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Pozmeňujúci návrh 1
Catherine Chabaud, María Soraya Rodríguez Ramos, Pascal Canfin, Nils Torvalds

Návrh uznesenia
Citácia 4 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na rámcovú smernicu 
o morskej stratégii (smernica 
2008/56/ES),

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2
Catherine Chabaud, María Soraya Rodríguez Ramos, Pascal Canfin, Nils Torvalds

Návrh uznesenia
Citácia 4 b (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na rámcovú smernicu 
o vode (smernica 2000/60/ES),

Or. en

Pozmeňujúci návrh 3
Alexandr Vondra

Návrh uznesenia
Citácia 5 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na Červený zoznam 
ohrozených druhov, ktorý vypracúva 
Medzinárodná únia na ochranu prírody,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 4
Catherine Chabaud, María Soraya Rodríguez Ramos, Nils Torvalds
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Návrh uznesenia
Citácia 6 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na osobitnú správu 
Medzivládneho panelu o zmene klímy 
(IPCC) o oceánoch a kryosfére v meniacej 
sa klíme z 25. septembra 2019,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 5
María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Martin Hojsík, Fredrick Federley, 
Caroline Voaden, Nils Torvalds, Pascal Canfin

Návrh uznesenia
Citácia 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

— so zreteľom na Agendu OSN 2030 
pre udržateľný rozvoj a na ciele 
udržateľného rozvoja,

– so zreteľom na Agendu OSN 2030 
pre udržateľný rozvoj a na ciele 
udržateľného rozvoja, ako aj na diskusný 
dokument Komisie z 30. januára 2019 s 
názvom Smerom k udržateľnej Európe do 
roku 2030,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 6
César Luena, Eric Andrieu, Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Demetris Papadakis, 
Jytte Guteland, Manuel Pizarro, Mohammed Chahim, Monika Beňová, Delara 
Burkhardt, Cristina Maestre Martín De Almagro, Nicolás González Casares, Javi 
López, Sylwia Spurek

Návrh uznesenia
Citácia 8 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na oznámenie 
Európskej komisie Posilnenie opatrení 
EÚ na ochranu a obnovu svetových lesov 
z 23. júla 2019 a na stratégiu lesného 
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hospodárstva EÚ z 20. septembra 2013,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7
María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Martin Hojsík, Fredrick Federley, 
Caroline Voaden, Nils Torvalds, Pascal Canfin

Návrh uznesenia
Citácia 8 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na oznámenie Komisie 
z 23. júla 2019 s názvom Chrániť a 
obnovovať svetové lesy: zintenzívnenie 
opatrení EÚ na zastavenie odlesňovania a 
degradácie lesov,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 8
María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Martin Hojsík, Fredrick Federley, 
Caroline Voaden, Nils Torvalds, Pascal Canfin

Návrh uznesenia
Citácia 9 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na správu Organizácie 
OSN pre výživu a poľnohospodárstvo z 
roku 2019 s názvom Stav svetovej 
biodiverzity pre výživu a 
poľnohospodárstvo,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 9
María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Martin Hojsík, Fredrick Federley, 
Caroline Voaden, Nils Torvalds, Pascal Canfin

Návrh uznesenia
Citácia 10 a (nová)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na vyhlásenie vysokej 
komisárrky OSN pre ľudské práva v 
Treťom výbore Valného zhromaždenia 
OSN v New Yorku z 15. októbra 2019,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 10
Pascal Canfin, Martin Hojsík, Irena Joveva, Catherine Chabaud, Frédérique Ries, 
Susana Solís Pérez, Nils Torvalds, María Soraya Rodríguez Ramos

Návrh uznesenia
Citácia 11 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na Pekinskú výzvu na 
ochranu biodiverzity a o zmene klímy zo 
6. novembra 2019,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 11
Tudor Ciuhodaru

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže cieľom strategického plánu 
pre biodiverzitu na obdobie 2011 – 2020 je 
prijatie účinných a naliehavých opatrení na 
zastavenie straty biodiverzity s cieľom 
zaručiť do roku 2020 odolné ekosystémy, 
ktoré naďalej plnia základné služby, čím sa 
zabezpečí rôznorodosť života na našej 
planéte a čo prispeje k blahobytu ľudí a 
odstráneniu chudoby;

A. keďže cieľom strategického plánu 
pre biodiverzitu na obdobie 2011 – 2020 je 
prijatie účinných a naliehavých opatrení na 
zastavenie straty biodiverzity s cieľom 
zaručiť do roku 2020 odolné ekosystémy, 
ktoré naďalej plnia základné služby, čím sa 
zabezpečí a ochráni rôznorodosť života na 
našej planéte a čo prispeje k blahobytu ľudí 
a odstráneniu chudoby;

Or. ro
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Pozmeňujúci návrh 12
Radan Kanev, Agnès Evren

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže víziou do roku 2050, ktorá 
bola prijatá podľa Dohovoru o biologickej 
diverzite (DBD), je „žiť v súlade s 
prírodou“ a aby „do roku 2050 bola 
biodiverzita cenená, chránená, obnovovaná 
a rozumne užívaná, zachovávajúc 
ekosystémové služby, udržiavajúc zdravú 
planétu a zabezpečujúc osoh pre všetkých 
ľudí“;

B. keďže víziou do roku 2050, ktorá 
bola prijatá podľa Dohovoru o biologickej 
diverzite (DBD), je „žiť v súlade s 
prírodou“ a aby „do roku 2050 bola 
biodiverzita cenená, chránená, obnovovaná 
a rozumne užívaná, zachovávajúc 
ekosystémové služby, udržiavajúc zdravú 
planétu a zabezpečujúc osoh pre všetkých 
ľudí“ a pre naše budúce generácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 13
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Daniela Rondinelli

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ca. keďže ako sa zdôrazňuje v 
súhrnnej hodnotiacej správe Medzivládnej 
vedecko-politickej platformy pre 
biodiverzitu a ekosystémové služby 
(IPBES) o biodiverzite a ekosystémových 
službách, súčasné negatívne trendy v 
oblasti biodiverzity a ekosystémov oslabia 
plnenie 80 % posudzovaných cieľov v 
oblasti cieľov udržateľného rozvoja 
týkajúcich sa chudoby, hladu, zdravia, 
vody, miest, klímy, oceánov a pôdy; keďže 
sa predpokladá, že pôvodné obyvateľstvo 
a mnohé z najchudobnejších komunít na 
svete budú zasiahnuté v prvom rade a 
vážnejšie; keďže strata a degradácia 
biodiverzity sa preto musia považovať 
nielen za otázky životného prostredia, ale 
aj za otázky rozvojové, hospodárske, 
sociálne a morálne;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 14
Alexandr Vondra

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ca. keďže Nagojský protokol o 
prístupe a spoločnom využívaní prínosov 
poskytuje transparentný právny rámec pre 
spravodlivé a rovnocenné spoločné 
využívanie prínosov vyplývajúcich z 
používania genetických zdrojov a 
súvisiacich tradičných poznatkov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 15
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Daniela Rondinelli

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C b (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Cb. keďže tri štvrtiny životného 
prostredia na pevnine a približne 66 % 
morského prostredia boli výrazne 
zmenené ľudskou činnosťou; keďže viac 
ako tretina pevninského povrchu sveta a 
takmer 75 % sladkovodných zdrojov je v 
súčasnosti určených na rastlinnú alebo 
živočíšnu výrobu; keďže 23 % 
celosvetových emisií skleníkových plynov 
je spôsobených rastlinnou výrobou, 
hnojením, lesným hospodárstvom a iným 
využívaním pôdy, pričom potraviny 
živočíšneho pôvodu prispievajú k tomuto 
množstvu 75 percentami;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 16
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Daniela Rondinelli

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C c (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Cc. keďže dotácie na fosílne palivá na 
celosvetovej úrovni zostali na vysokej 
úrovni 5,2 bilióna USD – čo predstavuje 
6,5 % celosvetového HDP v roku 2017 – a 
prispievajú tak k ďalšiemu zhoršeniu 
biodiverzity a prírodných ekosystémov; 
keďže Komisia odhadla, že dotácie na 
fosílne palivá, ktoré poskytujú vlády 
členských štátov EÚ, zostali v rokoch 
2008 až 2016 na celkovo stabilnej úrovni 
a v roku 2017 predstavovali 289 miliárd 
USD ročne; keďže takéto dotácie sa 
neznížili, a to napriek medzinárodným 
záväzkom EÚ postupne v strednodobom 
horizonte ukončiť využívanie fosílnych 
palív a najmä postupne do roku 2020 
zrušiť dotácie škodlivé pre životné 
prostredie vrátane dotácií na fosílne 
palivá;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 17
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Daniela Rondinelli

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C d (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Cd. keďže podľa najnovších 
vedeckých poznatkov IPCC a 
Medzivládnej vedecko-politickej platformy 
pre biodiverzitu a ekosystémové služby 
neexistujú žiadne trvalé riešenia na boj 
proti zmene klímy bez väčšej 
implementácie súdržných a účinných 
riešení blízkych prírode;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 18
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Daniela Rondinelli

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C e (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ce. keďže podľa dôkladnej analýzy, 
ktorá sa vykonala na medzinárodnej 
úrovni, sú zmeny využívania pôdy a mora, 
priame využívanie organizmov, zmena 
klímy, znečistenie a invázne nepôvodné 
druhy považované za priamy faktor s 
najväčším relatívnym celosvetovým 
vplyvom na stratu a zhoršenie 
biodiverzity;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 19
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Daniela Rondinelli

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C f (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Cf. keďže od roku 1980 sa množstvo 
emisií skleníkových plynov zdvojnásobilo, 
čo spôsobilo zvýšenie priemerných 
globálnych teplôt o 1 stupeň Celzia; keďže 
zmena klímy už mala ničivý vplyv na 
prírodu, od úrovne ekosystémov po 
úroveň genetiky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 20
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Daniela Rondinelli

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C g (nové)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Cg. keďže mestské oblasti v celom 
svete sa od roku 1992 rozšírili viac ako 
dvojnásobne; keďže od roku 1980 sa 
znečistenie plastmi zväčšilo 
desaťnásobne; keďže približne 400 
miliónov ton ťažkých kovov, rozpúšťadiel, 
toxického kalu a iných odpadov z 
priemyselných zariadení sa ročne vypúšťa 
do svetových vôd a hnojivá, ktoré vstupujú 
do pobrežných ekosystémov, spôsobujú 
vznik viac ako 400 oceánskych mŕtvych 
zón;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 21
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Daniela Rondinelli

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C h (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ch. keďže z údajov, ktoré sú k 
dispozícii od roku 1961, vyplýva, že 
dodávky živočíšnych tukov a rastlinných 
olejov na jedného obyvateľa sa viac ako 
zdvojnásobili a dodávky kalórií potravín 
na jedného obyvateľa sa zvýšili približne o 
jednu tretinu; keďže tieto zmeny vo 
vzoroch spotrebiteľského správania 
prispeli k tomu, že približne dve miliardy 
dospelých trpia nadváhou alebo obezitou; 
keďže približne 30 % všetkých vyrobených 
potravín sa v súčasnosti stratí alebo 
vyhodí, a to napriek tomu, že podľa 
najnovších odhadov 821 miliónov ľudí 
trpí podvýživou; keďže tieto zmeny, ktoré 
vychádzajú zo vzorov spotrebiteľského 
správania a výroby náročných na zdroje, 
súvisia s dodatočnými emisiami 
skleníkových plynov a veľmi škodlivými 
vplyvmi na biodiverzitu;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 22
Alexandr Vondra

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Da. keďže EÚ a členské štáty prijali 
Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj a jej 
17 cieľov udržateľného rozvoja a sú plne 
odhodlaní ich vykonávať;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 23
Michal Wiezik

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Da. keďže ambíciou politických 
usmernení pre budúcu Európsku komisiu 
na roky 2019 – 2024 je, aby Európa 
spolupracovala so svojimi svetovými 
partnermi s cieľom obmedziť stratu 
biodiverzity v nasledujúcich piatich 
rokoch;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 24
Mick Wallace

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Da. keďže celosvetová kríza v oblasti 
biodiverzity je neoddeliteľne spojená s 
kolapsom klímy, čo znamená, že riešenia 
blízke prírode sú najúčinnejším 
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spoločným riešením tejto spoločnej krízy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 25
María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Martin Hojsík, Fredrick Federley, 
Caroline Voaden, Nils Torvalds, Pascal Canfin

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Da. keďže lesy sú nevyhnutné na 
živobytie na celom svete, pokrývajú 30 % 
pevninskej časti Zeme a predstavujú 80 % 
jej biodiverzity;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 26
Catherine Chabaud, María Soraya Rodríguez Ramos, Pascal Canfin

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. so znepokojením konštatuje, že ako 
sa uvádza v správe IPBES o globálnom 
hodnotení biodiverzity a ekosystémov, stav 
prírody sa zhoršuje v celosvetovom 
meradle tempom nevídaným v histórii 
ľudstva a miera, ktorou druhy hynú, sa 
zrýchľuje, čo má vážne následky pre ľudí 
na celom svete; vyjadruje hlboké 
znepokojenie po uverejnení správy 
Medzivládneho panelu o zmene klímy 
(IPCC) o oceáne a kryosfére v meniacej 
sa klíme, o úbytku morských cicavcov a 
rybolove, ako o dramatickom miznutí 
koralových útesov;

1. so znepokojením konštatuje, že v 
správe IPBES o globálnom hodnotení 
biodiverzity a ekosystémov sa jasne 
zdôrazňuje ekologická kríza, pretože stav 
prírody sa zhoršuje v celosvetovom 
meradle tempom nevídaným v histórii 
ľudstva a miera, ktorou druhy hynú, sa 
zrýchľuje, čo má vážne následky pre ľudí 
na celom svete; v správe sa však 
zdôrazňuje aj možnosť zastaviť a zvrátiť 
tento trend uplatňovaním silnej a 
ambicióznej stratégie ochrany prírody a 
biodiverzity;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 27
María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Martin Hojsík, Fredrick Federley, 
Caroline Voaden, Nils Torvalds, Pascal Canfin

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. so znepokojením konštatuje, že ako 
sa uvádza v správe IPBES o globálnom 
hodnotení biodiverzity a ekosystémov, stav 
prírody sa zhoršuje v celosvetovom 
meradle tempom nevídaným v histórii 
ľudstva a miera, ktorou druhy hynú, sa 
zrýchľuje, čo má vážne následky pre ľudí 
na celom svete; vyjadruje hlboké 
znepokojenie po uverejnení správy 
Medzivládneho panelu o zmene klímy 
(IPCC) o oceáne a kryosfére v meniacej 
sa klíme, o úbytku morských cicavcov a 
rybolove, ako o dramatickom miznutí 
koralových útesov;

1. s hlbokým znepokojením 
konštatuje, že ako sa uvádza v správe 
IPBES o globálnom hodnotení biodiverzity 
a ekosystémov, stav prírody sa zhoršuje v 
celosvetovom meradle tempom nevídaným 
v histórii ľudstva a miera, ktorou druhy 
hynú, sa zrýchľuje, čo má vážne následky 
pre ľudí na celom svete; vyjadruje hlboké 
znepokojenie nad ďalšími tlakmi, ktoré 
pre biodiverzitu znamená zmena klímy na 
pevnine, ako sa uvádza v osobitnej správe 
IPCC z 8. augusta 2019; a takisto je 
hlboko znepokojený v súvislosti s úbytkom 
morských cicavcov a úpadkom rybolovu a 
dramatickým miznutím koralových útesov, 
ako sa uvádza v osobitnej správe IPCC z 
24. septembra 2019;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 28
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Daniela Rondinelli

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. so znepokojením konštatuje, že ako 
sa uvádza v správe IPBES o globálnom 
hodnotení biodiverzity a ekosystémov, stav 
prírody sa zhoršuje v celosvetovom 
meradle tempom nevídaným v histórii 
ľudstva a miera, ktorou druhy hynú, sa 
zrýchľuje, čo má vážne následky pre ľudí 
na celom svete; vyjadruje hlboké 
znepokojenie po uverejnení správy 
Medzivládneho panelu o zmene klímy 
(IPCC) o oceáne a kryosfére v meniacej sa 

1. so znepokojením konštatuje, že ako 
sa uvádza v správe IPBES o globálnom 
hodnotení biodiverzity a ekosystémov, stav 
prírody sa zhoršuje v celosvetovom 
meradle tempom nevídaným v histórii 
ľudstva, miera, ktorou druhy hynú, sa 
zrýchľuje a približne jednému miliónu 
druhov živočíchov a rastlín hrozí 
vyhynutie, čo má vážne následky pre ľudí 
na celom svete; vyjadruje hlboké 
znepokojenie po uverejnení správy 
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klíme, o úbytku morských cicavcov a 
rybolove, ako o dramatickom miznutí 
koralových útesov;

Medzivládneho panelu o zmene klímy 
(IPCC) o oceáne a kryosfére v meniacej sa 
klíme, o úbytku morských cicavcov a 
rybolove, ako aj o dramatickom miznutí 
koralových útesov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 29
Sirpa Pietikäinen, Ville Niinistö

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. so znepokojením konštatuje, že ako 
sa uvádza v správe IPBES o globálnom 
hodnotení biodiverzity a ekosystémov, stav 
prírody sa zhoršuje v celosvetovom 
meradle tempom nevídaným v histórii 
ľudstva a miera, ktorou druhy hynú, sa 
zrýchľuje, čo má vážne následky pre ľudí 
na celom svete; vyjadruje hlboké 
znepokojenie po uverejnení správy 
Medzivládneho panelu o zmene klímy 
(IPCC) o oceáne a kryosfére v meniacej sa 
klíme, o úbytku morských cicavcov a 
rybolove, ako o dramatickom miznutí 
koralových útesov;

1. so znepokojením konštatuje, že ako 
sa uvádza v správe IPBES o globálnom 
hodnotení biodiverzity a ekosystémov, stav 
prírody sa zhoršuje v celosvetovom 
meradle tempom nevídaným v histórii 
ľudstva a miera, ktorou druhy hynú, sa 
zrýchľuje, čo má vážne následky pre ľudí 
na celom svete; zdôrazňuje, že strata 
biodiverzity je najkritickejšia a 
najakútnejšia kríza, ktorej čelíme; 
vyjadruje hlboké znepokojenie po 
uverejnení správy Medzivládneho panelu o 
zmene klímy (IPCC) o oceáne a kryosfére 
v meniacej sa klíme, o úbytku morských 
cicavcov a rybolove, ako aj o dramatickom 
miznutí koralových útesov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 30
Radan Kanev, Agnès Evren

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. so znepokojením konštatuje, že ako 
sa uvádza v správe IPBES o globálnom 
hodnotení biodiverzity a ekosystémov, stav 

1. so znepokojením konštatuje, že ako 
sa uvádza v správe IPBES o globálnom 
hodnotení biodiverzity a ekosystémov, stav 
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prírody sa zhoršuje v celosvetovom 
meradle tempom nevídaným v histórii 
ľudstva a miera, ktorou druhy hynú, sa 
zrýchľuje, čo má vážne následky pre ľudí 
na celom svete; vyjadruje hlboké 
znepokojenie po uverejnení správy 
Medzivládneho panelu o zmene klímy 
(IPCC) o oceáne a kryosfére v meniacej sa 
klíme, o úbytku morských cicavcov a 
rybolove, ako o dramatickom miznutí 
koralových útesov;

prírody sa zhoršuje v celosvetovom 
meradle tempom nevídaným v histórii 
ľudstva a miera, ktorou druhy hynú, sa 
zrýchľuje, čo má vážne následky pre ľudí 
na celom svete a ovplyvní život našich 
budúcich generácií; vyjadruje hlboké 
znepokojenie po uverejnení správy 
Medzivládneho panelu o zmene klímy 
(IPCC) o oceáne a kryosfére v meniacej sa 
klíme, o úbytku morských cicavcov a 
rybolove, ako aj o dramatickom miznutí 
koralových útesov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 31
Ville Niinistö, Silvia Modig

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. so znepokojením konštatuje, že ako 
sa uvádza v správe IPBES o globálnom 
hodnotení biodiverzity a ekosystémov, stav 
prírody sa zhoršuje v celosvetovom 
meradle tempom nevídaným v histórii 
ľudstva a miera, ktorou druhy hynú, sa 
zrýchľuje, čo má vážne následky pre ľudí 
na celom svete; vyjadruje hlboké 
znepokojenie po uverejnení správy 
Medzivládneho panelu o zmene klímy 
(IPCC) o oceáne a kryosfére v meniacej sa 
klíme, o úbytku morských cicavcov a 
rybolove, ako o dramatickom miznutí 
koralových útesov;

1. so znepokojením konštatuje, že ako 
sa uvádza v správe IPBES o globálnom 
hodnotení biodiverzity a ekosystémov, stav 
prírody sa zhoršuje v celosvetovom 
meradle tempom nevídaným v histórii 
ľudstva a miera, ktorou druhy hynú, sa 
zrýchľuje, čo má vážne následky pre ľudí 
na celom svete; vyjadruje hlboké 
znepokojenie po uverejnení správy 
Medzivládneho panelu o zmene klímy 
(IPCC) o oceáne a kryosfére v meniacej sa 
klíme, o úbytku morských cicavcov a 
iných populácií rýb, ako aj o dramatickom 
miznutí koralových útesov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 32
Alexandr Vondra

Návrh uznesenia
Odsek 1
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. so znepokojením konštatuje, že ako 
sa uvádza v správe IPBES o globálnom 
hodnotení biodiverzity a ekosystémov, stav 
prírody sa zhoršuje v celosvetovom 
meradle tempom nevídaným v histórii 
ľudstva a miera, ktorou druhy hynú, sa 
zrýchľuje, čo má vážne následky pre ľudí 
na celom svete; vyjadruje hlboké 
znepokojenie po uverejnení správy 
Medzivládneho panelu o zmene klímy 
(IPCC) o oceáne a kryosfére v meniacej sa 
klíme, o úbytku morských cicavcov a 
rybolove, ako o dramatickom miznutí 
koralových útesov;

1. so znepokojením konštatuje, že ako 
sa uvádza v správe IPBES o globálnom 
hodnotení biodiverzity a ekosystémov, stav 
prírody sa zhoršuje v celosvetovom 
meradle tempom nevídaným v histórii 
ľudstva a miera, ktorou druhy hynú, sa 
zrýchľuje, čo má vážne následky pre ľudí 
na celom svete; vyjadruje hlboké 
znepokojenie po uverejnení správy 
Medzivládneho panelu o zmene klímy 
(IPCC) o oceáne a kryosfére v meniacej sa 
klíme, o úbytku morských cicavcov a 
rybolove, ako aj o dramatickom miznutí 
koralových útesov; s poľutovaním 
konštatuje, že len sedem percent oceánov 
je formálne chránených; naliehavo vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby trvali na 
preskúmaní cieľa z Aichi č. 11 a cieľa 
udržateľného rozvoja č. 14.5 a na zvýšení 
miery ochrany pobrežných a morských 
oblastí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 33
Mick Wallace

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. so znepokojením konštatuje, že ako 
sa uvádza v správe IPBES o globálnom 
hodnotení biodiverzity a ekosystémov, stav 
prírody sa zhoršuje v celosvetovom 
meradle tempom nevídaným v histórii 
ľudstva a miera, ktorou druhy hynú, sa 
zrýchľuje, čo má vážne následky pre ľudí 
na celom svete; vyjadruje hlboké 
znepokojenie po uverejnení správy 
Medzivládneho panelu o zmene klímy 
(IPCC) o oceáne a kryosfére v meniacej sa 
klíme, o úbytku morských cicavcov a 
rybolove, ako o dramatickom miznutí 
koralových útesov;

1. so znepokojením konštatuje, že ako 
sa uvádza v správe IPBES o globálnom 
hodnotení biodiverzity a ekosystémov, stav 
prírody sa zhoršuje v celosvetovom 
meradle tempom nevídaným v histórii 
ľudstva a miera, ktorou druhy hynú, sa 
zrýchľuje, čo má vážne následky pre ľudí 
na celom svete; vyjadruje hlboké 
znepokojenie po uverejnení správy 
Medzivládneho panelu o zmene klímy 
(IPCC) o oceáne a kryosfére v meniacej sa 
klíme, o úbytku morských cicavcov a 
rybolove, ako aj o dramatickom miznutí 
koralových útesov; zdôrazňuje závažnosť 
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zistení v osobitnej správe IPCC o 
globálnom otepľovaní o 1,5 °C, najmä to, 
že sa predpokladá, že podľa scenára „2 
°C“ viac ako 99 % koralových útesov 
zanikne;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 34
Catherine Chabaud, María Soraya Rodríguez Ramos, Pascal Canfin

Návrh uznesenia
Odsek 1 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1a. vyjadruje hlboké znepokojenie po 
uverejnení správy IPCC o oceánoch a 
kryosfére v meniacej sa klíme, ktorá 
uznáva zmenu klímy ako jeden z hlavných 
priamych faktorov straty biodiverzity, a 
zdôrazňuje, že sa predpokladá, že jej 
negatívne účinky na prírodu a 
biodiverzitu, ekosystémové služby, oceány 
a potravinovú bezpečnosť budú v 
nasledujúcich desaťročiach čoraz 
výraznejšie;
zdôrazňuje, že IPCC takisto podčiarkuje, 
že na zdravie oceánov a morských 
ekosystémov má v súčasnosti vplyv 
globálne otepľovanie, znečistenie, 
nadmerné využívanie morskej 
biodiverzity, zvyšovanie hladiny morí, 
acidifikácia, odkysličovanie, morské 
horúčavy, nebývalé topenie ľadovcov a 
morského ľadu, erózia pobrežia, častejšie 
prírodné katastrofy, ktoré postihujú 
morské a pobrežné ekosystémy tým, že 
menia ich fungovanie a urýchľujú úbytok 
morských cicavcov a úpadok rybárstva, 
ako aj dramatický zánik koralových 
útesov a mangrovov;
pripomína, že oceány sú súčasťou 
riešenia dôsledkov zmeny klímy a 
prispôsobenia sa jej účinkom; vyzýva 
preto EÚ, aby oceánom udelila prioritu v 
programe stratégie v oblasti biodiverzity, a 
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vyzýva všetky zmluvné strany, aby uznali 
oceány ako spoločný statok ľudstva a aby 
vypracovali nový prístup, ktorý bude klásť 
individuálne a kolektívne povinnosti 
vysoko nad rámec tradičných zásad 
slobody a vlastníctva oceánov, s cieľom 
zabezpečiť ich zachovanie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 35
César Luena, Eric Andrieu, Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Demetris Papadakis, 
Manuel Pizarro, Jytte Guteland, Mohammed Chahim, Monika Beňová, Delara 
Burkhardt, Cristina Maestre Martín De Almagro, Nicolás González Casares, Javi 
López, Sylwia Spurek

Návrh uznesenia
Odsek 1 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1a. domnieva sa, že čelíme ekologickej 
núdzovej situácii, ktorá si vyžaduje 
významné kroky v Európe aj mimo nej; 
vyzýva Komisiu, aby popri zmene klímy 
udelila hlavnú prioritu v rámci 
Európskeho ekologického dohovoru 
ochrane prírody a jej obnove;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 36
Catherine Chabaud, María Soraya Rodríguez Ramos, Pascal Canfin, Nils Torvalds

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. vyjadruje znepokojenie, že ciele v 
oblasti biodiverzity z Aichi do roku 2020 
sa pri súčasnej trajektórii straty 
biodiverzity nedodržia a opakuje svoje 
výzvy všetkým stranám, aby zintenzívnili 
svoje úsilie; naliehavo vyzýva Komisiu a 
členské štáty, aby sa zaviazali k tomu, že 

2. vyjadruje znepokojenie, že ciele v 
oblasti biodiverzity z Aichi do roku 2020 
sa pri súčasnej trajektórii straty 
biodiverzity nedodržia a opakuje svoje 
výzvy všetkým stranám, aby zintenzívnili 
svoje úsilie; naliehavo vyzýva Komisiu a 
členské štáty, aby prijali nový prístup k 
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vynaložia okamžité, podstatné a dodatočné 
úsilie v oblasti ochrany a obnovy 
biodiverzity v snahe splniť ciele EÚ;

zachovaniu a obnove ekosystémov s 
cieľom zaviazať sa k okamžitému, 
podstatnému a dodatočnému záväznému 
úsiliu v oblasti ochrany a obnovy 
biodiverzity v snahe splniť ciele EÚ; 
domnieva sa, že v tejto novej stratégii by 
sa mala osobitná pozornosť venovať 
obnove ekosystémov, biotopov a druhov, 
najmä prostredníctvom výskumu a 
inovácií s cieľom podporiť zavádzanie 
prírodnej ekonomiky vo všetkých 
sektoroch, čo je kľúčovým nástrojom na 
dosiahnutie cieľov v oblasti biodiverzity;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 37
Tudor Ciuhodaru

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. vyjadruje znepokojenie, že ciele v 
oblasti biodiverzity z Aichi do roku 2020 
sa pri súčasnej trajektórii straty 
biodiverzity nedodržia a opakuje svoje 
výzvy všetkým stranám, aby zintenzívnili 
svoje úsilie; naliehavo vyzýva Komisiu a 
členské štáty, aby sa zaviazali k tomu, že 
vynaložia okamžité, podstatné a dodatočné 
úsilie v oblasti ochrany a obnovy 
biodiverzity v snahe splniť ciele EÚ;

