnení cieľov v oblasti čistého 
ovzdušia. Preto by sa v rámci programu 
LIFE mali podporovať projekty vrátane 
strategických integrovaných projektov, 
ktoré majú potenciál využiť pákový efekt 
verejných a súkromných finančných 
prostriedkov, aby prezentovali osvedčené 
postupy a urýchľovali vykonávanie plánov 
a právnych predpisov v oblasti kvality 
ovzdušia na miestnej, regionálnej, 
multiregionálnej, národnej a nadnárodnej 
úrovni. Z programu by sa mali prioritne 
financovať opatrenia vhodné na boj proti 
zmene klímy a súčasne aj v oblasti kvality
ovzdušia.

_________________ _________________

26 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2016/2284 zo 14. decembra 
2016 o znížení národných emisií určitých 
látok znečisťujúcich ovzdušie, ktorou sa 
mení smernica 2003/35/ES a zrušuje 
smernica 2001/81/ES (Ú. v. EÚ L 344, 
17.12.2016, s. 1).

26 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2016/2284 zo 14. decembra 
2016 o znížení národných emisií určitých 
látok znečisťujúcich ovzdušie, ktorou sa 
mení smernica 2003/35/ES a zrušuje 
smernica 2001/81/ES (Ú. v. EÚ L 344, 
17.12.2016, s. 1).

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 118
Benedek Jávor
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17) Dlhodobým cieľom politiky Únie 
v oblasti ovzdušia je dosiahnuť takú úroveň 
kvality ovzdušia, ktorá nemá významné 
negatívne vplyvy na zdravie ľudí, ani preň
nepredstavuje riziko. Informovanosť 
verejnosti o znečistení ovzdušia je vysoká 

(17) Dlhodobým cieľom politiky Únie 
v oblasti ovzdušia je dosiahnuť takú úroveň 
kvality ovzdušia, ktorá nemá významné 
negatívne vplyvy na zdravie ľudí, životné 
prostredie a biodiverzitu, ani pre tieto 
oblasti nepredstavuje riziko. 
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a občania od orgánov očakávajú, že budú 
konať. V smernici Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2016/228426 sa zdôrazňuje 
úloha, ktorú môže financovanie Únie 
zohrávať pri plnení cieľov v oblasti čistého 
ovzdušia. Preto by sa v rámci programu 
LIFE mali podporovať projekty vrátane 
strategických integrovaných projektov, 
ktoré majú potenciál využiť pákový efekt 
verejných a súkromných finančných 
prostriedkov, aby prezentovali osvedčené 
postupy a urýchľovali vykonávanie plánov 
a právnych predpisov v oblasti kvality 
ovzdušia na miestnej, regionálnej, 
multiregionálnej, národnej a nadnárodnej 
úrovni.

Informovanosť verejnosti o znečistení 
ovzdušia je vysoká a občania od orgánov 
očakávajú, že budú konať. V smernici 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2016/228426 sa zdôrazňuje úloha, ktorú 
môže financovanie Únie zohrávať pri 
plnení cieľov v oblasti čistého ovzdušia. 
Preto by sa v rámci programu LIFE mali 
podporovať projekty vrátane strategických 
integrovaných projektov, ktoré majú 
potenciál využiť pákový efekt verejných 
a súkromných finančných prostriedkov, 
aby prezentovali osvedčené postupy 
a urýchľovali vykonávanie plánov 
a právnych predpisov v oblasti kvality 
ovzdušia na miestnej, regionálnej, 
multiregionálnej, národnej a nadnárodnej 
úrovni.

_________________ _________________

26 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2016/2284 zo 14. decembra 
2016 o znížení národných emisií určitých 
látok znečisťujúcich ovzdušie, ktorou sa 
mení smernica 2003/35/ES a zrušuje 
smernica 2001/81/ES (Ú. v. EÚ L 344, 
17.12.2016, s. 1).

26 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2016/2284 zo 14. decembra 
2016 o znížení národných emisií určitých 
látok znečisťujúcich ovzdušie, ktorou sa 
mení smernica 2003/35/ES a zrušuje 
smernica 2001/81/ES (Ú. v. EÚ L 344, 
17.12.2016, s. 1).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 119
Nicola Caputo, Soledad Cabezón Ruiz, Simona Bonafè, Monika Beňová

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17a) Osobitná pozornosť by sa mala 
venovať presadzovaniu upustenia od 
zdrojov znečistenia ovzdušia, najmä 
vykurovania domov založeného na 
fosílnych palivách a elektrární 
využívajúcich fosílne palivá. V záujme 
riešenia problému znečistenia ovzdušia by 
sa úsilie malo zamerať na prechod na 
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obnoviteľné zdroje energie, prednosť by 
teda mala mať dlhodobá perspektíva.

Or. en

Odôvodnenie

V EÚ je vykurovanie domov uhlím významným zdrojom znečistenia ovzdušia a má škodlivý 
vplyv na zdravie občanov. Tam, kde je to technicky uskutočniteľné, by sa mal podporovať 
prechod na obnoviteľné zdroje energie, v súlade s dekarbonizačnými cieľmi odvetvia 
stavebníctva, ako sú uvedené v smernici o energetickej hospodárnosti budov.

Pozmeňujúci návrh 120
Luke Ming Flanagan

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) Smernicou 2000/60/ES sa vytvoril 
rámec na ochranu povrchových vôd, 
pobrežných vôd, brakických vôd 
a podzemných vôd Únie. Ciele tejto 
smernice sa podporujú aj prostredníctvom 
koncepcie na ochranu vodných zdrojov 
Európy27, ktorou sa vyzýva na lepšie 
vykonávanie a intenzívnejšie začlenenie 
cieľov politiky vodného hospodárstva do 
ďalších oblastí politiky. V rámci programu 
LIFE by sa preto mali podporovať 
projekty, ktoré prispievajú k účinnému 
vykonávaniu smernice 2000/60/ES 
a ďalších právnych predpisov Únie 
v oblasti ochrany vôd, ktorými sa prispieva 
k dosiahnutiu dobrého stavu vodných 
útvarov Únie prostredníctvom 
uplatňovania, rozvíjania a opakovania 
najlepších postupov, ako aj 
prostredníctvom mobilizovania 
doplňujúcich činností v rámci ďalších 
programov a finančných zdrojov Únie.

(18) Smernicou 2000/60/ES sa vytvoril 
rámec na ochranu povrchových vôd, 
pobrežných vôd, brakických vôd 
a podzemných vôd Únie. V tomto smere je 
potrebná komplexná a nezávislá štúdia na 
zistenie vplyvu tzv. frakovania ropy na 
tieto vody. Ciele tejto smernice sa 
podporujú aj prostredníctvom koncepcie na 
ochranu vodných zdrojov Európy27, ktorou 
sa vyzýva na lepšie vykonávanie 
a intenzívnejšie začlenenie cieľov politiky 
vodného hospodárstva do ďalších oblastí 
politiky. V rámci programu LIFE by sa 
preto mali podporovať projekty, ktoré 
prispievajú k účinnému vykonávaniu 
smernice 2000/60/ES a ďalších právnych 
predpisov Únie v oblasti ochrany vôd, 
ktorými sa prispieva k dosiahnutiu dobrého 
stavu vodných útvarov Únie 
prostredníctvom uplatňovania, rozvíjania 
a opakovania najlepších postupov, ako aj 
prostredníctvom mobilizovania 
doplňujúcich činností v rámci ďalších 
programov a finančných zdrojov Únie.

_________________ _________________

27 COM(2012) 673 final. 27 COM(2012) 673 final.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 121
Benedek Jávor
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) Smernicou 2000/60/ES sa vytvoril 
rámec na ochranu povrchových vôd, 
pobrežných vôd, brakických vôd 
a podzemných vôd Únie. Ciele tejto 
smernice sa podporujú aj prostredníctvom 
koncepcie na ochranu vodných zdrojov 
Európy27, ktorou sa vyzýva na lepšie 
vykonávanie a intenzívnejšie začlenenie 
cieľov politiky vodného hospodárstva do 
ďalších oblastí politiky. V rámci programu 
LIFE by sa preto mali podporovať 
projekty, ktoré prispievajú k účinnému 
vykonávaniu smernice 2000/60/ES 
a ďalších právnych predpisov Únie 
v oblasti ochrany vôd, ktorými sa prispieva 
k dosiahnutiu dobrého stavu vodných 
útvarov Únie prostredníctvom 
uplatňovania, rozvíjania a opakovania 
najlepších postupov, ako aj 
prostredníctvom mobilizovania 
doplňujúcich činností v rámci ďalších 
programov a finančných zdrojov Únie.

(18) Smernicou 2000/60/ES sa vytvoril 
rámec na ochranu povrchových vôd, 
pobrežných vôd, brakických vôd 
a podzemných vôd Únie. Ciele tejto 
smernice sa podporujú aj prostredníctvom 
koncepcie na ochranu vodných zdrojov 
Európy27, ktorou sa vyzýva na lepšie 
vykonávanie a intenzívnejšie začlenenie 
cieľov politiky vodného hospodárstva do 
ďalších oblastí politiky. V rámci programu 
LIFE by sa preto mali podporovať 
projekty, ktoré zlepšujú integritu vodných 
zdrojov a prispievajú k účinnému 
vykonávaniu smernice 2000/60/ES 
a ďalších právnych predpisov Únie 
v oblasti ochrany vôd, ktorými sa prispieva 
k dosiahnutiu dobrého stavu vodných 
útvarov Únie prostredníctvom 
uplatňovania, rozvíjania a opakovania 
najlepších postupov, ako aj 
prostredníctvom mobilizovania 
doplňujúcich činností v rámci ďalších 
programov a finančných zdrojov Únie.

_________________ _________________

27 COM(2012) 673 final. 27 COM(2012) 673 final.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 122
Benedek Jávor
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
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Odôvodnenie 19 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19a) Spoločná poľnohospodárska 
politika zohráva rozhodujúcu úlohu pri 
plnení cieľov Únie v oblasti životného 
prostredia, biodiverzity, klímy 
a udržateľnosti. Systémové vyhodnotenie, 
tzv. kontrolu vhodnosti SPP, Európska 
komisia neuskutočnila, a to napriek 
dôrazným žiadostiam kľúčových 
zainteresovaných subjektov vrátane 
platformy REFIT. Z nedávno uverejnenej 
štúdie1a vychádzajúcej z hodnotenia 
dôkazov a uskutočnenej v súlade 
s pravidlami lepšej právnej regulácie 
vytvorenými Európskou komisiu 
jednoznačne vyplýva, že environmentálna 
angažovanosť SPP nestačí na zastavenie 
poklesu biodiverzity alebo 
environmentálnej degradácie. SPP ani 
primerane nerieši ciele trvalo 
udržateľného rozvoja. SPP v jej súčasnej 
forme nebude poskytovať primerané 
ekosystémové služby v EÚ a úplne zlyhá 
v oblasti riešenia výziev, ktoré prináša 
zmena klímy.
Synergiami s SPP sa zabezpečí, aby SPP 
po komplexnej reforme lepšie čelila 
súčasným výzvam, aby sa zdroje odsunuli 
od priamych platieb, ktoré nie sú efektívne 
ani odôvodnené, a aby boli lepšie 
odmeňovaní poľnohospodári, ktorí sa 
zaviazali venovať udržateľným 
poľnohospodárskym postupom a ktorí
aktívne prispievajú k cieľom v oblasti 
biodiverzity a životného prostredia, okrem 
iného obhospodarovaním lokalít sústavy 
Natura 2000, ekologickými systémami 
a biopoľnohospodárstvom.

_________________

1a G.Pe’er, S. Lakner, R. Müller, G. 
Passoni, V. Bontzorlos, D. Clough, F. 
Moreira,C. Azam, J. Berger, P. Bezak, A. 
Bonn, B. Hansjürgens, L. Hartmann, 
J.Kleemann, A. Lomba, A. Sahrbacher, S. 
Schindler, C. Schleyer, J. Schmidt, 
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S.Schüler, C. Sirami, M. von Meyer-
Höfer, and Y. Zinngrebe (2017). Is the 
CAP Fit for purpose? An evidence based 
fitness-check assessment. Leipzig, 
German Centre for Integrative 
Biodiversity Research (iDiv) Halle-Jena-
Leipzig.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 123
Benedek Jávor
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19b) Súčasný stav ochrany lokalít 
sústavy Natura 2000 na 
poľnohospodárskej pôde je veľmi zlý, čo 
naznačuje, že tieto oblasti ešte stále 
potrebujú ochranu.

Aktuálne platby z SPP na oblasti sústavy 
Natura 2000 sú najúčinnejším spôsobom, 
ako chrániť biodiverzitu 
v poľnohospodárskych oblastiach1a. 
Takéto platby však nestačia a nemajú pre 
spoločnosť vysokú hodnotu. V záujme 
podnecovania ochrany životného 
prostredia v týchto oblastiach by sa preto 
platby z SPP na oblasti sústavy Natura 
2000 mali zvýšiť.

_________________

28a G.Pe’er, S. Lakner, R. Müller, G. 
Passoni, V. Bontzorlos, D. Clough, F. 
Moreira,C. Azam, J. Berger, P. Bezak, A. 
Bonn, B. Hansjürgens, L. Hartmann, 
J.Kleemann, A. Lomba, A. Sahrbacher, S. 
Schindler, C. Schleyer, J. Schmidt, 
S.Schüler, C. Sirami, M. von Meyer-
Höfer, and Y. Zinngrebe (2017). Is the 
CAP Fit for purpose? An evidence based 
fitness-check assessment. Leipzig, 
German Centre for Integrative 
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Biodiversity Research (iDiv) Halle-Jena-
Leipzig. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 124
Benedek Jávor
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(20) Na zlepšenie riadenia záležitostí 
týkajúcich sa životného prostredia, zmeny 
klímy a súvisiaceho prechodu na čistú 
energiu sa vyžaduje zapojenie občianskej 
spoločnosti prostredníctvom zvyšovania 
informovanosti verejnosti, angažovanosti 
spotrebiteľov a rozširovaním zapojenia 
zainteresovaných strán vrátane 
mimovládnych organizácií do konzultácií 
týkajúcich sa súvisiacich politík a ich 
vykonávania.

(20) Na zlepšenie riadenia záležitostí 
týkajúcich sa životného prostredia, 
biodiverzity, zmeny klímy a prechodu na
spoločnosť s nulovou bilanciou emisií je 
nutný viacúrovňový prístup s pevnými 
postupmi založenými na dôkazoch 
a zapojenie širšieho okruhu subjektov 
vrátane miestnych a regionálnych 
orgánov a občianskej spoločnosti do 
prípravy a vykonávania súvisiacich politík 
a do zvyšovania informovanosti verejnosti.
Z tohto programu by sa preto mala viac 
podporovať práca mimovládnych 
organizácií a sietí neziskových subjektov, 
ktoré sledujú cieľ všeobecného záujmu 
Únie a sú primárne aktívne v oblasti 
životného prostredia a ochrany klímy. 
Osobitný význam majú projekty 
štandardných akcií, a preto by sa 
technické podrobnosti vrátane 
minimálneho celkového množstva 
projektov mali stanoviť spôsobom 
umožňujúcim dobré zapojenie MVO do 
programu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 125
Nicola Caputo, Soledad Cabezón Ruiz, Susanne Melior, Simona Bonafè, Monika 
Beňová, Jo Leinen
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(20) Na zlepšenie riadenia záležitostí 
týkajúcich sa životného prostredia, zmeny 
klímy a súvisiaceho prechodu na čistú 
energiu sa vyžaduje zapojenie občianskej 
spoločnosti prostredníctvom zvyšovania 
informovanosti verejnosti, angažovanosti
spotrebiteľov a rozširovaním zapojenia
zainteresovaných strán vrátane 
mimovládnych organizácií do konzultácií 
týkajúcich sa súvisiacich politík a ich 
vykonávania.

(20) Na zlepšenie riadenia záležitostí 
týkajúcich sa životného prostredia, zmeny 
klímy a súvisiaceho prechodu na čistú 
energiu sa vyžaduje zapojenie občianskej 
spoločnosti prostredníctvom zvyšovania 
informovanosti verejnosti, a to aj 
komunikačnou stratégiou zohľadňujúcou 
nové médiá a sociálne siete, zvyšujúcou
angažovanosť spotrebiteľov 
a rozširujúcou zapojenie zainteresovaných 
strán vrátane mimovládnych organizácií do 
konzultácií týkajúcich sa súvisiacich 
politík a ich vykonávania.

Or. en

Odôvodnenie

Je dôležité jednoznačne vyjadriť potrebu modernej komunikácie.

Pozmeňujúci návrh 126
Luke Ming Flanagan

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(20) Na zlepšenie riadenia záležitostí 
týkajúcich sa životného prostredia, zmeny 
klímy a súvisiaceho prechodu na čistú 
energiu sa vyžaduje zapojenie občianskej 
spoločnosti prostredníctvom zvyšovania 
informovanosti verejnosti, angažovanosti 
spotrebiteľov a rozširovaním zapojenia 
zainteresovaných strán vrátane 
mimovládnych organizácií do konzultácií 
týkajúcich sa súvisiacich politík a ich 
vykonávania.

(20) Zlepšenie riadenia záležitostí 
týkajúcich sa životného prostredia, zmeny 
klímy a súvisiaceho prechodu na čistú 
energiu nebude úspešné bez krytia zo 
strany občianskej spoločnosti a bez jej 
úplného zapojenia. To možno dosiahnuť 
prostredníctvom zvyšovania 
informovanosti verejnosti, prostredníctvom 
angažovanosti spotrebiteľov,
a prostredníctvom rozširovania zapojenia 
zainteresovaných strán vrátane 
mimovládnych organizácií do konzultácií 
týkajúcich sa súvisiacich politík a ich 
vykonávania.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 127
György Hölvényi

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(20) Na zlepšenie riadenia záležitostí 
týkajúcich sa životného prostredia, zmeny 
klímy a súvisiaceho prechodu na čistú 
energiu sa vyžaduje zapojenie občianskej 
spoločnosti prostredníctvom zvyšovania 
informovanosti verejnosti, angažovanosti 
spotrebiteľov a rozširovaním zapojenia 
zainteresovaných strán vrátane 
mimovládnych organizácií do konzultácií 
týkajúcich sa súvisiacich politík a ich 
vykonávania.

(20) Na zlepšenie riadenia záležitostí 
týkajúcich sa životného prostredia, zmeny 
klímy a súvisiaceho prechodu na čistú 
energiu sa vyžaduje zapojenie občianskej 
spoločnosti prostredníctvom zvyšovania 
informovanosti verejnosti, angažovanosti 
spotrebiteľov a rozširovaním zapojenia 
zainteresovaných strán vrátane 
mimovládnych organizácií, cirkví 
a náboženských spoločenstiev do 
konzultácií týkajúcich sa súvisiacich 
politík a ich vykonávania.

Or. hu

Pozmeňujúci návrh 128
Elisabetta Gardini

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(20) Na zlepšenie riadenia záležitostí 
týkajúcich sa životného prostredia, zmeny 
klímy a súvisiaceho prechodu na čistú 
energiu sa vyžaduje zapojenie občianskej 
spoločnosti prostredníctvom zvyšovania
informovanosti verejnosti, angažovanosti
spotrebiteľov a rozširovaním zapojenia 
zainteresovaných strán vrátane 
mimovládnych organizácií do konzultácií 
týkajúcich sa súvisiacich politík a ich 
vykonávania.

(20) Na zlepšenie riadenia záležitostí 
týkajúcich sa životného prostredia, zmeny 
klímy a súvisiaceho prechodu na čistú 
energiu sa vyžaduje zvyšovanie
informovanosti verejnosti, angažovanosť
spotrebiteľov a rozširovanie zapojenia 
zainteresovaných strán, najmä organizácií 
občianskej spoločnosti, cirkví 
a náboženských združení alebo 
spoločenstiev do konzultácií týkajúcich sa 
súvisiacich politík a ich vykonávania
a hodnotenia.



PE629.443v01-00 58/113 AM\1166178SK.docx

SK

Or. it

Odôvodnenie

Predloženým pozmeňujúcim návrhom sa má uznať kľúčová úloha, ktorú zohrávajú cirkvi 
a náboženské združenia alebo spoločenstvá vo vzťahu k environmentálnym politikám. Takisto 
sa ním má vykonávať článok 17 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v ktorom sa vyžaduje, 
aby sa rozlišovalo medzi uvedenými subjektmi a organizáciami občianskej spoločnosti.

Pozmeňujúci návrh 129
Michel Dantin, Cláudia Monteiro de Aguiar, Maurice Ponga, Pilar Ayuso, Annie 
Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, Angélique Delahaye

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(20) Na zlepšenie riadenia záležitostí 
týkajúcich sa životného prostredia, zmeny 
klímy a súvisiaceho prechodu na čistú 
energiu sa vyžaduje zapojenie občianskej 
spoločnosti prostredníctvom zvyšovania 
informovanosti verejnosti, angažovanosti 
spotrebiteľov a rozširovaním zapojenia 
zainteresovaných strán vrátane 
mimovládnych organizácií do konzultácií 
týkajúcich sa súvisiacich politík a ich 
vykonávania.

(20) Na zlepšenie riadenia záležitostí 
týkajúcich sa životného prostredia, zmeny 
klímy a súvisiaceho prechodu na čistú 
energiu sa vyžaduje účasť a zapojenie 
občianskej spoločnosti a sociálno-
profesijných aktérov, partnerov 
a miestnych volených zástupcov
prostredníctvom zvyšovania 
informovanosti verejnosti, angažovanosti 
spotrebiteľov a rozširovaním zapojenia 
zainteresovaných strán.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 130
Michel Dantin, Renaud Muselier, Maurice Ponga, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, 
Annie Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, Angélique Delahaye

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(20a) Programom LIFE by sa 
jednotlivým subjektom a územiam malo 
pomáhať s posilňovaním ich odolnosti, 
a to podporou rozvoja a vykonávania 
miestnych a regionálnych stratégií 
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v oblasti prispôsobovania pobrežných 
oblastí zmene klímy.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 131
Benedek Jávor
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21) Zatiaľ čo zlepšovanie riadenia na 
všetkých úrovniach by malo byť 
prierezovým cieľom všetkých 
podprogramov programu LIFE, 
prostredníctvom programu LIFE by sa 
mala podporovať tvorba a vykonávanie 
horizontálnych právnych predpisov v 
oblasti environmentálneho riadenia vrátane 
právnych predpisov, ktorými sa vykonáva 
Dohovor Európskej hospodárskej komisie 
OSN (EHK OSN) o prístupe k 
informáciám, účasti verejnosti na 
rozhodovacom procese a prístupe k 
spravodlivosti v záležitostiach životného 
prostredia29.

(21) Zatiaľ čo zlepšovanie riadenia na 
všetkých úrovniach by malo byť 
prierezovým cieľom všetkých 
podprogramov programu LIFE, 
prostredníctvom programu LIFE by sa 
mala podporovať tvorba a vykonávanie, 
skutočné dodržiavanie a presadzovanie
acquis v oblasti životného prostredia, 
najmä horizontálnych právnych predpisov 
v oblasti environmentálneho riadenia 
vrátane právnych predpisov, ktorými sa 
vykonáva Dohovor Európskej 
hospodárskej komisie OSN (EHK OSN) o 
prístupe k informáciám, účasti verejnosti 
na rozhodovacom procese a prístupe k 
spravodlivosti v záležitostiach životného 
prostredia29,29a, a to aj so zreteľom na 
Výbor pre plnenie záväzkov podľa 
Aarhuského dohovoru.
Z programu by sa malo podporovať 
najmä budovanie platforiem spolupráce 
a výmena najlepších postupov na 
dosiahnutie účinnejšieho dodržiavania 
a presadzovania politiky a právnych 
predpisov v oblasti životného prostredia a 
klímy, a to vrátane vzdelávacích 
programov pre sudcov a prokurátorov,
ako aj aktivít na zvyšovanie 
informovanosti súvisiacich s prístupom 
k informáciám a prístupom ku 
spravodlivosti v oblasti životného 
prostredia a klímy
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__________________ __________________

29 Ú. v. EÚ L 124, 17.5.2005, s. 4. 29 Ú. v. EÚ L 124, 17.5.2005, s. 4.

29a Ú. v. EÚ L 264, 25.9.2006, s. 13 – 19.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 132
Soledad Cabezón Ruiz

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(22) Program by mal pripraviť 
a podporovať hráčov na trhu na prechod na 
čisté, obehové, energeticky efektívne, 
nízkouhlíkové hospodárstvo, ktoré je 
odolné proti zmene klímy, a to 
prostredníctvom testovania nových 
podnikateľských príležitostí, 
skvalitňovania odborných zručností, 
uľahčovania prístupu spotrebiteľov 
k udržateľným výrobkom a službám, 
zapojenia a posilnenia postavenia 
vplyvných ľudí, ako aj testovania 
originálnych metód zameraných na 
prispôsobenie existujúcich procesov 
a podnikateľského prostredia. Aby sa 
podporilo širšie zavedenie udržateľných 
riešení na trh, malo by sa podporovať ich 
prijatie širokou verejnosťou a zapojenie 
spotrebiteľov.

(22) Program LIFE by mal pripraviť 
a podporovať hráčov na trhu na prechod na 
čisté, obehové, energeticky efektívne, 
nízkouhlíkové hospodárstvo, ktoré je 
založené na obnoviteľných zdrojoch 
energie a odolné proti zmene klímy, a to 
prostredníctvom testovania nových 
podnikateľských príležitostí, 
skvalitňovania odborných zručností, 
uľahčovania prístupu spotrebiteľov 
k udržateľným výrobkom a službám, 
zapojenia a posilnenia postavenia 
vplyvných ľudí, ako aj testovania 
originálnych metód zameraných na 
prispôsobenie existujúcich procesov 
a podnikateľského prostredia. Aby sa 
podporilo širšie zavedenie udržateľných 
riešení na trh, malo by sa podporovať ich 
prijatie širokou verejnosťou a zapojenie 
spotrebiteľov. Do podprogramu Prechod 
na čistú energiu by sa mali zahrnúť 
sektory konečnej spotreby s energetickou 
účinnosťou, ako sú budovy, služby, 
priemysel a doprava, a to spolu so 
začlenením energie z obnoviteľných 
zdrojov do týchto odvetví.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 133
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Nicola Caputo, Susanne Melior, Simona Bonafè, Monika Beňová, Jo Leinen

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(22) Program by mal pripraviť 
a podporovať hráčov na trhu na prechod na 
čisté, obehové, energeticky efektívne, 
nízkouhlíkové hospodárstvo, ktoré je 
odolné proti zmene klímy, a to 
prostredníctvom testovania nových 
podnikateľských príležitostí, 
skvalitňovania odborných zručností, 
uľahčovania prístupu spotrebiteľov 
k udržateľným výrobkom a službám, 
zapojenia a posilnenia postavenia 
vplyvných ľudí, ako aj testovania 
originálnych metód zameraných na 
prispôsobenie existujúcich procesov 
a podnikateľského prostredia. Aby sa 
podporilo širšie zavedenie udržateľných 
riešení na trh, malo by sa podporovať ich 
prijatie širokou verejnosťou a zapojenie 
spotrebiteľov.