2. vyjadruje znepokojenie, že ciele v 
oblasti biodiverzity z Aichi do roku 2020 
sa pri súčasnej trajektórii straty 
biodiverzity nedodržia a opakuje svoje 
výzvy všetkým stranám, aby zintenzívnili 
svoje úsilie; naliehavo vyzýva Komisiu a 
členské štáty, aby sa zaviazali k tomu, že 
vynaložia okamžité, podstatné a dodatočné 
úsilie v oblasti ochrany a obnovy 
biodiverzity v snahe splniť ciele EÚ, 
napríklad poskytovaním komplexnejších 
informácií a snahou o užšie zapojenie 
občianskej spoločnosti a verejnosti z 
rôznych vekových skupín a sociálnych 
vrstiev;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 38
Sirpa Pietikäinen, Ville Niinistö

Návrh uznesenia
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Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. vyjadruje znepokojenie, že ciele v 
oblasti biodiverzity z Aichi do roku 2020 
sa pri súčasnej trajektórii straty 
biodiverzity nedodržia a opakuje svoje 
výzvy všetkým stranám, aby zintenzívnili 
svoje úsilie; naliehavo vyzýva Komisiu a 
členské štáty, aby sa zaviazali k tomu, že 
vynaložia okamžité, podstatné a dodatočné 
úsilie v oblasti ochrany a obnovy 
biodiverzity v snahe splniť ciele EÚ;

2. vyjadruje znepokojenie, že ciele v 
oblasti biodiverzity z Aichi do roku 2020 
sa pri súčasnej trajektórii straty 
biodiverzity nedodržia a opakuje svoje 
výzvy všetkým stranám, aby zintenzívnili 
svoje úsilie; poznamenáva, že ciele 
stratégie EÚ v oblasti biologickej diverzity 
do roku 2020 sa nedosiahnu; naliehavo 
vyzýva Komisiu a členské štáty, aby sa 
zaviazali k tomu, že vynaložia okamžité, 
podstatné a dodatočné úsilie s konkrétnymi 
krokmi v oblasti ochrany a obnovy 
biodiverzity v snahe splniť celosvetové 
ciele a ciele EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 39
César Luena, Eric Andrieu, Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Demetris Papadakis, 
Jytte Guteland, Manuel Pizarro, Mohammed Chahim, Monika Beňová, Delara 
Burkhardt, Cristina Maestre Martín De Almagro, Nicolás González Casares, Javi 
López, Sylwia Spurek

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. vyjadruje znepokojenie, že ciele v 
oblasti biodiverzity z Aichi do roku 2020 
sa pri súčasnej trajektórii straty 
biodiverzity nedodržia a opakuje svoje 
výzvy všetkým stranám, aby zintenzívnili 
svoje úsilie; naliehavo vyzýva Komisiu a 
členské štáty, aby sa zaviazali k tomu, že 
vynaložia okamžité, podstatné a dodatočné 
úsilie v oblasti ochrany a obnovy 
biodiverzity v snahe splniť ciele EÚ;

2. vyjadruje znepokojenie, že ciele v 
oblasti biodiverzity z Aichi do roku 2020 
sa pri súčasnej trajektórii straty 
biodiverzity nedodržia a opakuje svoje 
výzvy všetkým stranám, aby zintenzívnili 
svoje úsilie; vyjadruje poľutovanie nad 
tým, že EÚ nie je na ceste k dosiahnutiu 
svojho hlavného cieľa zastaviť do roku 
2020 stratu biodiverzity a degradáciu 
ekosystémov; naliehavo vyzýva Komisiu a 
členské štáty, aby sa zaviazali k tomu, že 
vynaložia okamžité, podstatné a dodatočné 
úsilie v oblasti ochrany a obnovy 
biodiverzity v snahe splniť ciele EÚ;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 40
Petros Kokkalis

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. vyjadruje znepokojenie, že ciele v 
oblasti biodiverzity z Aichi do roku 2020 
sa pri súčasnej trajektórii straty 
biodiverzity nedodržia a opakuje svoje 
výzvy všetkým stranám, aby zintenzívnili 
svoje úsilie; naliehavo vyzýva Komisiu a 
členské štáty, aby sa zaviazali k tomu, že 
vynaložia okamžité, podstatné a dodatočné 
úsilie v oblasti ochrany a obnovy 
biodiverzity v snahe splniť ciele EÚ;

2. vyjadruje znepokojenie, že ciele v 
oblasti biodiverzity z Aichi do roku 2020 
sa pri súčasnej trajektórii straty 
biodiverzity nedodržia a opakuje svoje 
výzvy všetkým stranám, aby zintenzívnili 
svoje úsilie; žiada Komisiu a členské štáty, 
aby sa zaviazali k tomu, že vynaložia 
okamžité, podstatné a dodatočné úsilie v 
oblasti ochrany a obnovy biodiverzity v 
snahe splniť ciele EÚ;

Or. el

Pozmeňujúci návrh 41
María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Martin Hojsík, Fredrick Federley, 
Caroline Voaden, Nils Torvalds, Pascal Canfin

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. vyjadruje znepokojenie, že ciele v 
oblasti biodiverzity z Aichi do roku 2020 
sa pri súčasnej trajektórii straty 
biodiverzity nedodržia a opakuje svoje 
výzvy všetkým stranám, aby zintenzívnili 
svoje úsilie; naliehavo vyzýva Komisiu a 
členské štáty, aby sa zaviazali k tomu, že 
vynaložia okamžité, podstatné a dodatočné 
úsilie v oblasti ochrany a obnovy 
biodiverzity v snahe splniť ciele EÚ;

2. vyjadruje znepokojenie, že ciele v 
oblasti biodiverzity z Aichi do roku 2020 
sa pri súčasnej trajektórii straty 
biodiverzity nedodržia a opakuje svoje 
výzvy všetkým stranám, aby bezodkladne 
zintenzívnili svoje úsilie; naliehavo vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby sa zaviazali k 
tomu, že vynaložia okamžité, podstatné a 
dodatočné úsilie v oblasti ochrany a 
obnovy biodiverzity v snahe splniť ciele 
EÚ a prispieť k dosiahnutiu cieľov z 
Aichi;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 42
César Luena, Eric Andrieu, Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Demetris Papadakis, 
Jytte Guteland, Manuel Pizarro, Mohammed Chahim, Monika Beňová, Delara 
Burkhardt, Cristina Maestre Martín De Almagro, Nicolás González Casares, Javi 
López, Sylwia Spurek

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. pripomína, že biodiverzita a zdravé 
ekosystémy sú kľúčom k dosiahnutiu 
cieľov Parížskej dohody a posilňujú 
schopnosť EÚ v oblasti odolnosti voči 
zmene klímy; pripomína, že je dôležité 
zachovať biodiverzitu a riešenia založené 
na prírode v záujme zmiernenia zmeny 
klímy; žiada preto o väčšiu súdržnosť 
medzi DBD a UNFCCC; vyzýva Komisiu, 
aby lepšie začlenila biodiverzitu do svojich 
politík v oblasti klímy a zabezpečila, aby 
sa finančné prostriedky EÚ určené na boj 
proti zmene klímy využívali aj na ochranu 
a obnovu prírodných ekosystémov ako 
spôsobu dosiahnutia zmiernenia zmeny 
klímy a prispôsobenia sa jej;

3. pripomína, že biodiverzita a zdravé 
ekosystémy sú kľúčom k dosiahnutiu 
cieľov Parížskej dohody a posilňujú 
schopnosť EÚ v oblasti odolnosti voči 
zmene klímy; pripomína, že je dôležité 
zachovať biodiverzitu a riešenia založené 
na prírode v záujme zmiernenia zmeny 
klímy; žiada preto o väčšiu súdržnosť 
medzi DBD a UNFCCC; vyzýva Komisiu, 
aby lepšie začlenila biodiverzitu do svojich 
politík v oblasti klímy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 43
María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Martin Hojsík, Fredrick Federley, 
Caroline Voaden, Nils Torvalds, Pascal Canfin

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. pripomína, že biodiverzita a zdravé 
ekosystémy sú kľúčom k dosiahnutiu 
cieľov Parížskej dohody a posilňujú 
schopnosť EÚ v oblasti odolnosti voči 
zmene klímy; pripomína, že je dôležité 
zachovať biodiverzitu a riešenia založené 
na prírode v záujme zmiernenia zmeny 
klímy; žiada preto o väčšiu súdržnosť 
medzi DBD a UNFCCC; vyzýva Komisiu, 

3. pripomína, že biodiverzita a zdravé 
ekosystémy sú kľúčom k dosiahnutiu 
cieľov Parížskej dohody a posilňujú 
odolnosť EÚ voči zmene klímy a jej 
schopnosť adaptácie na zmenu klímy; 
pripomína, že v záujme zachovania 
biodiverzity je dôležité rozvíjať a 
uplatňovať riešenia blízke prírode a 
zároveň zmierňovať zmenu klímy a 
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aby lepšie začlenila biodiverzitu do svojich 
politík v oblasti klímy a zabezpečila, aby 
sa finančné prostriedky EÚ určené na boj 
proti zmene klímy využívali aj na ochranu 
a obnovu prírodných ekosystémov ako 
spôsobu dosiahnutia zmiernenia zmeny 
klímy a prispôsobenia sa jej;

adaptovať sa na ňu; žiada preto o väčšiu 
súdržnosť a prepojenie medzi DBD OSN a 
UNFCCC v rámci Agendy 2030; vyzýva 
Komisiu, aby lepšie začlenila biodiverzitu 
do svojich politík v oblasti klímy a takisto 
do ďalších odvetvových politík; vyzýva tiež 
Komisiu, aby zabezpečila, aby sa finančné 
prostriedky EÚ určené na boj proti zmene 
klímy využívali aj na ochranu a obnovu 
prírodných ekosystémov ako spôsob 
dosahovania vzájomných prínosov medzi 
biodiverzitou a zmierňovaním zmeny 
klímy a adaptáciou na ňu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 44
Catherine Chabaud, María Soraya Rodríguez Ramos, Nils Torvalds

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. pripomína, že biodiverzita a zdravé 
ekosystémy sú kľúčom k dosiahnutiu 
cieľov Parížskej dohody a posilňujú 
schopnosť EÚ v oblasti odolnosti voči 
zmene klímy; pripomína, že je dôležité 
zachovať biodiverzitu a riešenia založené 
na prírode v záujme zmiernenia zmeny 
klímy; žiada preto o väčšiu súdržnosť 
medzi DBD a UNFCCC; vyzýva Komisiu, 
aby lepšie začlenila biodiverzitu do svojich 
politík v oblasti klímy a zabezpečila, aby 
sa finančné prostriedky EÚ určené na boj 
proti zmene klímy využívali aj na ochranu 
a obnovu prírodných ekosystémov ako 
spôsobu dosiahnutia zmiernenia zmeny 
klímy a prispôsobenia sa jej;

3. pripomína, že biodiverzita a zdravé 
ekosystémy vrátane oceánov, ktoré 
absorbujú viac ako 25 % emisií CO2 a sú 
hlavným poskytovateľom kyslíka, sú 
kľúčom k dosiahnutiu cieľov Parížskej 
dohody a posilňujú schopnosť EÚ v oblasti 
odolnosti voči zmene klímy; pripomína, že 
je dôležité zachovať suchozemskú, 
pobrežnú a morskú biodiverzitu a riešenia 
blízke prírode v záujme zmiernenia zmeny 
klímy; žiada preto o väčšiu súdržnosť 
medzi DBD a UNFCCC; vyzýva Komisiu, 
aby lepšie začlenila biodiverzitu do svojich 
politík v oblasti klímy a zabezpečila, aby 
sa finančné prostriedky EÚ určené na boj 
proti zmene klímy využívali aj na ochranu 
a obnovu prírodných ekosystémov ako 
spôsobu dosiahnutia zmiernenia zmeny 
klímy a adaptácie na ňu;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 45
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Daniela Rondinelli

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. pripomína, že biodiverzita a zdravé 
ekosystémy sú kľúčom k dosiahnutiu 
cieľov Parížskej dohody a posilňujú 
schopnosť EÚ v oblasti odolnosti voči 
zmene klímy; pripomína, že je dôležité 
zachovať biodiverzitu a riešenia založené 
na prírode v záujme zmiernenia zmeny 
klímy; žiada preto o väčšiu súdržnosť 
medzi DBD a UNFCCC; vyzýva Komisiu, 
aby lepšie začlenila biodiverzitu do svojich 
politík v oblasti klímy a zabezpečila, aby 
sa finančné prostriedky EÚ určené na boj 
proti zmene klímy využívali aj na ochranu 
a obnovu prírodných ekosystémov ako 
spôsobu dosiahnutia zmiernenia zmeny 
klímy a prispôsobenia sa jej;

3. pripomína, že biodiverzita a zdravé 
ekosystémy sú kľúčom k dosiahnutiu 
cieľov Parížskej dohody a posilňujú 
schopnosť EÚ v oblasti odolnosti voči 
zmene klímy; pripomína, že je dôležité 
zachovať biodiverzitu a riešenia blízke 
prírode v záujme zmiernenia zmeny klímy; 
žiada preto o väčšiu súdržnosť medzi DBD 
a UNFCCC; vyzýva Komisiu, aby v plnej 
miere začlenila biodiverzitu do svojich 
politík v oblasti klímy, pretože je 
mimoriadne dôležité zaručiť úplnú 
konzistentnosť a vzájomnú podporu vo 
všetkých politikách v oblasti klímy a 
biodiverzity; vyzýva Komisiu, aby 
zabezpečila, aby sa finančné prostriedky 
EÚ určené na boj proti zmene klímy 
využívali aj na ochranu a obnovu 
prírodných ekosystémov ako spôsob 
dosahovania zmiernenia zmeny klímy a 
adaptácie na ňu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 46
Alexandr Vondra

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. pripomína, že biodiverzita a zdravé 
ekosystémy sú kľúčom k dosiahnutiu 
cieľov Parížskej dohody a posilňujú 
schopnosť EÚ v oblasti odolnosti voči 
zmene klímy; pripomína, že je dôležité 
zachovať biodiverzitu a riešenia založené 
na prírode v záujme zmiernenia zmeny 
klímy; žiada preto o väčšiu súdržnosť 

3. pripomína, že biodiverzita a zdravé 
ekosystémy sú kľúčom k dosiahnutiu 
cieľov Parížskej dohody a posilňujú 
schopnosť EÚ v oblasti odolnosti voči 
zmene klímy; pripomína, že je dôležité 
zachovať biodiverzitu a riešenia blízke 
prírode v záujme zmiernenia zmeny klímy; 
žiada preto o väčšiu súdržnosť a synergie 
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medzi DBD a UNFCCC; vyzýva Komisiu, 
aby lepšie začlenila biodiverzitu do svojich 
politík v oblasti klímy a zabezpečila, aby 
sa finančné prostriedky EÚ určené na boj 
proti zmene klímy využívali aj na ochranu 
a obnovu prírodných ekosystémov ako 
spôsobu dosiahnutia zmiernenia zmeny 
klímy a prispôsobenia sa jej;

medzi tromi dohovormi z Ria; vyzýva 
Komisiu, aby lepšie začlenila biodiverzitu 
do svojich politík v oblasti klímy a 
zabezpečila, aby sa finančné prostriedky 
EÚ určené na boj proti zmene klímy 
využívali aj na ochranu a obnovu 
prírodných ekosystémov ako spôsobu 
dosiahnutia zmiernenia zmeny klímy a 
prispôsobenia sa jej;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 47
Agnès Evren

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. pripomína, že biodiverzita a zdravé 
ekosystémy sú kľúčom k dosiahnutiu 
cieľov Parížskej dohody a posilňujú 
schopnosť EÚ v oblasti odolnosti voči 
zmene klímy; pripomína, že je dôležité 
zachovať biodiverzitu a riešenia založené 
na prírode v záujme zmiernenia zmeny 
klímy; žiada preto o väčšiu súdržnosť 
medzi DBD a UNFCCC; vyzýva Komisiu, 
aby lepšie začlenila biodiverzitu do svojich 
politík v oblasti klímy a zabezpečila, aby 
sa finančné prostriedky EÚ určené na boj 
proti zmene klímy využívali aj na ochranu 
a obnovu prírodných ekosystémov ako 
spôsobu dosiahnutia zmiernenia zmeny 
klímy a prispôsobenia sa jej;

3. pripomína, že biodiverzita a zdravé 
ekosystémy sú kľúčom k dosiahnutiu 
cieľov Parížskej dohody a posilňujú 
schopnosť EÚ v oblasti odolnosti voči 
zmene klímy; pripomína, že je dôležité 
zachovať biodiverzitu a využívať riešenia 
blízke prírode v záujme zmiernenia zmeny 
klímy, najmä pokiaľ ide o absorpciu 
uhlíka; žiada preto o väčšiu súdržnosť 
medzi DBD a UNFCCC; vyzýva Komisiu, 
aby lepšie začlenila biodiverzitu do svojich 
politík v oblasti klímy a zabezpečila, aby 
sa finančné prostriedky EÚ určené na boj 
proti zmene klímy využívali aj na ochranu 
a obnovu prírodných ekosystémov ako 
spôsobu dosiahnutia zmiernenia zmeny 
klímy a prispôsobenia sa jej;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 48
Mick Wallace

Návrh uznesenia
Odsek 3
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. pripomína, že biodiverzita a zdravé 
ekosystémy sú kľúčom k dosiahnutiu 
cieľov Parížskej dohody a posilňujú 
schopnosť EÚ v oblasti odolnosti voči 
zmene klímy; pripomína, že je dôležité 
zachovať biodiverzitu a riešenia založené 
na prírode v záujme zmiernenia zmeny 
klímy; žiada preto o väčšiu súdržnosť 
medzi DBD a UNFCCC; vyzýva Komisiu, 
aby lepšie začlenila biodiverzitu do svojich 
politík v oblasti klímy a zabezpečila, aby 
sa finančné prostriedky EÚ určené na boj 
proti zmene klímy využívali aj na ochranu 
a obnovu prírodných ekosystémov ako 
spôsobu dosiahnutia zmiernenia zmeny 
klímy a prispôsobenia sa jej;

3. pripomína, že biodiverzita a zdravé 
ekosystémy sú kľúčom k dosiahnutiu 
cieľov Parížskej dohody a posilňujú 
schopnosť EÚ v oblasti odolnosti voči 
zmene klímy; pripomína, že je dôležité 
zachovať biodiverzitu a riešenia založené 
na prírode v záujme zmiernenia zmeny 
klímy; žiada preto o väčšiu súdržnosť 
medzi DBD a UNFCCC; vyzýva Komisiu, 
aby zabezpečila lepšie začlenenie 
biodiverzity do svojich politík v oblasti 
klímy a zabezpečila, aby sa finančné 
prostriedky EÚ určené na boj proti zmene 
klímy využívali aj na ochranu a obnovu 
prírodných ekosystémov ako kľúčová časť 
politiky Únie v oblasti zmiernenia zmeny 
klímy a adaptácie na ňu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 49
César Luena, Eric Andrieu, Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Jytte Guteland, 
Manuel Pizarro, Mohammed Chahim, Monika Beňová, Delara Burkhardt, Cristina 
Maestre Martín De Almagro, Nicolás González Casares, Javi López, Sylwia Spurek

Návrh uznesenia
Odsek 3 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3a. zdôrazňuje, že podľa vedeckého 
výskumu1a môžu prírodné riešenia v 
oblasti klímy zabezpečiť viac ako jednu 
tretinu nákladovo efektívneho zmiernenia 
zmeny klímy, ktoré sa musí uskutočniť do 
roku 2030, aby sa oteplenie stabilizovalo 
na úrovni pod 2 °C; vyjadruje však 
poľutovanie nad tým, že napriek 
potenciálu prírodných riešení v oblasti 
klímy, na úsilie v oblasti sekvestrácie 
uhlíka do pôdy sa vynakladá len približne 
2,5 % globálneho rozpočtu na 
zmierňovanie zmeny klímy; požaduje, aby 
sa na ochranu a obnovu prírodných 
ekosystémov ako spôsob dosahovania 
zmiernenia zmeny klímy a adaptácie na 
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ňu venovalo viac medzinárodných a 
úniových finančných prostriedkov EÚ;
_________________
1a 
https://www.pnas.org/content/114/44/1164
5 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 50
Ulrike Müller

Návrh uznesenia
Odsek 3 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3a. zdôrazňuje, že medzi ochranou 
klímy a ochranou biodiverzity v odvetví 
biohospodárstva, ktoré zohráva ústrednú 
úlohu pri prechode na klimaticky 
neutrálne hospodárstvo, existujú 
kompromisy; vyjadruje znepokojenie nad 
tým, že tieto kompromisy sa v nedávnych 
politických diskusiách dostatočne 
neriešili; vyzýva všetky zainteresované 
strany, aby vypracovali ucelený prístup s 
cieľom začleniť súčasne ochranu 
biodiverzity a ochranu klímy do 
prosperujúceho biohospodárstva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 51
Sirpa Pietikäinen, Ville Niinistö

Návrh uznesenia
Odsek 3 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3a. zdôrazňuje, že je nutný hlavný 
„mozaikový“ plán na ochranu biodiverzity 
a zdravých ekosystémov, a to od 
celosvetovej až po miestnu úroveň, ktorý 
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by zahŕňal koncepciu ponechať jednu 
tretinu všetkých zelených oblastí na 
miestnej, regionálnej a úniovej úrovni v 
ich prírodnom stave s cieľom doplniť 
sústavu Natura 2000;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 52
Tudor Ciuhodaru

Návrh uznesenia
Odsek 3 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3a. zdôrazňuje, že biodiverzita nie je 
nutná iba na výrobu potravín, palív a 
liekov, ale že je, spolu so zdravým 
prírodným prostredím, dôležitá aj pre 
dlhodobý hospodársky rozvoj;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 53
Pascal Canfin, Martin Hojsík, Irena Joveva, Catherine Chabaud, Frédérique Ries, 
Susana Solís Pérez, Nils Torvalds

Návrh uznesenia
Odsek 3 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3a. víta Pekinskú výzvu na ochranu 
biodiverzity a o zmene klímy zo 6. 
novembra 2019;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 54
Edina Tóth

Návrh uznesenia
Odsek 4
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. V tejto súvislosti víta záväzky, 
ktoré v tejto súvislosti vypracovala Ursula 
von der Leyen v politických usmerneniach 
pre budúcu Európsku komisiu na roky 
2019 – 2024 a v poverovacom liste 
komisárovi pre životné prostredie a 
oceány, s cieľom predložiť stratégiu v 
oblasti biodiverzity do roku 2030 ako 
súčasť európskej zelenej dohody a jej 
zámer EÚ ísť príkladom svetu na 
konferencii zmluvných strán DBD v roku 
2020, ako to bolo na parížskej konferencii 
o zmene klímy v roku 2015;

4. v tejto súvislosti víta záväzky, ktoré 
v tejto súvislosti vypracovala Ursula von 
der Leyen v politických usmerneniach pre 
budúcu Európsku komisiu na roky 2019 – 
2024 a v poverovacom liste komisárovi pre 
životné prostredie a oceány, s cieľom 
predložiť stratégiu v oblasti biodiverzity do 
roku 2030 ako súčasť európskej zelenej 
dohody a jej zámer, aby EÚ išla príkladom 
svetu na Konferencii zmluvných strán 
Dohovoru o biologickej diverzite v roku 
2020;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 55
María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Martin Hojsík, Caroline Voaden, 
Nils Torvalds, Pascal Canfin

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. V tejto súvislosti víta záväzky, 
ktoré v tejto súvislosti vypracovala Ursula 
von der Leyen v politických usmerneniach 
pre budúcu Európsku komisiu na roky 
2019 – 2024 a v poverovacom liste 
komisárovi pre životné prostredie a 
oceány, s cieľom predložiť stratégiu v 
oblasti biodiverzity do roku 2030 ako 
súčasť európskej zelenej dohody a jej 
zámer EÚ ísť príkladom svetu na 
konferencii zmluvných strán DBD v roku 
2020, ako to bolo na parížskej konferencii 
o zmene klímy v roku 2015;

4. V tejto súvislosti víta záväzky, 
ktoré v tejto súvislosti vypracovala Ursula 
von der Leyen v politických usmerneniach 
pre budúcu Európsku komisiu na roky 
2019 – 2024 a v poverovacom liste 
komisárovi pre životné prostredie a 
oceány, s cieľom predložiť stratégiu v 
oblasti biodiverzity do roku 2030 ako 
súčasť európskej zelenej dohody a jej 
zámer, aby EÚ išla príkladom svetu na 
konferencii zmluvných strán DBD v roku 
2020, ako to bolo na parížskej konferencii 
o zmene klímy v roku 2015; vyzýva 
Komisiu, aby navrhla ambicióznu a 
inkluzívnu stratégiu v oblasti biodiverzity 
na obdobie do roku 2030, v ktorej sa 
stanovia právne záväzné ciele pre EÚ a jej 
členské štáty vrátane osobitných cieľov na 
obnovu degradovaných biotopov do roku 
2030;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 56
Ville Niinistö, Silvia Modig, Sirpa Pietikäinen, Eleonora Evi

Návrh uznesenia
Odsek 4 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4a. vyzýva Komisiu, aby vzhľadom na 
celosvetovú krízu v oblasti biodiverzity, na 
ktorú sa poukazuje v nedávnej správe 
IPBES, upustila od dobrovoľných 
záväzkov a zaviedla právne záväzné ciele 
pre Úniu a jej členské štáty ako súčasť 
stratégie EÚ v oblasti biodiverzity na 
obdobie do roku 2030, ktorá sa má 
predložiť počas prvých 100 dní novej 
Komisie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 57
Mick Wallace

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. V tejto súvislosti víta záväzky, 
ktoré v tejto súvislosti vypracovala Ursula 
von der Leyen v politických usmerneniach 
pre budúcu Európsku komisiu na roky 
2019 – 2024 a v poverovacom liste 
komisárovi pre životné prostredie a 
oceány, s cieľom predložiť stratégiu v 
oblasti biodiverzity do roku 2030 ako 
súčasť európskej zelenej dohody a jej 
zámer EÚ ísť príkladom svetu na 
konferencii zmluvných strán DBD v roku 
2020, ako to bolo na parížskej konferencii 
o zmene klímy v roku 2015;

4. v tejto súvislosti víta záväzky, ktoré 
v tejto súvislosti vypracovala Ursula von 
der Leyen v politických usmerneniach pre 
budúcu Európsku komisiu na roky 2019 – 
2024 a v poverovacom liste komisárovi pre 
životné prostredie a oceány, s cieľom 
predložiť stratégiu v oblasti biodiverzity do 
roku 2030 ako súčasť európskej zelenej 
dohody a jej zámer, aby EÚ išla príkladom 
svetu na konferencii zmluvných strán DBD 
v roku 2020, ako to bolo na parížskej 
konferencii o zmene klímy v roku 2015; 
trvá na tom, aby to bolo pre novú Komisiu 
vysokou prioritou a aby EÚ pred 
konferenciou COP15 podnecovala na 
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svetovej scéne ambície v oblasti 
biodiverzity ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 58
Agnès Evren

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. V tejto súvislosti víta záväzky, 
ktoré v tejto súvislosti vypracovala Ursula 
von der Leyen v politických usmerneniach 
pre budúcu Európsku komisiu na roky 
2019 – 2024 a v poverovacom liste 
komisárovi pre životné prostredie a 
oceány, s cieľom predložiť stratégiu v 
oblasti biodiverzity do roku 2030 ako 
súčasť európskej zelenej dohody a jej 
zámer EÚ ísť príkladom svetu na 
konferencii zmluvných strán DBD v roku 
2020, ako to bolo na parížskej konferencii 
o zmene klímy v roku 2015;

4. V tejto súvislosti víta záväzky, 
ktoré v tejto súvislosti vypracovala Ursula 
von der Leyen v politických usmerneniach 
pre budúcu Európsku komisiu na roky 
2019 – 2024 a v poverovacom liste 
komisárovi pre životné prostredie a 
oceány, s cieľom predložiť ambicióznu 
stratégiu v oblasti biodiverzity do roku 
2030 ako súčasť európskej zelenej dohody 
a jej zámer, aby EÚ išla príkladom svetu 
na konferencii zmluvných strán DBD v 
roku 2020, ako to bolo na parížskej 
konferencii o zmene klímy v roku 2015;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 59
Petros Kokkalis

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. V tejto súvislosti víta záväzky, 
ktoré v tejto súvislosti vypracovala Ursula 
von der Leyen v politických usmerneniach 
pre budúcu Európsku komisiu na roky 
2019 – 2024 a v poverovacom liste 
komisárovi pre životné prostredie a 
oceány, s cieľom predložiť stratégiu v 
oblasti biodiverzity do roku 2030 ako 
súčasť európskej zelenej dohody a jej 

4. V tejto súvislosti víta záväzky, 
ktoré v tejto súvislosti vypracovala Ursula 
von der Leyen v politických usmerneniach 
pre budúcu Európsku komisiu na roky 
2019 – 2024 a v poverovacom liste 
komisárovi pre životné prostredie a 
oceány, s cieľom predložiť ambicióznu 
stratégiu v oblasti biodiverzity do roku 
2030 ako súčasť európskej zelenej dohody 
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zámer EÚ ísť príkladom svetu na 
konferencii zmluvných strán DBD v roku 
2020, ako to bolo na parížskej konferencii 
o zmene klímy v roku 2015;

a jej zámer, aby EÚ išla príkladom svetu 
na konferencii zmluvných strán DBD v 
roku 2020, ako to bolo na parížskej 
konferencii o zmene klímy v roku 2015;