(22) Program LIFE by mal pripraviť 
a podporovať hráčov na trhu na prechod na 
čisté, obehové, energeticky efektívne, 
nízkouhlíkové hospodárstvo, ktoré je 
založené na obnoviteľných zdrojoch 
energie a odolné proti zmene klímy, a to 
prostredníctvom testovania nových 
podnikateľských príležitostí, 
skvalitňovania odborných zručností, 
uľahčovania prístupu spotrebiteľov 
k udržateľným výrobkom a službám, 
zapojenia a posilnenia postavenia 
vplyvných ľudí, ako aj testovania 
originálnych metód zameraných na 
prispôsobenie existujúcich procesov 
a podnikateľského prostredia. Aby sa 
podporilo širšie zavedenie udržateľných 
riešení na trh, malo by sa podporovať ich 
prijatie širokou verejnosťou a zapojenie 
spotrebiteľov. Do podprogramu Prechod 
na čistú energiu by sa mali zahrnúť 
sektory konečnej spotreby s energetickou 
účinnosťou, ako sú budovy, služby, 
priemysel a doprava, aby sa prispelo 
k energetickej účinnosti a k využívaniu 
obnoviteľných zdrojov energie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 134
Luke Ming Flanagan

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(22) Program by mal pripraviť 
a podporovať hráčov na trhu na prechod na 
čisté, obehové, energeticky efektívne, 

(22) Program by mal pripraviť 
a podporovať hráčov na trhu na prechod na 
čisté, obehové, energeticky efektívne, 
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nízkouhlíkové hospodárstvo, ktoré je 
odolné proti zmene klímy, a to 
prostredníctvom testovania nových 
podnikateľských príležitostí, 
skvalitňovania odborných zručností, 
uľahčovania prístupu spotrebiteľov 
k udržateľným výrobkom a službám, 
zapojenia a posilnenia postavenia 
vplyvných ľudí, ako aj testovania 
originálnych metód zameraných na 
prispôsobenie existujúcich procesov 
a podnikateľského prostredia. Aby sa 
podporilo širšie zavedenie udržateľných 
riešení na trh, malo by sa podporovať ich 
prijatie širokou verejnosťou a zapojenie 
spotrebiteľov.

nízkouhlíkové hospodárstvo, ktoré je 
odolné proti zmene klímy, a to 
prostredníctvom testovania nových 
podnikateľských príležitostí, 
skvalitňovania odborných zručností, 
uľahčovania prístupu spotrebiteľov 
k udržateľným výrobkom a službám, 
zapojenia a posilnenia postavenia 
vplyvných ľudí, ako aj testovania 
originálnych metód zameraných na 
prispôsobenie existujúcich procesov 
a podnikateľského prostredia. Aby sa 
podporilo širšie zavedenie udržateľných 
riešení na trh, malo by sa podporovať ich 
prijatie širokou verejnosťou a zapojenie 
spotrebiteľov. Malo by zahŕňať aj na 
úrovni Únie uskutočňované podnecovanie 
posunu smerom k stravovaniu, ktoré je 
šetrnejšie ku klíme a ktoré je viac založené 
na rastlinách, so súbežným znížením 
výroby aj spotreby mäsa.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 135
Benedek Jávor
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(22) Program by mal pripraviť 
a podporovať hráčov na trhu na prechod na 
čisté, obehové, energeticky efektívne, 
nízkouhlíkové hospodárstvo, ktoré je
odolné proti zmene klímy, a to 
prostredníctvom testovania nových 
podnikateľských príležitostí, 
skvalitňovania odborných zručností, 
uľahčovania prístupu spotrebiteľov 
k udržateľným výrobkom a službám, 
zapojenia a posilnenia postavenia 
vplyvných ľudí, ako aj testovania 
originálnych metód zameraných na 
prispôsobenie existujúcich procesov 

(22) Program by mal pripraviť 
a podporovať hráčov na trhu na prechod na 
udržateľné, obehové, energeticky 
efektívne hospodárstvo efektívne 
využívajúce zdroje, s nulovou bilanciou 
emisií a odolné proti zmene klímy, a to 
prostredníctvom testovania nových 
podnikateľských príležitostí, 
skvalitňovania odborných zručností, 
uľahčovania prístupu spotrebiteľov 
k udržateľným výrobkom a službám, ako aj 
testovania originálnych metód zameraných 
na prispôsobenie existujúcich procesov 
a podnikateľského prostredia. Aby sa 
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a podnikateľského prostredia. Aby sa 
podporilo širšie zavedenie udržateľných 
riešení na trh, malo by sa podporovať ich 
prijatie širokou verejnosťou a zapojenie 
spotrebiteľov.

podporilo širšie zavedenie udržateľných 
riešení na trh, malo by sa podporovať ich 
prijatie širokou verejnosťou a zapojenie 
spotrebiteľov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 136
Benedek Jávor
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(23) Veľké investície do akcií v oblasti 
životného prostredia a klímy sú na úrovni 
Únie financované predovšetkým 
z hlavných finančných programov Únie 
(začleňovanie). V kontexte svojej 
urýchľovacej úlohy by strategické 
integrované projekty a strategické projekty
v oblasti ochrany prírody, ktoré sa 
vypracujú v rámci programu LIFE, mali 
vytvárať pákový efekt pre možnosti 
financovania v rámci uvedených 
programov financovania a ďalších zdrojov 
financovania, ako sú národné fondy, ako aj 
vytvárať synergie.

(23) Veľké investície do akcií v oblasti 
životného prostredia a klímy sú na úrovni 
Únie financované predovšetkým 
z hlavných finančných programov Únie.
Preto je zásadne dôležité zvýšiť úsilie 
o začleňovanie, zabezpečiť udržateľnosť, 
biodiverzitu a odolnosť iných programov 
financovania EÚ voči zmene klímy, 
a vybaviť všetky nástroje EÚ zárukami 
udržateľnosti. Komisia by mala mať 
právomoc prijať spoločnú metodiku 
a vykonať účinné opatrenia s cieľom 
zabezpečiť, aby na projekty programu 
LIFE nemali negatívny vplyv iné 
programy a politiky Únie. V kontexte 
svojej urýchľovacej úlohy by strategické 
integrované projekty a strategické projekty 
v oblasti ochrany prírody, ktoré sa 
vypracujú v rámci programu LIFE, mali 
vytvárať pákový efekt pre možnosti 
financovania v rámci uvedených 
programov financovania a ďalších zdrojov 
financovania, ako sú národné fondy, ako aj 
vytvárať synergie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 137
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Stanislav Polčák

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(23) Veľké investície do akcií v oblasti 
životného prostredia a klímy sú na úrovni 
Únie financované predovšetkým 
z hlavných finančných programov Únie 
(začleňovanie). V kontexte svojej 
urýchľovacej úlohy by strategické 
integrované projekty a strategické projekty 
v oblasti ochrany prírody, ktoré sa 
vypracujú v rámci programu LIFE, mali 
vytvárať pákový efekt pre možnosti 
financovania v rámci uvedených 
programov financovania a ďalších zdrojov 
financovania, ako sú národné fondy, ako aj 
vytvárať synergie.

(23) Veľké investície do akcií v oblasti 
životného prostredia a klímy sú na úrovni 
Únie financované predovšetkým 
z hlavných finančných programov Únie 
(začleňovanie). V kontexte svojej 
urýchľovacej úlohy by strategické 
integrované projekty a strategické projekty 
v oblasti ochrany prírody, ktoré sa 
vypracujú v rámci programu LIFE pri 
zachovaní zásady geografickej 
vyváženosti, mali vytvárať pákový efekt 
pre možnosti financovania v rámci 
uvedených programov financovania 
a ďalších zdrojov financovania, ako sú 
národné fondy, ako aj vytvárať synergie.

Or. cs

Pozmeňujúci návrh 138
Benedek Jávor
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 23 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(23a) Úspech strategických 
integrovaných projektov a strategických 
projektov v oblasti ochrany prírody závisí 
od úzkej spolupráce medzi 
vnútroštátnymi, regionálnymi a miestnymi 
orgánmi a neštátnymi subjektmi, ktorých 
sa týkajú ciele programu LIFE. Mali by 
sa preto uplatňovať zásady 
transparentnosti a zverejňovania 
rozhodnutí týkajúcich sa vypracúvania, 
realizácie, posudzovania a monitorovania 
projektov, najmä keď sa program LIFE 
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vykonáva v súčinnosti s inými zdrojmi 
financovania. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 139
Benedek Jávor
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 23 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(23b) Keďže Európska únia sa rozkladá 
v rôznych regiónoch, výzvy súvisiace 
s podprogramami programu LIFE 
vrátane náležitého obhospodarovania 
lokalít sústavy Natura 2000 a riešenia 
dôsledkov zmeny klímy a zraniteľných 
miest sa často líšia z dôvodu prírodných
a biogeografických charakteristík 
a faktorov. Oblasti v rôznych členských 
štátoch s podobnými charakteristikami 
môžu lepšie pracovať na splnení cieľov 
programu LIFE spoluprácou na 
regionálnej úrovni, riešeniami 
prispôsobenými ich osobitným potrebám, 
a uplatňovaním biogeografických 
regiónov a rozdelení ako usmerňujúcej 
zásady.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 140
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(24) Tento program odráža dôležitosť 
riešenia otázky zmeny klímy v súlade so 
záväzkami Únie plniť Parížsku dohodu 

(24) So zreteľom na uplatňované 
opatrenia, ktoré odôvodňuje súčasný stav 
poznatkov, pokiaľ ide o riešenie otázky 
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a ciele Organizácie Spojených národov 
v oblasti udržateľného rozvoja a prispeje 
tým k uplatňovaniu opatrení v oblasti 
klímy a k plneniu celkového cieľa, podľa 
ktorého sa má 25 % rozpočtových 
výdavkov EÚ použiť na podporu cieľov 
v oblasti klímy. Očakáva sa, že 
prostredníctvom akcií v rámci tohto 
programu LIFE sa 61 % celkového 
finančného krytia programu použije na 
ciele v oblasti klímy. Počas prípravy 
a implementácie programu LIFE sa budú 
zisťovať relevantné akcie, ktoré sa 
následne prehodnotia v kontexte 
príslušných hodnotení a postupov 
preskúmania. 

zmeny klímy v súlade so záväzkami Únie 
plniť Parížsku dohodu a ciele Organizácie 
Spojených národov v oblasti udržateľného 
rozvoja, tento program prispeje 
k uplatňovaniu opatrení v oblasti klímy a k 
plneniu celkového cieľa, podľa ktorého sa 
má 25 % rozpočtových výdavkov EÚ 
použiť na podporu cieľov v oblasti klímy. 
Očakáva sa, že prostredníctvom akcií 
v rámci tohto programu LIFE sa 61 % 
celkového finančného krytia programu 
použije na ciele v oblasti klímy. Počas 
prípravy a implementácie programu LIFE 
sa budú zisťovať relevantné akcie, a budú 
sa pravidelne prehodnocovať na základe 
údajov z vedeckého výskumu, ktorý by sa 
mal v tejto oblasti uskutočniť s cieľom 
posúdiť vhodnosť takejto politiky. 

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 141
Nicola Caputo, Soledad Cabezón Ruiz, Susanne Melior, Simona Bonafè, Michel Dantin, 
Monika Beňová

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(24) Tento program odráža dôležitosť 
riešenia otázky zmeny klímy v súlade so 
záväzkami Únie plniť Parížsku dohodu 
a ciele Organizácie Spojených národov 
v oblasti udržateľného rozvoja a prispeje 
tým k uplatňovaniu opatrení v oblasti 
klímy a k plneniu celkového cieľa, podľa 
ktorého sa má 25 % rozpočtových 
výdavkov EÚ použiť na podporu cieľov 
v oblasti klímy. Očakáva sa, že 
prostredníctvom akcií v rámci tohto 
programu LIFE sa 61 % celkového 
finančného krytia programu použije na 
ciele v oblasti klímy. Počas prípravy 
a implementácie programu LIFE sa budú 
zisťovať relevantné akcie, ktoré sa 
následne prehodnotia v kontexte 

(24) Riešenie otázky zmeny klímy je 
jednou z najvýznamnejších globálnych 
výziev, ktoré si vyžadujú koordinovanú 
a ambicióznu reakciu. V súlade so 
záväzkami Únie plniť Parížsku dohodu 
a ciele Organizácie Spojených národov 
v oblasti udržateľného rozvoja tento 
program prispeje k uplatňovaniu opatrení 
v oblasti klímy a k plneniu celkového 
cieľa, podľa ktorého sa má 25 % 
rozpočtových výdavkov EÚ použiť na 
podporu cieľov v oblasti klímy. Očakáva 
sa, že prostredníctvom akcií v rámci tohto 
programu LIFE sa 61 % celkového 
finančného krytia programu použije na 
ciele v oblasti klímy. Počas prípravy 
a implementácie programu LIFE sa budú 
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príslušných hodnotení a postupov 
preskúmania. 

zisťovať relevantné akcie, ktoré sa 
následne prehodnotia v kontexte 
príslušných hodnotení a postupov 
preskúmania. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 142
Benedek Jávor
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(24) Tento program odráža dôležitosť 
riešenia otázky zmeny klímy v súlade so 
záväzkami Únie plniť Parížsku dohodu 
a ciele Organizácie Spojených národov 
v oblasti udržateľného rozvoja a prispeje 
tým k uplatňovaniu opatrení v oblasti 
klímy a k plneniu celkového cieľa, podľa 
ktorého sa má 25 % rozpočtových 
výdavkov EÚ použiť na podporu cieľov 
v oblasti klímy. Očakáva sa, že 
prostredníctvom akcií v rámci tohto 
programu LIFE sa 61 % celkového 
finančného krytia programu použije na 
ciele v oblasti klímy. Počas prípravy
a implementácie programu LIFE sa budú 
zisťovať relevantné akcie, ktoré sa 
následne prehodnotia v kontexte 
príslušných hodnotení a postupov 
preskúmania. 

(24) Tento program odráža dôležitosť 
riešenia otázky zmeny klímy v súlade so 
záväzkami Únie plniť Parížsku dohodu 
a ciele Organizácie Spojených národov 
v oblasti udržateľného rozvoja a prispeje 
tým k uplatňovaniu opatrení v oblasti 
klímy a k plneniu celkového cieľa, podľa 
ktorého sa má 50 % rozpočtových 
výdavkov EÚ použiť na podporu cieľov 
v oblasti klímy. Očakáva sa, že 
prostredníctvom akcií v rámci tohto 
programu LIFE sa aspoň 61 % celkového 
finančného krytia programu použije na 
ciele v oblasti klímy. Počas prípravy 
a implementácie programu LIFE sa budú 
zisťovať relevantné akcie, ktoré sa 
následne prehodnotia v kontexte 
príslušných hodnotení a postupov 
preskúmania. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 143
Younous Omarjee

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 25
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(25) Pri implementácii programu LIFE 
by sa mala dôkladne zvážiť stratégia 
týkajúca sa najvzdialenejších regiónov30v 
súlade s článkom 349 ZFEÚ a osobitné 
potreby a zraniteľné miesta týchto 
regiónov. Do úvahy by sa mali brať aj iné 
politiky Únie okrem politík v oblasti 
životného prostredia, klímy a relevantných 
politík v oblasti prechodu na čistú energiu.

(25) Pri implementácii programu LIFE 
by sa mala dôkladne zvážiť stratégia 
týkajúca sa najvzdialenejších regiónov30 v 
súlade s článkom 349 ZFEÚ a osobitné 
potreby a zraniteľné miesta týchto 
regiónov. Takisto je vhodné výrazne zvýšiť 
objem finančných prostriedkov pre tieto 
regióny z programu LIFE, lebo 
v súčasnosti neodráža realitu potrieb a 
naliehavosti, pokiaľ ide o dosiahnutie 
cieľov tohto nariadenia, t. j. prechod na 
čisté, obehové, energeticky hospodárne, 
nízkouhlíkové hospodárstvo odolné voči 
zmene klímy, a to aj prostredníctvom 
prechodu na čistú energiu, na ochranu a 
zlepšenie kvality životného prostredia a na 
zastavenie a zvrátenie procesu straty 
biodiverzity s cieľom prispieť k trvalo 
udržateľnému rozvoju. Do úvahy by sa 
mali brať aj iné politiky Únie okrem politík 
v oblasti životného prostredia, klímy 
a relevantných politík v oblasti prechodu 
na čistú energiu.