Or. el

Pozmeňujúci návrh 60
César Luena, Eric Andrieu, Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Demetris Papadakis, 
Jytte Guteland, Manuel Pizarro, Mohammed Chahim, Monika Beňová, Delara 
Burkhardt, Cristina Maestre Martín De Almagro, Nicolás González Casares, Javi 
López, Sylwia Spurek

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. V tejto súvislosti víta záväzky, 
ktoré v tejto súvislosti vypracovala Ursula 
von der Leyen v politických usmerneniach 
pre budúcu Európsku komisiu na roky 
2019 – 2024 a v poverovacom liste 
komisárovi pre životné prostredie a 
oceány, s cieľom predložiť stratégiu v 
oblasti biodiverzity do roku 2030 ako 
súčasť európskej zelenej dohody a jej 
zámer EÚ ísť príkladom svetu na 
konferencii zmluvných strán DBD v roku 
2020, ako to bolo na parížskej konferencii 
o zmene klímy v roku 2015;

4. víta záväzky, ktoré v tejto súvislosti 
vypracovala Ursula von der Leyen v 
politických usmerneniach pre budúcu 
Európsku komisiu na roky 2019 – 2024 a v 
poverovacom liste komisárovi pre životné 
prostredie a oceány, s cieľom predložiť 
stratégiu v oblasti biodiverzity do roku 
2030 ako súčasť európskej zelenej dohody 
a jej zámer, aby EÚ išla príkladom svetu 
na konferencii zmluvných strán DBD v 
roku 2020, ako to bolo na parížskej 
konferencii o zmene klímy v roku 2015;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 61
Edina Tóth

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. zdôrazňuje, že ochrana celosvetovej 
biodiverzity je zásadnou výzvou, a teda 
strategickým záujmom EÚ, ktorému by sa 
mala venovať najvyššia politická 

5. zdôrazňuje, že ochrana celosvetovej 
biodiverzity je zásadnou výzvou, a teda 
strategickým záujmom EÚ, ktorému by sa 
mala venovať najvyššia politická 
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pozornosť; vyzýva Komisiu a členské 
štáty, aby aktívne spolupracovali s tretími 
krajinami, najmä prostredníctvom svojich 
vonkajších nástrojov, pri podpore a 
posilňovaní opatrení na ochranu a obnovu 
biodiverzity a jej riadenia, a to 
predovšetkým vo všetkých 
mnohostranných dohodách;

pozornosť; vyzýva Komisiu a členské 
štáty, aby aktívne spolupracovali s tretími 
krajinami, najmä prostredníctvom svojich 
vonkajších nástrojov, pri podpore a 
posilňovaní opatrení na ochranu a obnovu 
biodiverzity a jej riadenia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 62
Catherine Chabaud, María Soraya Rodríguez Ramos, Nils Torvalds

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. zdôrazňuje, že ochrana celosvetovej 
biodiverzity je zásadnou výzvou, a teda 
strategickým záujmom EÚ, ktorému by sa 
mala venovať najvyššia politická 
pozornosť; vyzýva Komisiu a členské 
štáty, aby aktívne spolupracovali s tretími 
krajinami, najmä prostredníctvom svojich 
vonkajších nástrojov, pri podpore a 
posilňovaní opatrení na ochranu a obnovu 
biodiverzity a jej riadenia, a to 
predovšetkým vo všetkých 
mnohostranných dohodách;

5. zdôrazňuje, že ochrana celosvetovej 
biodiverzity je zásadnou výzvou, a teda 
strategickým záujmom EÚ, ktorému by sa 
mala venovať najvyššia politická 
pozornosť; vyzýva Komisiu a členské 
štáty, aby aktívne spolupracovali s tretími 
krajinami, najmä prostredníctvom svojich 
vonkajších nástrojov, akým je Nástroj 
susedstva a rozvojovej a medzinárodnej 
spolupráce (NDICI), pri podpore a 
posilňovaní opatrení na ochranu a obnovu 
biodiverzity a jej riadenia, a to 
predovšetkým vo všetkých 
mnohostranných dohodách;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 63
Catherine Griset, Aurelia Beigneux

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. zdôrazňuje, že ochrana celosvetovej 
biodiverzity je zásadnou výzvou, a teda 

5. zdôrazňuje, že ochrana celosvetovej 
biodiverzity je zásadnou výzvou, a teda 
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strategickým záujmom EÚ, ktorému by sa 
mala venovať najvyššia politická 
pozornosť; vyzýva Komisiu a členské 
štáty, aby aktívne spolupracovali s tretími 
krajinami, najmä prostredníctvom svojich 
vonkajších nástrojov, pri podpore a 
posilňovaní opatrení na ochranu a obnovu 
biodiverzity a jej riadenia, a to 
predovšetkým vo všetkých 
mnohostranných dohodách;

strategickým záujmom EÚ, ktorému by sa 
mala venovať najvyššia politická 
pozornosť; vyzýva členské štáty, aby 
aktívne spolupracovali s tretími krajinami s 
cieľom podporovať a vymieňať si 
najlepšie dostupné postupy a začleniť do 
mnohostranných dohôd opatrenia na 
ochranu a obnovu biodiverzity;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 64
Pascal Canfin, Martin Hojsík, Irena Joveva, Catherine Chabaud, Frédérique Ries, 
Susana Solís Pérez, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. zdôrazňuje, že ochrana celosvetovej 
biodiverzity je zásadnou výzvou, a teda 
strategickým záujmom EÚ, ktorému by sa 
mala venovať najvyššia politická 
pozornosť; vyzýva Komisiu a členské 
štáty, aby aktívne spolupracovali s tretími 
krajinami, najmä prostredníctvom svojich 
vonkajších nástrojov, pri podpore a 
posilňovaní opatrení na ochranu a obnovu 
biodiverzity a jej riadenia, a to 
predovšetkým vo všetkých 
mnohostranných dohodách;

5. zdôrazňuje, že ochrana celosvetovej 
biodiverzity je zásadnou výzvou, a teda 
strategickým záujmom EÚ, ktorému by sa 
mala venovať najvyššia politická 
pozornosť; vyzýva Komisiu a členské 
štáty, aby aktívne spolupracovali s tretími 
krajinami, najmä prostredníctvom svojich 
vonkajších nástrojov, pri podpore a 
posilňovaní opatrení na ochranu a obnovu 
biodiverzity a jej riadenia, a to 
predovšetkým vo všetkých 
mnohostranných dohodách; v dôsledku 
toho vyzýva Komisiu, aby do všetkých 
budúcich obchodných dohôd zahrnula 
záväzné a vynútiteľné kapitoly o obchode 
a udržateľnom rozvoji;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 65
Fredrick Federley

Návrh uznesenia
Odsek 5
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. zdôrazňuje, že ochrana celosvetovej 
biodiverzity je zásadnou výzvou, a teda 
strategickým záujmom EÚ, ktorému by sa 
mala venovať najvyššia politická 
pozornosť; vyzýva Komisiu a členské 
štáty, aby aktívne spolupracovali s tretími 
krajinami, najmä prostredníctvom svojich 
vonkajších nástrojov, pri podpore a 
posilňovaní opatrení na ochranu a obnovu 
biodiverzity a jej riadenia, a to 
predovšetkým vo všetkých 
mnohostranných dohodách;

5. zdôrazňuje, že ochrana celosvetovej 
biodiverzity je zásadnou výzvou, a teda 
strategickým záujmom EÚ, ktorému by sa 
mala venovať najvyššia politická 
pozornosť; vyzýva Komisiu a členské 
štáty, aby aktívne spolupracovali s tretími 
krajinami, najmä prostredníctvom svojich 
vonkajších nástrojov, pri podpore a 
stanovovaní cieľov týkajúcich sa opatrení 
na ochranu a obnovu biodiverzity a jej 
riadenia – a to predovšetkým vo všetkých 
mnohostranných a obchodných dohodách 
– ako aj opatrení proti nedodržiavaniu 
predpisov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 66
Petros Kokkalis

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. zdôrazňuje, že ochrana celosvetovej 
biodiverzity je zásadnou výzvou, a teda 
strategickým záujmom EÚ, ktorému by sa 
mala venovať najvyššia politická 
pozornosť; vyzýva Komisiu a členské 
štáty, aby aktívne spolupracovali s tretími 
krajinami, najmä prostredníctvom svojich 
vonkajších nástrojov, pri podpore a 
posilňovaní opatrení na ochranu a obnovu 
biodiverzity a jej riadenia, a to 
predovšetkým vo všetkých 
mnohostranných dohodách;

5. zdôrazňuje, že ochrana celosvetovej 
biodiverzity je rozhodujúcou výzvou, a 
teda strategickým záujmom EÚ, ktorému 
by sa mala venovať najvyššia politická 
pozornosť; vyzýva Komisiu a členské 
štáty, aby aktívne spolupracovali s tretími 
krajinami, najmä prostredníctvom svojich 
vonkajších nástrojov, pri podpore a 
posilňovaní opatrení na ochranu a obnovu 
biodiverzity a jej riadenia, a to 
predovšetkým vo všetkých 
mnohostranných dohodách;

Or. el

Pozmeňujúci návrh 67
María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Martin Hojsík, Fredrick Federley, 
Caroline Voaden, Nils Torvalds
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Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. zdôrazňuje, že ochrana celosvetovej 
biodiverzity je zásadnou výzvou, a teda 
strategickým záujmom EÚ, ktorému by sa 
mala venovať najvyššia politická 
pozornosť; vyzýva Komisiu a členské 
štáty, aby aktívne spolupracovali s tretími 
krajinami, najmä prostredníctvom svojich 
vonkajších nástrojov, pri podpore a 
posilňovaní opatrení na ochranu a obnovu 
biodiverzity a jej riadenia, a to 
predovšetkým vo všetkých 
mnohostranných dohodách;

5. zdôrazňuje, že ochrana a 
zachovanie celosvetovej biodiverzity je 
zásadnou výzvou, a teda strategickým 
záujmom EÚ, ktorému by sa mala venovať 
najvyššia politická pozornosť; vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby aktívne 
spolupracovali s tretími krajinami, najmä 
prostredníctvom svojich nástrojov 
vonkajšej činnosti, pri podpore a 
posilňovaní opatrení na ochranu, 
zachovanie a obnovu biodiverzity a jej 
riadenia, a to predovšetkým vo všetkých 
mnohostranných a obchodných dohodách;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 68
María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Martin Hojsík, Pascal Canfin

Návrh uznesenia
Odsek 5 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5a. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby partnerským krajinám poskytli 
významnú a zvýšenú podporu a rozšírili 
svoju finančnú pomoc ako súčasť 
celosvetového úsilia o mobilizáciu zdrojov 
s cieľom riešiť globálnu krízu v oblasti 
klímy a biodiverzity; domnieva sa, že to 
treba zohľadniť v prebiehajúcich 
rokovaniach o VFR na roky 2021 – 2027, 
najmä pokiaľ ide o Nástroj susedstva a 
rozvojovej a medzinárodnej spolupráce 
(NDICI); domnieva sa, že NDICI by mal 
vyčleniť 45 % svojich finančných 
prostriedkov na investície, ktoré 
prispievajú k plneniu cieľov v oblasti 
klímy, k environmentálnemu manažérstvu 
a ochrane životného prostredia, k 
biodiverzite a boju proti dezertifikácii;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 69
Catherine Griset, Aurelia Beigneux

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. zdôrazňuje, že je potrebný 
komplexný režim riadenia, ktorý by riešil 
ochranu a obnovu a udržateľné 
využívanie biodiverzity a ekosystémových 
služieb; vyzýva EÚ a členské štáty, aby 
boli aj naďalej pevne odhodlané ďalej 
posilňovať DBD a zohrávali vedúcu 
úlohu pri príprave rámca na obdobie po 
roku 2020, najmä v čase pred pätnástym 
zasadnutím konferencie zmluvných strán, 
aby sa zaviazali k biodiverzite 
zodpovedajúcej cieľu 1,5 ºC Parížskej 
dohody o zmene klímy a aby 
transparentne stanovili svoju víziu a 
priority v prípade globálneho rámca pre 
biodiverzitu po roku 2020;

vypúšťa sa

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 70
Alexandr Vondra

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. zdôrazňuje, že je potrebný 
komplexný režim riadenia, ktorý by riešil 
ochranu a obnovu a udržateľné využívanie 
biodiverzity a ekosystémových služieb; 
vyzýva EÚ a členské štáty, aby boli aj 
naďalej pevne odhodlané ďalej posilňovať 
DBD a zohrávali vedúcu úlohu pri príprave 
rámca na obdobie po roku 2020, najmä v 
čase pred pätnástym zasadnutím 

6. zdôrazňuje, že je potrebný 
komplexný režim riadenia, ktorý by riešil 
ochranu a obnovu a udržateľné využívanie 
biodiverzity a ekosystémových služieb; 
vyzýva EÚ a členské štáty, aby boli aj 
naďalej pevne odhodlané ďalej posilňovať 
DBD a zohrávali vedúcu úlohu pri príprave 
rámca na obdobie po roku 2020, najmä v 
čase pred pätnástym zasadnutím 
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konferencie zmluvných strán, aby sa 
zaviazali k biodiverzite zodpovedajúcej 
cieľu 1,5 ºC Parížskej dohody o zmene 
klímy a aby transparentne stanovili svoju 
víziu a priority v prípade globálneho rámca 
pre biodiverzitu po roku 2020;

konferencie zmluvných strán, aby sa 
zaviazali k biodiverzite zodpovedajúcej 
dlhodobým teplotným cieľom Parížskej 
dohody o zmene klímy a aby transparentne 
stanovili svoju víziu a priority v prípade 
globálneho rámca pre biodiverzitu po roku 
2020;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 71
María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Martin Hojsík, Fredrick Federley, 
Caroline Voaden, Nils Torvalds, Pascal Canfin

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. zdôrazňuje, že je potrebný 
komplexný režim riadenia, ktorý by riešil 
ochranu a obnovu a udržateľné využívanie 
biodiverzity a ekosystémových služieb; 
vyzýva EÚ a členské štáty, aby boli aj 
naďalej pevne odhodlané ďalej posilňovať 
DBD a zohrávali vedúcu úlohu pri príprave 
rámca na obdobie po roku 2020, najmä v 
čase pred pätnástym zasadnutím 
konferencie zmluvných strán, aby sa 
zaviazali k biodiverzite zodpovedajúcej 
cieľu 1,5 ºC Parížskej dohody o zmene 
klímy a aby transparentne stanovili svoju 
víziu a priority v prípade globálneho rámca 
pre biodiverzitu po roku 2020;

6. zdôrazňuje, že je potrebný 
komplexný viacúrovňový riadiaci prístup, 
ktorý by riešil ochranu a obnovu a 
udržateľné využívanie biodiverzity a 
ekosystémových služieb; vyzýva EÚ a 
členské štáty, aby boli aj naďalej pevne 
odhodlané ďalej posilňovať DBD a 
zohrávali vedúcu úlohu pri príprave rámca 
na obdobie po roku 2020, najmä v čase 
pred pätnástym zasadnutím konferencie 
zmluvných strán, aby sa zaviazali k 
biodiverzite zodpovedajúcej cieľu 1,5 ºC 
Parížskej dohody o zmene klímy a aby 
transparentne stanovili svoju víziu a 
priority v prípade globálneho rámca pre 
biodiverzitu po roku 2020;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 72
Petros Kokkalis

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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6. zdôrazňuje, že je potrebný 
komplexný režim riadenia, ktorý by riešil 
ochranu a obnovu a udržateľné využívanie 
biodiverzity a ekosystémových služieb; 
vyzýva EÚ a členské štáty, aby boli aj 
naďalej pevne odhodlané ďalej posilňovať 
DBD a zohrávali vedúcu úlohu pri príprave 
rámca na obdobie po roku 2020, najmä v 
čase pred pätnástym zasadnutím 
konferencie zmluvných strán, aby sa 
zaviazali k biodiverzite zodpovedajúcej 
cieľu 1,5 ºC Parížskej dohody o zmene 
klímy a aby transparentne stanovili svoju 
víziu a priority v prípade globálneho rámca 
pre biodiverzitu po roku 2020;

6. zdôrazňuje, že je potrebný 
komplexný celosvetový režim riadenia, 
ktorý by riešil ochranu a obnovu a 
udržateľné využívanie biodiverzity a 
ekosystémových služieb; vyzýva EÚ a 
členské štáty, aby boli aj naďalej pevne 
odhodlané ďalej posilňovať DBD a 
zohrávali vedúcu úlohu pri príprave rámca 
na obdobie po roku 2020, najmä v čase 
pred pätnástym zasadnutím konferencie 
zmluvných strán, aby sa zaviazali k 
biodiverzite zodpovedajúcej cieľu 1,5 ºC 
Parížskej dohody o zmene klímy a aby 
transparentne stanovili svoju víziu a 
priority v prípade globálneho rámca pre 
biodiverzitu po roku 2020;

Or. el

Pozmeňujúci návrh 73
Catherine Chabaud, María Soraya Rodríguez Ramos, Pascal Canfin, Nils Torvalds

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. pripomína, že zachovanie 
biodiverzity a ekosystému je vo svojej 
podstate synergické a zásadné pre 
dosiahnutie cieľov OSN v oblasti trvalo 
udržateľného rozvoja; zdôrazňuje, že je 
potrebné, aby Komisia a členské štáty 
začlenili účinné hľadisko biodiverzity a 
zlepšili súdržnosť politiky v oblasti 
životného prostredia vo všetkých 
vnútorných a vonkajších politikách EÚ;

7. pripomína, že zachovanie 
biodiverzity a ekosystému je vo svojej 
podstate synergické a zásadné pre 
dosiahnutie cieľov OSN v oblasti 
udržateľného rozvoja; zdôrazňuje, že je 
nutné, aby Komisia a členské štáty účinne 
zohľadňovali hľadisko prírody a 
biodiverzity s cieľmi v oblasti 
biodiverzity v rôznych odvetviach, aby 
zmenili hospodársky model smerom k 
väčšej udržateľnosti s prihliadnutím na 
stopu EÚ a zlepšili súdržnosť politiky v 
oblasti životného prostredia vo všetkých 
vnútorných a vonkajších politikách EÚ, a 
to aj v oblasti poľnohospodárstva, 
rybárstva, energie z obnoviteľných 
zdrojov, dopravy, obchodu a viacročného 
finančného rámca na roky 2021 – 2027; 
domnieva sa, že na lepšie začleňovanie 
ochrany a obnovy biodiverzity je nutná 
intenzívnejšia spolupráca vo všetkých 
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odvetviach; zdôrazňuje, že osobitná 
pozornosť by sa mala venovať životnému 
cyklu tovaru, s ktorým sa obchoduje, od 
návrhu až po spotrebu, s cieľom chrániť 
prírodné zdroje a zohľadňovať 
kumulované vplyvy vrátane dopravy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 74
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Daniela Rondinelli

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. pripomína, že zachovanie 
biodiverzity a ekosystému je vo svojej 
podstate synergické a zásadné pre 
dosiahnutie cieľov OSN v oblasti trvalo 
udržateľného rozvoja; zdôrazňuje, že je 
potrebné, aby Komisia a členské štáty 
začlenili účinné hľadisko biodiverzity a 
zlepšili súdržnosť politiky v oblasti 
životného prostredia vo všetkých 
vnútorných a vonkajších politikách EÚ;

7. pripomína, že zachovanie 
biodiverzity a ekosystému je vo svojej 
podstate synergické a zásadné pre 
dosiahnutie cieľov OSN v oblasti trvalo 
udržateľného rozvoja; zdôrazňuje, že je 
potrebné, aby Komisia a členské štáty 
začlenili účinné hľadisko biodiverzity a 
zlepšili súdržnosť politiky v oblasti 
životného prostredia vo všetkých 
vnútorných a vonkajších politikách EÚ; 
vyzýva Komisiu, aby prijala cielené 
legislatívne opatrenia zamerané na 
zastavenie uvádzania výrobkov, ktoré vedú 
k odlesňovaniu a ničeniu ekosystémov, na 
trh EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 75
María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Martin Hojsík, Fredrick Federley, 
Caroline Voaden, Nils Torvalds, Pascal Canfin

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. domnieva sa, že je rozhodujúce 
zaoberať sa kľúčovými faktormi straty 

8. domnieva sa, že je rozhodujúce 
zaoberať sa kľúčovými faktormi straty 
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biodiverzity s dlhodobým strategickým 
prístupom a urýchlene identifikovať a 
chrániť najkritickejšie a najzásadnejšie 
oblasti a ekosystémy s vysokou integritou 
na základe citlivosti oblasti, prítomnosti 
ohrozených druhov, medzier v poznatkoch 
a/alebo účinného riadenia a prítomnosti 
spoločných druhov, ktoré majú zásadný 
význam pre ekologické procesy, a 
obmedziť straty biodiverzity a negatívne 
vplyvy na územia a živobytie pôvodných a 
miestnych komunít;

biodiverzity s dlhodobým strategickým 
prístupom a urýchlene identifikovať a 
chrániť najkritickejšie a strategické 
problémové miesta, pokiaľ ide o 
biodiverzitu a ekosystémové služby, ako aj 
ekosystémy s vysokou integritou, a to na 
základe citlivosti oblasti, prítomnosti 
ohrozených druhov, medzier v poznatkoch 
a/alebo účinného riadenia a prítomnosti 
spoločných druhov, ktoré majú zásadný 
význam pre ekologické procesy, a 
obmedziť straty biodiverzity a negatívne 
vplyvy na územia a živobytie pôvodných a 
miestnych komunít;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 76
María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Martin Hojsík, Fredrick Federley, 
Nils Torvalds, Pascal Canfin

Návrh uznesenia
Odsek 8 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8a. zdôrazňuje, že núdzová situácia v 
oblasti klímy a dôsledky masovej straty 
biodiverzity predstavujú vážnu hrozbu pre 
ľudské práva; pripomína, že bez zdravého 
životného prostredia sú základné ľudské 
práva na život, zdravie, potraviny a 
bezpečnú vodu ohrozené; vyzýva Komisiu 
a Európsku službu pre vonkajšiu činnosť, 
aby pracovali na stratégii EÚ na ochranu 
práva na zdravé životné prostredie tým, že 
budú úzko spolupracovať s tretími 
krajinami a medzinárodnými 
organizáciami, ako je UNHCR, ktorá 
nedávno začala spoločnú stratégiu s 
Programom OSN pre životné prostredie 
(UNEP);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 77
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Michal Wiezik

Návrh uznesenia
Odsek 8 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8a. opätovne zdôrazňuje, že obnovu – 
napriek jej dôležitosti – členské štáty EÚ v 
kontexte bonnskej výzvy prakticky 
ignorujú;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 78
Michal Wiezik

Návrh uznesenia
Odsek 8 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8b. domnieva sa, že na to, aby sa EÚ 
mohla javiť ako dôveryhodná na 
medzinárodnej úrovni i pre svojich 
občanov na vnútornej úrovni, musí každá 
budúca stratégia EÚ stanoviť záväzné 
ciele, pretože vo väčšine oblastí 
dobrovoľné ciele jednoducho 
nefungovali; považuje za 
poľutovaniahodné, že v určitých 
oblastiach (napr. v oblasti lesnej 
biodiverzity) sa pri dosahovaní cieľa 
nedosiahol žiadny pokrok;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 79
María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Martin Hojsík, Fredrick Federley, 
Nils Torvalds, Pascal Canfin

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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9. víta rozhodnutie prijaté na 
konferencii COP 14 v Egypte, v ktorom sa 
zúčastnené strany okrem iného vyzývajú, 
aby výrazne urýchlili svoje úsilie o 
vykonávanie strategického plánu pre 
biodiverzitu na obdobie rokov 2011 – 2020 
a aby zvážili vykonávanie vnútroštátnych 
hodnotení biodiverzity a funkcií a služieb 
ekosystémov; považuje za mimoriadne 
dôležité, aby sa zintenzívnilo úsilie pri 
vykonávaní súčasného strategického plánu 
pre biodiverzitu na obdobie 2011 – 2020, 
aby sa kládol dôraz na dosiahnutie cieľov v 
oblasti biodiverzity z Aichi a aby sa 
vypracoval ambiciózny strategický plán na 
obdobie po roku 2020, ako aj mechanizmus 
vykonávania, pokiaľ ide o scenár do roku 
2050, v ktorom sa zohľadnia nové výzvy v 
oblasti biodiverzity v súlade s agendou pre 
udržateľný rozvoj do roku 2030;

9. víta rozhodnutie prijaté na 
konferencii COP 14 v Egypte, v ktorom sa 
zúčastnené strany okrem iného vyzývajú, 
aby výrazne urýchlili svoje úsilie o 
vykonávanie strategického plánu pre 
biodiverzitu na obdobie rokov 2011 – 2020 
a aby zvážili vykonávanie vnútroštátnych 
hodnotení biodiverzity a funkcií a služieb 
ekosystémov; považuje za mimoriadne 
dôležité, aby sa zintenzívnilo úsilie pri 
vykonávaní súčasného strategického plánu 
pre biodiverzitu na obdobie 2011 – 2020, 
aby sa kládol dôraz na dosiahnutie cieľov v 
oblasti biodiverzity z Aichi a aby sa 
vypracoval ambiciózny strategický plán na 
obdobie po roku 2020, ako aj mechanizmus 
vykonávania, ktorý formálne zahŕňa 
orgány nižšej úrovne štátnej správy – a to 
miestne a regionálne orgány –, pokiaľ ide 
o scenár do roku 2050, v ktorom sa 
zohľadnia nové výzvy v oblasti 
biodiverzity v súlade s agendou pre 
udržateľný rozvoj do roku 2030;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 80
Alexandr Vondra

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. víta rozhodnutie prijaté na 
konferencii COP 14 v Egypte, v ktorom sa 
zúčastnené strany okrem iného vyzývajú, 
aby výrazne urýchlili svoje úsilie o 
vykonávanie strategického plánu pre 
biodiverzitu na obdobie rokov 2011 – 2020 
a aby zvážili vykonávanie vnútroštátnych 
hodnotení biodiverzity a funkcií a služieb 
ekosystémov; považuje za mimoriadne 
dôležité, aby sa zintenzívnilo úsilie pri 
vykonávaní súčasného strategického plánu 
pre biodiverzitu na obdobie 2011 – 2020, 
aby sa kládol dôraz na dosiahnutie cieľov v 
oblasti biodiverzity z Aichi a aby sa 

9. víta rozhodnutie prijaté na 
konferencii COP 14 v Egypte, v ktorom sa 
zúčastnené strany okrem iného vyzývajú, 
aby výrazne urýchlili svoje úsilie o 
vykonávanie strategického plánu pre 
biodiverzitu na obdobie rokov 2011 – 2020 
a aby zvážili vykonávanie vnútroštátnych 
hodnotení biodiverzity a funkcií a služieb 
ekosystémov; považuje za mimoriadne 
dôležité, aby sa zintenzívnilo úsilie pri 
vykonávaní súčasného strategického plánu 
pre biodiverzitu na obdobie 2011 – 2020, 
aby sa kládol dôraz na dosiahnutie cieľov v 
oblasti biodiverzity z Aichi a Nagojského 
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vypracoval ambiciózny strategický plán na 
obdobie po roku 2020, ako aj mechanizmus 
vykonávania, pokiaľ ide o scenár do roku 
2050, v ktorom sa zohľadnia nové výzvy v 
oblasti biodiverzity v súlade s agendou pre 
udržateľný rozvoj do roku 2030;

protokolu o prístupe a spoločnom 
využívaní prínosov a aby sa vypracoval 
ambiciózny strategický plán na obdobie po 
roku 2020, ako aj mechanizmus 
vykonávania, pokiaľ ide o scenár do roku 
2050, v ktorom sa zohľadnia nové výzvy v 
oblasti biodiverzity v súlade s agendou pre 
udržateľný rozvoj do roku 2030;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 81
Catherine Griset, Aurelia Beigneux

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. víta pokrok, ktorý sa dosiahol na 
konferencii COP14 o komplexnom a 
participatívnom procese tvorby 
celosvetového rámca pre biodiverzitu po 
roku 2020; podporuje Chartu biodiverzity z 
Metz prijatú skupinou G7;

11. víta pokrok, ktorý sa dosiahol na 
konferencii COP14 o vytvorení 
medzinárodného participatívneho rámca 
zameraného na ochranu biodiverzity po 
roku 2020; podporuje Chartu biodiverzity z 
Metz prijatú skupinou G7;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 82
Catherine Griset, Aurelia Beigneux

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. zdôrazňuje, že je potrebné zvýšiť 
ambície, pokiaľ ide o globálny rámec pre 
biodiverzitu po roku 2020 a zlepšiť jeho 
fungovanie; vyzýva Komisiu a členské 
štáty, aby sa aktívne usilovali o 
vypracovanie jasných ukazovateľov 
výkonnosti, sledovacích nástrojov a 
mechanizmov partnerského 
hodnotenia/podávania správ, aby sa 
zlepšila transparentnosť a zodpovednosť 

12. zdôrazňuje, že je nutné sledovať 
realistické a dosiahnuteľné ciele v oblasti 
biodiverzity po roku 2020; vyzýva Komisiu 
a členské štáty, aby sa aktívne usilovali o 
vypracovanie jasných ukazovateľov 
výkonnosti, sledovacích nástrojov a 
mechanizmov partnerského 
hodnotenia/podávania správ, aby sa 
zlepšila transparentnosť a zodpovednosť 
zmluvných strán a celková účinnosť 
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zmluvných strán a celková účinnosť 
budúceho strategického plánu pre 
biodiverzitu;

budúceho strategického plánu pre 
biodiverzitu;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 83
María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Martin Hojsík, Fredrick Federley, 
Nils Torvalds, Pascal Canfin