_________________ _________________

30 COM(2017) 623 final. 30 COM(2017) 623 final.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 144
Guillaume Balas, Louis-Joseph Manscour

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(25) Pri implementácii programu LIFE 
by sa mala dôkladne zvážiť stratégia 
týkajúca sa najvzdialenejších regiónov30v 
súlade s článkom 349 ZFEÚ a osobitné 
potreby a zraniteľné miesta týchto 
regiónov. Do úvahy by sa mali brať aj iné 
politiky Únie okrem politík v oblasti 

(25) Pri implementácii programu LIFE 
by sa mala dôkladne zvážiť stratégia 
týkajúca sa najvzdialenejších regiónov30 v 
súlade s článkom 349 ZFEÚ a osobitné 
potreby a zraniteľné miesta týchto 
regiónov. Preto by sa financovanie 
poskytované týmto regiónom z programu 
LIFE malo výrazne zvýšiť, keďže v 
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životného prostredia, klímy a relevantných 
politík v oblasti prechodu na čistú energiu.

súčasnosti neodráža realitu potrieb a 
naliehavosti, pokiaľ ide o dosiahnutie 
cieľov tohto nariadenia, a to najmä: 
prispieť k prechodu na čisté, obehové, 
energeticky hospodárne, nízkouhlíkové 
hospodárstvo odolné voči zmene klímy, a 
to aj prostredníctvom prechodu na čistú 
energiu, na ochranu a zlepšenie kvality 
životného prostredia a na zastavenie a 
zvrátenie procesu straty biodiverzity, čím 
sa prispeje k udržateľnému rozvoju. Do 
úvahy by sa mali brať aj iné politiky Únie 
okrem politík v oblasti životného 
prostredia, klímy a relevantných politík 
v oblasti prechodu na čistú energiu.

_________________ _________________

30 COM(2017) 623 final. 30 COM(2017) 623 final.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 145
Michel Dantin, Cláudia Monteiro de Aguiar, Maurice Ponga, Françoise Grossetête, 
Pilar Ayuso, Annie Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, Angélique Delahaye

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(25) Pri implementácii programu LIFE 
by sa mala dôkladne zvážiť stratégia 
týkajúca sa najvzdialenejších regiónov30

v súlade s článkom 349 ZFEÚ a osobitné 
potreby a zraniteľné miesta týchto 
regiónov. Do úvahy by sa mali brať aj iné 
politiky Únie okrem politík v oblasti 
životného prostredia, klímy a relevantných 
politík v oblasti prechodu na čistú energiu.

(25) Pri implementácii programu LIFE 
by sa mala dôkladne zvážiť stratégia 
týkajúca sa najvzdialenejších regiónov30

v súlade s článkom 349 ZFEÚ a osobitné 
potreby a zraniteľné miesta týchto 
regiónov. Aj najvzdialenejšie regióny 
a zámorské krajiny a územia členských 
štátov Európskej únie by sa po zapojení 
systému BEST do programu LIFE mali 
zapojiť do akcie programu na podporu 
biodiverzity. Do úvahy by sa mali brať aj 
iné politiky Únie okrem politík v oblasti 
životného prostredia, klímy a relevantných 
politík v oblasti prechodu na čistú energiu.

_________________ _________________

30 COM(2017) 623 final. 30 COM(2017) 623 final.
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Or. fr

Pozmeňujúci návrh 146
Mireille D'Ornano

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(25) Pri implementácii programu LIFE 
by sa mala dôkladne zvážiť stratégia 
týkajúca sa najvzdialenejších regiónov30

v súlade s článkom 349 ZFEÚ a osobitné 
potreby a zraniteľné miesta týchto 
regiónov. Do úvahy by sa mali brať aj iné 
politiky Únie okrem politík v oblasti 
životného prostredia, klímy a relevantných 
politík v oblasti prechodu na čistú energiu.

(25) Pri implementácii programu LIFE 
by sa mala dôkladne zvážiť stratégia 
týkajúca sa najvzdialenejších regiónov30

v súlade s článkom 349 ZFEÚ a osobitné 
potreby a zraniteľné miesta týchto 
regiónov, a to najmä pokiaľ ide 
o znečistenie morí a oceánov. Do úvahy 
by sa mali brať aj iné politiky Únie okrem 
politík v oblasti životného prostredia, 
klímy a relevantných politík v oblasti 
prechodu na čistú energiu.

_________________ _________________

30 COM(2017) 623 final. 30 COM(2017) 623 final.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 147
Nicola Caputo, Soledad Cabezón Ruiz, Susanne Melior, Simona Bonafè, Monika 
Beňová, Jo Leinen

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(25) Pri implementácii programu LIFE 
by sa mala dôkladne zvážiť stratégia 
týkajúca sa najvzdialenejších regiónov30

v súlade s článkom 349 ZFEÚ a osobitné 
potreby a zraniteľné miesta týchto 
regiónov. Do úvahy by sa mali brať aj iné 
politiky Únie okrem politík v oblasti 
životného prostredia, klímy a relevantných 
politík v oblasti prechodu na čistú energiu.

(25) Pri implementácii programu LIFE 
by sa mala dôkladne zvážiť stratégia 
týkajúca sa najvzdialenejších regiónov30

v súlade s článkom 349 ZFEÚ a osobitné 
potreby a zraniteľné miesta týchto 
regiónov. Do úvahy by sa mali brať aj iné 
politiky Únie okrem politík v oblasti 
životného prostredia, klímy, obehového 
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hospodárstva a relevantných politík 
v oblasti prechodu na čistú energiu.

_________________ _________________

30 COM(2017) 623 final. 30 COM(2017) 623 final.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 148
Benedek Jávor
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(25) Pri implementácii programu LIFE 
by sa mala dôkladne zvážiť stratégia 
týkajúca sa najvzdialenejších regiónov30

v súlade s článkom 349 ZFEÚ a osobitné 
potreby a zraniteľné miesta týchto 
regiónov. Do úvahy by sa mali brať aj iné 
politiky Únie okrem politík v oblasti 
životného prostredia, klímy a relevantných 
politík v oblasti prechodu na čistú 
energiu.

(25) Pri implementácii programu LIFE 
by sa mala dôkladne zvážiť stratégia 
týkajúca sa najvzdialenejších regiónov30

v súlade s článkom 349 ZFEÚ a osobitné 
potreby a zraniteľné miesta týchto 
regiónov. Do úvahy by sa mali brať aj iné 
politiky Únie okrem politík v oblasti 
životného prostredia, klímy a relevantných 
politík v oblasti dekarbonizácie.

_________________ _________________

30 COM(2017) 623 final. 30 COM(2017) 623 final.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 149
Benedek Jávor

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(26) Pri podpore implementácie 
programu LIFE by Komisia mala 
spolupracovať s národnými kontaktnými 
miestami programu LIFE, organizovať 
semináre a workshopy, zverejňovať 

(26) Pri podpore implementácie 
programu LIFE by Komisia mala 
spolupracovať s národnými kontaktnými 
miestami programu LIFE, a to aj pri 
zriaďovaní poradnej siete na miestnej 



PE629.443v01-00 72/113 AM\1166178SK.docx

SK

zoznamy projektov financovaných v rámci 
programu LIFE alebo vykonávať ďalšie 
činnosti zamerané na šírenie výsledkov 
projektov a uľahčenie výmeny skúseností, 
poznatkov a najlepších postupov, ako aj 
reprodukciu výsledkov projektov v celej 
Únii. Tieto činnosti by mali byť zamerané 
najmä na členské štáty s nízkou mierou 
využívania finančných prostriedkov a mali 
by uľahčovať komunikáciu a spoluprácu 
medzi príjemcami projektov, žiadateľmi 
o projekty alebo zainteresovanými 
stranami v rámci dokončených 
a prebiehajúcich projektov v rovnakej 
oblasti.

úrovni na uľahčenie vytvárania projektov 
s vysokou pridanou hodnotou a politickým 
vplyvom a s cieľom zabezpečiť 
poskytovanie informácií o doplnkovom 
financovaní, prenositeľnosti projektov, 
ako aj o dlhodobej udržateľnosti, 
organizovať semináre a workshopy, 
zverejňovať zoznamy projektov 
financovaných v rámci programu LIFE
alebo vykonávať ďalšie činnosti zamerané 
na šírenie výsledkov projektov a uľahčenie 
výmeny skúseností, poznatkov a najlepších 
postupov, ako aj reprodukciu výsledkov 
projektov v celej Únii. Tieto činnosti by 
mali byť zamerané najmä na členské štáty 
s nízkou mierou využívania finančných 
prostriedkov a mali by uľahčovať 
komunikáciu a spoluprácu medzi 
príjemcami projektov, žiadateľmi 
o projekty alebo zainteresovanými 
stranami v rámci dokončených 
a prebiehajúcich projektov v rovnakej 
oblasti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 150
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(27) S cieľom uľahčiť spoluprácu medzi 
členskými štátmi a zohrávať jedinečnú 
úlohu v presadzovaní právnych predpisov 
Únie v oblasti životného prostredia bola 
vytvorená Európska sieť pre 
implementáciu a vymáhanie 
environmentálneho práva (IMPEL), 
Európska sieť prokurátorov pre životné 
prostredie (ENPE) a Fórum sudcov 
Európskej únie pre životné prostredie 
(EUFJE). Tieto združenia významne 
prispievajú k posilneniu jednotného 
vykonávania a presadzovania právnych 

(27) S cieľom uľahčiť spoluprácu medzi 
členskými štátmi a zohrávať jedinečnú 
úlohu v presadzovaní právnych predpisov 
Únie v oblasti životného prostredia bola 
vytvorená Európska sieť pre 
implementáciu a vymáhanie 
environmentálneho práva (IMPEL), 
Európska sieť prokurátorov pre životné 
prostredie (ENPE) a Fórum sudcov 
Európskej únie pre životné prostredie 
(EUFJE). Tieto združenia významne 
prispievajú k posilneniu jednotného 
vykonávania a presadzovania právnych 
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predpisov Únie v oblasti životného 
prostredia v celej Únii a predchádzaniu 
poškodzovaniu hospodárskej súťaže, 
prispievajú k zlepšeniu kvality 
environmentálnej inšpekcie 
a mechanizmov presadzovania práva 
prostredníctvom systému vytvárania sietí 
tak na úrovni Únie, ako aj na úrovni 
členských štátov, a poskytujú výmenu 
informácií a skúseností na rôznych 
úrovniach správy, ako aj prostredníctvom 
odbornej prípravy a hĺbkových diskusií 
o environmentálnych otázkach a aspektoch 
presadzovania vrátane procesov 
monitorovania a vydávania povolení. 
Vzhľadom na prínos združení IMPEL, 
ENPE a EUFJE k cieľom programu LIFE 
je vhodné oprávniť tieto združenia na 
udeľovanie grantov bez výzvy na 
predkladanie návrhov, aby sa tak naďalej 
podporovala ich činnosť. Okrem toho sa 
v zmysle požiadaviek nariadenia 
o rozpočtových pravidlách výzva nemusí 
vyžadovať aj v iných prípadoch, napríklad 
v prípade orgánov určených členskými 
štátmi, za ktorých činnosť sú členské štáty 
zodpovedné, ak sú tieto členské štáty 
určené za príjemcov grantu legislatívnym 
aktom Únie. 

predpisov Únie v oblasti životného 
prostredia v celej Únii a predchádzaniu 
poškodzovaniu hospodárskej súťaže, 
prispievajú k zlepšeniu kvality 
environmentálnej inšpekcie 
a mechanizmov presadzovania práva 
prostredníctvom systému vytvárania sietí 
tak na úrovni Únie, ako aj na úrovni 
členských štátov, a poskytujú výmenu 
informácií a skúseností na rôznych 
úrovniach správy, ako aj prostredníctvom 
odbornej prípravy a hĺbkových diskusií 
o environmentálnych otázkach a aspektoch 
presadzovania vrátane procesov 
monitorovania a vydávania povolení. 
Vzhľadom na prínos združení IMPEL, 
ENPE a EUFJE k cieľom programu LIFE 
je vhodné oprávniť tieto združenia na 
udeľovanie grantov, v riadne 
odôvodnených prípadoch, bez výzvy na 
predkladanie návrhov, aby sa tak naďalej 
podporovala ich činnosť. Okrem toho sa 
v zmysle požiadaviek nariadenia 
o rozpočtových pravidlách výzva nemusí 
vyžadovať aj v iných prípadoch, napríklad 
v prípade orgánov určených členskými 
štátmi, za ktorých činnosť sú členské štáty 
zodpovedné, ak sú tieto členské štáty 
určené za príjemcov grantu legislatívnym 
aktom Únie. 

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 151
Benedek Jávor
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(28) Je vhodné stanoviť finančné krytie 
programu LIFE, ktoré má v priebehu 
ročného rozpočtového postupu 
predstavovať pre Európsky parlament 
a Radu hlavnú referenčnú sumu v zmysle 

(28) Je vhodné stanoviť finančné krytie 
programu LIFE, ktoré bude v období rokov 
2021 – 2028 na úrovni 1 % celkového 
rozpočtu Únie a ktoré má v priebehu 
ročného rozpočtového postupu 
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bodu 17 Medziinštitucionálnej dohody z 2. 
decembra 2013 medzi Európskym 
parlamentom, Radou a Komisiou 
o rozpočtovej disciplíne, spolupráci 
v rozpočtových otázkach a riadnom 
finančnom hospodárení31.

predstavovať pre Európsky parlament 
a Radu hlavnú referenčnú sumu v zmysle 
bodu 17 Medziinštitucionálnej dohody z 2. 
decembra 2013 medzi Európskym 
parlamentom, Radou a Komisiou 
o rozpočtovej disciplíne, spolupráci 
v rozpočtových otázkach a riadnom 
finančnom hospodárení31.