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. zdôrazňuje, že je potrebné zvýšiť 
ambície, pokiaľ ide o globálny rámec pre 
biodiverzitu po roku 2020 a zlepšiť jeho 
fungovanie; vyzýva Komisiu a členské 
štáty, aby sa aktívne usilovali o 
vypracovanie jasných ukazovateľov 
výkonnosti, sledovacích nástrojov a 
mechanizmov partnerského 
hodnotenia/podávania správ, aby sa 
zlepšila transparentnosť a zodpovednosť 
zmluvných strán a celková účinnosť 
budúceho strategického plánu pre 
biodiverzitu;

12. zdôrazňuje, že je potrebné zvýšiť 
ambície a inkluzívnosť, pokiaľ ide o 
globálny rámec pre biodiverzitu po roku 
2020 a zlepšiť jeho fungovanie; vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby sa aktívne 
usilovali o vypracovanie jasných 
ukazovateľov výkonnosti, sledovacích 
nástrojov a mechanizmov partnerského 
hodnotenia/podávania správ – najlepšie v 
spolupráci s orgánmi nižšej úrovne štátnej 
správy –, aby sa zlepšila transparentnosť a 
zodpovednosť zmluvných strán a celková 
účinnosť budúceho strategického plánu pre 
biodiverzitu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 84
Pascal Canfin

Návrh uznesenia
Odsek 12 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12a. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby podporovali vymedzenie nového 
globálneho cieľa, ktorý by umožnil 
zvrátiť od roku 2030 krivku straty 
celosvetovej biodiverzity, a to 
regeneráciou prírody v prospech všetkých 
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a v prospech planéty, predovšetkým 
obnovením najmenej 30 % poškodených 
ekosystémov, ktoré môžu byť 
obnovené, pričom tento cieľ by prispel k 
ochrane biodiverzity, zmierneniu zmeny 
klímy a adaptácii na ňu, k boju proti 
dezertifikácii a proti degradácii pôdy, a 
prispel by aj k potravinovej bezpečnosti;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 85
Agnès Evren

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. zdôrazňuje, že je potrebné zvýšiť 
ambície, pokiaľ ide o globálny rámec pre 
biodiverzitu po roku 2020 a zlepšiť jeho 
fungovanie; vyzýva Komisiu a členské 
štáty, aby sa aktívne usilovali o 
vypracovanie jasných ukazovateľov 
výkonnosti, sledovacích nástrojov a 
mechanizmov partnerského 
hodnotenia/podávania správ, aby sa 
zlepšila transparentnosť a zodpovednosť 
zmluvných strán a celková účinnosť 
budúceho strategického plánu pre 
biodiverzitu;

12. zdôrazňuje, že je potrebné zvýšiť 
ambície, pokiaľ ide o globálny rámec pre 
biodiverzitu po roku 2020 a zlepšiť jeho 
fungovanie; žiada Komisiu a členské štáty, 
aby podporovali vymedzenie nového 
globálneho cieľa, ktorý by umožnil 
zvrátiť od roku 2030 krivku straty 
biodiverzity na svetovej úrovni; vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby sa aktívne 
usilovali o vypracovanie jasných 
ukazovateľov výkonnosti, sledovacích 
nástrojov a mechanizmov partnerského 
hodnotenia/podávania správ, aby sa 
zlepšila transparentnosť a zodpovednosť 
zmluvných strán a celková účinnosť 
budúceho strategického plánu pre 
biodiverzitu;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 86
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Daniela Rondinelli

Návrh uznesenia
Odsek 12
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. zdôrazňuje, že je potrebné zvýšiť 
ambície, pokiaľ ide o globálny rámec pre 
biodiverzitu po roku 2020 a zlepšiť jeho 
fungovanie; vyzýva Komisiu a členské 
štáty, aby sa aktívne usilovali o 
vypracovanie jasných ukazovateľov 
výkonnosti, sledovacích nástrojov a 
mechanizmov partnerského 
hodnotenia/podávania správ, aby sa 
zlepšila transparentnosť a zodpovednosť 
zmluvných strán a celková účinnosť 
budúceho strategického plánu pre 
biodiverzitu;

12. zdôrazňuje, že je potrebné zvýšiť 
ambície, pokiaľ ide o globálny rámec pre 
biodiverzitu po roku 2020 a zlepšiť jeho 
fungovanie; vyzýva Komisiu a členské 
štáty, aby sa aktívne usilovali o 
vypracovanie plánu s ambicióznymi 
právne záväznými cieľmi, podrobným 
harmonogramom, jasnými ukazovateľmi 
výkonnosti a referenčnými hodnotami, 
sledovacími nástrojmi a mechanizmami 
partnerského hodnotenia/podávania správ, 
aby sa zabezpečila úplná transparentnosť a 
zodpovednosť zmluvných strán a celková 
účinnosť budúceho strategického plánu pre 
biodiverzitu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 87
César Luena, Eric Andrieu, Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Jytte Guteland, 
Manuel Pizarro, Mohammed Chahim, Monika Beňová, Delara Burkhardt, Cristina 
Maestre Martín De Almagro, Nicolás González Casares, Javi López, Sylwia Spurek

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. zdôrazňuje, že je potrebné zvýšiť 
ambície, pokiaľ ide o globálny rámec pre 
biodiverzitu po roku 2020 a zlepšiť jeho 
fungovanie; vyzýva Komisiu a členské 
štáty, aby sa aktívne usilovali o 
vypracovanie jasných ukazovateľov 
výkonnosti, sledovacích nástrojov a 
mechanizmov partnerského 
hodnotenia/podávania správ, aby sa 
zlepšila transparentnosť a zodpovednosť 
zmluvných strán a celková účinnosť 
budúceho strategického plánu pre 
biodiverzitu;

12. zdôrazňuje, že je potrebné zvýšiť 
ambície, pokiaľ ide o globálny rámec pre 
biodiverzitu po roku 2020 a zlepšiť jeho 
fungovanie; vyzýva Komisiu a členské 
štáty, aby posilnili mechanizmy 
vykonávania DBD, aktívne sa usilovali o 
vypracovanie jasných ukazovateľov 
výkonnosti, sledovacích nástrojov a 
mechanizmov partnerského 
hodnotenia/podávania správ, aby sa 
zlepšila transparentnosť a zodpovednosť 
zmluvných strán a celková účinnosť 
budúceho strategického plánu pre 
biodiverzitu;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 88
Petros Kokkalis

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. zdôrazňuje, že je potrebné zvýšiť 
ambície, pokiaľ ide o globálny rámec pre 
biodiverzitu po roku 2020 a zlepšiť jeho 
fungovanie; vyzýva Komisiu a členské 
štáty, aby sa aktívne usilovali o 
vypracovanie jasných ukazovateľov 
výkonnosti, sledovacích nástrojov a 
mechanizmov partnerského 
hodnotenia/podávania správ, aby sa 
zlepšila transparentnosť a zodpovednosť 
zmluvných strán a celková účinnosť 
budúceho strategického plánu pre 
biodiverzitu;

12. zdôrazňuje, že je potrebné zvýšiť 
ambície, pokiaľ ide o globálny rámec pre 
biodiverzitu po roku 2020 a zlepšiť jeho 
fungovanie; vyzýva Komisiu a členské 
štáty, aby sa aktívne usilovali o 
vypracovanie jasných ukazovateľov 
výkonnosti, sledovacích nástrojov a 
mechanizmov partnerského 
hodnotenia/podávania správ založených na 
spoločných normách, aby sa zlepšila 
transparentnosť a zodpovednosť 
zmluvných strán a celková účinnosť 
budúceho celosvetového strategického 
plánu pre biodiverzitu;

Or. el

Pozmeňujúci návrh 89
Catherine Griset, Aurelia Beigneux

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. zdôrazňuje, že na ochranu 
celosvetovej biodiverzity, zastavenie jej 
súčasného úpadku a na obnovenie všetkých 
aspektov biodiverzity je potrebný 
medzinárodný rámec vo forme záväznej 
dohody; domnieva sa, že takýto rámec by 
mal byť založený na konkrétnych, 
merateľných, merateľných a 
kvantifikovateľných, ambicióznych, 
realistických a časovo ohraničených 
cieľoch a pevných záväzkoch, ktoré 
pozostávajú z vnútroštátne stanovených 
príspevkoch a iných vhodných nástrojoch, 
finančných záväzkov a lepších záruk 
budovania kapacít, ako aj z mechanizmu 

13. zdôrazňuje, že na ochranu 
celosvetovej biodiverzity, zastavenie jej 
súčasného úpadku a na obnovenie všetkých 
aspektov biodiverzity sú potrebné pevné 
medzinárodné záväzky; tieto záväzky by 
mali byť založené na presných, 
merateľných, kvantifikovateľných a 
realistických cieľoch s termínmi, 
vnútroštátne stanovenými príspevkami, 
posilnením kapacít a ročným 
mechanizmom monitorovania a 
preskúmania; zdôrazňuje potrebu 
harmonizovaného zberu a spracovania 
porovnateľných a konzistentných údajov a 
ukazovateľov pre dobrý proces 
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päťročného monitorovania a preskúmania, 
a že dôraz by sa mal klásť na zvýšenie 
ambícií; zdôrazňuje potrebu 
harmonizovaného zberu a spracovania 
porovnateľných a konzistentných údajov a 
ukazovateľov pre dobrý proces 
monitorovania;

monitorovania;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 90
Pascal Canfin, Martin Hojsík, Irena Joveva, Catherine Chabaud, Frédérique Ries, 
Susana Solís Pérez, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir, María Soraya Rodríguez 
Ramos

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. zdôrazňuje, že na ochranu 
celosvetovej biodiverzity, zastavenie jej 
súčasného úpadku a na obnovenie všetkých 
aspektov biodiverzity je potrebný 
medzinárodný rámec vo forme záväznej 
dohody; domnieva sa, že takýto rámec by 
mal byť založený na konkrétnych, 
merateľných, merateľných a 
kvantifikovateľných, ambicióznych, 
realistických a časovo ohraničených 
cieľoch a pevných záväzkoch, ktoré 
pozostávajú z vnútroštátne stanovených 
príspevkoch a iných vhodných nástrojoch, 
finančných záväzkov a lepších záruk 
budovania kapacít, ako aj z mechanizmu 
päťročného monitorovania a preskúmania, 
a že dôraz by sa mal klásť na zvýšenie 
ambícií; zdôrazňuje potrebu 
harmonizovaného zberu a spracovania 
porovnateľných a konzistentných údajov a 
ukazovateľov pre dobrý proces 
monitorovania;

13. zdôrazňuje, že na ochranu 
celosvetovej biodiverzity, zastavenie jej 
súčasného úpadku a na obnovenie všetkých 
aspektov biodiverzity je potrebný 
medzinárodný rámec vo forme záväznej 
dohody; zastáva názor, že v rámci na 
obdobie po roku 2020 by sa mal zakotviť 
jasný celosvetový cieľ v oblasti ochrany, 
podľa ktorého by prírodné rezervácie mali 
predstavovať aspoň 30 %, a že EÚ by 
mala stanoviť podobný cieľ na vnútornej 
úrovni; domnieva sa, že takýto rámec by 
mal byť založený na konkrétnych, 
merateľných, kvantifikovateľných, 
ambicióznych, realistických, odvetvových a 
časovo ohraničených cieľoch a pevných 
záväzkoch, ktoré pozostávajú z 
vnútroštátne stanovených príspevkov a 
iných vhodných nástrojov, finančných 
záväzkov a lepších záruk budovania 
kapacít, ako aj z mechanizmu päťročného 
monitorovania a preskúmania, a že dôraz 
by sa mal klásť na zvýšenie ambícií; 
zdôrazňuje potrebu harmonizovaného 
zberu a spracovania porovnateľných a 
konzistentných údajov a ukazovateľov pre 
dobrý proces monitorovania;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 91
Alexandr Vondra

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. zdôrazňuje, že na ochranu 
celosvetovej biodiverzity, zastavenie jej 
súčasného úpadku a na obnovenie všetkých 
aspektov biodiverzity je potrebný 
medzinárodný rámec vo forme záväznej 
dohody; domnieva sa, že takýto rámec by 
mal byť založený na konkrétnych, 
merateľných, merateľných a 
kvantifikovateľných, ambicióznych, 
realistických a časovo ohraničených 
cieľoch a pevných záväzkoch, ktoré 
pozostávajú z vnútroštátne stanovených 
príspevkoch a iných vhodných nástrojoch, 
finančných záväzkov a lepších záruk 
budovania kapacít, ako aj z mechanizmu 
päťročného monitorovania a preskúmania, 
a že dôraz by sa mal klásť na zvýšenie 
ambícií; zdôrazňuje potrebu 
harmonizovaného zberu a spracovania 
porovnateľných a konzistentných údajov a 
ukazovateľov pre dobrý proces 
monitorovania;

13. zdôrazňuje, že na ochranu 
celosvetovej biodiverzity, zastavenie jej 
súčasného úpadku a na obnovenie všetkých 
aspektov biodiverzity je potrebný 
medzinárodný rámec vo forme záväznej 
dohody; domnieva sa, že takýto rámec by 
mal byť založený na konkrétnych, 
merateľných, kvantifikovateľných, 
ambicióznych, realistických a časovo 
ohraničených cieľoch a pevných 
záväzkoch, ktoré pozostávajú z posilnenej 
národnej stratégie a akčných plánov v 
oblasti biodiverzity a iných vhodných 
nástrojov, finančných záväzkov a lepších 
záruk budovania kapacít, ako aj z 
mechanizmu päťročného monitorovania a 
preskúmania, a že dôraz by sa mal klásť na 
zvýšenie ambícií; zdôrazňuje potrebu 
harmonizovaného zberu a spracovania 
porovnateľných a konzistentných údajov a 
ukazovateľov pre dobrý proces 
monitorovania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 92
César Luena, Eric Andrieu, Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Jytte Guteland, 
Manuel Pizarro, Mohammed Chahim, Monika Beňová, Delara Burkhardt, Cristina 
Maestre Martín De Almagro, Nicolás González Casares, Javi López, Sylwia Spurek

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. zdôrazňuje, že na ochranu 13. zdôrazňuje, že na ochranu 
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celosvetovej biodiverzity, zastavenie jej 
súčasného úpadku a na obnovenie všetkých 
aspektov biodiverzity je potrebný 
medzinárodný rámec vo forme záväznej 
dohody; domnieva sa, že takýto rámec by 
mal byť založený na konkrétnych, 
merateľných, merateľných a 
kvantifikovateľných, ambicióznych, 
realistických a časovo ohraničených 
cieľoch a pevných záväzkoch, ktoré 
pozostávajú z vnútroštátne stanovených 
príspevkoch a iných vhodných nástrojoch, 
finančných záväzkov a lepších záruk 
budovania kapacít, ako aj z mechanizmu 
päťročného monitorovania a preskúmania, 
a že dôraz by sa mal klásť na zvýšenie 
ambícií; zdôrazňuje potrebu 
harmonizovaného zberu a spracovania 
porovnateľných a konzistentných údajov a 
ukazovateľov pre dobrý proces 
monitorovania;

celosvetovej biodiverzity, zastavenie jej 
súčasného úpadku a na obnovenie všetkých 
aspektov biodiverzity je potrebný 
medzinárodný rámec vo forme právne 
záväznej dohody; domnieva sa, že takýto 
rámec by mal mať jasný cieľ a mal by byť 
založený na konkrétnych, 
merateľných, kvantifikovateľných, 
ambicióznych, realistických a časovo 
ohraničených cieľoch a pevných 
záväzkoch, ktoré pozostávajú z 
vnútroštátne stanovených príspevkov na 
biodiverzitu a iných vhodných nástrojov, 
finančných záväzkov a lepších záruk 
budovania kapacít, ako aj z mechanizmu 
päťročného monitorovania a preskúmania, 
a že dôraz by sa mal klásť na zvýšenie 
ambícií; zdôrazňuje potrebu pravidelného 
podávania správ zmluvnými stranami a 
harmonizovaného zberu a spracovania 
porovnateľných a konzistentných údajov a 
ukazovateľov pre dobrý proces 
monitorovania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 93
Ville Niinistö, Silvia Modig, Sirpa Pietikäinen, Eleonora Evi

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. zdôrazňuje, že na ochranu 
celosvetovej biodiverzity, zastavenie jej 
súčasného úpadku a na obnovenie všetkých 
aspektov biodiverzity je potrebný 
medzinárodný rámec vo forme záväznej 
dohody; domnieva sa, že takýto rámec by 
mal byť založený na konkrétnych, 
merateľných, merateľných a 
kvantifikovateľných, ambicióznych, 
realistických a časovo ohraničených 
cieľoch a pevných záväzkoch, ktoré 
pozostávajú z vnútroštátne stanovených 
príspevkoch a iných vhodných nástrojoch, 
finančných záväzkov a lepších záruk 

13. zdôrazňuje, že na ochranu 
celosvetovej biodiverzity, zastavenie jej 
súčasného úpadku a na obnovenie všetkých 
aspektov biodiverzity je potrebný 
medzinárodný rámec vo forme právne 
záväznej dohody; domnieva sa, že takýto 
rámec musí byť založený na konkrétnych, 
merateľných, kvantifikovateľných, 
ambicióznych a časovo ohraničených 
cieľoch a pevných záväzkoch, ktoré 
pozostávajú z vnútroštátne stanovených 
príspevkov a iných vhodných nástrojov, 
finančných záväzkov a lepších záruk 
budovania kapacít, ako aj z mechanizmu 
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budovania kapacít, ako aj z mechanizmu 
päťročného monitorovania a preskúmania, 
a že dôraz by sa mal klásť na zvýšenie 
ambícií; zdôrazňuje potrebu 
harmonizovaného zberu a spracovania 
porovnateľných a konzistentných údajov a 
ukazovateľov pre dobrý proces 
monitorovania;

päťročného monitorovania a preskúmania, 
a že dôraz by sa mal klásť na zvýšenie 
ambícií; zdôrazňuje potrebu 
harmonizovaného zberu a spracovania 
porovnateľných a konzistentných údajov a 
ukazovateľov pre dobrý proces 
monitorovania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 94
Jessica Polfjärd

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. zdôrazňuje, že na ochranu 
celosvetovej biodiverzity, zastavenie jej 
súčasného úpadku a na obnovenie všetkých 
aspektov biodiverzity je potrebný 
medzinárodný rámec vo forme záväznej 
dohody; domnieva sa, že takýto rámec by 
mal byť založený na konkrétnych, 
merateľných, merateľných a 
kvantifikovateľných, ambicióznych, 
realistických a časovo ohraničených 
cieľoch a pevných záväzkoch, ktoré 
pozostávajú z vnútroštátne stanovených 
príspevkoch a iných vhodných nástrojoch, 
finančných záväzkov a lepších záruk 
budovania kapacít, ako aj z mechanizmu 
päťročného monitorovania a preskúmania, 
a že dôraz by sa mal klásť na zvýšenie 
ambícií; zdôrazňuje potrebu 
harmonizovaného zberu a spracovania 
porovnateľných a konzistentných údajov a 
ukazovateľov pre dobrý proces 
monitorovania;

13. zdôrazňuje, že na ochranu 
biodiverzity, zastavenie jej súčasného 
úpadku a na obnovenie všetkých aspektov 
biodiverzity je potrebný medzinárodný 
rámec vo forme celosvetovej záväznej 
dohody; domnieva sa, že takýto rámec by 
mal byť založený na konkrétnych, 
merateľných, merateľných a 
kvantifikovateľných, ambicióznych, 
realistických a časovo ohraničených 
cieľoch a pevných záväzkoch, ktoré 
pozostávajú z vnútroštátne stanovených 
príspevkoch a iných vhodných nástrojoch, 
finančných záväzkov a lepších záruk 
budovania kapacít, ako aj z mechanizmu 
päťročného monitorovania a preskúmania, 
a že dôraz by sa mal klásť na zvýšenie 
ambícií; zdôrazňuje potrebu 
harmonizovaného zberu a spracovania 
porovnateľných a konzistentných údajov a 
ukazovateľov pre dobrý proces 
monitorovania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 95
Petros Kokkalis
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Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. zdôrazňuje, že na ochranu 
celosvetovej biodiverzity, zastavenie jej 
súčasného úpadku a na obnovenie všetkých 
aspektov biodiverzity je potrebný 
medzinárodný rámec vo forme záväznej 
dohody; domnieva sa, že takýto rámec by 
mal byť založený na konkrétnych, 
merateľných, merateľných a 
kvantifikovateľných, ambicióznych, 
realistických a časovo ohraničených 
cieľoch a pevných záväzkoch, ktoré 
pozostávajú z vnútroštátne stanovených 
príspevkoch a iných vhodných nástrojoch, 
finančných záväzkov a lepších záruk 
budovania kapacít, ako aj z mechanizmu 
päťročného monitorovania a preskúmania, 
a že dôraz by sa mal klásť na zvýšenie 
ambícií; zdôrazňuje potrebu 
harmonizovaného zberu a spracovania 
porovnateľných a konzistentných údajov a 
ukazovateľov pre dobrý proces 
monitorovania;

13. zdôrazňuje, že na ochranu 
celosvetovej biodiverzity, zastavenie jej 
súčasného úpadku a na obnovenie všetkých 
aspektov biodiverzity je potrebný 
spoľahlivejší medzinárodný rámec vo 
forme záväznej dohody; domnieva sa, že 
takýto rámec by mal byť založený na 
konkrétnych, merateľných, 
kvantifikovateľných, ambicióznych, 
realistických a časovo ohraničených 
cieľoch a pevných záväzkoch, ktoré 
pozostávajú z celoštátne a regionálne 
stanovených príspevkov a iných vhodných 
nástrojov, finančných záväzkov a lepších 
záruk budovania kapacít, ako aj z 
mechanizmu päťročného monitorovania a 
preskúmania, a že dôraz by sa mal klásť na 
zvýšenie ambícií, pokiaľ ide o správne 
riadenie chránených regiónov, a 
zdôrazňuje potrebu harmonizovaného 
zberu a spracovania porovnateľných a 
konzistentných údajov a ukazovateľov pre 
dobrý proces monitorovania;

Or. el

Pozmeňujúci návrh 96
María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Martin Hojsík, Fredrick Federley, 
Nils Torvalds

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. zdôrazňuje, že na ochranu 
celosvetovej biodiverzity, zastavenie jej 
súčasného úpadku a na obnovenie všetkých 
aspektov biodiverzity je potrebný 
medzinárodný rámec vo forme záväznej 
dohody; domnieva sa, že takýto rámec by 
mal byť založený na konkrétnych, 

13. zdôrazňuje, že na ochranu 
celosvetovej biodiverzity, zastavenie jej 
súčasného úpadku a na obnovenie všetkých 
aspektov biodiverzity je potrebný 
medzinárodný rámec vo forme záväznej 
dohody; domnieva sa, že takýto rámec by 
mal byť založený na konkrétnych, 
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merateľných, merateľných a 
kvantifikovateľných, ambicióznych, 
realistických a časovo ohraničených 
cieľoch a pevných záväzkoch, ktoré 
pozostávajú z vnútroštátne stanovených 
príspevkoch a iných vhodných nástrojoch, 
finančných záväzkov a lepších záruk 
budovania kapacít, ako aj z mechanizmu 
päťročného monitorovania a preskúmania, 
a že dôraz by sa mal klásť na zvýšenie 
ambícií; zdôrazňuje potrebu 
harmonizovaného zberu a spracovania 
porovnateľných a konzistentných údajov a 
ukazovateľov pre dobrý proces 
monitorovania;

merateľných, kvantifikovateľných, 
ambicióznych, realistických a časovo 
ohraničených cieľoch a pevných 
záväzkoch, ktoré pozostávajú z 
vnútroštátne stanovených príspevkov a 
iných vhodných nástrojov, ako sú akčné 
plány nižšej úrovne štátnej správy, 
finančných záväzkov a lepších záruk 
budovania kapacít, ako aj z mechanizmu 
päťročného monitorovania a preskúmania, 
a že dôraz by sa mal klásť na zvýšenie 
ambícií; zdôrazňuje potrebu 
harmonizovaného zberu a spracovania 
porovnateľných a konzistentných údajov a 
ukazovateľov pre dobrý proces 
monitorovania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 97
Pascal Canfin, Martin Hojsík, Irena Joveva, Catherine Chabaud, Frédérique Ries, 
Susana Solís Pérez, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir, María Soraya Rodríguez 
Ramos

Návrh uznesenia
Odsek 13 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13a. zdôrazňuje, že medzinárodné úsilie 
sa naplní a dohody sa splnia len vtedy, ak 
sa výrazne zapoja všetky zainteresované 
strany; požaduje vytvorenie koalície 
zainteresovaných strán, a to tak zo 
súkromného, ako aj z verejného sektora, s 
cieľom vytvoriť celosvetový rámec pre 
biodiverzitu po roku 2020; poukazuje na 
užitočnosť programu riešení 
vypracovaného v rámci Parížskej dohody s 
cieľom vypracovať pozitívny program pre 
všetky zainteresované strany spojený 
s UNFCCC, a žiada, aby sa podobné 
opatrenia zahrnuli do rámca na obdobie 
po roku 2020;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 98
César Luena

Návrh uznesenia
Odsek 13 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13a. zdôrazňuje, že je nutné upustiť od 
dobrovoľných záväzkov a prijímať 
povinné ciele; vyzýva preto Komisiu, aby v 
nadchádzajúcej stratégii EÚ v oblasti 
biodiverzity do roku 2030 stanovila právne 
záväzné ciele pre EÚ a členské štáty a aby 
stanovila právne záväzné národné 
stratégie a akčné plány v oblasti 
biodiverzity;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 99
María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Martin Hojsík, Fredrick Federley, 
Nils Torvalds, Pascal Canfin

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. zdôrazňuje význam minimalizácie 
časových rozdielov, ktoré môžu vzniknúť 
medzi prijatím globálneho rámca pre 
biodiverzitu po roku 2020 a jeho 
prevedením do národných cieľov pre 
biodiverzitu, aby sa zamedzilo 
oneskoreniam pri prijímaní konkrétnych 
opatrení na zastavenie straty biodiverzity;

14. zdôrazňuje význam minimalizácie 
časových rozdielov, ktoré môžu vzniknúť 
medzi prijatím globálneho rámca pre 
biodiverzitu po roku 2020 a jeho 
prevedením do národných cieľov pre 
biodiverzitu a akčných plánov nižšej 
úrovne štátnej správy, aby sa zamedzilo 
oneskoreniam pri prijímaní konkrétnych 
opatrení na zastavenie straty biodiverzity;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 100
Catherine Griset, Aurelia Beigneux

Návrh uznesenia
Odsek 15
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. víta dohodu dosiahnutú 196 
vládami na konferencii zmluvných strán 
(COP 14) o rozšírení investícií do prírody a 
osôb do roku 2020 a neskôr; zdôrazňuje, že 
hospodársky rast môže uľahčiť udržateľný 
rozvoj len vtedy, keď nepovedie k 
zhoršeniu biodiverzity a schopnosti prírody 
pomáhať ľuďom;

15. víta dohodu dosiahnutú 196 
vládami na konferencii zmluvných strán 
(COP 14) o rozšírení investícií do prírody a 
osôb do roku 2020 a neskôr; zdôrazňuje, že 
hospodársky rast môže uľahčiť udržateľný 
rozvoj len vtedy, keď nepovedie k 
zhoršeniu biodiverzity, schopnosti prírody 
pomáhať ľuďom a schopnosti ľudí 
chrániť a rešpektovať prírodu;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 101
María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Martin Hojsík, Fredrick Federley, 
Caroline Voaden, Nils Torvalds, Pascal Canfin

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. víta dohodu dosiahnutú 196 
vládami na konferencii zmluvných strán 
(COP 14) o rozšírení investícií do prírody a 
osôb do roku 2020 a neskôr; zdôrazňuje, že 
hospodársky rast môže uľahčiť udržateľný 
rozvoj len vtedy, keď nepovedie k 
zhoršeniu biodiverzity a schopnosti prírody 
pomáhať ľuďom;

15. víta dohodu dosiahnutú 196 
vládami na konferencii zmluvných strán 
(COP 14) o rozšírení investícií do prírody a 
osôb do roku 2020 a neskôr; zdôrazňuje, že 
hospodársky rast môže uľahčiť udržateľný 
rozvoj len vtedy, keď vôbec nepovedie k 
zhoršeniu biodiverzity a schopnosti prírody 
prispievať k blahobytu ľudí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 102
Catherine Chabaud, María Soraya Rodríguez Ramos, Nils Torvalds

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. víta dohodu dosiahnutú 196 
vládami na konferencii zmluvných strán 
(COP 14) o rozšírení investícií do prírody a 

15. víta dohodu dosiahnutú 196 
vládami na konferencii zmluvných strán 
(COP 14) o rozšírení investícií do prírody a 
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osôb do roku 2020 a neskôr; zdôrazňuje, že 
hospodársky rast môže uľahčiť udržateľný 
rozvoj len vtedy, keď nepovedie k 
zhoršeniu biodiverzity a schopnosti prírody 
pomáhať ľuďom;

osôb do roku 2020 a neskôr; zdôrazňuje, že 
hospodársky rast môže uľahčiť udržateľný 
rozvoj vo všetkých odvetviach len vtedy, 
keď nepovedie k zhoršeniu biodiverzity a 
schopnosti prírody pomáhať ľuďom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 103
Pascal Canfin, Martin Hojsík, Irena Joveva, Catherine Chabaud, Frédérique Ries, 
Susana Solís Pérez, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir, María Soraya Rodríguez 
Ramos