_________________ _________________

31 Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1. 31 Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 152
Benedek Jávor
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 28 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(28a) Maximálna miera 
spolufinancovania by mala byť stanovená 
na takej úrovni, ktorá je nevyhnutná na 
zachovanie efektívnej úrovne podpory 
z programu LIFE, pričom by sa mala 
zohľadniť nutná flexibilita a adaptabilita, 
ktoré sú potrebné na to, aby bolo možné 
reagovať na existujúce spektrum akcií 
a entít. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 153
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 29

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(29) Na toto nariadenie sa vzťahujú 
horizontálne finančné pravidlá prijaté 

(29) Na toto nariadenie sa vzťahujú 
horizontálne finančné pravidlá prijaté 
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Európskym parlamentom a Radou v súlade 
s článkom 322 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie. Tieto pravidlá sú 
stanovené v nariadení o rozpočtových 
pravidlách a určujú predovšetkým postup 
pri stanovovaní a plnení rozpočtu 
prostredníctvom grantov, verejného 
obstarávania, cien, ako aj pri nepriamom 
plnení a slúžia na kontrolu zodpovednosti 
finančných aktérov. Pravidlá prijaté 
v súlade s článkom 322 ZFEÚ sa týkajú aj 
ochrany rozpočtu Únie v prípade 
všeobecných nedostatkov v oblasti 
dodržiavania zásady právneho štátu 
v členských štátoch, keďže dodržiavanie 
zásady právneho štátu je základným 
predpokladom správneho finančného 
riadenia a efektívneho financovania 
z prostriedkov EÚ.

Európskym parlamentom a Radou v súlade 
s článkom 322 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie. Tieto pravidlá sú 
stanovené v nariadení o rozpočtových 
pravidlách a určujú predovšetkým postup 
pri stanovovaní a plnení rozpočtu 
prostredníctvom grantov, verejného 
obstarávania, cien, ako aj pri nepriamom 
plnení a slúžia na kontrolu zodpovednosti 
finančných aktérov. 

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 154
Pilar Ayuso

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 30 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(30a) Technická metodika výberu 
projektov a kritériá výberu a udeľovania 
podpory by Komisia mala zaradiť do 
viacročných pracovných programov, a to 
z dôvodu transparentnosti. Kvalita by 
mala byť zastrešujúcim kritériom, ktorým 
sa riadi proces hodnotenia projektov 
a prideľovania podpory v rámci tohto 
programu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 155
Michel Dantin, Nicola Caputo, Pilar Ayuso, Annie Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, 
Angélique Delahaye
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 31

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(31) Druhy financovania a spôsoby 
plnenia uvedené v tomto nariadení sa 
zvolia na základe ich schopnosti plniť 
špecifické ciele akcií a dosahovať 
výsledky, zohľadňujúc najmä náklady na 
kontroly, administratívnu záťaž 
a očakávané riziko nesúladu. V prípade 
grantov to zahŕňa zváženie využitia 
jednorazových platieb, paušálnych sadzieb 
a stupníc jednotkových nákladov.

(31) Druhy financovania a spôsoby 
plnenia uvedené v tomto nariadení sa 
zvolia na základe ich schopnosti plniť 
špecifické ciele akcií a dosahovať 
výsledky, zohľadňujúc najmä náklady na 
kontroly, administratívnu záťaž 
a očakávané riziko nesúladu. V prípade 
grantov to zahŕňa zváženie využitia 
jednorazových platieb, paušálnych sadzieb 
a stupníc jednotkových nákladov.
Európska komisia musí dbať o čitateľné 
vykonávanie a o presadzovanie 
skutočného zjednodušenia pre nositeľov 
projektov.  

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 156
Guillaume Balas

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 33

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(33) Podľa článku 94 rozhodnutia Rady 
2013/755/EÚ37 subjekty usadené 
v zámorských krajinách a na zámorských 
územiach sú oprávnené získať 
financovanie v súlade s pravidlami 
a cieľmi programu LIFE a prípadnými 
dojednaniami uplatniteľnými na členský 
štát, s ktorým je daná zámorská krajina 
alebo územie spojené. Účasť týchto 
subjektov na tomto programe by sa mala 
viazať primárne na projekty podprogramu 
Príroda a biodiverzita.

(33) Podľa článku 94 rozhodnutia Rady 
2013/755/EÚ37 subjekty usadené 
v zámorských krajinách a na zámorských 
územiach sú oprávnené získať 
financovanie v súlade s pravidlami 
a cieľmi programu LIFE a prípadnými 
dojednaniami uplatniteľnými na členský 
štát, s ktorým je daná zámorská krajina 
alebo územie spojené. 

_________________ _________________

37 Rozhodnutie Rady 2013/755/EÚ 
z 25. novembra 2013 o pridružení 

37 Rozhodnutie Rady 2013/755/EÚ 
z 25. novembra 2013 o pridružení 
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zámorských krajín a území k Európskej 
únii („rozhodnutie o pridružení zámoria“) 
(Ú. v. EÚ L 344, 19.12.2013, s. 1).

zámorských krajín a území k Európskej 
únii („rozhodnutie o pridružení zámoria“) 
(Ú. v. EÚ L 344, 19.12.2013, s. 1).

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 157
Luke Ming Flanagan

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 34

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(34) Do programu LIFE by sa mali mať 
možnosť zapojiť aj tretie krajiny v súlade 
s dohodami medzi Úniou a danými 
krajinami za konkrétnych dohodnutých 
podmienok týkajúcich sa ich účasti.

(34) Pod podmienkou plnohodnotného 
dodržiavania všetkých jeho pravidiel 
a nariadení by sa do programu LIFE mali 
mať možnosť zapojiť aj tretie krajiny 
v súlade s dohodami medzi Úniou 
a danými krajinami za konkrétnych 
dohodnutých podmienok týkajúcich sa ich 
účasti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 158
Luke Ming Flanagan

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 35

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(35) Tretie krajiny, ktoré sú členmi 
Európskeho hospodárskeho priestoru 
(EHP), sa môžu zapojiť do programov 
Únie v rámci spolupráce na základe 
dohody o EHP, ktorá umožňuje 
implementáciu týchto programov na 
základe rozhodnutia podľa danej dohody. 
Tretie krajiny sa môžu do programu 
zapojiť aj na základe iných právnych 
nástrojov. Súčasťou tohto nariadenia by 
malo byť osobitné ustanovenie, na základe 
ktorého zodpovedný povoľujúci úradník, 

(35) Pod podmienkou plnohodnotného 
dodržiavania všetkých jeho pravidiel 
a nariadení sa tretie krajiny, ktoré sú 
členmi Európskeho hospodárskeho 
priestoru (EHP), môžu zapojiť do 
programov Únie v rámci spolupráce na 
základe dohody o EHP, ktorá umožňuje 
implementáciu týchto programov na 
základe rozhodnutia podľa danej dohody. 
Tretie krajiny sa môžu do programu 
zapojiť aj na základe iných právnych 
nástrojov. Súčasťou tohto nariadenia by 
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Európsky úrad pre boj proti podvodom 
(OLAF) a Európsky dvor audítorov získajú 
nevyhnutné práva a prístup na vykonávanie 
svojich právomocí.

malo byť osobitné ustanovenie, na základe 
ktorého zodpovedný povoľujúci úradník, 
Európsky úrad pre boj proti podvodom 
(OLAF) a Európsky dvor audítorov získajú 
nevyhnutné práva a prístup na vykonávanie 
svojich právomocí.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 159
Benedek Jávor
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 36

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(36) V zmysle bodov 22 a 23 
Medziinštitucionálnej dohody z 13. apríla 
2016 o lepšej tvorbe práva je tento program 
potrebné hodnotiť na základe informácií 
zozbieraných prostredníctvom osobitných 
požiadaviek na monitorovanie a zároveň sa 
vyhnúť prílišnej regulácii 
a administratívnemu zaťaženiu, a to najmä 
na strane členských štátov. Tieto 
požiadavky môžu v prípade potreby 
zahŕňať aj merateľné ukazovatele ako 
základ na hodnotenie účinkov programu 
LIFE v praxi. Celkový účinok programu 
LIFE vyplynie z nepriamych, dlhodobých 
a ťažko merateľných príspevkov 
zameraných na dosiahnutie plného rozsahu 
cieľov Únie v oblasti životného prostredia 
a klímy. Na účely monitorovania programu 
LIFE by sa priame ukazovatele výstupov 
a požiadaviek týkajúcich sa sledovania 
stanovených týmto nariadením mali 
doplniť zoskupením osobitných 
ukazovateľov na úrovni projektov, ktoré 
budú opísané v pracovných programoch 
alebo vo výzvach na predkladanie návrhov 
týkajúcich sa okrem iného aj sústavy 
Natura 2000 a emisií určitých látok 
znečisťujúcich ovzdušie.

(36) V zmysle bodov 22 a 23 
Medziinštitucionálnej dohody z 13. apríla 
2016 o lepšej tvorbe práva je tento program 
potrebné hodnotiť na základe informácií 
zozbieraných prostredníctvom osobitných 
požiadaviek na monitorovanie a zároveň sa 
vyhnúť prílišnej regulácii 
a administratívnemu zaťaženiu, a to najmä 
na strane členských štátov. Tieto 
požiadavky môžu v prípade potreby 
zahŕňať aj merateľné ukazovatele ako 
základ na hodnotenie účinkov programu 
LIFE v praxi. Celkový účinok programu 
LIFE vyplynie z nepriamych, dlhodobých 
a ťažko merateľných príspevkov 
zameraných na dosiahnutie plného rozsahu 
cieľov Únie v oblasti životného prostredia 
a klímy. Na účely monitorovania programu 
LIFE by sa priame ukazovatele výstupov 
a požiadaviek týkajúcich sa sledovania
stanovených týmto nariadením mali 
doplniť zoskupením osobitných 
ukazovateľov na úrovni projektov, ktoré 
budú opísané v pracovných programoch 
alebo vo výzvach na predkladanie návrhov 
týkajúcich sa okrem iného aj zmien 
v prírodnej hodnote (stav a rozdelenie
vybratých druhov a biotopov vrátane 
fragmentácie, pokrytie ekosystémov), 
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zmien vo využívaní pôdy (posun 
k prírodným a poloprírodným kategóriám 
pôd, plocha zelenej infraštruktúry, 
rehabilitovaná pôda a lokality sústavy 
Natura 2000 podliehajúce ochranným 
opatreniam a opatreniam v oblasti 
obnovy), financovania riadenia 
biodiverzity, posunu smerom k tzv. 
zelenému hospodárstvu alebo odolnosti 
voči zmenám klímy a jej riadeniu (emisie 
určitých látok znečisťujúcich ovzdušie, 
dusíková rovnováha, kvalita vôd, 
chemikálie, hluk, ekologická stopa), 
informovanosti verejnosti a prínosu 
opatrení na zvyšovanie kvality a prístupu 
k modernizovanej pôdnej a zelenej 
infraštruktúre pre obyvateľstvo.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 160
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 38

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(38) Keďže ciele tohto nariadenia, a to 
prispievanie k udržateľnému rozvoju 
a dosahovaniu cieľov príslušných 
právnych predpisov, stratégií a plánov 
alebo medzinárodných záväzkov Únie 
v oblasti životného prostredia, klímy, ako 
aj relevantných právnych predpisov, 
stratégií, plánov a medzinárodných 
záväzkov Únie v oblasti čistej energie nie 
je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni 
jednotlivých členských štátov, ale 
z dôvodu rozsahu a dôsledkov tohto 
nariadenia 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 
stanovenou v uvedenom článku toto 
nariadenie neprekračuje rámec toho, čo je 

(38) Únia môže prijať opatrenia v súlade 
so zásadou subsidiarity podľa článku 5 
Zmluvy o Európskej únii. V súlade so 
zásadou proporcionality stanovenou 
v uvedenom článku toto nariadenie 
neprekračuje rámec toho, čo je nevyhnutné 
na dosiahnutie uvedených cieľov.



PE629.443v01-00 80/113 AM\1166178SK.docx

SK

nevyhnutné na dosiahnutie uvedených 
cieľov.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 161
Benedek Jávor
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 38

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(38) Keďže ciele tohto nariadenia, a to 
prispievanie k udržateľnému rozvoju 
a dosahovaniu cieľov príslušných právnych 
predpisov, stratégií a plánov alebo 
medzinárodných záväzkov Únie v oblasti 
životného prostredia, klímy, ako aj 
relevantných právnych predpisov, stratégií, 
plánov a medzinárodných záväzkov Únie 
v oblasti čistej energie nie je možné 
uspokojivo dosiahnuť na úrovni 
jednotlivých členských štátov, ale 
z dôvodu rozsahu a dôsledkov tohto 
nariadenia 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 
stanovenou v uvedenom článku toto 
nariadenie neprekračuje rámec toho, čo je 
nevyhnutné na dosiahnutie uvedených 
cieľov.

(38) Keďže ciele tohto nariadenia, a to 
prispievanie k vysokej úrovni ochrany 
životného prostredia a ambicióznym 
klimatickým opatreniam s dobrým 
riadením a prístupom založeným na 
zapojení viacerých zainteresovaných 
subjektov a k dosahovaniu cieľov 
príslušných právnych predpisov, stratégií 
a plánov alebo medzinárodných záväzkov 
Únie v oblasti životného prostredia, 
biodiverzity, klímy, obehového 
hospodárstva, ako aj relevantných 
právnych predpisov, stratégií, plánov 
a medzinárodných záväzkov Únie v oblasti 
obnoviteľných zdrojov energie 
a energetickej účinnosti nie je možné 
uspokojivo dosiahnuť na úrovni 
jednotlivých členských štátov, ale 
z dôvodu rozsahu a dôsledkov tohto 
nariadenia 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 
stanovenou v uvedenom článku toto 
nariadenie neprekračuje rámec toho, čo je 
nevyhnutné na dosiahnutie uvedených 
cieľov.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 162
Nicola Caputo, Soledad Cabezón Ruiz

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Týmto nariadením sa stanovuje Program 
pre životné prostredie a ochranu klímy 
(LIFE) (ďalej len „program LIFE“). 

Týmto nariadením sa stanovuje Program 
pre životné prostredie a ochranu klímy 
(LIFE) (ďalej len „program LIFE“)
pokrývajúci obdobie od 1. januára 2021 
do 31. decembra 2027. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 163
Michel Dantin, Pilar Ayuso, Annie Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, Angélique 
Delahaye

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Týmto nariadením sa stanovuje Program 
pre životné prostredie a ochranu klímy 
(LIFE) (ďalej len „program LIFE“). 

Týmto nariadením sa stanovuje Program 
pre životné prostredie a ochranu klímy 
(LIFE) (ďalej len „program LIFE“) 
pokrývajúci obdobie od 1. januára 2021 
do 31. decembra 2027. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 164
Nicola Caputo, Soledad Cabezón Ruiz

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Určujú sa v ňom ciele programu LIFE,
rozpočet na obdobie rokov 2021 – 2027, 
formy financovania z prostriedkov Únie 

Určujú sa v ňom ciele programu LIFE, 
rozpočet na uvedené obdobie, formy 
financovania z prostriedkov Únie 
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a pravidlá poskytovania týchto finančných 
prostriedkov.

a pravidlá poskytovania týchto finančných 
prostriedkov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 165
Michel Dantin, Pilar Ayuso, Annie Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, Angélique 
Delahaye

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Určujú sa v ňom ciele programu LIFE, 
rozpočet na obdobie rokov 2021 – 2027, 
formy financovania z prostriedkov Únie 
a pravidlá poskytovania týchto finančných 
prostriedkov.