Návrh uznesenia
Podnadpis 4 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Stratégia EÚ v oblasti biodiverzity do roku 
2030

Or. en

Pozmeňujúci návrh 104
Pascal Canfin, Martin Hojsík, Irena Joveva, Catherine Chabaud, Frédérique Ries, 
Susana Solís Pérez, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir

Návrh uznesenia
Odsek 15 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15a. víta záväzky predsedníčky Ursuly 
von der Leyenovej predložiť v rámci 
ekologického dohovoru stratégiu v oblasti 
biodiverzity do roku 2030; žiada Komisiu, 
aby predložila túto stratégiu pred 
konferenciou COP15, pretože táto 
stratégia bude kľúčovým prvkom 
schopnosti EÚ vytýčiť na konferencii 
COP15 vyššie ciele;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 105
Pascal Canfin, Martin Hojsík, Irena Joveva, Catherine Chabaud, Frédérique Ries, 
Susana Solís Pérez, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir

Návrh uznesenia
Odsek 15 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15b. naliehavo vyzýva Komisiu, aby 
navrhla stratégiu, ktorá bude riešiť 
hlavné príčiny straty biodiverzity na 
domácej a celosvetovej úrovni a ktorá 
bude obsahovať právne záväzné ciele v 
oblasti ochrany a obnovy biodiverzity;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 106
Pascal Canfin, Martin Hojsík, Irena Joveva, Catherine Chabaud, Frédérique Ries, 
Susana Solís Pérez, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir, María Soraya Rodríguez 
Ramos

Návrh uznesenia
Odsek 15 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15c. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zabezpečili konzistentnosť iniciatívy Z 
farmy na stôl a stratégie nulového 
znečistenia so spoločnou 
poľnohospodárskou politikou po roku 
2020 a aby predovšetkým riešili otázku 
znižovania používania pesticídov, a to 
pomocou politických nástrojov, ako je 
znižovanie závislosti od pesticídov alebo 
vymedzenie celoúniového cieľa v oblasti 
obmedzovania používania pesticídov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 107
Pascal Canfin, Martin Hojsík, Irena Joveva, Catherine Chabaud, Frédérique Ries, 
Susana Solís Pérez, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir, María Soraya Rodríguez 
Ramos
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Návrh uznesenia
Odsek 15 d (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15d. vyzýva Komisiu a EIB, aby do 
svojich finančných nástrojov zahrnuli 
prvky preskúmania z hľadiska 
biodiverzity s cieľom zabrániť 
nepriaznivým účinkom na biodiverzitu; 
vyzýva EIB, aby zodpovedajúcim 
spôsobom aktualizovala svoje 
environmentálne a sociálne normy s 
ustanoveniami budúcej stratégie v oblasti 
biodiverzity do roku 2030;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 108
Pascal Canfin, Martin Hojsík, Irena Joveva, Catherine Chabaud, Frédérique Ries, 
Susana Solís Pérez, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir, María Soraya Rodríguez 
Ramos

Návrh uznesenia
Odsek 15 e (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15e. požaduje celoúniový právne 
záväzný cieľ týkajúci sa obnovenia 
poškodených biotopov do roku 2030 
prostredníctvom obnovy prírodných lesov, 
rašelinísk, záplavových oblastí, mokradí, 
trávnych porastov bohatých na 
biodiverzitu, pobrežných zón a morských 
oblastí; vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
stratégii v oblasti biodiverzity do roku 
2020 sa nepodarilo dosiahnuť cieľ 
obnoviť 15 % poškodených ekosystémov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 109
Pascal Canfin, Martin Hojsík, Irena Joveva, Catherine Chabaud, Frédérique Ries, 
Susana Solís Pérez, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir
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Návrh uznesenia
Odsek 15 f (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15f. naliehavo vyzýva Komisiu a EIB, 
aby do svojej vonkajšej činnosti, najmä do 
svojho vonkajšieho finančného nástroja, 
zahrnuli preskúmanie z hľadiska 
biodiverzity, s cieľom zabezpečiť, aby 
žiadne úniové finančné prostriedky alebo 
systém financovania neprispievali k čistej 
strate biodiverzity;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 110
Pascal Canfin, Martin Hojsík, Irena Joveva, Frédérique Ries, Susana Solís Pérez, Nils 
Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir

Návrh uznesenia
Odsek 15 g (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15g. pripomína svoju pozíciu k nástroju 
na vonkajšiu činnosť v nasledujúcom 
VFR, v ktorej sa uvádza, že 45 % 
finančných prostriedkov v novom nástroji 
by malo podporovať klimatické a 
environmentálne ciele súvisiace s klímou, 
environmentálnym manažérstvom a 
ochranou životného prostredia, 
biodiverzitou a bojom proti dezertifikácii;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 111
Pascal Canfin, Martin Hojsík, Irena Joveva, Catherine Chabaud, Frédérique Ries, 
Susana Solís Pérez, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir, María Soraya Rodríguez 
Ramos

Návrh uznesenia
Odsek 15 i (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15i. víta záväzok Komisie zahrnutý do 
poverovacieho listu dezignovaného 
komisára pre životné prostredie a oceány, 
v ktorom sa uvádza, že Európa by mala 
stáť na čele snáh o ambicióznu dohodu 
na konferencii zmluvných strán 
Dohovoru o biologickej diverzite, ktorá sa 
bude konať v roku 2020, a viesť 
celosvetové úsilie o obmedzenie straty 
biodiverzity; zastáva názor, že celosvetové 
ambície EÚ budú musieť byť v súlade s 
jej vnútornými opatreniami v rámci 
stratégie EÚ v oblasti biodiverzity do roku 
2030;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 112
Pascal Canfin, Martin Hojsík, Irena Joveva, Catherine Chabaud, Frédérique Ries, 
Susana Solís Pérez, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir, María Soraya Rodríguez 
Ramos

Návrh uznesenia
Odsek 15 j (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15j. vyzýva Komisiu, aby zohľadnila 
zníženie globálnej stopy EÚ ako 
dôležitého prvku stratégie EÚ v oblasti 
biodiverzity do roku 2030 s cieľom 
zabrániť nesúladu medzi jej domácimi a 
medzinárodnými opatreniami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 113
César Luena, Eric Andrieu, Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Manuel Pizarro, 
Mohammed Chahim, Monika Beňová, Delara Burkhardt, Cristina Maestre Martín De 
Almagro, Nicolás González Casares, Javi López, Sylwia Spurek

Návrh uznesenia
Odsek 16
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. zdôrazňuje, že je nevyhnutné, aby 
sa biodiverzita primerane financovala; 
zdôrazňuje, že preverovanie biodiverzity v 
budúcom viacročnom finančnom rámci a 
uplatňovanie hľadiska biodiverzity vo 
všetkých politických oblastiach bude mať 
významný a pozitívny vplyv na dosiahnutie 
vízie do roku 2050; vyzýva Komisiu a 
Radu, aby postupne zrušili škodlivé 
dotácie;

16. zdôrazňuje, že je nevyhnutné, aby 
sa biodiverzita primerane financovala; 
zdôrazňuje, že preskúmanie z hľadiska 
biodiverzity v budúcom viacročnom 
finančnom rámci a uplatňovanie hľadiska 
biodiverzity vo všetkých politických 
oblastiach bude mať významný a pozitívny 
vplyv na dosiahnutie vízie do roku 2050; 
vyzýva Komisiu a Radu, aby stanovili 
jasný cieľ týkajúci sa začleňovania 
opatrení v oblasti biodiverzity do VFR, a 
to vo výške minimálne 10 %, pričom tento 
cieľ bude dopĺňať výdavky na 
začleňovanie opatrení v oblasti klímy; 
zdôrazňuje aj potrebu zaviesť 
transparentnejšiu, komplexnejšiu a 
prísnejšiu metodiku sledovania výdavkov 
v oblasti biodiverzity a klímy; opakuje 
svoju výzvu, aby sa aspoň zdvojnásobilo 
súčasné financovanie programu LIFE; 
požaduje tiež postupné ukončenie 
škodlivých dotácií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 114
Pascal Canfin, Irena Joveva, Catherine Chabaud, Frédérique Ries, Susana Solís Pérez, 
Véronique Trillet-Lenoir

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. zdôrazňuje, že je nevyhnutné, aby 
sa biodiverzita primerane financovala; 
zdôrazňuje, že preverovanie biodiverzity v 
budúcom viacročnom finančnom rámci a 
uplatňovanie hľadiska biodiverzity vo 
všetkých politických oblastiach bude mať 
významný a pozitívny vplyv na dosiahnutie 
vízie do roku 2050; vyzýva Komisiu a 
Radu, aby postupne zrušili škodlivé 
dotácie;

16. zdôrazňuje, že je nevyhnutné, aby 
sa biodiverzita primerane financovala; 
zdôrazňuje, že preskúmanie z hľadiska 
biodiverzity v budúcom viacročnom 
finančnom rámci a uplatňovanie hľadiska 
biodiverzity vo všetkých politických 
oblastiach bude mať významný a pozitívny 
vplyv na dosiahnutie vízie do roku 2050; 
poukazuje na to, že vysledovateľné zdroje 
sú potrebné na zabezpečenie 
transparentnosti a účinnosti financovania 
biodiverzity; vyzýva Komisiu a Radu, aby 
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postupne zrušili škodlivé dotácie, ako sú 
dotácie na fosílne palivá, neudržateľné 
rybárstvo alebo neudržateľné 
zavlažovanie; trvá na tom, že v záujme 
konzistentnosti by Komisia mala zachovať 
finančné krytie programu LIFE; 
zdôrazňuje, že budúci plán udržateľného 
financovania bude musieť pomôcť 
účastníkom finančného trhu pochopiť ich 
riziká súvisiace so stratou biodiverzity 
tým, že zahrnie biodiverzitu do 
požiadaviek na zverejňovanie finančných 
informácií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 115
Ville Niinistö, Silvia Modig, Sirpa Pietikäinen

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. zdôrazňuje, že je nevyhnutné, aby 
sa biodiverzita primerane financovala; 
zdôrazňuje, že preverovanie biodiverzity v 
budúcom viacročnom finančnom rámci a 
uplatňovanie hľadiska biodiverzity vo 
všetkých politických oblastiach bude mať 
významný a pozitívny vplyv na 
dosiahnutie vízie do roku 2050; vyzýva 
Komisiu a Radu, aby postupne zrušili 
škodlivé dotácie;

16. zdôrazňuje, že je nevyhnutné, aby 
sa biodiverzita primerane financovala; 
požaduje zlepšenie preskúmania z 
hľadiska biodiverzity v budúcom 
viacročnom finančnom rámci a väčšie 
zohľadňovanie problematiky biodiverzity 
vo všetkých politických oblastiach, aby sa 
dosiahol významný a pozitívny vplyv na 
splnenie vízie do roku 2050; žiada, aby sa 
rozpočet programu LIFE zvýšil aspoň na 
1 % budúceho VFR; vyzýva Komisiu a 
Radu, aby postupne zrušili škodlivé dotácie 
a zabezpečili súdržnosť vo všetkých 
fondoch a programoch EÚ tak, aby žiadne 
výdavky v rámci rozpočtu EÚ nemohli 
prispieť k strate biodiverzity;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 116
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Daniela Rondinelli
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Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. zdôrazňuje, že je nevyhnutné, aby 
sa biodiverzita primerane financovala; 
zdôrazňuje, že preverovanie biodiverzity v 
budúcom viacročnom finančnom rámci a 
uplatňovanie hľadiska biodiverzity vo 
všetkých politických oblastiach bude mať 
významný a pozitívny vplyv na dosiahnutie 
vízie do roku 2050; vyzýva Komisiu a 
Radu, aby postupne zrušili škodlivé 
dotácie;

16. zdôrazňuje, že je nevyhnutné, aby 
sa biodiverzita primerane financovala; 
zdôrazňuje, že preskúmanie z hľadiska 
biodiverzity v budúcom viacročnom 
finančnom rámci a uplatňovanie hľadiska 
biodiverzity vo všetkých politických 
oblastiach bude mať významný a pozitívny 
vplyv na dosiahnutie vízie do roku 2050; 
vyzýva Komisiu a Radu, aby prijali 
naliehavé opatrenia na odstránenie 
dotácií na fosílne palivá do roku 2020, 
ako aj dotácií škodlivých pre životné 
prostredie, s cieľom zvýšiť konzistentnosť 
a dôveryhodnosť EÚ pri ochrane 
biodiverzity a prírodných ekosystémov a 
podporiť prechod na systémy čistej 
energie a klimaticky neutrálne a obehové 
hospodárstvo;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 117
Martin Hojsík, María Soraya Rodríguez Ramos

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. zdôrazňuje, že je nevyhnutné, aby 
sa biodiverzita primerane financovala; 
zdôrazňuje, že preverovanie biodiverzity v 
budúcom viacročnom finančnom rámci a 
uplatňovanie hľadiska biodiverzity vo 
všetkých politických oblastiach bude mať 
významný a pozitívny vplyv na dosiahnutie 
vízie do roku 2050; vyzýva Komisiu a 
Radu, aby postupne zrušili škodlivé 
dotácie;

16. zdôrazňuje, že je nevyhnutné, aby 
sa na biodiverzitu vyčlenili primerané 
zdroje; zdôrazňuje, že preskúmanie z 
hľadiska biodiverzity v budúcom 
viacročnom finančnom rámci a 
uplatňovanie hľadiska biodiverzity vo 
všetkých politických oblastiach bude mať 
významný a pozitívny vplyv na dosiahnutie 
vízie do roku 2050; vyzýva Komisiu a 
Radu, aby postupne zrušili škodlivé dotácie 
a stanovili nový všeobecný cieľ pre 
výdavky na biodiverzitu na nasledujúce 
programové obdobie;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 118
Stanislav Polčák

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. zdôrazňuje, že je nevyhnutné, aby 
sa biodiverzita primerane financovala; 
zdôrazňuje, že preverovanie biodiverzity v 
budúcom viacročnom finančnom rámci a 
uplatňovanie hľadiska biodiverzity vo 
všetkých politických oblastiach bude mať 
významný a pozitívny vplyv na dosiahnutie 
vízie do roku 2050; vyzýva Komisiu a 
Radu, aby postupne zrušili škodlivé 
dotácie;

16. zdôrazňuje, že je nevyhnutné, aby 
sa biodiverzita primerane financovala; 
zdôrazňuje, že preverovanie biodiverzity v 
budúcom viacročnom finančnom rámci a 
uplatňovanie hľadiska biodiverzity vo 
všetkých politických oblastiach bude mať 
významný a pozitívny vplyv na dosiahnutie 
vízie do roku 2050; vyzýva Komisiu a 
Radu, aby postupne zrušili dotácie, ktoré 
poškodzujú biologickú rozmanitosť;

Or. cs

Pozmeňujúci návrh 119
Fredrick Federley

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. zdôrazňuje, že je nevyhnutné, aby 
sa biodiverzita primerane financovala; 
zdôrazňuje, že preverovanie biodiverzity v 
budúcom viacročnom finančnom rámci a 
uplatňovanie hľadiska biodiverzity vo 
všetkých politických oblastiach bude mať 
významný a pozitívny vplyv na dosiahnutie 
vízie do roku 2050; vyzýva Komisiu a 
Radu, aby postupne zrušili škodlivé 
dotácie;

16. zdôrazňuje, že je nevyhnutné, aby 
sa biodiverzita primerane a dostatočne 
financovala; zdôrazňuje, že preskúmanie z 
hľadiska biodiverzity v budúcom 
viacročnom finančnom rámci a 
uplatňovanie hľadiska biodiverzity vo 
všetkých politických oblastiach bude mať 
významný a pozitívny vplyv na dosiahnutie 
vízie do roku 2050; vyzýva Komisiu a 
Radu, aby postupne zrušili škodlivé 
dotácie;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 120
María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Martin Hojsík, Fredrick Federley, 
Caroline Voaden, Nils Torvalds

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. zdôrazňuje, že je nevyhnutné, aby 
sa biodiverzita primerane financovala; 
zdôrazňuje, že preverovanie biodiverzity v 
budúcom viacročnom finančnom rámci a 
uplatňovanie hľadiska biodiverzity vo 
všetkých politických oblastiach bude mať 
významný a pozitívny vplyv na dosiahnutie 
vízie do roku 2050; vyzýva Komisiu a 
Radu, aby postupne zrušili škodlivé 
dotácie;

16. zdôrazňuje, že je nevyhnutné, aby 
sa biodiverzita primerane financovala; 
zdôrazňuje, že preskúmanie z hľadiska 
biodiverzity a klímy v budúcom 
viacročnom finančnom rámci a 
uplatňovanie hľadiska biodiverzity vo 
všetkých politických oblastiach bude mať 
významný a pozitívny vplyv na dosiahnutie 
vízie do roku 2050; vyzýva Komisiu a 
Radu, aby postupne zrušili škodlivé 
dotácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 121
Michal Wiezik

Návrh uznesenia
Odsek 16 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16a. zdôrazňuje, že zohľadňovanie 
problematiky biodiverzity musí sprevádzať 
zber údajov; so znepokojením konštatuje, 
že základný výskum vrátane taxonómie, 
ktorá je na tento účel kľúčová, je veľmi 
nedostatočne financovaný a chýba mu 
podpora v oblasti financovania politík a 
výskumu; žiada, aby sa z programu 
Horizont Európa pridelili primerané 
finančné prostriedky na základné 
výskumné projekty a budovanie kapacít a 
aby sa na tento účel využila aj os 
technickej pomoci iných fondov EÚ;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 122
Michal Wiezik

Návrh uznesenia
Odsek 16 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16b. zdôrazňuje, že podľa sledovania 
výdavkov spojených s biodiverzitou 
spoločná poľnohospodárska politika 
poskytuje približne 75 % celkových 
príspevkov zo všetkých nástrojov EÚ2a; 
pripomína však, že aj naďalej sú 
súčasťou tejto politiky dotácie škodlivé 
pre životné prostredie; Európsky 
parlament vyzval k ich postupnému 
zrušeniu vo svojom uznesení o hodnotení 
stratégie EÚ v oblasti biodiverzity v 
polovici trvania; zdôrazňuje nesúdržnosť; 
vyzýva preto na vytvorenie ambiciózneho 
rámca s konkrétnymi, merateľnými 
ukazovateľmi a ambicióznymi cieľmi bez 
financovania škodlivých nástrojov politiky 
v rámci SPP;
_________________
2a Návrh všeobecného rozpočtu Európskej 
únie na rozpočtový rok 2019; z 85 miliárd 
EUR SPP údajne poskytuje 68 miliárd 
EUR, ako sa uvádza aj na stránke 
https://www.eca.europa.eu/lists/ecadocum
ents/ap19_09/ap_biodiversity_en.pdf.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 123
Alexandr Vondra

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby podporovali vytvorenie nových 
medzinárodných finančných mechanizmov 
na ochranu biodiverzity v súvislosti s 

17. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby podporovali vytvorenie nových 
finančných nástrojov, ktoré by 
zmobilizovali financovanie ochrany 
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DBD; vyzýva podniky a finančné 
organizácie, aby prijali a spoločne 
využívali pevné záväzky a príspevky k 
biodiverzite, a to aj prostredníctvom 
previerok ich činností z hľadiska 
biodiverzity, a zdôrazňuje, že v tejto 
súvislosti je dôležité využívať iniciatívy 
súkromného financovania; vyjadruje 
poľutovanie nad nekonzistentnosťou 
súboru údajov o finančných tokoch pre 
biodiverzitu, ktoré pochádzajú z domácich 
a medzinárodných verejných a 
súkromných zdrojov, ktoré ohrozujú 
systémy sledovania a podávania správ a 
majú negatívny vplyv na prípadné 
reformy;

biodiverzity v rámci Globálneho fondu 
pre životné prostredie (GEF); vyzýva 
podniky a finančné organizácie, aby prijali 
a spoločne využívali pevné záväzky a 
príspevky k biodiverzite, a to aj 
prostredníctvom preskúmania ich činností 
z hľadiska biodiverzity, a zdôrazňuje, že v 
tejto súvislosti je dôležité využívať 
iniciatívy súkromného financovania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 124
Catherine Griset, Aurelia Beigneux

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby podporovali vytvorenie nových 
medzinárodných finančných 
mechanizmov na ochranu biodiverzity v 
súvislosti s DBD; vyzýva podniky a 
finančné organizácie, aby prijali a spoločne 
využívali pevné záväzky a príspevky k 
biodiverzite, a to aj prostredníctvom 
previerok ich činností z hľadiska 
biodiverzity, a zdôrazňuje, že v tejto 
súvislosti je dôležité využívať iniciatívy 
súkromného financovania; vyjadruje 
poľutovanie nad nekonzistentnosťou 
súboru údajov o finančných tokoch pre 
biodiverzitu, ktoré pochádzajú z domácich 
a medzinárodných verejných a súkromných 
zdrojov, ktoré ohrozujú systémy sledovania 
a podávania správ a majú negatívny vplyv 
na prípadné reformy;

17. vyzýva podniky a finančné 
organizácie, aby prijali a spoločne 
využívali pevné záväzky a príspevky k 
biodiverzite, a to aj prostredníctvom 
previerok ich činností z hľadiska 
biodiverzity, a zdôrazňuje, že v tejto 
súvislosti je dôležité využívať iniciatívy 
súkromného financovania; vyjadruje 
poľutovanie nad nekonzistentnosťou 
súboru údajov o finančných tokoch pre 
biodiverzitu, ktoré pochádzajú z domácich 
a medzinárodných verejných a súkromných 
zdrojov, ktoré ohrozujú systémy sledovania 
a podávania správ a majú negatívny vplyv 
na prípadné reformy;

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 125
Pascal Canfin, Martin Hojsík, Irena Joveva, Catherine Chabaud, Frédérique Ries, 
Susana Solís Pérez, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby podporovali vytvorenie nových 
medzinárodných finančných mechanizmov 
na ochranu biodiverzity v súvislosti s 
DBD; vyzýva podniky a finančné 
organizácie, aby prijali a spoločne 
využívali pevné záväzky a príspevky k 
biodiverzite, a to aj prostredníctvom 
previerok ich činností z hľadiska 
biodiverzity, a zdôrazňuje, že v tejto 
súvislosti je dôležité využívať iniciatívy 
súkromného financovania; vyjadruje 
poľutovanie nad nekonzistentnosťou 
súboru údajov o finančných tokoch pre 
biodiverzitu, ktoré pochádzajú z domácich 
a medzinárodných verejných a súkromných 
zdrojov, ktoré ohrozujú systémy sledovania 
a podávania správ a majú negatívny vplyv 
na prípadné reformy;

17. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby podporovali vytvorenie nových 
medzinárodných finančných mechanizmov 
na ochranu biodiverzity v súvislosti s 
DBD; vyzýva podniky a finančné 
organizácie, aby prijali a spoločne 
využívali pevné záväzky a príspevky k 
biodiverzite, a to aj prostredníctvom 
preskúmania ich činností z hľadiska 
biodiverzity, a zdôrazňuje, že v tejto 
súvislosti je dôležité využívať iniciatívy 
súkromného financovania; vyjadruje 
poľutovanie nad nekonzistentnosťou 
súboru údajov o finančných tokoch pre 
biodiverzitu, ktoré pochádzajú z domácich 
a medzinárodných verejných a súkromných 
zdrojov, ktoré ohrozujú systémy sledovania 
a podávania správ a majú negatívny vplyv 
na prípadné reformy; vyzýva preto 
Komisiu, členské štáty a EIB, aby 
vypracovali konkrétne normy pre súbor 
údajov o finančných tokoch týkajúcich sa 
biodiverzity;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 126
César Luena, Eric Andrieu, Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Jytte Guteland, 
Manuel Pizarro, Mohammed Chahim, Monika Beňová, Delara Burkhardt, Cristina 
Maestre Martín De Almagro, Nicolás González Casares, Javi López, Sylwia Spurek

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. vyzýva Komisiu a členské štáty, 17. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
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aby podporovali vytvorenie nových 
medzinárodných finančných mechanizmov 
na ochranu biodiverzity v súvislosti s 
DBD; vyzýva podniky a finančné 
organizácie, aby prijali a spoločne 
využívali pevné záväzky a príspevky k 
biodiverzite, a to aj prostredníctvom 
previerok ich činností z hľadiska 
biodiverzity, a zdôrazňuje, že v tejto 
súvislosti je dôležité využívať iniciatívy 
súkromného financovania; vyjadruje 
poľutovanie nad nekonzistentnosťou 
súboru údajov o finančných tokoch pre 
biodiverzitu, ktoré pochádzajú z domácich 
a medzinárodných verejných a súkromných 
zdrojov, ktoré ohrozujú systémy sledovania 
a podávania správ a majú negatívny vplyv 
na prípadné reformy;

aby podporovali vytvorenie nových 
medzinárodných finančných mechanizmov 
na ochranu biodiverzity v súvislosti s 
DBD; konštatuje, že hospodárske činnosti 
môžu byť významným faktorom 
celosvetového úbytku biodiverzity a straty 
prírodného kapitálu; vyzýva podniky a 
finančné organizácie, aby prijali a spoločne 
využívali pevné záväzky a príspevky k 
biodiverzite, a to aj prostredníctvom 
preskúmania ich činností z hľadiska 
biodiverzity, a zdôrazňuje, že v tejto 
súvislosti je dôležité využívať iniciatívy 
súkromného financovania; vyjadruje 
poľutovanie nad nekonzistentnosťou 
súboru údajov o finančných tokoch pre 
biodiverzitu, ktoré pochádzajú z domácich 
a medzinárodných verejných a súkromných 
zdrojov, ktoré ohrozujú systémy sledovania 
a podávania správ a majú negatívny vplyv 
na prípadné reformy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 127
María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Martin Hojsík, Fredrick Federley, 
Caroline Voaden, Nils Torvalds

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby podporovali vytvorenie nových 
medzinárodných finančných mechanizmov 
na ochranu biodiverzity v súvislosti s 
DBD; vyzýva podniky a finančné 
organizácie, aby prijali a spoločne 
využívali pevné záväzky a príspevky k 
biodiverzite, a to aj prostredníctvom 
previerok ich činností z hľadiska 
biodiverzity, a zdôrazňuje, že v tejto 
súvislosti je dôležité využívať iniciatívy 
súkromného financovania; vyjadruje 
poľutovanie nad nekonzistentnosťou 
súboru údajov o finančných tokoch pre 
biodiverzitu, ktoré pochádzajú z domácich 

17. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby podporovali vytvorenie nových 
medzinárodných finančných mechanizmov 
pre zachovanie biodiverzity prepojených s 
DBD a vyvíjali maximálne úsilie o 
začleňovanie hľadiska biodiverzity do 
existujúcich fondov; vyzýva podniky a 
finančné organizácie, aby prijali a spoločne 
využívali pevné záväzky a príspevky k 
biodiverzite, a to aj prostredníctvom 
preskúmania ich činností z hľadiska 
biodiverzity, a zdôrazňuje, že v tejto 
súvislosti je dôležité využívať iniciatívy 
súkromného financovania; vyjadruje 
poľutovanie nad nekonzistentnosťou 
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a medzinárodných verejných a súkromných 
zdrojov, ktoré ohrozujú systémy sledovania 
a podávania správ a majú negatívny vplyv 
na prípadné reformy;

súboru údajov o finančných tokoch pre 
biodiverzitu, ktoré pochádzajú z domácich 
a medzinárodných verejných a súkromných 
zdrojov, ktoré ohrozujú systémy sledovania 
a podávania správ a majú negatívny vplyv 
na prípadné reformy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 128
Ville Niinistö, Silvia Modig, Sirpa Pietikäinen, Eleonora Evi

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby podporovali vytvorenie nových 
medzinárodných finančných mechanizmov 
na ochranu biodiverzity v súvislosti s 
DBD; vyzýva podniky a finančné 
organizácie, aby prijali a spoločne 
využívali pevné záväzky a príspevky k 
biodiverzite, a to aj prostredníctvom 
previerok ich činností z hľadiska 
biodiverzity, a zdôrazňuje, že v tejto 
súvislosti je dôležité využívať iniciatívy 
súkromného financovania; vyjadruje 
poľutovanie nad nekonzistentnosťou 
súboru údajov o finančných tokoch pre 
biodiverzitu, ktoré pochádzajú z domácich 
a medzinárodných verejných a súkromných 
zdrojov, ktoré ohrozujú systémy sledovania 
a podávania správ a majú negatívny vplyv 
na prípadné reformy;

17. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby podporovali vytvorenie dodatočných 
medzinárodných finančných mechanizmov 
na ochranu biodiverzity v súvislosti s 
DBD; vyzýva podniky a finančné 
organizácie, aby prijali a spoločne 
využívali pevné záväzky a príspevky k 
biodiverzite, a to aj prostredníctvom 
previerok ich činností z hľadiska 
biodiverzity, a zdôrazňuje, že v tejto 
súvislosti je dôležité využívať iniciatívy 
súkromného financovania; vyjadruje 
poľutovanie nad nekonzistentnosťou 
súboru údajov o finančných tokoch pre 
biodiverzitu, ktoré pochádzajú z domácich 
a medzinárodných verejných a súkromných 
zdrojov, ktoré ohrozujú systémy sledovania 
a podávania správ a majú negatívny vplyv 
na prípadné reformy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 129
Catherine Griset, Aurelia Beigneux

Návrh uznesenia
Odsek 18
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. zdôrazňuje význam zvyšovania 
investícií na dosiahnutie záväzkov 
vyplývajúcich z Parížskej dohody, aby sa 
znížil vplyv zmeny klímy na biodiverzitu;

vypúšťa sa

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 130
Agnès Evren

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. zdôrazňuje význam zvyšovania 
investícií na dosiahnutie záväzkov 
vyplývajúcich z Parížskej dohody, aby sa 
znížil vplyv zmeny klímy na biodiverzitu;

18. zdôrazňuje význam zvyšovania 
investícií na dosiahnutie záväzkov 
vyplývajúcich z Parížskej dohody, aby sa 
znížil vplyv zmeny klímy na biodiverzitu; 
pripomína, že značnú časť investícií 
realizovaných v rámci Parížskej dohody 
treba použiť na zachovanie a obnovu 
biodiverzity;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 131
María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Martin Hojsík, Fredrick Federley, 
Nils Torvalds, Pascal Canfin

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. zdôrazňuje význam zvyšovania 
investícií na dosiahnutie záväzkov 
vyplývajúcich z Parížskej dohody, aby sa 
znížil vplyv zmeny klímy na biodiverzitu;

18. zdôrazňuje význam zvyšovania 
investícií, a to aj do riešení blízkych 
prírode a do príslušných iniciatív, 
ktoré budú pozitívne prispievať k 
biodiverzite a k opatreniam v oblasti 
klímy, čím sa následne zníži vplyv zmeny 
klímy na biodiverzitu;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 132
Pascal Canfin, Martin Hojsík, Irena Joveva, Catherine Chabaud, Frédérique Ries, 
Susana Solís Pérez, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. zdôrazňuje význam zvyšovania 
investícií na dosiahnutie záväzkov 
vyplývajúcich z Parížskej dohody, aby sa 
znížil vplyv zmeny klímy na biodiverzitu;

18. zdôrazňuje význam zvyšovania 
investícií na dosiahnutie záväzkov 
vyplývajúcich z Parížskej dohody, aby sa 
znížil vplyv zmeny klímy na biodiverzitu a 
aby sa využíval potenciál riešení blízkych 
prírode na zmiernenie zmeny klímy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 133
Ville Niinistö, Silvia Modig, Sirpa Pietikäinen, Eleonora Evi

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. zdôrazňuje význam zvyšovania 
investícií na dosiahnutie záväzkov 
vyplývajúcich z Parížskej dohody, aby sa 
znížil vplyv zmeny klímy na biodiverzitu;

18. zdôrazňuje význam zvyšovania 
investícií na dosiahnutie záväzkov 
vyplývajúcich z Parížskej dohody a 
postupného ukončenia dotácií škodlivých 
pre životné prostredie, aby sa znížil vplyv 
zmeny klímy na biodiverzitu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 134
Catherine Griset, Aurelia Beigneux

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. víta rozhodnutie skupiny EIB 
zosúladiť všetky svoje finančné činnosti s 

19. vyzýva Komisiu, aby 
spolupracovala s členskými štátmi a 
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cieľmi Parížskej dohody a poskytnúť 
aspoň 50 % finančných prostriedkov EIB 
na opatrenia v oblasti klímy; vyzýva 
Komisiu, aby spolupracovala s členskými 
štátmi a finančným sektorom s cieľom 
zosúladiť ich činnosti s Parížskou 
dohodou a aby zvážila ochranu 
biodiverzity pri finančných transakciách a 
investíciách na úrovni EÚ aj mimo nej;

finančným sektorom s cieľom zvážiť 
ochranu biodiverzity pri finančných 
transakciách a investíciách na úrovni EÚ aj 
mimo nej;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 135
María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Martin Hojsík, Fredrick Federley, 
Nils Torvalds, Pascal Canfin

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. víta rozhodnutie skupiny EIB 
zosúladiť všetky svoje finančné činnosti s 
cieľmi Parížskej dohody a poskytnúť aspoň 
50 % finančných prostriedkov EIB na 
opatrenia v oblasti klímy; vyzýva Komisiu, 
aby spolupracovala s členskými štátmi a 
finančným sektorom s cieľom zosúladiť ich 
činnosti s Parížskou dohodou a aby zvážila 
ochranu biodiverzity pri finančných 
transakciách a investíciách na úrovni EÚ aj 
mimo nej;

19. víta rozhodnutie skupiny EIB 
zosúladiť všetky svoje finančné činnosti s 
cieľmi Parížskej dohody a poskytnúť aspoň 
50 % finančných prostriedkov EIB na 
opatrenia v oblasti klímy; vyzýva EIB, aby 
vo svojom finančnom portfóliu naďalej 
rozširovala ochranu a zachovanie 
biodiverzity; vyzýva Komisiu, aby 
spolupracovala s členskými štátmi a 
finančným sektorom s cieľom zosúladiť ich 
činnosti s Parížskou dohodou a aby zvážila 
ochranu biodiverzity pri finančných 
transakciách a investíciách na úrovni EÚ aj 
mimo nej;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 136
Catherine Chabaud, María Soraya Rodríguez Ramos, Nils Torvalds

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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19. víta rozhodnutie skupiny EIB 
zosúladiť všetky svoje finančné činnosti s 
cieľmi Parížskej dohody a poskytnúť aspoň 
50 % finančných prostriedkov EIB na 
opatrenia v oblasti klímy; vyzýva Komisiu, 
aby spolupracovala s členskými štátmi a 
finančným sektorom s cieľom zosúladiť ich 
činnosti s Parížskou dohodou a aby zvážila 
ochranu biodiverzity pri finančných 
transakciách a investíciách na úrovni EÚ 
aj mimo nej;

19. víta rozhodnutie skupiny EIB 
zosúladiť všetky svoje finančné činnosti s 
cieľmi Parížskej dohody a poskytnúť aspoň 
50 % finančných prostriedkov EIB na 
opatrenia v oblasti klímy; vyzýva Komisiu, 
aby spolupracovala s členskými štátmi a 
finančným sektorom s cieľom zosúladiť ich 
činnosti s Parížskou dohodou a zabezpečiť 
preskúmanie finančných transakcií a 
investícií z hľadiska klímy a biodiverzity, 
a to na úrovni EÚ aj mimo nej;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 137
César Luena, Eric Andrieu, Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Jytte Guteland, 
Manuel Pizarro, Mohammed Chahim, Monika Beňová, Delara Burkhardt, Cristina 
Maestre Martín De Almagro, Nicolás González Casares, Javi López, Sylwia Spurek

Návrh uznesenia
Odsek 19 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19a. poukazuje na to, že medzinárodné 
organizácie ako Medzinárodný menový 
fond (MMF), Program OSN pre životné 
prostredie a OECD súhlasia s tým, že 
environmentálne zdaňovanie je 
základným nástrojom pri riešení 
environmentálnych problémov, ako je 
strata biodiverzity; víta iniciatívy, ako 
napríklad sieť ekologickej fiškálnej 
politiky Programu OSN pre životné 
prostredie a Medzinárodného menového 
fondu (MMF), ktorých cieľom je uľahčiť 
výmenu poznatkov a dialóg o ekologickej 
fiškálnej reforme; upozorňuje na cieľ z 
Aichi č. 3 a na potrebu pozitívnych 
stimulov na ochranu a udržateľné 
využívanie biodiverzity, ako aj cieľ 
udržateľného rozvoja č. 15 a potrebu 
mobilizovať a výrazne zvýšiť finančné 
prostriedky zo všetkých zdrojov na 
zachovanie a udržateľné využívanie 
biodiverzity a ekosystémov; zdôrazňuje 
preto potenciál spravodlivého 
environmentálneho zdaňovania, ktoré je v 
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súlade so zásadou „znečisťovateľ platí“ 
ako spôsobom znižovania škôd na 
životnom prostredí a vytvárania 
finančných zdrojov na ochranu prírody; 
vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby vo 
väčšej miere využívali environmentálne 
zdaňovanie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 138
María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Martin Hojsík, Fredrick Federley, 
Nils Torvalds, Pascal Canfin

Návrh uznesenia
Odsek 19 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19a. so znepokojením konštatuje, že len 
8,3 % celkových finančných záväzkov 
súvisí s odvrátením úpadku biodiverzity, 
čo je najnižší podiel od roku 2015, a to 
napriek pozorovanej bezprecedentnej a 
zrýchľujúcej sa miere zániku druhov; 
vyzýva Komisiu, aby vyčlenila viac zdrojov 
s cieľom zabezpečiť dlhodobú a súdržnú 
ochranu biodiverzity v celej Únii; trvá na 
tom, aby sa nový VFR opieral o 
spoľahlivú metodiku s cieľom sledovať 
biodiverzitu a zamedziť riziku 
nadhodnotenia opatrení v oblasti 
biodiverzity;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 139
Catherine Chabaud, María Soraya Rodríguez Ramos, Nils Torvalds

Návrh uznesenia
Odsek 19 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19a. vyzýva Komisiu, aby analyzovala a 
posúdila, či by zavedenie „ceny prírody“, 
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v ktorej by sa odrážal prínos prírody k 
hospodárskemu rastu, umožnilo obmedziť 
a zracionalizovať využívanie a vplyv na 
druhy a ekosystémy, a tým prispieť k 
zastaveniu straty biodiverzity;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 140
Pascal Canfin, Martin Hojsík, Irena Joveva, Frédérique Ries, Susana Solís Pérez, Nils 
Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir

Návrh uznesenia
Podnadpis 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Lesníctvo a poľnohospodárstvo a pôda Lesné hospodárstvo a poľnohospodárstvo 
a rybárstvo a pôda

Or. en

Pozmeňujúci návrh 141
Catherine Chabaud, María Soraya Rodríguez Ramos, Nils Torvalds

Návrh uznesenia
Podnadpis 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Lesníctvo a poľnohospodárstvo a pôda Lesné hospodárstvo a poľnohospodárstvo 
a pôda a rybárstvo

Or. en

Pozmeňujúci návrh 142
Martin Hojsík, María Soraya Rodríguez Ramos

Návrh uznesenia
Podnadpis 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Lesníctvo a poľnohospodárstvo a pôda Lesné hospodárstvo, poľnohospodárstvo a 
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pôda

Or. en

Pozmeňujúci návrh 143
Agnès Evren

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. zdôrazňuje, že poľnohospodárske 
činnosti, zdravá pôda a zachovanie 
biodiverzity sú úzko prepojené; 
zdôrazňuje, že udržateľné lesné 
hospodárstvo a poľnohospodárstvo vo 
veľkej miere prispievajú k rozmanitosti 
druhov, biotopov a ekosystémov a znižujú 
vplyv zmeny klímy;

20. zdôrazňuje, že poľnohospodárske 
činnosti, zdravá pôda a zachovanie 
biodiverzity sú úzko prepojené; 
zdôrazňuje, že udržateľné lesné 
hospodárstvo a poľnohospodárstvo vo 
veľkej miere prispievajú k rozmanitosti 
druhov, biotopov a ekosystémov a znižujú 
vplyv zmeny klímy, a to najmä absorpciou 
a sekvestráciou uhlíka; berie na vedomie 
kľúčovú úlohu, ktorú biodiverzita 
zohráva pri zachovávaní 
poľnohospodárskej výroby a potravinovej 
bezpečnosti, najmä pokiaľ ide o 
opeľovače;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 144
Ville Niinistö, Silvia Modig, Sirpa Pietikäinen, Eleonora Evi

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. zdôrazňuje, že poľnohospodárske 
činnosti, zdravá pôda a zachovanie 
biodiverzity sú úzko prepojené; 
zdôrazňuje, že udržateľné lesné 
hospodárstvo a poľnohospodárstvo vo 
veľkej miere prispievajú k rozmanitosti 
druhov, biotopov a ekosystémov a znižujú 
vplyv zmeny klímy;

20. zdôrazňuje, že poľnohospodárske 
činnosti, zdravá pôda a zachovanie 
biodiverzity sú úzko prepojené; 
zdôrazňuje, že poľnohospodárske a 
lesnícke postupy sa musia zlepšiť a musia 
byť udržateľné, aby sa minimalizovali 
negatívne vplyvy, ktoré v súčasnosti majú 
na rôzne druhy, biotopy a ekosystémy, a 
aby sa znížil ich vplyv na zmenu klímy;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 145
Michal Wiezik

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. zdôrazňuje, že poľnohospodárske 
činnosti, zdravá pôda a zachovanie 
biodiverzity sú úzko prepojené; 
zdôrazňuje, že udržateľné lesné 
hospodárstvo a poľnohospodárstvo vo 
veľkej miere prispievajú k rozmanitosti 
druhov, biotopov a ekosystémov a znižujú 
vplyv zmeny klímy;

20. zdôrazňuje, že poľnohospodárske 
činnosti, zdravá pôda a zachovanie 
biodiverzity sú úzko prepojené; 
zdôrazňuje, že tradičné formy využívania 
pôdy, extenzívne hospodárenie a 
hospodárenie blízke prírode vo veľkej 
miere prispievajú k rozmanitosti druhov, 
biotopov a ekosystémov a znižujú vplyv 
zmeny klímy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 146
Pascal Canfin, Martin Hojsík, Irena Joveva, Frédérique Ries, Susana Solís Pérez, Nils 
Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. zdôrazňuje, že poľnohospodárske 
činnosti, zdravá pôda a zachovanie 
biodiverzity sú úzko prepojené; 
zdôrazňuje, že udržateľné lesné 
hospodárstvo a poľnohospodárstvo vo 
veľkej miere prispievajú k rozmanitosti 
druhov, biotopov a ekosystémov a znižujú 
vplyv zmeny klímy;

20. zdôrazňuje, že poľnohospodárske 
činnosti, zdravá pôda a zachovanie 
biodiverzity sú úzko prepojené; 
zdôrazňuje, že agroekologické postupy, 
lesné hospodárstvo a udržateľné rybárstvo 
vo veľkej miere prispievajú k rozmanitosti 
druhov, biotopov a ekosystémov a znižujú 
vplyv zmeny klímy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 147
Catherine Chabaud, María Soraya Rodríguez Ramos, Nils Torvalds
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Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. zdôrazňuje, že poľnohospodárske 
činnosti, zdravá pôda a zachovanie 
biodiverzity sú úzko prepojené; 
zdôrazňuje, že udržateľné lesné 
hospodárstvo a poľnohospodárstvo vo 
veľkej miere prispievajú k rozmanitosti 
druhov, biotopov a ekosystémov a znižujú 
vplyv zmeny klímy;

20. zdôrazňuje, že poľnohospodárske a 
rybárske činnosti, zdravá pôda a 
zachovanie biodiverzity sú úzko prepojené; 
zdôrazňuje, že udržateľné lesné 
hospodárstvo a poľnohospodárstvo vo 
veľkej miere prispievajú k rozmanitosti 
druhov, biotopov a ekosystémov a znižujú 
vplyv zmeny klímy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 148
Michal Wiezik

Návrh uznesenia
Odsek 20 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20a. zdôrazňuje, že žiadny substitučný 
účinok produktov lesného hospodárstva 
nemôže nahradiť stratu pralesov a 
primárnych lesov, ktoré boli uznané ako 
nenahraditeľné3a a ktoré by sa mali 
chrániť právnymi nástrojmi a 
stimulačnými nástrojmi, ktoré sa 
zameriavajú na ich komplexnosť, 
prepojenosť a reprezentatívnosť;
_________________
3a Oznámenie o posilnení opatrení EÚ na 
ochranu a obnovu svetových lesov 
(COM(2019) 352 final).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 149
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Daniela Rondinelli

Návrh uznesenia
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Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. berie však na vedomie negatívny 
vplyv intenzívneho poľnohospodárstva na 
biodiverzitu; vyzýva zmluvné strany, aby 
sa pevne zaviazali k udržateľnému 
poľnohospodárstvu a lesnému 
hospodárstvu, k čomu patria aj 
požiadavky na udržateľné používanie 
prípravkov na ochranu rastlín a stratégie 
na zabezpečenie ochrany pôdy a biotopov; 
vyzýva Komisiu, členské štáty a regionálne 
vlády, aby zvýšili podporu odvetví 
poľnohospodárstva a lesného 
hospodárstva pri prechode na udržateľné 
postupy;

21. berie však na vedomie negatívny 
vplyv intenzívneho poľnohospodárstva na 
biodiverzitu; poukazuje na to, že 
intenzívny chov hospodárskych zvierat 
predstavuje podľa odhadov Komisie 78 % 
celkového negatívneho vplyvu 
poľnohospodárstva na biodiverzitu; 
zdôrazňuje, že biodiverzita vo všeobecnosti 
klesá, keď rastie intenzita 
poľnohospodárstva, a že 
poľnohospodárstvo sa stáva čoraz viac 
priemyselným a oveľa viac sa zameriava 
na jediný vysokoproduktívny druh alebo 
odrodu, čoho následkom je okrem iného 
intenzívnejšie používanie chemických 
látok; vyzýva zmluvné strany, aby sa 
pevne zaviazali k lesnému hospodárstvu a 
udržateľnému a ekologickému 
poľnohospodárstvu vrátane prijatia 
stratégií a výrazného zlepšenia 
existujúcich právnych predpisov a 
požiadaviek s cieľom zlepšiť uplatňovanie 
najúčinnejších agronomických postupov 
zameraných na vylúčenie používania 
škodlivých prípravkov na ochranu rastlín a 
tým zabezpečiť úplnú ochranu ľudského 
zdravia, pôdy a biotopov; vyzýva Komisiu, 
členské štáty a regionálne vlády, aby 
prestali financovať intenzívny chov 
hospodárskych zvierat a monokultúrne 
poľnohospodárstvo, zvýšili podporu 
udržateľných postupov v 
poľnohospodárstve a lesnom 
hospodárstve a aby podporovali zdravý 
životný štýl a stravovacie návyky založené 
na nižšej spotrebe výrobkov živočíšneho 
pôvodu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 150
Catherine Chabaud, María Soraya Rodríguez Ramos, Pascal Canfin, Nils Torvalds

Návrh uznesenia
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Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. berie však na vedomie negatívny 
vplyv intenzívneho poľnohospodárstva na 
biodiverzitu; vyzýva zmluvné strany, aby 
sa pevne zaviazali k udržateľnému 
poľnohospodárstvu a lesnému 
hospodárstvu, k čomu patria aj požiadavky 
na udržateľné používanie prípravkov na 
ochranu rastlín a stratégie na zabezpečenie 
ochrany pôdy a biotopov; vyzýva Komisiu, 
členské štáty a regionálne vlády, aby 
zvýšili podporu odvetví poľnohospodárstva 
a lesného hospodárstva pri prechode na 
udržateľné postupy;

21. berie však na vedomie negatívny 
vplyv intenzívneho poľnohospodárstva a 
intenzívneho rybárstva na biodiverzitu; 
vyzýva zmluvné strany, aby sa pevne 
zaviazali k udržateľnému 
poľnohospodárstvu, lesnému hospodárstvu 
a rybárstvu, k čomu patria aj požiadavky 
na udržateľné používanie prípravkov na 
ochranu rastlín, stratégie na zabezpečenie 
ochrany pôdy a biotopov a zvýšená 
selektivita s cieľom znížiť kumulovaný 
vplyv na morské a pobrežné ekosystémy a 
prispieť k obnove populácií rýb v citlivých 
oblastiach a oblastiach nadmerného 
rybolovu; vyzýva Komisiu, členské štáty a 
regionálne vlády, aby zvýšili podporu 
odvetví poľnohospodárstva, lesného 
hospodárstva a rybárstva pri prechode na 
udržateľné postupy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 151
César Luena, Eric Andrieu, Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Jytte Guteland, 
Manuel Pizarro, Mohammed Chahim, Monika Beňová, Delara Burkhardt, Cristina 
Maestre Martín De Almagro, Nicolás González Casares, Javi López, Sylwia Spurek

Návrh uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. berie však na vedomie negatívny 
vplyv intenzívneho poľnohospodárstva na 
biodiverzitu; vyzýva zmluvné strany, aby 
sa pevne zaviazali k udržateľnému 
poľnohospodárstvu a lesnému 
hospodárstvu, k čomu patria aj požiadavky 
na udržateľné používanie prípravkov na 
ochranu rastlín a stratégie na zabezpečenie 
ochrany pôdy a biotopov; vyzýva Komisiu, 
členské štáty a regionálne vlády, aby 
zvýšili podporu odvetví poľnohospodárstva 
a lesného hospodárstva pri prechode na 

21. berie však na vedomie negatívny 
vplyv intenzívneho poľnohospodárstva a 
používania pesticídov na biodiverzitu; 
vyzýva preto Komisiu a zmluvné strany, 
aby sa pevne zaviazali k udržateľnému 
poľnohospodárstvu a lesnému 
hospodárstvu, k čomu patria aj požiadavky 
na udržateľné používanie prípravkov na 
ochranu rastlín a zníženie ich používania, 
ako aj stratégie na zabezpečenie ochrany 
pôdy a biotopov; vyzýva Komisiu, aby 
navrhla ambiciózny záväzný celoúniový 
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udržateľné postupy; cieľ znižovania používania pesticídov, a 
vyzýva Komisiu, členské štáty a regionálne 
vlády, aby zvýšili podporu odvetví 
poľnohospodárstva a lesného hospodárstva 
pri prechode na udržateľné postupy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 152
Pascal Canfin, Susana Solís Pérez

Návrh uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. berie však na vedomie negatívny 
vplyv intenzívneho poľnohospodárstva na 
biodiverzitu; vyzýva zmluvné strany, aby 
sa pevne zaviazali k udržateľnému 
poľnohospodárstvu a lesnému 
hospodárstvu, k čomu patria aj požiadavky 
na udržateľné používanie prípravkov na 
ochranu rastlín a stratégie na zabezpečenie 
ochrany pôdy a biotopov; vyzýva Komisiu, 
členské štáty a regionálne vlády, aby 
zvýšili podporu odvetví poľnohospodárstva 
a lesného hospodárstva pri prechode na 
udržateľné postupy;

21. berie však na vedomie negatívny 
vplyv intenzívneho poľnohospodárstva na 
biodiverzitu; vyzýva zmluvné strany, aby 
sa pevne zaviazali k udržateľnému 
poľnohospodárstvu a lesnému 
hospodárstvu, k čomu patria aj požiadavky 
na udržateľné používanie prípravkov na 
ochranu rastlín, ako aj zníženie používania 
pesticídov, a stratégie na zabezpečenie 
ochrany pôdy a biotopov; vyzýva Komisiu, 
členské štáty a regionálne vlády, aby 
zvýšili podporu odvetví poľnohospodárstva 
a lesného hospodárstva pri prechode na 
udržateľné postupy, s cieľom zastaviť 
negatívny vplyv EÚ na stratu primárnych 
lesov a ich degradáciu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 153
Martin Hojsík, María Soraya Rodríguez Ramos

Návrh uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. berie však na vedomie negatívny 
vplyv intenzívneho poľnohospodárstva na 
biodiverzitu; vyzýva zmluvné strany, aby 

21. berie však na vedomie negatívny 
vplyv intenzívneho poľnohospodárstva na 
biodiverzitu; vyzýva zmluvné strany, aby 
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sa pevne zaviazali k udržateľnému 
poľnohospodárstvu a lesnému 
hospodárstvu, k čomu patria aj požiadavky 
na udržateľné používanie prípravkov na 
ochranu rastlín a stratégie na zabezpečenie 
ochrany pôdy a biotopov; vyzýva Komisiu, 
členské štáty a regionálne vlády, aby 
zvýšili podporu odvetví poľnohospodárstva 
a lesného hospodárstva pri prechode na 
udržateľné postupy;

sa pevne zaviazali k udržateľnému 
poľnohospodárstvu a lesnému 
hospodárstvu, k čomu patria aj požiadavky 
a stratégie na udržateľné používanie 
prípravkov na ochranu rastlín, živín, na 
ochranu pôdy, biotopov a druhov, ktoré 
poskytujú dôležité ekosystémové služby, 
ako je opeľovanie; vyzýva Komisiu, 
členské štáty a regionálne vlády, aby 
zvýšili podporu odvetví poľnohospodárstva 
a lesného hospodárstva pri prechode na 
udržateľné postupy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 154
Michal Wiezik

Návrh uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. berie však na vedomie negatívny 
vplyv intenzívneho poľnohospodárstva na 
biodiverzitu; vyzýva zmluvné strany, aby 
sa pevne zaviazali k udržateľnému 
poľnohospodárstvu a lesnému 
hospodárstvu, k čomu patria aj požiadavky 
na udržateľné používanie prípravkov na 
ochranu rastlín a stratégie na zabezpečenie 
ochrany pôdy a biotopov; vyzýva Komisiu, 
členské štáty a regionálne vlády, aby 
zvýšili podporu odvetví poľnohospodárstva 
a lesného hospodárstva pri prechode na 
udržateľné postupy;

21. berie však na vedomie negatívny 
vplyv intenzívneho poľnohospodárstva a 
lesného hospodárstva na biodiverzitu; 
vyzýva zmluvné strany, aby sa pevne 
zaviazali k poľnohospodárstvu a lesnému 
hospodárstvu, k čomu patria aj požiadavky 
na udržateľné používanie prípravkov na 
ochranu rastlín a organických a 
minerálnych hnojív, a stratégie na 
zabezpečenie ochrany pôdy a biotopov; 
vyzýva Komisiu, členské štáty a regionálne 
vlády, aby zvýšili podporu odvetví 
poľnohospodárstva a lesného hospodárstva 
pri prechode na udržateľné postupy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 155
Jessica Polfjärd

Návrh uznesenia
Odsek 21
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. berie však na vedomie negatívny 
vplyv intenzívneho poľnohospodárstva na 
biodiverzitu; vyzýva zmluvné strany, aby 
sa pevne zaviazali k udržateľnému 
poľnohospodárstvu a lesnému 
hospodárstvu, k čomu patria aj požiadavky 
na udržateľné používanie prípravkov na 
ochranu rastlín a stratégie na zabezpečenie 
ochrany pôdy a biotopov; vyzýva Komisiu, 
členské štáty a regionálne vlády, aby 
zvýšili podporu odvetví poľnohospodárstva 
a lesného hospodárstva pri prechode na 
udržateľné postupy;

21. berie však na vedomie negatívny 
vplyv intenzívneho poľnohospodárstva na 
biodiverzitu; vyzýva zmluvné strany, aby 
sa pevne zaviazali k udržateľnému 
poľnohospodárstvu a lesnému 
hospodárstvu, k čomu patria aj požiadavky 
na udržateľné používanie prípravkov na 
ochranu rastlín a stratégie na zabezpečenie 
ochrany pôdy a biotopov; vyzýva Komisiu, 
členské štáty a regionálne vlády, aby 
zvýšili podporu odvetvia 
poľnohospodárstva a v relevantných 
prípadoch podporu odvetvia lesného 
hospodárstva pri prechode na udržateľné 
postupy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 156
Fredrick Federley

Návrh uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. berie však na vedomie negatívny 
vplyv intenzívneho poľnohospodárstva na 
biodiverzitu; vyzýva zmluvné strany, aby 
sa pevne zaviazali k udržateľnému 
poľnohospodárstvu a lesnému 
hospodárstvu, k čomu patria aj požiadavky 
na udržateľné používanie prípravkov na 
ochranu rastlín a stratégie na zabezpečenie 
ochrany pôdy a biotopov; vyzýva Komisiu, 
členské štáty a regionálne vlády, aby 
zvýšili podporu odvetví poľnohospodárstva 
a lesného hospodárstva pri prechode na 
udržateľné postupy;

21. berie však na vedomie negatívny 
vplyv neudržateľného poľnohospodárstva 
na biodiverzitu; vyzýva zmluvné strany, 
aby sa pevne zaviazali k udržateľnému 
poľnohospodárstvu a lesnému 
hospodárstvu, k čomu patria aj požiadavky 
na udržateľné používanie prípravkov na 
ochranu rastlín a stratégie na zabezpečenie 
ochrany pôdy a biotopov; vyzýva Komisiu, 
členské štáty a regionálne vlády, aby 
zvýšili podporu odvetví poľnohospodárstva 
a lesného hospodárstva pri prechode na 
udržateľné postupy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 157
Ville Niinistö, Silvia Modig, Sirpa Pietikäinen
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Návrh uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. berie však na vedomie negatívny 
vplyv intenzívneho poľnohospodárstva na 
biodiverzitu; vyzýva zmluvné strany, aby 
sa pevne zaviazali k udržateľnému 
poľnohospodárstvu a lesnému 
hospodárstvu, k čomu patria aj požiadavky 
na udržateľné používanie prípravkov na 
ochranu rastlín a stratégie na zabezpečenie 
ochrany pôdy a biotopov; vyzýva Komisiu, 
členské štáty a regionálne vlády, aby zvýšili 
podporu odvetví poľnohospodárstva a 
lesného hospodárstva pri prechode na 
udržateľné postupy;