Určujú sa v ňom ciele programu LIFE, 
rozpočet na uvedené obdobie, formy 
financovania z prostriedkov Únie 
a pravidlá poskytovania týchto finančných 
prostriedkov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 166
Benedek Jávor
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. „strategické projekty v oblasti 
ochrany prírody“ sú projekty, ktorými sa 
podporuje dosiahnutie cieľov Únie 
v oblasti ochrany prírody a biodiverzity 
implementáciou ucelených akčných 
programov v členských štátoch s cieľom 
začleniť tieto cele a priority do ďalších 
politík a finančných nástrojov, a to aj 
prostredníctvom koordinovaného 
vykonávania prioritných akčných rámcov, 
ktoré boli vytvorené podľa smernice 
92/43/EHS;

1. „strategické projekty v oblasti 
ochrany prírody“ sú projekty, ktorými sa 
podporuje dosiahnutie cieľov Únie 
v oblasti ochrany prírody a biodiverzity
stanovených najmä v smernici 
2009/147/ES a v smernici Rady 
92/43/EHS implementáciou ucelených 
akčných programov v členských štátoch 
s cieľom začleniť tieto cele a priority do 
ďalších politík a finančných nástrojov, a to 
aj prostredníctvom koordinovaného 
vykonávania prioritných akčných rámcov, 
ktoré boli vytvorené podľa smernice 
92/43/EHS;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 167
Damiano Zoffoli, Nicola Caputo

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. „strategické projekty v oblasti 
ochrany prírody“ sú projekty, ktorými sa 
podporuje dosiahnutie cieľov Únie 
v oblasti ochrany prírody a biodiverzity 
implementáciou ucelených akčných 
programov v členských štátoch s cieľom 
začleniť tieto cele a priority do ďalších 
politík a finančných nástrojov, a to aj 
prostredníctvom koordinovaného 
vykonávania prioritných akčných rámcov, 
ktoré boli vytvorené podľa smernice 
92/43/EHS;

1. „strategické projekty v oblasti 
ochrany prírody“ sú projekty na 
regionálnej, multiregionálnej, národnej 
alebo nadnárodnej úrovni, ktorými sa 
podporuje dosiahnutie cieľov Únie 
v oblasti ochrany prírody a biodiverzity 
implementáciou ucelených akčných 
programov v členských štátoch s cieľom 
začleniť tieto cele a priority do ďalších 
politík a finančných nástrojov, a to aj 
prostredníctvom koordinovaného 
vykonávania prioritných akčných rámcov, 
ktoré boli vytvorené podľa smernice 
92/43/EHS;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 168
Benedek Jávor
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. „strategické integrované projekty“ 
sú projekty, ktorými sa na regionálnej, 
multiregionálnej, národnej alebo 
nadnárodnej úrovni vykonávajú stratégie 
alebo akčné plány v oblasti životného 
prostredia alebo klímy vypracované 
orgánmi členských štátov a vyžadované 
konkrétnymi právnymi predpismi alebo 
politikami Únie v oblasti životného 
prostredia, klímy alebo relevantnými 

2. „strategické integrované projekty“ 
sú projekty, ktorými sa na regionálnej, 
multiregionálnej, metropolitnej, národnej 
alebo nadnárodnej úrovni vykonávajú 
stratégie alebo akčné plány v oblasti 
životného prostredia alebo klímy 
vypracované orgánmi členských štátov 
a vyžadované konkrétnymi právnymi 
predpismi alebo politikami Únie v oblasti 
životného prostredia, klímy alebo 
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právnymi predpismi alebo politikami Únie 
v oblasti čistej energie, pričom sa nimi 
zabezpečuje zapájanie zainteresovaných 
strán a podporuje sa koordinácia aspoň 
s jedným ďalším únijným, národným alebo 
súkromným zdrojom financovania 
a mobilizácia týchto zdrojov financovania;

relevantnými právnymi predpismi alebo 
politikami Únie v oblasti čistej energie, 
pričom sa nimi zabezpečuje zapájanie 
zainteresovaných strán a podporuje sa 
koordinácia aspoň s jedným ďalším 
únijným, národným alebo súkromným 
zdrojom financovania a mobilizácia týchto 
zdrojov financovania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 169
Younous Omarjee

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 6 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6a. „kvalita života“ je vysoká úroveň 
zdravia a životných podmienok vo 
všetkých skupinách obyvateľstva, a to 
najmä pre osoby, ktoré sú najviac 
vystavené zhoršovaniu životného 
prostredia a klímy, ako aj prístup 
k informáciám o životnom prostredí a ku 
spravodlivosti v tejto oblasti, znižovanie 
nerovností v oblasti zdravia a znižovanie 
energetickej chudoby;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 170
Luke Ming Flanagan

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 6 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6a. „frakovanie“ je vymedzené ako 
proces injektovania tekutiny pod vysokým 
tlakom do podzemných skál, vrtov atď. 
s cieľom silou rozovrieť existujúce trhliny 
a vyťažiť ropu alebo plyn;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 171
Michel Dantin, Maurice Ponga, Pilar Ayuso, Cláudia Monteiro de Aguiar, Annie 
Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, Angélique Delahaye

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 6 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6a. „potenciálna kandidátska krajina“ 
je krajina alebo entita s jednoznačnou 
perspektívou neskoršieho pristúpenia 
k Únii, ktorej však ešte nebolo priznané 
postavenie kandidátskej krajiny.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 172
Michel Dantin, Maurice Ponga, Pilar Ayuso, Cláudia Monteiro de Aguiar, Annie 
Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, Angélique Delahaye

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 6 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6b. „zámorské krajiny a územia“ sú 
zámorské krajiny a územia členského 
štátu Európskej únie, na ktoré sa 
vzťahuje štvrtá časť Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie (ZFEÚ) a ktoré sú 
vymenované v prílohe II k ZFEÚ.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 173
Soledad Cabezón Ruiz

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

1. Všeobecným cieľom programu 
LIFE je prispievať k prechodu na čisté,
obehové, energeticky efektívne, 
nízkouhlíkové hospodárstvo odolné proti 
zmene klímy, a to aj prechodom na čistú 
energiu, k ochrane a zlepšovaniu kvality 
životného prostredia a zastaveniu 
a zvráteniu straty biodiverzity, čo prispeje 
k udržateľnému rozvoju.

1. Všeobecným cieľom programu 
LIFE je prispievať k prechodu na obehové, 
energeticky efektívne, nízkouhlíkové, 
nízkoemisné hospodárstvo založené na 
obnoviteľných zdrojoch energie a odolné 
proti zmene klímy, k ochrane a zlepšovaniu 
kvality životného prostredia a zastaveniu 
a zvráteniu straty biodiverzity, a to aj 
podporou vykonávania a riadenia sústavy 
Natura 2000 a bojom proti degradácii 
ekosystémov, čo prispeje k udržateľnému 
rozvoju. Z programu LIFE sa podporuje 
aj vykonávanie všeobecných akčných 
programov v oblasti životného prostredia 
a klimatickej politiky prijatých v súlade 
s článkom 192 ods. 3 ZFEÚ.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 174
Benedek Jávor
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Všeobecným cieľom programu 
LIFE je prispievať k prechodu na čisté, 
obehové, energeticky efektívne, 
nízkouhlíkové hospodárstvo odolné proti 
zmene klímy, a to aj prechodom na čistú 
energiu, k ochrane a zlepšovaniu kvality 
životného prostredia a zastaveniu 
a zvráteniu straty biodiverzity, čo prispeje 
k udržateľnému rozvoju.

1. Všeobecným cieľom programu 
LIFE je významne zlepšovať stav 
životného prostredia, zastaviť a zvrátiť 
stratu a degradáciu prírodného kapitálu 
a ekosystémových služieb vrátane čistého 
vzduchu, vody a pôdy, podporovať 
vykonávanie a dlhodobé riadenie sústavy
Natura 2000, prispievať k prechodu na 
udržateľné, obehové, zelené, energeticky 
efektívne hospodárstvo efektívne 
využívajúce zdroje, s nulovou bilanciou 
emisií a odolné proti zmene klímy, a to aj 
prechodom na vysoko energeticky účinný 
a na obnoviteľných zdrojoch energie 
založený energetický systém, čo prispeje 
k udržateľnému rozvoju, vysokej úrovni 
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ochrany životného prostredia 
a ambicióznym klimatickým krokom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 175
Younous Omarjee

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Všeobecným cieľom programu 
LIFE je prispievať k prechodu na čisté, 
obehové, energeticky efektívne, 
nízkouhlíkové hospodárstvo odolné proti 
zmene klímy, a to aj prechodom na čistú 
energiu, k ochrane a zlepšovaniu kvality
životného prostredia a zastaveniu 
a zvráteniu straty biodiverzity, čo prispeje 
k udržateľnému rozvoju.

1. Všeobecným cieľom programu 
LIFE je chrániť a zlepšovať kvalitu 
životného prostredia, zastaviť a zvrátiť 
stratu biodiverzity a degradáciu 
ekosystémov, podporovať zavádzanie 
a riadenie sústavy Natura 2000, prispievať 
k prechodu na udržateľné, čisté, obehové, 
energeticky efektívne, nízkouhlíkové 
hospodárstvo odolné proti zmene klímy, 
a to aj prechodom na zdravé ekosystémy, 
na čistú a obnoviteľnú energiu, k ochrane 
a zlepšovaniu životného prostredia 
a zdravia a k zastaveniu a zvráteniu straty 
biodiverzity, čo prispeje k udržateľnému 
rozvoju.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 176
Nicola Caputo, Soledad Cabezón Ruiz, Susanne Melior, Simona Bonafè, Monika 
Beňová, Jo Leinen

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Všeobecným cieľom programu 
LIFE je prispievať k prechodu na čisté, 
obehové, energeticky efektívne, 
nízkouhlíkové hospodárstvo odolné proti 
zmene klímy, a to aj prechodom na čistú 

1. Všeobecným cieľom programu 
LIFE je prispievať k prechodu na 
udržateľné, obehové, energeticky 
efektívne, nízkouhlíkové hospodárstvo
efektívne využívajúce zdroje a odolné proti 
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energiu, k ochrane a zlepšovaniu kvality 
životného prostredia a zastaveniu 
a zvráteniu straty biodiverzity, čo prispeje 
k udržateľnému rozvoju.

zmene klímy, a to aj prechodom na 
energeticky účinný a na obnoviteľných 
zdrojoch energie založený energetický 
systém, k ochrane a zlepšovaniu kvality 
životného prostredia a zastaveniu 
a zvráteniu straty biodiverzity, čo prispeje 
k udržateľnému rozvoju. Programom sa 
takisto prispieva k lepšiemu riadeniu 
environmentálnych a klimatických 
záležitostí na všetkých úrovniach vrátane 
lepšieho zapojenia občianskej spoločnosti, 
MVO a miestnych aktérov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 177
Michel Dantin, Herbert Dorfmann, Maurice Ponga, Renaud Muselier, Pilar Ayuso, 
Françoise Grossetête, Ricardo Serrão Santos, Annie Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, 
Angélique Delahaye

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Všeobecným cieľom programu 
LIFE je prispievať k prechodu na čisté, 
obehové, energeticky efektívne, 
nízkouhlíkové hospodárstvo odolné proti 
zmene klímy, a to aj prechodom na čistú 
energiu, k ochrane a zlepšovaniu kvality 
životného prostredia a zastaveniu 
a zvráteniu straty biodiverzity, čo prispeje 
k udržateľnému rozvoju.

1. Všeobecným cieľom programu 
LIFE je prispievať k prechodu na čisté, 
obehové, energeticky efektívne, 
nízkouhlíkové hospodárstvo odolné proti 
zmene klímy, a to aj prechodom na čistú 
a obnoviteľnú energiu, a presadzovať 
ochranu a zlepšovanie kvality životného 
prostredia, ako aj zastavenie a zvrátenie
straty biodiverzity pri súčasnom 
zabezpečení náležitej správy fauny a flóry 
vrátane správy veľkých mäsožravcov, čo 
prispeje k udržateľnému rozvoju.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 178
Jan Huitema, Fredrick Federley

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1



AM\1166178SK.docx 89/113 PE629.443v01-00

SK

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Všeobecným cieľom programu 
LIFE je prispievať k prechodu na čisté, 
obehové, energeticky efektívne, 
nízkouhlíkové hospodárstvo odolné proti 
zmene klímy, a to aj prechodom na čistú 
energiu, k ochrane a zlepšovaniu kvality 
životného prostredia a zastaveniu 
a zvráteniu straty biodiverzity, čo prispeje 
k udržateľnému rozvoju.

1. Všeobecným cieľom programu 
LIFE je prispievať k prechodu na čisté, 
obehové, energeticky efektívne, 
nízkouhlíkové hospodárstvo odolné proti 
zmene klímy, a to aj prechodom na čistú 
energiu, k ochrane a zlepšovaniu kvality 
životného prostredia a zastaveniu 
a zvráteniu straty biodiverzity, čo prispeje 
k udržateľnému rozvoju. Programom sa 
prispeje aj k lepšiemu zapojeniu všetkých 
relevantných zainteresovaných subjektov 
do environmentálnych, energetických 
a klimatických akcií.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 179
Francesc Gambús

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Všeobecným cieľom programu 
LIFE je prispievať k prechodu na čisté, 
obehové, energeticky efektívne, 
nízkouhlíkové hospodárstvo odolné proti 
zmene klímy, a to aj prechodom na čistú 
energiu, k ochrane a zlepšovaniu kvality 
životného prostredia a zastaveniu 
a zvráteniu straty biodiverzity, čo prispeje 
k udržateľnému rozvoju.

1. Všeobecným cieľom programu 
LIFE je prispievať k prechodu na čisté, 
obehové, energeticky efektívne, 
nízkouhlíkové hospodárstvo odolné proti 
zmene klímy, a to aj prechodom na čistú 
energiu, k ochrane a zlepšovaniu kvality 
životného prostredia a zastaveniu 
a zvráteniu straty biodiverzity, čo prispeje 
k udržateľnému rozvoju. Medzi ciele 
programu musí patriť aj adaptácia 
európskych miest a regiónov na zmenu
klímy.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 180
Francesc Gambús
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Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) vyvíjať, demonštrovať 
a propagovať inovatívne techniky 
a prístupy na dosiahnutie cieľov právnych 
predpisov a politiky Únie v oblasti 
životného prostredia a ochrany klímy 
vrátane prechodu na čistú energiu 
a prispievať k uplatňovaniu najlepších 
postupov týkajúcich sa ochrany prírody 
a biodiverzity;

a) vyvíjať, demonštrovať 
a propagovať inovatívne techniky 
a prístupy na dosiahnutie cieľov právnych 
predpisov a politiky Únie v oblasti 
životného prostredia a ochrany klímy 
vrátane prechodu na čistú energiu 
a prispievať k uplatňovaniu najlepších 
postupov týkajúcich sa ochrany prírody 
a biodiverzity, a to vrátane boja proti 
inváznym druhom ako slimák Pomacea 
canaliculata a skokan volský;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 181
Michel Dantin, Pilar Ayuso, Maurice Ponga, Ricardo Serrão Santos, Annie Schreijer-
Pierik, Dubravka Šuica, Angélique Delahaye

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) vyvíjať, demonštrovať 
a propagovať inovatívne techniky 
a prístupy na dosiahnutie cieľov právnych 
predpisov a politiky Únie v oblasti 
životného prostredia a ochrany klímy 
vrátane prechodu na čistú energiu 
a prispievať k uplatňovaniu najlepších 
postupov týkajúcich sa ochrany prírody 
a biodiverzity;

a) vyvíjať, demonštrovať
a propagovať inovatívne techniky 
a prístupy na dosiahnutie cieľov právnych 
predpisov a politiky Únie v oblasti 
životného prostredia a ochrany klímy 
vrátane prechodu na čistú energiu 
a prispievať k uplatňovaniu najlepších 
postupov týkajúcich sa ochrany prírody, 
ochrany a správy biodiverzity, 
a podporovať prechod poľnohospodárstva 
na udržateľnejšie postupy;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 182
Nicola Caputo, Soledad Cabezón Ruiz, Susanne Melior, Simona Bonafè, Monika 
Beňová, Jo Leinen
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Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) vyvíjať, demonštrovať 
a propagovať inovatívne techniky 
a prístupy na dosiahnutie cieľov právnych 
predpisov a politiky Únie v oblasti 
životného prostredia a ochrany klímy 
vrátane prechodu na čistú energiu 
a prispievať k uplatňovaniu najlepších 
postupov týkajúcich sa ochrany prírody 
a biodiverzity;

a) vyvíjať, demonštrovať 
a propagovať inovatívne techniky 
a prístupy na dosiahnutie cieľov právnych 
predpisov a politiky Únie v oblasti 
životného prostredia a ochrany klímy 
vrátane prechodu na obnoviteľnú energiu
a vyššiu energetickú účinnosť a prispievať 
k uplatňovaniu najlepších postupov a ku 
zlepšovaniu znalostí týkajúcich sa ochrany 
prírody a biodiverzity;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 183
Jan Huitema, Fredrick Federley

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) vyvíjať, demonštrovať 
a propagovať inovatívne techniky 
a prístupy na dosiahnutie cieľov právnych 
predpisov a politiky Únie v oblasti 
životného prostredia a ochrany klímy 
vrátane prechodu na čistú energiu 
a prispievať k uplatňovaniu najlepších 
postupov týkajúcich sa ochrany prírody 
a biodiverzity;

a) vyvíjať, demonštrovať 
a propagovať inovatívne techniky 
a prístupy na dosiahnutie cieľov právnych 
predpisov a politiky Únie v oblasti 
životného prostredia a ochrany klímy 
vrátane prechodu na čistú energiu 
a prispievať k uplatňovaniu najlepších 
postupov týkajúcich sa ochrany prírody,
biodiverzity a udržateľného a efektívneho 
využívania prírodných zdrojov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 184
Younous Omarjee

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – písmeno a
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) vyvíjať, demonštrovať 
a propagovať inovatívne techniky 
a prístupy na dosiahnutie cieľov právnych 
predpisov a politiky Únie v oblasti 
životného prostredia a ochrany klímy 
vrátane prechodu na čistú energiu 
a prispievať k uplatňovaniu najlepších 
postupov týkajúcich sa ochrany prírody 
a biodiverzity;

a) vyvíjať, demonštrovať 
a propagovať inovatívne techniky 
a prístupy na dosiahnutie cieľov právnych 
predpisov a politiky Únie v oblasti 
životného prostredia a ochrany klímy 
vrátane prechodu na čistú a obnoviteľnú
energiu a väčšiu ochranu zdravia,
a prispievať k uplatňovaniu najlepších 
postupov týkajúcich sa ochrany prírody 
a biodiverzity;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 185
Benedek Jávor
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) vyvíjať, demonštrovať 
a propagovať inovatívne techniky 
a prístupy na dosiahnutie cieľov právnych 
predpisov a politiky Únie v oblasti 
životného prostredia a ochrany klímy 
vrátane prechodu na čistú energiu 
a prispievať k uplatňovaniu najlepších 
postupov týkajúcich sa ochrany prírody 
a biodiverzity;

a) vyvíjať, demonštrovať 
a propagovať inovatívne techniky 
a prístupy na dosiahnutie cieľov právnych 
predpisov a politiky Únie v oblasti 
životného prostredia a ochrany klímy 
vrátane prechodu na obnoviteľnú energiu
a zlepšovanie energetickej účinnosti,
a prispievať k uplatňovaniu najlepších 
postupov týkajúcich sa ochrany prírody 
a biodiverzity;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 186
Soledad Cabezón Ruiz

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh



AM\1166178SK.docx 93/113 PE629.443v01-00

SK

a) vyvíjať, demonštrovať 
a propagovať inovatívne techniky 
a prístupy na dosiahnutie cieľov právnych 
predpisov a politiky Únie v oblasti 
životného prostredia a ochrany klímy 
vrátane prechodu na čistú energiu 
a prispievať k uplatňovaniu najlepších 
postupov týkajúcich sa ochrany prírody 
a biodiverzity;

a) vyvíjať, demonštrovať 
a propagovať inovatívne techniky 
a prístupy na dosiahnutie cieľov právnych 
predpisov a politiky Únie v oblasti 
životného prostredia vrátane prírody 
a biodiverzity alebo ochrany klímy vrátane 
prechodu na obnoviteľnú energiu alebo 
vyššiu energetickú účinnosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 187
Michel Dantin, Pilar Ayuso, Annie Schreijer-Pierik, Renaud Muselier, Dubravka Šuica, 
Angélique Delahaye

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

aa) prispievať k uplatňovaniu 
najlepších postupov a k zlepšovaniu 
znalostnej základne vo vzťahu k prírode 
a biodiverzite;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 188
Soledad Cabezón Ruiz

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

aa) prispievať k uplatňovaniu 
najlepších postupov a k zlepšovaniu 
znalostnej základne vo vzťahu k prírode 
a biodiverzite; 

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 189
Michel Dantin, Pilar Ayuso, Annie Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, Angélique 
Delahaye

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – písmeno a b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ab) podporovať vykonávanie 
a riadenie sústavy Natura 2000 a boj proti 
degradácii ekosystémov, a tým prispievať 
k trvalo udržateľnému rozvoju. 
Z programu LIFE sa podporuje aj 
vykonávanie všeobecných akčných 
programov v oblasti životného prostredia 
a klimatickej politiky prijatých v súlade 
s článkom 192 ods. 3 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 190
Benedek Jávor
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) podporovať tvorbu, vykonávanie, 
monitorovanie a presadzovanie príslušných 
právnych predpisov a politiky Únie, a to aj 
prostredníctvom zlepšenia riadenia
posilnením kapacít verejných 
a súkromných aktérov a zapojením 
občianskej spoločnosti;

b) podporovať tvorbu, vykonávanie, 
monitorovanie, skutočné dodržiavanie
a presadzovanie všeobecného akčného 
programu Únie v oblasti životného 
prostredia podľa článku 192 ods. 3 ZFEÚ 
a iných príslušných právnych predpisov 
a politík Únie, a to aj prostredníctvom 
podpory lepšej environmentálnej 
a klimatickej správy na všetkých 
úrovniach, a to aj posilnením kapacít 
verejných a súkromných aktérov, 
zlepšením informovania a posilnením 
zapojenia občianskej spoločnosti, MVO 
a miestnych aktérov.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 191
Annie Schreijer-Pierik

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) podporovať tvorbu, vykonávanie, 
monitorovanie a presadzovanie príslušných 
právnych predpisov a politiky Únie, a to aj 
prostredníctvom zlepšenia riadenia 
posilnením kapacít verejných 
a súkromných aktérov a zapojením
občianskej spoločnosti;

b) podporovať tvorbu, vykonávanie, 
monitorovanie a presadzovanie príslušných 
právnych predpisov a politiky Únie, a to aj 
prostredníctvom zlepšenia riadenia 
posilnením kapacít verejných 
a súkromných aktérov, a to aj v oblasti 
poľnohospodárstva, záhradníctva, 
lesníctva a rybárstva, a zapojením 
občianskej spoločnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 192
Younous Omarjee

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) podporovať tvorbu, vykonávanie, 
monitorovanie a presadzovanie príslušných 
právnych predpisov a politiky Únie, a to aj 
prostredníctvom zlepšenia riadenia 
posilnením kapacít verejných 
a súkromných aktérov a zapojením 
občianskej spoločnosti;

b) podporovať tvorbu, vykonávanie, 
monitorovanie a presadzovanie príslušných 
právnych predpisov a politiky Únie, a to aj 
prostredníctvom zlepšenia riadenia 
posilnením kapacít verejných 
a súkromných aktérov a prostredníctvom 
zvýšenia kapacít a zapojenia občianskej 
spoločnosti, MVO a iných miestnych 
aktérov;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 193
Elisabetta Gardini
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Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) podporovať tvorbu, vykonávanie, 
monitorovanie a presadzovanie príslušných 
právnych predpisov a politiky Únie, a to aj 
prostredníctvom zlepšenia riadenia 
posilnením kapacít verejných 
a súkromných aktérov a zapojením 
občianskej spoločnosti;

b) podporovať tvorbu, vykonávanie, 
monitorovanie a presadzovanie príslušných 
právnych predpisov a politiky Únie, a to aj 
prostredníctvom zlepšenia riadenia 
posilnením kapacít verejných 
a súkromných aktérov a zapojením 
občianskej spoločnosti, ako aj cirkví 
a náboženských združení alebo 
spoločenstiev;

Or. it

Odôvodnenie

Predloženým pozmeňujúcim návrhom sa má uznať kľúčová úloha, ktorú zohrávajú cirkvi 
a náboženské združenia alebo spoločenstvá vo vzťahu k environmentálnym politikám. Takisto 
sa ním má vykonávať článok 17 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, podľa ktorého sa 
vyžaduje, aby sa rozlišovalo medzi uvedenými subjektmi a organizáciami občianskej 
spoločnosti.

Pozmeňujúci návrh 194
György Hölvényi

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) podporovať tvorbu, vykonávanie, 
monitorovanie a presadzovanie príslušných 
právnych predpisov a politiky Únie, a to aj 
prostredníctvom zlepšenia riadenia 
posilnením kapacít verejných 
a súkromných aktérov a zapojením 
občianskej spoločnosti;

b) podporovať tvorbu, vykonávanie, 
monitorovanie a presadzovanie príslušných 
právnych predpisov a politiky Únie, a to aj 
prostredníctvom zlepšenia riadenia 
posilnením kapacít verejných 
a súkromných aktérov a zapojením 
občianskej spoločnosti a cirkví 
a náboženských spoločenstiev;

Or. hu

Pozmeňujúci návrh 195
Francesc Gambús, Pilar Ayuso, Rosa Estaràs Ferragut



AM\1166178SK.docx 97/113 PE629.443v01-00

SK

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) prispôsobovať európske územia 
účinkom zmeny klímy, pričom je nutné 
venovať osobitnú pozornosť ostrovným 
a pobrežným územiam;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 196
Younous Omarjee

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) podporovať realizáciu akčných 
programov EÚ pre oblasť životného 
prostredia;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 197
Annie Schreijer-Pierik

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) programom LIFE sa nesmú 
oslabovať ciele iných právnych predpisov 
a politík Únie;

Or. en

Odôvodnenie

Projekty programu LIFE v niektorých členských štátoch, žiaľ, v uplynulých rokoch spôsobili 
zbytočné verejné spory, napr. z dôvodu vyvlastňovania rodinných fariem. Malo by sa brániť 
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vzniku konfliktov uplatňovania programu LIFE s inými právnymi predpismi a politikami Únie 
ako SPP a ochrana malých poľnohospodárov a rodinných poľnohospodárskych podnikov. 
V rámci nariadenia o fonde LIFE je nutné posilniť spoluprácu napr. s poľnohospodármi 
a majiteľmi pôdy, ale aj s MSP a súkromným sektorom.

Pozmeňujúci návrh 198
Benedek Jávor

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – bod 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) podprogram Obehové hospodárstvo 
a kvalita života,

b) podprogram Obehové 
hospodárstvo, zdravie a kvalita života,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 199
Younous Omarjee

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – bod 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) podprogram Obehové hospodárstvo 
a kvalita života,

b) podprogram Obehové 
hospodárstvo, zdravie a kvalita života,

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 200
Michel Dantin, Pilar Ayuso, Maurice Ponga, Annie Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, 
Angélique Delahaye

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – bod 1 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) podprogram Udržateľné 
poľnohospodárske postupy;
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Or. fr

Pozmeňujúci návrh 201
Benedek Jávor

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – bod 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) podprogram Zmiernenie zmeny 
klímy a adaptácia na zmenu klímy, 

a) podprogram Riadenie záležitostí 
týkajúcich sa zmeny klímy, zmiernenie 
zmeny klímy a adaptácia na zmenu klímy, 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 202
Benedek Jávor
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – bod 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) podprogram Prechod na čistú 
energiu.

b) podprogram Obnoviteľné zdroje 
energie, energetická účinnosť a komunity 
udržateľnej energetiky.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 203
Benedek Jávor
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Finančné krytie na implementáciu 
programu LIFE na obdobie rokov 

1. Finančné krytie na implementáciu 
programu LIFE na obdobie rokov 
2021 – 2027 dosahuje prinajmenšom 1 % 
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2021 – 2027 má výšku 5 450 000 000 EUR 
v bežných cenách.

celkového rozpočtu EÚ na obdobie rokov 
2021 – 2027.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 204
Arne Gericke

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Finančné krytie na implementáciu 
programu LIFE na obdobie rokov 
2021 – 2027 má výšku 5 450 000 000 EUR 
v bežných cenách.