21. berie na vedomie negatívne vplyvy 
intenzívneho poľnohospodárstva na 
biodiverzitu; vyzýva zmluvné strany, aby 
sa pevne zaviazali k udržateľným 
potravinovým systémom, 
poľnohospodárstvu a lesnému 
hospodárstvu, k čomu patria aj požiadavky 
na udržateľné používanie prípravkov na 
ochranu rastlín a stratégie na zabezpečenie 
ochrany pôdy a biotopov; vyzýva Komisiu, 
členské štáty a regionálne vlády, aby 
podporu, ktorú prideľujú 
poľnohospodárstvu a lesnému 
hospodárstvu, orientovali na udržateľné 
postupy a ekologické režimy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 158
María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Martin Hojsík

Návrh uznesenia
Odsek 21 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21a. zdôrazňuje, že Komisia v oznámení 
s názvom Posilnenie opatrení EÚ na 
ochranu a obnovu svetových lesov uznala, 
že spotreba EÚ predstavuje približne 10 % 
celosvetového podielu na odlesňovaní 
obsiahnutého v celkovej konečnej 
spotrebe; vyzýva Komisiu, aby zabezpečila 
spoločné chápanie dodávateľských 
reťazcov, ktoré neprispievajú k 
odlesňovaniu, s cieľom zvýšiť 
transparentnosť dodávateľského reťazca 
a minimalizovať riziko odlesňovania a 
degradácie lesov spojené s dovozom 
komodít do EÚ; vyzýva preto Komisiu, aby 
prijala nové právne predpisy, ktorými sa 
zabezpečí, že komodity a výrobky 
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uvádzané na trh EÚ budú udržateľné, 
vysledovateľné až k zdroju a nebudú mať 
nepriaznivý environmentálny ani sociálny 
vplyv, ako je odlesňovanie, degradácia 
lesov, premena alebo degradácia 
prirodzených ekosystémov alebo 
porušovanie ľudských práv; domnieva sa, 
že takéto právne predpisy by mali byť 
založené na zásade náležitej starostlivosti, 
aby sa identifikovali riziká a vplyvy 
týkajúce sa životného prostredia, sociálnej 
oblasti a ľudských práv, aby sa týmto 
rizikám a vplyvom predchádzalo a aby sa 
zmierňovali;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 159
Pascal Canfin, Martin Hojsík, Irena Joveva, Catherine Chabaud, Frédérique Ries, 
Susana Solís Pérez, Véronique Trillet-Lenoir

Návrh uznesenia
Odsek 15 h (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15h. vyzýva Komisiu, aby predložila 
akčný plán EÚ proti odlesňovaniu 
a degradácii lesov, ktorý by zahŕňal 
konkrétne regulačné opatrenia, ktoré 
zaručia, že nijaké dodávateľské reťazce 
ani finančné transakcie spojené s EÚ 
nebudú spôsobovať odlesňovanie 
a degradáciu lesov, a aby predložila aj 
akčný plán EÚ týkajúci sa palmového 
oleja; zastáva názor, že opatrenia EÚ 
zamerané na boj proti odlesňovaniu by sa 
mali zaoberať jeho hlavnými faktormi, 
ako sú palmový olej, sója, hovädzie mäso 
a kakao; žiada Komisiu, aby čo najskôr 
pristúpila k postupnému rušeniu všetkých 
biopalív s rizikom nepriamej zmeny 
využívania pôdy, ktoré sa používajú v 
Európe; vyzýva Komisiu, aby prijala 
jedinú jednotnú definíciu pojmu 
„neprispievať k odlesňovaniu“; 
zdôrazňuje, že výkonný podpredseda 
Frans Timmermans a komisár Virginius 
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Sinkevicius sa na svojich vypočutiach 
zaviazali, že v otázke dovozu spojeného s 
odlesňovaním a v otázke dodávateľských 
reťazcov, ktoré neprispievajú k 
odlesňovaniu, dosiahnu výsledky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 160
César Luena, Eric Andrieu, Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Demetris Papadakis, 
Jytte Guteland, Manuel Pizarro, Mohammed Chahim, Monika Beňová, Delara 
Burkhardt, Cristina Maestre Martín De Almagro, Nicolás González Casares, Javi 
López, Sylwia Spurek

Návrh uznesenia
Odsek 21 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21a. pripomína, že podľa oznámenia 
Komisie Posilnenie opatrení EÚ na 
ochranu a obnovu svetových lesov sú lesy 
nevyhnutné pre systémy na podporu života 
na našej planéte a pokrývajú 30 % 
pevniny Zeme a zahŕňajú 80 % jej 
biodiverzity; zdôrazňuje, že odlesňovanie 
je významnou príčinou úbytku 
biodiverzity; vyjadruje znepokojenie nad 
vplyvom spotreby EÚ na odlesňovanie, 
keďže EÚ je konečným spotrebiteľom 
10 % výrobkov spojených s odlesňovaním; 
vyzýva Komisiu, aby navrhla komplexný 
súbor opatrení na zníženie stopy, ktorú 
spotreba v EÚ zanecháva na pôde, pričom 
tento súbor opatrení by mal obsahovať 
právne predpisy, ktorými sa zabezpečia 
dodávateľské reťazce, ktoré neprispievajú 
k odlesňovaniu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 161
Ville Niinistö, Silvia Modig, Sirpa Pietikäinen, Eleonora Evi

Návrh uznesenia
Odsek 22 b (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22b. vyzýva Komisiu, aby predložila 
návrhy regulačných opatrení vrátane 
požiadaviek na náležitú starostlivosť 
uložených spoločnostiam a finančným 
inštitúciám, s cieľom zabezpečiť 
udržateľné reťazce dodávok produktov 
poľnohospodárstva a lesného 
hospodárstva umiestňovaných na trh, 
ktoré neprispievajú k odlesňovaniu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 162
Ville Niinistö, Silvia Modig, Sirpa Pietikäinen, Eleonora Evi

Návrh uznesenia
Odsek 21 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21a. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby finančne podporovali postupy 
poľnohospodárstva a lesného 
hospodárstva, ktoré sú súdržné s cieľmi v 
oblasti biodiverzity, ako sú integrovaná 
ochrana proti škodcom a integrované 
hospodárenie so živinami, ekologické 
poľnohospodárstvo, agroekologické 
postupy, postupy v oblasti ochrany pôdy a 
vody, pôdoochranné poľnohospodárstvo, 
agrolesníctvo, lesopastierstvo, riadenie 
zavlažovania, malé alebo roztrúsené 
systémy a postupy na zlepšenie dobrých 
životných podmienok zvierat;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 163
Michal Wiezik

Návrh uznesenia
Odsek 21 a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21a. pripomína vedecký konsenzus5a, 
pokiaľ ide o skutočnosť, že spoločná 
poľnohospodárska politika viedla k 
intenzifikácii poľnohospodárskych 
postupov a ku katastrofálnemu úbytku 
voľne žijúcich živočíchov a voľne 
rastúcich rastlín, a vyzýva európske 
inštitúcie, aby bezodkladne uskutočnili 
ďalekosiahlu reformu spoločnej 
poľnohospodárskej politiky;
_________________
5a Pozri otvorený list (ktorý podpísalo asi 
2500 vedcov), ktorý spoločne zaslali 
organizácie European Ornithologists 
Union, European Mammal Foundation, 
Societas Europaea Herpetologica, 
Sociates Europaea Lepidopterologica, 
Butterfly Conservation Europe, European 
Bird Census Council. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 164
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Daniela Rondinelli

Návrh uznesenia
Odsek 21 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21a. vyzýva Komisiu, aby prijala cielené 
legislatívne opatrenia zamerané na 
zastavenie spotreby a degradácie pôdy, s 
cieľom posilniť činnosť Únie pri plnení 
domácich a medzinárodných cieľov v 
oblasti zmeny klímy a biodiverzity;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 165
Ville Niinistö, Silvia Modig, Sirpa Pietikäinen, Eleonora Evi

Návrh uznesenia
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Odsek 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. poukazuje na to, že podľa odhadov 
svetovej populácie z júna 2019 sa očakáva, 
že svetová populácia narastie v najbližších 
30 rokoch o 2 miliardy ľudí, čím sa zvýši 
vplyv využívania pôdy na biodiverzitu a 
sekvestráciu uhlíka; vyzýva Komisiu, aby 
urýchlene využila potenciál zmierňovania a 
adaptácie, ktorý prináša obnova lesov, 
mokradí, rašelinísk, trávnych porastov a 
pobrežných ekosystémov a začlenila 
ochranu prírody do všetkých príslušných 
politík a programov EÚ;

22. poukazuje na to, že podľa odhadov 
svetovej populácie z júna 2019 sa očakáva, 
že svetová populácia narastie v najbližších 
30 rokoch o 2 miliardy ľudí, čím sa zvýši 
vplyv využívania pôdy na biodiverzitu a 
sekvestráciu uhlíka; vyzýva Komisiu, aby 
urýchlene využila potenciál zmierňovania a 
adaptácie, ktorý prináša obnova lesov, 
mokradí, rašelinísk, trávnych porastov a 
pobrežných ekosystémov, začlenila 
ochranu prírody do všetkých príslušných 
politík a programov EÚ a prijala právne 
záväzné ciele na obdobie do roku 2030 
týkajúce sa obnovy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 166
María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Martin Hojsík, Fredrick Federley, 
Nils Torvalds

Návrh uznesenia
Odsek 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. poukazuje na to, že podľa odhadov 
svetovej populácie z júna 2019 sa očakáva, 
že svetová populácia narastie v najbližších 
30 rokoch o 2 miliardy ľudí, čím sa zvýši 
vplyv využívania pôdy na biodiverzitu a 
sekvestráciu uhlíka; vyzýva Komisiu, aby 
urýchlene využila potenciál zmierňovania 
a adaptácie, ktorý prináša obnova lesov, 
mokradí, rašelinísk, trávnych porastov a 
pobrežných ekosystémov a začlenila 
ochranu prírody do všetkých príslušných 
politík a programov EÚ;

22. poukazuje na to, že podľa odhadov 
svetovej populácie z júna 2019 sa očakáva, 
že svetová populácia narastie v najbližších 
30 rokoch o 2 miliardy ľudí, čím sa zvýši 
vplyv využívania pôdy na biodiverzitu a 
sekvestráciu uhlíka; konštatuje však, že 
zvyšovanie straty biodiverzity ohrozuje 
potravinovú bezpečnosť a výživu; vyzýva 
zmluvné strany, aby podporovali 
udržateľné využívanie biodiverzity v 
programoch, ktoré prispievajú k 
potravinovej bezpečnosti a zlepšeniu 
ľudskej výživy, a aby zároveň prispievali k 
dosiahnutiu cieľov udržateľného rozvoja 
a osobitnú pozornosť venovali cieľu 
udržateľného rozvoja č. 2 – Úplné 
odstránenie hladu;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 167
Michal Wiezik

Návrh uznesenia
Odsek 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. poukazuje na to, že podľa odhadov 
svetovej populácie z júna 2019 sa očakáva, 
že svetová populácia narastie v najbližších 
30 rokoch o 2 miliardy ľudí, čím sa zvýši 
vplyv využívania pôdy na biodiverzitu a 
sekvestráciu uhlíka; vyzýva Komisiu, aby 
urýchlene využila potenciál zmierňovania a 
adaptácie, ktorý prináša obnova lesov, 
mokradí, rašelinísk, trávnych porastov a 
pobrežných ekosystémov a začlenila 
ochranu prírody do všetkých príslušných 
politík a programov EÚ;

22. poukazuje na to, že podľa odhadov 
svetovej populácie z júna 2019 sa očakáva, 
že svetová populácia narastie v najbližších 
30 rokoch o 2 miliardy ľudí, čím sa zvýši 
vplyv využívania pôdy na biodiverzitu a 
sekvestráciu uhlíka; vyzýva Komisiu, aby 
urýchlene využila potenciál zmierňovania a 
adaptácie, ktorý prináša ochrana lesov, 
mokradí, rašelinísk a trávnych porastov a 
obnova degradovaných lesov, mokradí, 
rašelinísk, trávnych porastov a pobrežných 
ekosystémov, a začlenila ochranu prírody 
do všetkých príslušných politík a 
programov EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 168
Pascal Canfin, Martin Hojsík, Irena Joveva, Catherine Chabaud, Frédérique Ries, 
Susana Solís Pérez, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir, María Soraya Rodríguez 
Ramos

Návrh uznesenia
Odsek 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. poukazuje na to, že podľa odhadov 
svetovej populácie z júna 2019 sa očakáva, 
že svetová populácia narastie v najbližších 
30 rokoch o 2 miliardy ľudí, čím sa zvýši 
vplyv využívania pôdy na biodiverzitu a 
sekvestráciu uhlíka; vyzýva Komisiu, aby 
urýchlene využila potenciál zmierňovania a 
adaptácie, ktorý prináša obnova lesov, 
mokradí, rašelinísk, trávnych porastov a 

22. poukazuje na to, že podľa odhadov 
svetovej populácie z júna 2019 sa očakáva, 
že svetová populácia narastie v najbližších 
30 rokoch o 2 miliardy ľudí, čím sa zvýši 
vplyv využívania pôdy a mora na 
biodiverzitu a sekvestráciu uhlíka; vyzýva 
Komisiu, aby urýchlene využila potenciál 
zmierňovania a adaptácie, ktorý prináša 
obnova lesov, mokradí, rašelinísk, trávnych 
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pobrežných ekosystémov a začlenila 
ochranu prírody do všetkých príslušných 
politík a programov EÚ;

porastov a pobrežných ekosystémov a 
začlenila ochranu prírody a zastavenie 
nadmerného rybolovu do všetkých 
príslušných politík a programov EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 169
Jessica Polfjärd

Návrh uznesenia
Odsek 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. poukazuje na to, že podľa odhadov 
svetovej populácie z júna 2019 sa očakáva, 
že svetová populácia narastie v najbližších 
30 rokoch o 2 miliardy ľudí, čím sa zvýši 
vplyv využívania pôdy na biodiverzitu a 
sekvestráciu uhlíka; vyzýva Komisiu, aby 
urýchlene využila potenciál zmierňovania a 
adaptácie, ktorý prináša obnova lesov, 
mokradí, rašelinísk, trávnych porastov a 
pobrežných ekosystémov a začlenila 
ochranu prírody do všetkých príslušných 
politík a programov EÚ;

22. poukazuje na to, že podľa odhadov 
svetovej populácie z júna 2019 sa očakáva, 
že svetová populácia narastie v najbližších 
30 rokoch o 2 miliardy ľudí, čím sa zvýši 
vplyv využívania pôdy na biodiverzitu a 
sekvestráciu uhlíka; vyzýva Komisiu, aby 
urýchlene využila potenciál zmierňovania a 
adaptácie, ktorý prináša obnova lesov, 
mokradí, rašelinísk, trávnych porastov a 
pobrežných ekosystémov, a to 
predovšetkým mimo EÚ, a začlenila 
ochranu prírody do všetkých príslušných 
politík a programov EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 170
Mick Wallace

Návrh uznesenia
Odsek 22 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22a. zdôrazňuje, že mnohé politiky 
zmierňovania zmeny klímy v EÚ, najmä v 
oblasti sekvestrácie uhlíka 
prostredníctvom komerčného lesného 
hospodárstva, mali doteraz nepriaznivý 
vplyv na biodiverzitu; konštatuje, že tieto 
politiky mali aj sociálne dôsledky, pretože 
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mali vplyv na miestne spoločenstvá a 
vzťah ľudí k prírodnému prostrediu; 
zdôrazňuje, že riešenia blízke prírode sú 
najdôležitejším nástrojom adaptácie na 
zmenu klímy a zmiernenia zmeny klímy, 
ako aj na podporu biodiverzity, a že tieto 
riešenia musia podporovať zdravé 
ekosystémy, ktoré rešpektujú pôvodné 
druhy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 171
Ville Niinistö, Silvia Modig, Sirpa Pietikäinen, Eleonora Evi

Návrh uznesenia
Odsek 22 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22a. zdôrazňuje, že odlesňovanie je 
hlavnou príčinou celosvetového úbytku 
biodiverzity a že emisie z LULUCF 
(využívanie pôdy, zmeny vo využívaní 
pôdy a lesné hospodárstvo) spôsobené 
odlesňovaním sú významnou príčinou 
zmeny klímy; zdôrazňuje, že politiky v 
oblasti lesného hospodárstva musia byť 
súdržné, bojovať v rovnakej miere proti 
strate biodiverzity a proti zmene klímy a 
zvyšovať prirodzené záchyty uhlíka v EÚ 
a zároveň chrániť, zachovávať a 
posilňovať biodiverzitu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 172
Michal Wiezik

Návrh uznesenia
Odsek 22 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22a. požaduje, aby sa v rámci stratégie 
EÚ v oblasti biodiverzity zabezpečila 



PE642.918v01-00 96/118 AM\1190947SK.docx

SK

prísna ochrana primárnych a 
komplexných lesov a pralesov, mokradí, 
trávnych porastov bohatých na rôzne 
druhy, pobrežných ekosystémov, 
problémových oblastí biodiverzity a 
veľkých zásobární uhlíka, a to aspoň na 
piatich percentách územia EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 173
María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Martin Hojsík, Fredrick Federley, 
Caroline Voaden, Pascal Canfin

Návrh uznesenia
Odsek 22 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22a. vyzýva Komisiu, aby urýchlene 
využila potenciál zmierňovania a 
adaptácie, ktorý prináša obnova lesov, 
mokradí, rašelinísk, trávnych porastov a 
pobrežných ekosystémov, a začlenila 
ochranu prírody do všetkých príslušných 
politík a programov EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 174
Mick Wallace

Návrh uznesenia
Odsek 22 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22b. zdôrazňuje nepriaznivé účinky, 
ktoré má intenzívne poľnohospodárstvo 
na biodiverzitu, najmä používanie 
pesticídov a herbicídov, GMO a 
monokultúry, ktoré majú nepriaznivý 
vplyv na voľne žijúce živočíchy a rastliny, 
genetickú diverzitu rastlín, pôdnych 
mikroorganizmov, vtákov a hmyzu, najmä 
včiel; poznamenáva, že každému 
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desiatemu druhu včiel v Európe hrozí 
vyhynutie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 175
María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Martin Hojsík, Fredrick Federley, 
Caroline Voaden, Nils Torvalds, Pascal Canfin

Návrh uznesenia
Odsek 23

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23. poznamenáva, že znečistenie, 
rozširovanie miest, zástavba pôdy a ničenie 
biotopov sú ďalšími hlavnými príčinami 
ničenia biodiverzity; pripomína, že z 
globálneho posúdenia biodiverzity a 
ekosystémov v rámci IPBES vyplýva, že 
od roku 1992 sa plocha mestských oblastí 
zdvojnásobila; požaduje lepšie posúdenie 
úlohy mestských oblastí a miest pri 
zachovávaní biodiverzity a lepšie zapojenie 
miest a miestnych orgánov do 
vymedzovania politík v oblasti ochrany 
biodiverzity;

23. poznamenáva, že znečistenie, 
rozširovanie miest, zástavba pôdy a ničenie 
biotopov sú ďalšími hlavnými príčinami 
ničenia biodiverzity; pripomína, že z 
globálneho posúdenia biodiverzity a 
ekosystémov v rámci IPBES vyplýva, že 
od roku 1992 sa plocha mestských oblastí 
zdvojnásobila; požaduje lepšie posúdenie 
úlohy mestských oblastí a miest pri 
zachovávaní biodiverzity a lepšie zapojenie 
miest a miestnych orgánov do 
vymedzovania politík v oblasti ochrany a 
zachovania biodiverzity a ekosystémových 
služieb, ako aj do monitorovania, 
podávania správ a overovania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 176
Pascal Canfin, Martin Hojsík, Irena Joveva, Catherine Chabaud, Frédérique Ries, 
Susana Solís Pérez, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir

Návrh uznesenia
Odsek 23

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23. poznamenáva, že znečistenie, 
rozširovanie miest, zástavba pôdy a ničenie 
biotopov sú ďalšími hlavnými príčinami 
ničenia biodiverzity; pripomína, že z 
globálneho posúdenia biodiverzity a 

23. poznamenáva, že znečistenie, 
rozširovanie miest, zástavba pôdy a ničenie 
biotopov sú ďalšími hlavnými príčinami 
ničenia biodiverzity; pripomína, že z 
globálneho posúdenia biodiverzity a 
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ekosystémov v rámci IPBES vyplýva, že 
od roku 1992 sa plocha mestských oblastí 
zdvojnásobila; požaduje lepšie posúdenie 
úlohy mestských oblastí a miest pri 
zachovávaní biodiverzity a lepšie zapojenie 
miest a miestnych orgánov do 
vymedzovania politík v oblasti ochrany 
biodiverzity;

ekosystémov v rámci IPBES vyplýva, že 
od roku 1992 sa plocha mestských oblastí 
zdvojnásobila a že dvaja z troch 
obyvateľov EÚ žijú vo veľkých mestských 
oblastiach; požaduje lepšie posúdenie 
úlohy mestských oblastí a miest pri 
zachovávaní biodiverzity a lepšie zapojenie 
miest a miestnych orgánov do 
vymedzovania politík v oblasti ochrany 
biodiverzity;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 177
María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Martin Hojsík, Fredrick Federley, 
Caroline Voaden, Nils Torvalds, Pascal Canfin

Návrh uznesenia
Odsek 23 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23a. trvá na tom, že potenciál miest 
prispieť k ochrane biodiverzity a 
ekosystémových služieb je podceňovaný; 
pripomína, že posilnenie prínosov z 
biodiverzity, ekosystémových služieb a 
mestskej zelenej infraštruktúry v mestách 
a prímestských oblastiach zlepší ľudské 
zdravie; vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby podporovali začlenenie a ďalšiu 
integráciu biodiverzity a ekosystémových 
funkcií do projektovania miest, politiky a 
plánovania miest pri súčasnom znižovaní 
emisií uhlíka a zlepšovaní adaptácie na 
zmenu klímy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 178
Pascal Canfin, Martin Hojsík, Irena Joveva, Catherine Chabaud, Frédérique Ries, 
Susana Solís Pérez, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir, María Soraya Rodríguez 
Ramos

Návrh uznesenia
Odsek 23 a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23a. konštatuje, že mestské oblasti 
môžu v EÚ zohrávať transformačnú 
úlohu z hľadiska biodiverzity; zdôrazňuje, 
že znečistenie plastmi a znečistenie vody 
sú dôležitými faktormi straty biodiverzity; 
domnieva sa, že silné obehové 
hospodárstvo by v kontexte nového 
akčného plánu pre obehové hospodárstvo 
mohlo napomáhať úsilie EÚ o ochranu 
biodiverzity;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 179
Catherine Chabaud, María Soraya Rodríguez Ramos, Pascal Canfin, Nils Torvalds

Návrh uznesenia
Odsek 23 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23a. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
znečistenie plastmi a difúzne znečistenie, 
napríklad z čistiarní odpadových vôd, 
farmaceutických výrobkov a 
neudržateľných poľnohospodárskych 
postupov, ako je intenzívne používanie 
živín, výrazne ovplyvňujú zdravie 
ekosystémov v oceánoch;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 180
María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Martin Hojsík, Pascal Canfin

Návrh uznesenia
Odsek 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. vyzýva na hĺbkovú analýzu 
všetkých chránených oblastí EÚ, ktoré sa 
týkajú potreby zlepšenia a/alebo rozšírenia 

24. požaduje hĺbkovú analýzu všetkých 
chránených oblastí EÚ, pokiaľ ide o 
potrebu zlepšiť a/alebo rozšíriť tieto 
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týchto oblastí; zdôrazňuje, že vzhľadom na 
nedávnu správu IPCC o oceáne a kryosfére 
v meniacej sa klíme je potrebné komplexné 
posúdenie morských chránených oblastí 
EÚ;

oblasti; zdôrazňuje, že vzhľadom na 
nedávnu správu IPCC o oceáne a kryosfére 
v meniacej sa klíme je potrebné komplexné 
posúdenie morských chránených oblastí 
EÚ; vyzýva, aby sa medzitým zvýšil 
súčasný cieľ 10 % chránených morských 
oblastí na aspoň 30 % do roku 2030 a aby 
sa podiel suchozemských chránených 
oblastí zvýšil na aspoň 30 %;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 181
Mick Wallace

Návrh uznesenia
Odsek 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. vyzýva na hĺbkovú analýzu 
všetkých chránených oblastí EÚ, ktoré sa 
týkajú potreby zlepšenia a/alebo rozšírenia 
týchto oblastí; zdôrazňuje, že vzhľadom na 
nedávnu správu IPCC o oceáne a kryosfére 
v meniacej sa klíme je potrebné komplexné 
posúdenie morských chránených oblastí 
EÚ;

24. vyzýva na hĺbkovú analýzu 
všetkých chránených oblastí EÚ, ktoré sa 
týkajú potreby zlepšenia a/alebo rozšírenia 
týchto oblastí; zdôrazňuje, že vzhľadom na 
nedávnu správu IPCC o oceáne a kryosfére 
v meniacej sa klíme je potrebné komplexné 
posúdenie morských chránených oblastí 
EÚ; naliehavo vyzýva Komisiu, aby 
rozšírila lokality sústavy Natura 2000 tak, 
aby pokrývali aspoň 30 % suchozemských, 
sladkovodných a morských oblastí v Únii;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 182
Radan Kanev, Agnès Evren

Návrh uznesenia
Odsek 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. vyzýva na hĺbkovú analýzu 
všetkých chránených oblastí EÚ, ktoré sa 
týkajú potreby zlepšenia a/alebo 
rozšírenia týchto oblastí; zdôrazňuje, že 

24. požaduje hĺbkovú analýzu všetkých 
chránených oblastí EÚ: na zlepšenie 
riadenia a ochrany sústavy Natura 2000, 
kvalitné monitorovanie (zabezpečenie 
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vzhľadom na nedávnu správu IPCC o 
oceáne a kryosfére v meniacej sa klíme je 
potrebné komplexné posúdenie morských 
chránených oblastí EÚ;

spoľahlivého vedeckého výskumu vrátane 
práce v teréne) stavu ochrany biotopov a 
druhov podľa smerníc EÚ o ochrane 
prírody, posilnenie právnych základov 
ochrany prepojenosti sústavy a zlepšenie 
efektívnosti projektov financovaných z 
prostriedkov EÚ v tejto oblasti v členských 
štátoch; zdôrazňuje, že vzhľadom na 
nedávnu správu IPCC o oceáne a kryosfére 
v meniacej sa klíme je potrebné komplexné 
posúdenie morských chránených oblastí 
EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 183
César Luena, Delara Burkhardt

Návrh uznesenia
Odsek 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. vyzýva na hĺbkovú analýzu 
všetkých chránených oblastí EÚ, ktoré sa 
týkajú potreby zlepšenia a/alebo 
rozšírenia týchto oblastí; zdôrazňuje, že 
vzhľadom na nedávnu správu IPCC o 
oceáne a kryosfére v meniacej sa klíme je 
potrebné komplexné posúdenie morských 
chránených oblastí EÚ;

24. požaduje hĺbkovú analýzu všetkých 
chránených oblastí EÚ, ako aj zlepšenie, 
lepšie prepojenie a rozšírenie týchto 
oblastí; zdôrazňuje, že vzhľadom na 
nedávnu správu IPCC o oceáne a kryosfére 
v meniacej sa klíme je potrebné komplexné 
posúdenie morských chránených oblastí 
EÚ; zdôrazňuje, že okrem množstva 
chránených oblastí je na zastavenie straty 
biodiverzity nevyhnutná ich kvalita, a 
preto treba klásť väčší dôraz na ich dobré 
a udržateľné riadenie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 184
Ville Niinistö, Silvia Modig, Sirpa Pietikäinen, Eleonora Evi

Návrh uznesenia
Odsek 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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24. vyzýva na hĺbkovú analýzu 
všetkých chránených oblastí EÚ, ktoré sa 
týkajú potreby zlepšenia a/alebo 
rozšírenia týchto oblastí; zdôrazňuje, že 
vzhľadom na nedávnu správu IPCC o 
oceáne a kryosfére v meniacej sa klíme je 
potrebné komplexné posúdenie morských 
chránených oblastí EÚ;

24. požaduje hĺbkovú analýzu všetkých 
chránených oblastí EÚ, pokiaľ ide o 
potrebu zlepšiť ich riadenie a zaviesť 
právne záväzné ciele, aby sa dosiahlo, že 
do roku 2030 budú tieto oblasti 
predstavovať 30 % suchozemských a 
morských plôch EÚ; zdôrazňuje, že 
vzhľadom na nedávnu správu IPCC o 
oceáne a kryosfére v meniacej sa klíme je 
potrebné komplexné posúdenie morských 
chránených oblastí EÚ a ich riadenia; 
požaduje rozšírenie chránených morských 
oblastí EÚ s cieľom zahrnúť viac 
pobrežných vôd;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 185
Fredrick Federley

Návrh uznesenia
Odsek 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. vyzýva na hĺbkovú analýzu 
všetkých chránených oblastí EÚ, ktoré sa 
týkajú potreby zlepšenia a/alebo rozšírenia 
týchto oblastí; zdôrazňuje, že vzhľadom na 
nedávnu správu IPCC o oceáne a kryosfére 
v meniacej sa klíme je potrebné komplexné 
posúdenie morských chránených oblastí 
EÚ;

24. vyzýva na hĺbkovú analýzu 
všetkých chránených oblastí EÚ, pokiaľ 
ide o potrebu zlepšiť a/alebo rozšíriť tieto 
oblasti; zdôrazňuje, že je potrebná 
štandardizovaná metóda výpočtu 
chránených oblastí v EÚ a jasné 
vymedzenie pojmu „chránená oblasť“; 
zdôrazňuje, že vzhľadom na nedávnu 
správu IPCC o oceáne a kryosfére v 
meniacej sa klíme je potrebné komplexné 
posúdenie morských chránených oblastí 
EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 186
Catherine Chabaud, María Soraya Rodríguez Ramos, Pascal Canfin, Nils Torvalds

Návrh uznesenia
Odsek 24
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. vyzýva na hĺbkovú analýzu 
všetkých chránených oblastí EÚ, ktoré sa 
týkajú potreby zlepšenia a/alebo rozšírenia 
týchto oblastí; zdôrazňuje, že vzhľadom na 
nedávnu správu IPCC o oceáne a kryosfére 
v meniacej sa klíme je potrebné komplexné 
posúdenie morských chránených oblastí 
EÚ;

24. vyzýva na hĺbkovú analýzu 
všetkých chránených oblastí EÚ, pokiaľ 
ide o potrebu zlepšiť a/alebo rozšíriť tieto 
oblasti;; zdôrazňuje, že vzhľadom na 
nedávnu správu IPCC o oceáne a kryosfére 
v meniacej sa klíme je potrebné komplexné 
posúdenie a rozšírenie morských 
chránených oblastí EÚ; konštatuje, že 
náučné chránené morské oblasti sú 
dôležitým a účinným nástrojom na 
zvýšenie informovanosti verejnosti a na 
posilnenie ochrany;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 187
Agnès Evren

Návrh uznesenia
Odsek 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. vyzýva na hĺbkovú analýzu 
všetkých chránených oblastí EÚ, ktoré sa 
týkajú potreby zlepšenia a/alebo rozšírenia 
týchto oblastí; zdôrazňuje, že vzhľadom na 
nedávnu správu IPCC o oceáne a kryosfére 
v meniacej sa klíme je potrebné komplexné 
posúdenie morských chránených oblastí 
EÚ;

24. požaduje hĺbkovú analýzu všetkých 
chránených oblastí EÚ, ktoré sa týkajú 
potreby zlepšenia a rozšírenia týchto 
oblastí; zdôrazňuje, že vzhľadom na 
nedávnu správu IPCC o oceáne a kryosfére 
v meniacej sa klíme je potrebné komplexné 
posúdenie morských chránených oblastí 
EÚ a výrazné zvýšenie ich počtu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 188
César Luena, Eric Andrieu, Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Demetris Papadakis, 
Manuel Pizarro, Mohammed Chahim, Monika Beňová, Delara Burkhardt, Cristina 
Maestre Martín De Almagro, Nicolás González Casares, Javi López, Sylwia Spurek

Návrh uznesenia
Odsek 24 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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24a. poukazuje na to, že ochrana 
prírody a chránené oblasti sú nevyhnutné 
na zachovanie biodiverzity a úžitku, ktorý 
ľudia získavajú z prírody, ako aj na boj 
proti zmene klímy; vyzýva EÚ, aby počas 
rokovaní presadzovala vyššiu úroveň 
ambícií, a to aby sa do roku 2030 chránilo 
30 % našej planéty a do roku 2050 
potenciálne polovica planéty, čo by 
presahovalo ciele v oblasti biodiverzity z 
Aichi týkajúce sa ochrany 17 % 
suchozemských a vnútrozemských 
vodných oblastí a 10 % pobrežných a 
morských oblastí do roku 2020;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 189
Michal Wiezik

Návrh uznesenia
Odsek 24 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24a. vyzýva Komisiu, aby si plnila svoj 
záväzok nulovej tolerancie voči 
nedodržiavaniu ochrany prírody; 
poukazuje na to, že zdĺhavé postupy a 
dlhotrvajúce dialógy s členskými štátmi sú 
problémom v oblasti porušovania 
predpisov týkajúcich sa životného 
prostredia, a to z dôvodu rizika 
nezvratného poškodenia životného 
prostredia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 190
Ville Niinistö, Silvia Modig, Sirpa Pietikäinen, Eleonora Evi

Návrh uznesenia
Odsek 24 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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24a. zdôrazňuje, že je nevyhnutné 
urýchlene zabezpečiť riadne 
presadzovanie smerníc o prírode a 
transparentným spôsobom vybavovať 
sťažnosti týkajúce sa porušenia právnych 
predpisov; zdôrazňuje, že prepojenosť 
medzi lokalitami sústavy Natura 2000 sa 
musí zlepšiť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 191
Sirpa Pietikäinen, Ville Niinistö

Návrh uznesenia
Odsek 24 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24a. zdôrazňuje, že zelená 
infraštruktúra poskytuje ekosystémové 
služby, ktoré podporujú biodiverzitu, 
napríklad zvýšením množstva 
ekologických koridorov v mestskom 
prostredí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 192
Michal Wiezik

Návrh uznesenia
Odsek 24 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24b. konštatuje, že rámec ochrany 
prírody – ak by sa vykonával nedostatočne 
– by mohol vytvoriť nepriaznivé 
prostredie pre aktivistov a ochranárov a 
viesť priamo alebo nepriamo k ohrozeniu 
ich životov; zdôrazňuje, že EÚ by mala 
aktívne odsúdiť vraždy aktivistov za 
ochranu životného prostredia a ochrancov 
prírody a že aj v každej dvojstrannej alebo 
mnohostrannej dohode by sa malo 
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vyžadovať, aby boli vinníci potrestaní a 
aby sa prípady zabitia v súvislosti so 
životným prostredím objektívne vyšetrili 
ako samotná kategória trestnej činnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 193
Catherine Chabaud, María Soraya Rodríguez Ramos, Pascal Canfin, Nils Torvalds

Návrh uznesenia
Odsek 25

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25. pripomína význam inovácií, 
výskumu a vývoja s cieľom dosiahnuť 
ciele vízie do roku 2050; vyzýva Komisiu a 
Radu, aby zvýšili rozpočtové prostriedky 
pre program Horizont Európa na 120 
miliárd, čo by bolo prínosom najmä pre 
klaster v oblasti prírodných zdrojov; 
vyzýva zmluvné strany, aby sa zamerali 
najmä na prepojenie medzi zachovaním 
biodiverzity a prínosmi pre ľudské zdravie 
a hospodárske blaho a aby koordinovali 
opatrenia na zber údajov;

25. pripomína význam inovácií, 
výskumu a vývoja s cieľom dosiahnuť 
ciele vízie do roku 2050; zdôrazňuje, že je 
dôležité podporovať výskum a 
participatívne vedy, aby sa posilnili 
znalosti, najmä pokiaľ ide o oceány, z 
ktorých bolo doteraz preskúmaných len 
5 %; vyzýva Komisiu a Radu, aby zvýšili 
rozpočtové prostriedky pre program 
Horizont Európa na 120 miliárd, čo by 
bolo prínosom najmä pre klaster v oblasti 
prírodných zdrojov; vyzýva zmluvné 
strany, aby sa zamerali najmä na 
prepojenie medzi zachovaním biodiverzity 
a prínosmi pre ľudské zdravie a 
hospodárske blaho a aby koordinovali 
opatrenia na zber údajov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 194
César Luena, Eric Andrieu, Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Jytte Guteland, 
Manuel Pizarro, Mohammed Chahim, Monika Beňová, Delara Burkhardt, Cristina 
Maestre Martín De Almagro, Nicolás González Casares, Javi López, Sylwia Spurek

Návrh uznesenia
Odsek 25

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25. pripomína význam inovácií, 25. pripomína význam inovácií, 
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výskumu a vývoja s cieľom dosiahnuť 
ciele vízie do roku 2050; vyzýva Komisiu a 
Radu, aby zvýšili rozpočtové prostriedky 
pre program Horizont Európa na 120 
miliárd, čo by bolo prínosom najmä pre 
klaster v oblasti prírodných zdrojov; 
vyzýva zmluvné strany, aby sa zamerali 
najmä na prepojenie medzi zachovaním 
biodiverzity a prínosmi pre ľudské zdravie 
a hospodárske blaho a aby koordinovali 
opatrenia na zber údajov;

výskumu a vývoja s cieľom dosiahnuť 
ciele vízie do roku 2050; vyzýva Komisiu a 
Radu, aby v budúcom VFR zvýšili 
rozpočtové prostriedky pre program 
Horizont Európa na 120 miliárd, čo by 
bolo prínosom najmä pre klaster v oblasti 
prírodných zdrojov, a aby začali misiu v 
oblasti ochrany a obnovy biodiverzity v 
rámci programu Horizont Európa; vyzýva 
zmluvné strany, aby sa zamerali najmä na 
prepojenie medzi zachovaním biodiverzity 
a prínosmi pre ľudské zdravie a 
hospodárske blaho a aby koordinovali 
opatrenia na zber údajov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 195
Michal Wiezik

Návrh uznesenia
Odsek 25

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25. pripomína význam inovácií, 
výskumu a vývoja s cieľom dosiahnuť 
ciele vízie do roku 2050; vyzýva Komisiu a 
Radu, aby zvýšili rozpočtové prostriedky 
pre program Horizont Európa na 120 
miliárd, čo by bolo prínosom najmä pre 
klaster v oblasti prírodných zdrojov; 
vyzýva zmluvné strany, aby sa zamerali 
najmä na prepojenie medzi zachovaním 
biodiverzity a prínosmi pre ľudské zdravie 
a hospodárske blaho a aby koordinovali 
opatrenia na zber údajov;

25. pripomína význam inovácií, 
výskumu a vývoja s cieľom dosiahnuť 
ciele vízie do roku 2050; vyzýva Komisiu a 
Radu, aby zvýšili rozpočtové prostriedky 
pre program Horizont Európa na 120 
miliárd, čo by bolo prínosom najmä pre 
klaster v oblasti prírodných zdrojov a popri 
aplikovanom výskume aj pre základný 
výskum, napríklad v oblasti taxonómie; 
vyzýva zmluvné strany, aby sa zamerali 
najmä na prepojenie medzi zachovaním 
biodiverzity a prínosmi pre ľudské zdravie 
a hospodárske blaho a aby koordinovali 
opatrenia na zber údajov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 196
Fredrick Federley

Návrh uznesenia
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Odsek 26

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

26. vyzýva Komisiu, aby podporila 
ďalší výskum účinkov zmeny využívania 
pôdy vrátane odlesňovania a výroby 
bioenergie na emisie skleníkových plynov 
a zohľadnila výsledky v budúcej tvorbe 
politík;

26. vyzýva Komisiu, aby podporila 
ďalší výskum účinkov zmeny využívania 
pôdy, aby takisto zvážila rôzne opatrenia a 
ich účinky na biodiverzitu a klímu a 
zohľadnila výsledky v budúcej tvorbe 
politík;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 197
Petros Kokkalis

Návrh uznesenia
Odsek 26

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

26. vyzýva Komisiu, aby podporila 
ďalší výskum účinkov zmeny využívania 
pôdy vrátane odlesňovania a výroby 
bioenergie na emisie skleníkových plynov 
a zohľadnila výsledky v budúcej tvorbe 
politík;

26. vyzýva Komisiu, aby podporila 
ďalší výskum účinkov zmeny využívania 
pôdy, dezertifikácie vrátane odlesňovania a 
výroby bioenergie na emisie skleníkových 
plynov a zohľadnila výsledky v budúcej 
tvorbe politík;

Or. el

Pozmeňujúci návrh 198
Jessica Polfjärd

Návrh uznesenia
Odsek 26

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

26. vyzýva Komisiu, aby podporila 
ďalší výskum účinkov zmeny využívania 
pôdy vrátane odlesňovania a výroby 
bioenergie na emisie skleníkových plynov 
a zohľadnila výsledky v budúcej tvorbe 
politík;

26. vyzýva Komisiu, aby podporila 
ďalší výskum účinkov využívania pôdy a 
zmeny využívania pôdy na emisie 
skleníkových plynov a zohľadnila výsledky 
v budúcej tvorbe politík;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 199
Agnès Evren

Návrh uznesenia
Odsek 26 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

26a. konštatuje, že podľa stratégie pre 
plasty prijatej 16. januára 2018 by sa 
množstvo 150 miliónov ton plastov, ktoré 
sa nahromadili vo svetových oceánoch, 
mohlo do roku 2030 zdvojnásobiť, čo by 
ohrozilo viac ako 660 druhov a poškodilo 
životné prostredie; vyzýva Komisiu, aby 
predložila hlavné iniciatívy týkajúce sa 
znečistenia plastmi a ich vplyvu na 
biodiverzitu; zdôrazňuje osobitný prípad 
mikroplastov, ktoré predstavujú viac ako 
80 % zozbieraného morského odpadu a 
ohrozujú morskú biodiverzitu; víta preto 
záväzok Ursuly von der Leyenovej otvoriť 
nový front v boji proti odpadu z plastov a 
riešiť problém mikroplastov; zdôrazňuje 
potrebu prístupu založeného na obehovom 
hospodárstve, ktorý kladie dôraz na 
výskum a inovácie v oblasti udržateľných 
výrobkov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 200
Radan Kanev, Agnès Evren

Návrh uznesenia
Odsek 27

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

27. zdôrazňuje význam vzdelávania 
zameraného na zvyšovanie informovanosti 
o biodiverzite;

27. zdôrazňuje význam vzdelávania o 
biodiverzite, ktoré je súčasťou širšej 
koncepcie aktívneho a tvorivého 
vzdelávacieho procesu, ktorý je navrhnutý 
ako dôležitý nástroj na chápanie zložitých 
vzájomných prepojení a vzájomných 
vzťahov v globalizovanom svete a na 
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zvyšovanie informovanosti o nich;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 201
Mick Wallace

Návrh uznesenia
Odsek 27

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

27. zdôrazňuje význam vzdelávania 
zameraného na zvyšovanie informovanosti 
o biodiverzite;

27. zdôrazňuje význam vzdelávania 
zameraného na zvyšovanie informovanosti 
o biodiverzite a účinkoch intenzívneho 
poľnohospodárstva na životné prostredie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 202
César Luena, Eric Andrieu, Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Demetris Papadakis, 
Jytte Guteland, Manuel Pizarro, Mohammed Chahim, Monika Beňová, Delara 
Burkhardt, Cristina Maestre Martín De Almagro, Nicolás González Casares, Javi 
López, Sylwia Spurek

Návrh uznesenia
Odsek 27

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

27. zdôrazňuje význam vzdelávania 
zameraného na zvyšovanie informovanosti 
o biodiverzite;

27. zdôrazňuje význam vzdelávania 
zameraného na zvyšovanie informovanosti 
o biodiverzite a ochrane životného 
prostredia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 203
Catherine Griset, Aurelia Beigneux

Návrh uznesenia
Odsek 27 a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

27a. zdôrazňuje, že je absolútne 
nevyhnutné zohľadniť početné dôsledky 
súčasnej celosvetovej populačnej explózie 
vrátane tlaku, ktorý vyvíja na prírodné 
prostredie; naliehavo vyzýva EÚ, aby 
skoncovala s jej stimulovaným úsilím 
podporovať globálny rámec riadenia 
klimatickej migrácie pod falošnou 
koncepciou utečencov;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 204
Catherine Griset, Aurelia Beigneux

Návrh uznesenia
Odsek 28

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

28. zdôrazňuje, že budovanie kapacít a 
zvyšovanie informovanosti sú pre úspešné 
vykonávanie kľúčové; preto víta 
rozhodnutie COP 14, ktoré vyzýva strany, 
iné vlády a darcov, ktorí sú vo vhodnej 
pozícii, aby tak urobili, aby poskytli 
finančné zdroje na budovanie kapacít, 
technickú pomoc a transfer technológií;

28. zdôrazňuje, že budovanie kapacít a 
zvyšovanie informovanosti sú pre úspešné 
vykonávanie kľúčové; preto víta 
rozhodnutie COP 14, ktoré vyzýva strany, 
iné vlády a darcov, ktorí sú vo vhodnej 
pozícii, aby tak urobili, aby poskytli 
finančné zdroje na budovanie kapacít, 
technickú pomoc a transfer technológií; 
tieto finančné zdroje musia byť 
sprevádzané silnými zárukami správneho 
používania tretími krajinami a prísnou 
ročnou kontrolou s ohľadom na uvedené 
ciele;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 205
César Luena, Eric Andrieu, Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Demetris Papadakis, 
Jytte Guteland, Manuel Pizarro, Mohammed Chahim, Monika Beňová, Delara 
Burkhardt, Cristina Maestre Martín De Almagro, Nicolás González Casares, Javi 
López, Sylwia Spurek

Návrh uznesenia
Odsek 28
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

28. zdôrazňuje, že budovanie kapacít a 
zvyšovanie informovanosti sú pre úspešné 
vykonávanie kľúčové; preto víta 
rozhodnutie COP 14, ktoré vyzýva strany, 
iné vlády a darcov, ktorí sú vo vhodnej 
pozícii, aby tak urobili, aby poskytli 
finančné zdroje na budovanie kapacít, 
technickú pomoc a transfer technológií;

28. zdôrazňuje, že budovanie kapacít a 
zvyšovanie informovanosti sú pre úspešné 
vykonávanie a lepšie pochopenie významu 
biodiverzity kľúčové; preto víta 
rozhodnutie COP 14, ktoré vyzýva strany, 
iné vlády a darcov, ktorí sú vo vhodnej 
pozícii, aby tak urobili, aby poskytli 
finančné zdroje na budovanie kapacít, 
technickú pomoc a transfer technológií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 206
Michal Wiezik

Návrh uznesenia
Odsek 28 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

28a. so znepokojením konštatuje, že 
Generálne riaditeľstvo pre životné 
prostredie stále čelí výzve znižovania 
počtu zamestnancov, ktoré nie je úmerné 
celkovému zníženiu počtu zamestnancov 
Komisie za rovnaké obdobie; pripomína, 
že zamestnanci boli pružne presunutí na 
riešenie prioritných úloh napríklad v 
oblasti migračnej krízy, brexitu, akčného 
plánu v oblasti európskej obrany4a a že 
nastal čas, aby Komisia náležite vybavila 
Generálne riaditeľstvo pre životné 
prostredie s ohľadom na ekologický 
dohovor vrátane práce spojenej so 
stratégiou v oblasti biodiverzity;
_________________
4a Od roku 2014 riaditeľstvo stratilo 69 
pracovných miest (15 percentné zníženie 
stavu: zo 466 na 397 miest) a pokiaľ ide o 
externých zamestnancov riaditeľstva, 
došlo k zníženiu o 12 %; zdroj:  
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/ab
out_the_european_commission/departme
nts_and_executive_agencies/documents/g



AM\1190947SK.docx 113/118 PE642.918v01-00

SK

eneral-activity-report-2017-human-
resources-and-security_en.pdf.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 207
Stanislav Polčák

Návrh uznesenia
Odsek 29

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

29. vyzýva zmluvné strany, aby 
podporovali informovanosť verejnosti a 
zapojenie viacerých zainteresovaných strán 
s cieľom zabezpečiť individuálne 
prispôsobené riešenia s miestnymi 
komunitami a pôvodnými obyvateľmi s 
cieľom podporiť udržateľné využívanie 
pôdy v záujme väčšej biodiverzity, aby sa 
plne rešpektovali regionálne rozdiely v 
krajine a biotopoch;

29. vyzýva zmluvné strany, aby 
podporovali informovanosť verejnosti a 
väčšie zapojenie viacerých 
zainteresovaných strán s cieľom 
zabezpečiť individuálne prispôsobené 
riešenia s miestnymi komunitami a 
pôvodnými obyvateľmi s cieľom podporiť 
udržateľné využívanie pôdy v záujme 
väčšej biodiverzity a zároveň plne 
rešpektovať regionálne rozdiely v krajine a 
biotopoch;

Or. cs

Pozmeňujúci návrh 208
Pascal Canfin, Martin Hojsík, Irena Joveva, Catherine Chabaud, Frédérique Ries, 
Susana Solís Pérez, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir

Návrh uznesenia
Odsek 30

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

30. víta zámer aktívne presadzovať 
prístup spočívajúci v zapojení viacerých 
zainteresovaných strán, čo má zásadný 
význam pre ocenenie, ochranu, zachovanie, 
udržateľné využívanie a obnovu 
biodiverzity, a zdôrazňuje, že lepšia 
spolupráca s rôznymi úrovňami správy a 
sektormi a medzi nimi vytvorí príležitosti 
pre začlenenie cieľov biodiverzity do iných 
politík; domnieva sa, že je rozhodujúce 

30. víta zámer aktívne presadzovať 
prístup spočívajúci v zapojení viacerých 
zainteresovaných strán, čo má zásadný 
význam pre ocenenie, ochranu, zachovanie, 
udržateľné využívanie a obnovu 
biodiverzity, a zdôrazňuje, že lepšia 
spolupráca s rôznymi úrovňami správy a 
sektormi a medzi nimi vytvorí príležitosti 
pre začlenenie cieľov biodiverzity do iných 
politík; domnieva sa, že je rozhodujúce 



PE642.918v01-00 114/118 AM\1190947SK.docx

SK

zapojiť obchodné a finančné organizácie a 
v tejto súvislosti víta úsilie Komisie o 
zapojenie súkromného sektora do 
zachovania biodiverzity, najmä v rámci 
platformy EÚ pre podnikanie a 
biodiverzitu;

zapojiť obchodné a finančné organizácie a 
v tejto súvislosti víta úsilie Komisie o 
zapojenie súkromného sektora do 
zachovania biodiverzity, najmä v rámci 
platformy EÚ pre podnikanie a 
biodiverzitu; v tejto súvislosti víta začatie 
iniciatívy One Planet Business for 
Biodiversity na samite OSN o opatreniach 
v oblasti klímy v New Yorku;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 209
Fredrick Federley

Návrh uznesenia
Odsek 30

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

30. víta zámer aktívne presadzovať 
prístup spočívajúci v zapojení viacerých 
zainteresovaných strán, čo má zásadný 
význam pre ocenenie, ochranu, zachovanie, 
udržateľné využívanie a obnovu 
biodiverzity, a zdôrazňuje, že lepšia 
spolupráca s rôznymi úrovňami správy a 
sektormi a medzi nimi vytvorí príležitosti 
pre začlenenie cieľov biodiverzity do iných 
politík; domnieva sa, že je rozhodujúce 
zapojiť obchodné a finančné organizácie a 
v tejto súvislosti víta úsilie Komisie o 
zapojenie súkromného sektora do 
zachovania biodiverzity, najmä v rámci 
platformy EÚ pre podnikanie a 
biodiverzitu;

30. víta zámer aktívne presadzovať 
prístup spočívajúci v zapojení viacerých 
zainteresovaných strán, čo má zásadný 
význam pre ocenenie, ochranu, zachovanie, 
udržateľné využívanie a obnovu 
biodiverzity, a zdôrazňuje, že lepšia 
spolupráca s rôznymi úrovňami správy, 
sektormi a súkromnými subjektmi medzi 
nimi vytvorí príležitosti pre začlenenie 
cieľov biodiverzity do iných politík; 
domnieva sa, že je rozhodujúce zapojiť 
obchodné a finančné organizácie a v tejto 
súvislosti víta úsilie Komisie o zapojenie 
súkromného sektora do zachovania 
biodiverzity, najmä v rámci platformy EÚ 
pre podnikanie a biodiverzitu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 210
César Luena, Eric Andrieu, Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Demetris Papadakis, 
Jytte Guteland, Manuel Pizarro, Mohammed Chahim, Monika Beňová, Delara 
Burkhardt, Cristina Maestre Martín De Almagro, Nicolás González Casares, Javi 
López, Sylwia Spurek

Návrh uznesenia
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Odsek 30 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

30a. domnieva sa, že na riešenie 
problému zmeny klímy, zhoršovania 
životného prostredia a straty biodiverzity 
sú nutné transformačné zmeny v 
spoločnosti; zdôrazňuje, že je dôležité 
dodržiavať zásadu spravodlivého 
prechodu a zabezpečiť, aby bol tento 
proces inkluzívny a spravodlivý;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 211
Fredrick Federley

Návrh uznesenia
Odsek 30 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

30a. vyzýva Komisiu, aby zvážila 
harmonizovanú metodiku výpočtu 
ekologickej stopy spoločností EÚ, ako aj 
ich vplyv na biodiverzitu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 212
Radan Kanev, Agnès Evren

Návrh uznesenia
Odsek 31

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

31. trvá na tom, že informovanosť 
verejnosti, a teda prístup ku komplexným 
informáciám, sú životne dôležité na to, aby 
mohli spotrebitelia prijímať informované 
rozhodnutia; vyzýva Komisiu a členské 
štáty, aby zlepšovali vysledovateľnosť a 
kontrolu výrobkov prostredníctvom svojich 
hodnotových reťazcov, čím sa zvýši 

31. trvá na tom, že informovanosť 
verejnosti, a teda prístup ku komplexným 
informáciám, sú životne dôležité na to, aby 
mohli spotrebitelia prijímať informované 
rozhodnutia, najmä pokiaľ ide o výrobky, 
ktoré vedú k odlesňovaniu, ničeniu 
ekosystémov a porušovaniu ľudských 
práv; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
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transparentnosť aj pre spotrebiteľov; zlepšovali vysledovateľnosť a kontrolu 
výrobkov prostredníctvom svojich 
hodnotových reťazcov, čím sa zvýši 
transparentnosť aj pre spotrebiteľov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 213
Alexandr Vondra

Návrh uznesenia
Odsek 31

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

31. trvá na tom, že informovanosť 
verejnosti, a teda prístup ku komplexným 
informáciám, sú životne dôležité na to, aby 
mohli spotrebitelia prijímať informované 
rozhodnutia; vyzýva Komisiu a členské 
štáty, aby zlepšovali vysledovateľnosť a 
kontrolu výrobkov prostredníctvom svojich 
hodnotových reťazcov, čím sa zvýši 
transparentnosť aj pre spotrebiteľov;

31. trvá na tom, že informovanosť 
verejnosti, a teda prístup ku komplexným 
informáciám, sú životne dôležité na 
informovanie spotrebiteľov pri 
rozhodovaní o kúpe a na podporu 
udržateľných modelov spotreby; vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby zlepšovali 
vysledovateľnosť a kontrolu výrobkov 
prostredníctvom svojich hodnotových 
reťazcov, čím sa zvýši transparentnosť aj 
pre spotrebiteľov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 214
María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Martin Hojsík, Fredrick Federley, 
Caroline Voaden, Nils Torvalds, Pascal Canfin

Návrh uznesenia
Odsek 31

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

31. trvá na tom, že informovanosť 
verejnosti, a teda prístup ku komplexným 
informáciám, sú životne dôležité na to, aby 
mohli spotrebitelia prijímať informované 
rozhodnutia; vyzýva Komisiu a členské 
štáty, aby zlepšovali vysledovateľnosť a 
kontrolu výrobkov prostredníctvom svojich 
hodnotových reťazcov, čím sa zvýši 

31. trvá na tom, že informovanosť 
verejnosti, a teda prístup ku komplexným a 
ľahko zrozumiteľným informáciám, sú 
životne dôležité na to, aby mohli 
spotrebitelia prijímať informované 
rozhodnutia; vyzýva Komisiu a členské 
štáty, aby zlepšovali vysledovateľnosť a 
kontrolu výrobkov prostredníctvom svojich 
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transparentnosť aj pre spotrebiteľov; hodnotových a dodávateľských reťazcov, 
čím sa zvýši transparentnosť aj pre 
spotrebiteľov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 215
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Daniela Rondinelli

Návrh uznesenia
Odsek 31

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

31. trvá na tom, že informovanosť 
verejnosti, a teda prístup ku komplexným 
informáciám, sú životne dôležité na to, aby 
mohli spotrebitelia prijímať informované 
rozhodnutia; vyzýva Komisiu a členské 
štáty, aby zlepšovali vysledovateľnosť a 
kontrolu výrobkov prostredníctvom svojich 
hodnotových reťazcov, čím sa zvýši 
transparentnosť aj pre spotrebiteľov;

31. trvá na tom, že informovanosť 
verejnosti, a teda prístup ku komplexným 
informáciám, sú životne dôležité na to, aby 
mohli spotrebitelia prijímať informované 
rozhodnutia; vyzýva Komisiu a členské 
štáty, aby zlepšovali vysledovateľnosť a 
kontrolu výrobkov prostredníctvom svojich 
hodnotových reťazcov, čím sa zabezpečí 
plná transparentnosť aj pre spotrebiteľov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 216
Agnès Evren

Návrh uznesenia
Odsek 31 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

31a. zdôrazňuje vplyv, ktorý má dovoz 
určitých výrobkov do EÚ na stratu 
biodiverzity a odlesňovanie v tretích 
krajinách; vyzýva na zvýšenie 
informovanosti v tejto súvislosti; 
zdôrazňuje, že je nutné lepšie rozvíjať 
udeľovanie environmentálnej značky a 
certifikáciu proti odlesňovaniu; žiada, aby 
každá obchodná dohoda uzatvorená s 
tretími krajinami alebo organizáciami 
obsahovala právne záväzné ustanovenia o 
zachovaní biodiverzity, boji proti 
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odlesňovaniu a dodržiavaní Parížskej 
dohody;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 217
Pascal Canfin, Martin Hojsík, Irena Joveva, Catherine Chabaud, Frédérique Ries, 
Susana Solís Pérez, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir

Návrh uznesenia
Odsek 31 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

31a. víta zasadnutie Medzinárodnej 
únie na ochranu prírody a prírodných 
zdrojov (IUCN) v Marseille v roku 2020; 
vyzýva Komisiu, aby tomuto fóru vyslala 
silné signály o svojich záväzkoch 
týkajúcich sa biodiverzity;

Or. en