1. Finančné krytie na viacročnú 
implementáciu programu LIFE na obdobie 
rokov 2021 – 2027 má výšku 
5 450 000 000 EUR v bežných cenách.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 205
Nicola Caputo, Soledad Cabezón Ruiz, Susanne Melior, Simona Bonafè, Biljana Borzan, 
Monika Beňová, Jo Leinen

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Finančné krytie na implementáciu 
programu LIFE na obdobie rokov 
2021 – 2027 má výšku 5 450 000 000 EUR 
v bežných cenách.

1. Finančné krytie na implementáciu 
programu LIFE na obdobie rokov 
2021 – 2027 má výšku 7 272 000 000 EUR 
v bežných cenách.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 206
Younous Omarjee

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Finančné krytie na implementáciu 
programu LIFE na obdobie rokov 
2021 – 2027 má výšku 5 450 000 000 EUR 
v bežných cenách.

1. Finančné krytie na implementáciu 
programu LIFE na obdobie rokov 
2021 – 2027 má výšku 1 % VFR
v bežných cenách.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 207
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 2 – písmeno a – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) 3 500 000 000 EUR určených na 
oblasť Životné prostredie, z ktorých je

a) 3 500 000 000 EUR určených na 
oblasť Životné prostredie, ktoré majú byť 
alokované takto:

Or. it

Pozmeňujúci návrh 208
Nicola Caputo, Soledad Cabezón Ruiz, Susanne Melior, Simona Bonafè, Biljana Borzan, 
Monika Beňová, Damiano Zoffoli, Jo Leinen

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 2 – písmeno a – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) 3 500 000 000 EUR určených na 
oblasť Životné prostredie, z ktorých je 

a) 5 322 000 000 EUR určených na 
oblasť Životné prostredie, z ktorých je 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 209
Michel Dantin, Cláudia Monteiro de Aguiar, Maurice Ponga, Pilar Ayuso, Françoise 
Grossetête, Dubravka Šuica, Angélique Delahaye

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 2 – písmeno a – úvodná časť
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) 3 500 000 000 EUR určených na 
oblasť Životné prostredie, z ktorých je 

a) 5 322 000 000 EUR určených na 
oblasť Životné prostredie, z ktorých je 

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 210
Younous Omarjee

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 2 – písmeno a – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) 3 500 000 000 EUR určených na 
oblasť Životné prostredie, z ktorých je 

a) 64,2 % určených na oblasť Životné 
prostredie, z ktorých je 

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 211
Benedek Jávor
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 2 – písmeno a – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) 3 500 000 000 EUR určených na 
oblasť Životné prostredie, z ktorých je 

a) 73,19 % určených na oblasť 
Životné prostredie, z ktorých je 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 212
Nicola Caputo, Soledad Cabezón Ruiz, Susanne Melior, Simona Bonafè, Biljana Borzan, 
Monika Beňová, Damiano Zoffoli, Jo Leinen

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 2 – písmeno a – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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1. 2 150 000 000 EUR určených na 
podprogram Príroda a biodiverzita a

1. 3 261 420 000 EUR určených na 
podprogram Príroda a biodiverzita a

Or. en

Pozmeňujúci návrh 213
Michel Dantin, Cláudia Monteiro de Aguiar, Maurice Ponga, Pilar Ayuso, Dubravka 
Šuica, Angélique Delahaye

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 2 – písmeno a – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. 2 150 000 000 EUR určených na 
podprogram Príroda a biodiverzita a

1. 2 672 000 000 EUR určených na 
podprogram Príroda a biodiverzita a

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 214
Benedek Jávor
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 2 – písmeno a – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. 2 150 000 000 EUR určených na 
podprogram Príroda a biodiverzita a

1. 61,28 % určených na podprogram 
Príroda a biodiverzita a

Or. en

Pozmeňujúci návrh 215
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 2 – písmeno a – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. 2 150 000 000 EUR určených na 
podprogram Príroda a biodiverzita a

1. 60 % na podprogram Príroda 
a biodiverzita a
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Or. it

Pozmeňujúci návrh 216
Younous Omarjee

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 2 – písmeno a – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. 2 150 000 000 EUR určených na 
podprogram Príroda a biodiverzita a

1. 61,4 % určených na podprogram 
Príroda a biodiverzita a

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 217
Nicola Caputo, Soledad Cabezón Ruiz, Susanne Melior, Simona Bonafè, Biljana Borzan, 
Monika Beňová, Damiano Zoffoli, Jo Leinen

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 2 – písmeno a – bod 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. 1 350 000 000 EUR na podprogram 
Obehové hospodárstvo a kvalita života;

2. 2 060 580 000 EUR určených na 
podprogram Obehové hospodárstvo 
a kvalita života;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 218
Benedek Jávor
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 2 – písmeno a – bod 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. 1 350 000 000 EUR na podprogram 
Obehové hospodárstvo a kvalita života;

2. 38,72 % určených na podprogram 
Obehové hospodárstvo, zdravie a kvalita 
života;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 219
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 2 – písmeno a – bod 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. 1 350 000 000 EUR na podprogram 
Obehové hospodárstvo a kvalita života;

2. 40 % na podprogram Obehové 
hospodárstvo a kvalita života;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 220
Younous Omarjee

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 2 – písmeno a – bod 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. 1 350 000 000 EUR na podprogram 
Obehové hospodárstvo a kvalita života;

2. 38,6 % určených na podprogram 
Obehové hospodárstvo a kvalita života;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 221
Michel Dantin, Pilar Ayuso, Maurice Ponga, Cláudia Monteiro de Aguiar, Angélique 
Delahaye, Dubravka Šuica, Renaud Muselier

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 2 – písmeno a – bod 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. 1 300 000 000 EUR určených na 
podprogram Udržateľné 
poľnohospodárske postupy;

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 222
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 2 – písmeno b – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) 1 950 000 000 EUR na oblasť 
Opatrenia v oblasti klímy, z ktorých je

b) 1 950 000 000 EUR na oblasť 
Opatrenia v oblasti klímy, ktoré majú byť 
alokované takto:

Or. it

Pozmeňujúci návrh 223
Benedek Jávor
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 2 – písmeno b – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) 1 950 000 000 EUR na oblasť 
Opatrenia v oblasti klímy, z ktorých je

b) 26,81 % na oblasť Opatrenia v 
oblasti klímy, z ktorých je

Or. en

Pozmeňujúci návrh 224
Younous Omarjee

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 2 – písmeno b – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) 1 950 000 000 EUR na oblasť 
Opatrenia v oblasti klímy, z ktorých je

b) 35,8 % na oblasť Opatrenia v 
oblasti klímy, z ktorých je

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 225
Benedek Jávor
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v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 2 – písmeno b – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. 950 000 000 EUR určených na 
podprogram Zmiernenie zmeny klímy 
a adaptácia na zmenu klímy a

1. 48,72 % určených na podprogram 
Zmiernenie zmeny klímy a adaptácia na 
zmenu klímy a

Or. en

Pozmeňujúci návrh 226
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 2 – písmeno b – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. 950 000 000 EUR určených na 
podprogram Zmiernenie zmeny klímy 
a adaptácia na zmenu klímy a

1. 50 % na podprogram Zmiernenie 
zmeny klímy a adaptácia na zmenu klímy a

Or. it

Pozmeňujúci návrh 227
Younous Omarjee

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 2 – písmeno b – písmeno 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. 950 000 000 EUR určených na 
podprogram Zmiernenie zmeny klímy 
a adaptácia na zmenu klímy a

1. 48,8 % určených na podprogram 
Zmiernenie zmeny klímy a adaptácia na 
zmenu klímy a

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 228
Benedek Jávor
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v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 2 – písmeno b – bod 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. 1 000 000 000 určených na 
podprogram Prechod na čistú energiu.

2. 51,28 % určených na podprogram 
Obnoviteľné zdroje energie, energetická 
účinnosť a komunity udržateľnej 
energetiky.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 229
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 2 – písmeno b – bod 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. 1 000 000 000 určených na 
podprogram Prechod na čistú energiu.

2. 50 % na podprogram Prechod na 
čistú energiu.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 230
Younous Omarjee

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 2 – písmeno b – bod 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. 1 000 000 000 určených na 
podprogram Prechod na čistú energiu.

2. 51,2 % určených na podprogram 
Prechod na čistú energiu.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 231
Younous Omarjee
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Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 2 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) prinajmenšom 2 % celkového 
financovania programu LIFE sa musia 
prideliť najvzdialenejším regiónom 
a prinajmenšom 1 % francúzskym 
najvzdialenejším regiónom;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 232
Guillaume Balas, Louis-Joseph Manscour

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) prinajmenšom 2 % financovania 
programu LIFE sa musia prideliť 
najvzdialenejším regiónom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 233
Soledad Cabezón Ruiz

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Bez ohľadu na odsek 2 sa 
prinajmenšom 60 % rozpočtových zdrojov 
pre oblasť Životné prostredie uvedených 
v odseku 2 písm. a) venuje na granty na 
projekty podporujúce podprogram Príroda 
a biodiverzita uvedený v odseku 2 písm. a) 
bode 1.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 234
Pilar Ayuso

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Prinajmenšom 60 % rozpočtových 
zdrojov pre oblasť Životné prostredie 
uvedených v odseku 2 písm. a) sa venuje 
na granty na projekty podporujúce 
podprogram Príroda a biodiverzita 
uvedený v odseku 2 písm. a) bode 1.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 235
Susanne Melior

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Prinajmenšom 61 % rozpočtových 
zdrojov pridelených na projekty 
podporované prostredníctvom akčných 
grantov v oblasti Životné prostredie sa 
venuje na projekty v rámci podprogramu 
Príroda a biodiverzita.

Or. en

Odôvodnenie

Ochrana prírody a biodiverzity je jedným z hlavných cieľov programu LIFE. Preto by sa malo 
zabezpečiť, aby financovanie smerovalo do týchto oblastí. To je v súlade s aktuálnym 
nariadením o programe LIFE.

Pozmeňujúci návrh 236
Benedek Jávor

Návrh nariadenia
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Článok 5 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Suma uvedená v odseku 1 sa môže 
použiť na technickú a administratívnu 
pomoc určenú na implementáciu programu 
LIFE, ako sú prípravné, monitorovacie, 
kontrolné, audítorské a hodnotiace činnosti 
vrátane systémov informačných 
technológií na úrovni inštitúcií.

4. Suma uvedená v odseku 1 sa môže 
použiť na technickú a administratívnu 
pomoc určenú na implementáciu programu 
LIFE, ako sú prípravné, monitorovacie, 
kontrolné, audítorské a hodnotiace činnosti 
vrátane systémového ex post vyhodnotenia 
dlhodobej udržateľnosti a udržania 
výsledkov dosiahnutých programom 
LIFE.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 237
Arne Gericke

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Suma uvedená v odseku 1 sa môže 
použiť na technickú a administratívnu 
pomoc určenú na implementáciu programu 
LIFE, ako sú prípravné, monitorovacie, 
kontrolné, audítorské a hodnotiace činnosti 
vrátane systémov informačných 
technológií na úrovni inštitúcií.

4. Suma uvedená v odseku 1 sa môže 
použiť na technickú a administratívnu 
pomoc určenú na implementáciu programu 
LIFE, ako sú prípravné, monitorovacie, 
kontrolné, audítorské a hodnotiace činnosti
a analýzy nákladov a prínosov vrátane 
systémov informačných technológií na 
úrovni inštitúcií.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 238
Benedek Jávor
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 5 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Z programu LIFE sa môžu 
financovať činnosti vykonávané Komisiou 

5. Z programu LIFE sa môžu 
financovať činnosti vykonávané Komisiou 
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na podporu prípravy, vykonávania 
a uplatňovania politík a právnych 
predpisov Únie v oblasti životného 
prostredia, klímy alebo relevantných 
politík a právnych predpisov v oblasti 
prechodu na čistú energiu na účely 
dosiahnutia cieľov stanovených v článku 3. 
Medzi tieto činnosti môžu patriť:

na podporu prípravy, vykonávania 
a uplatňovania politík a právnych 
predpisov Únie v oblasti životného 
prostredia, biodiverzity, klímy alebo 
relevantných právnych predpisov a politík 
v oblasti obnoviteľných zdrojov energie 
a energetickej účinnosti na účely 
dosiahnutia cieľov stanovených v článku 3. 
Medzi tieto činnosti môžu patriť:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 239
Arne Gericke

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 5 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) informovanie a komunikácia 
vrátane kampaní na zvyšovanie 
informovanosti. Finančné zdroje pridelené 
na komunikačné činnosti podľa tohto 
nariadenia zahŕňajú aj inštitucionálnu 
komunikáciu o politických prioritách 
Únie, ako aj o stave vykonávania 
a transpozície právnych predpisov Únie 
v oblasti životného prostredia, klímy alebo 
príslušných právnych predpisov v oblasti 
čistej energie;

a) informovanie a komunikácia 
vrátane kampaní na zvyšovanie 
informovanosti. Finančné zdroje pridelené 
na komunikačné činnosti podľa tohto 
nariadenia zahŕňajú inštitucionálnu 
komunikáciu o stave vykonávania 
a transpozície právnych predpisov Únie 
v oblasti životného prostredia, klímy alebo 
príslušných právnych predpisov v oblasti 
čistej energie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 240
Benedek Jávor
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 5 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) informovanie a komunikácia 
vrátane kampaní na zvyšovanie 

a) informovanie a komunikácia 
vrátane kampaní na zvyšovanie 
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informovanosti. Finančné zdroje pridelené 
na komunikačné činnosti podľa tohto 
nariadenia zahŕňajú aj inštitucionálnu 
komunikáciu o politických prioritách Únie, 
ako aj o stave vykonávania a transpozície 
právnych predpisov Únie v oblasti 
životného prostredia, klímy alebo 
príslušných právnych predpisov v oblasti 
čistej energie;

informovanosti. Finančné zdroje pridelené 
na komunikačné činnosti podľa tohto 
nariadenia zahŕňajú aj inštitucionálnu 
komunikáciu o politických prioritách Únie, 
ako aj o stave vykonávania a transpozície 
právnych predpisov Únie v oblasti 
životného prostredia, biodiverzity, klímy 
alebo príslušných právnych predpisov 
v oblasti obnoviteľných zdrojov energie 
a energetickej účinnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 241
Benedek Jávor
v mene skupiny Verts/ALE

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) budovanie kapacít na zlepšenie 
riadenia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 242
Benedek Jávor
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 5 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) workshopy, konferencie 
a stretnutia;

d) workshopy, školenia, konferencie 
a stretnutia;

Or. en
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