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Pozmeňujúci návrh  1 

Ivan Jakovčić, Jozo Radoš 

 

Návrh uznesenia 

Citácia 1 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

– so zreteľom na Zmluvu o Európskej 

únii (Zmluva o EÚ), najmä na jej článok 3, 

a na Zmluvu o fungovaní Európskej únie 

(ZFEÚ), najmä na jej články 4, 11, 174,191 

až 349, 

(Netýka sa slovenskej verzie.) 

Or. hr 

 

Pozmeňujúci návrh  2 

Davor Škrlec 

 

Návrh uznesenia 

Citácia 11 a (nová) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 – so zreteľom na oznámenie Komisie 

zo 16. januára 2018 s názvom Rámec 

monitorovania obehového hospodárstva 

(COM(2018) 29), 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  3 

Ruža Tomašić 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie A 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

A. keďže miestne a regionálne orgány 

majú vedúcu úlohu pri prechode na 

obehové hospodárstvo a keďže ich prínos 

je kľúčový pre dosiahnutie tohto prechodu; 

A. keďže miestne a regionálne orgány 

majú vedúcu úlohu pri prechode na 

obehové hospodárstvo a keďže európsky 

viacúrovňový model správy, založený na 

aktívnej a konštruktívnej spolupráci medzi 
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rôznymi úrovňami správy a 

zainteresovanými stranami, je kľúčový pre 

dosiahnutie tohto prechodu; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  4 

Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Marco Zullo 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie A 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

A. keďže miestne a regionálne orgány 

majú vedúcu úlohu pri prechode na 

obehové hospodárstvo a keďže ich prínos 

je kľúčový pre dosiahnutie tohto prechodu; 

A. keďže miestne a regionálne orgány 

majú vedúcu úlohu pri prechode na 

obehové hospodárstvo a keďže ich prínos 

spoločne s primeranými informáciami a 

aktívnym zapojením občanov je kľúčový 

pre dosiahnutie tohto prechodu; 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh  5 

Franc Bogovič, Marc Joulaud, Lambert van Nistelrooij 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie A 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

A. keďže miestne a regionálne orgány 

majú vedúcu úlohu pri prechode na 

obehové hospodárstvo a keďže ich prínos 

je kľúčový pre dosiahnutie tohto prechodu; 

A. keďže aj miestne a regionálne 

orgány, ktoré sú kľúčovými aktérmi pri 

účinnom vykonávaní politiky súdržnosti, 
majú vedúcu úlohu pri prechode na 

obehové hospodárstvo a keďže ich prínos 

je kľúčový pre dosiahnutie tohto prechodu; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  6 

Maria Gabriela Zoană, Norica Nicolai 
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Návrh uznesenia 

Odôvodnenie A 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

A. keďže miestne a regionálne orgány 

majú vedúcu úlohu pri prechode na 

obehové hospodárstvo a keďže ich prínos 

je kľúčový pre dosiahnutie tohto prechodu; 

A. keďže miestne a regionálne orgány 

sú najlepšie oboznámené s miestnymi a 

regionálnymi záležitosťami a majú vedúcu 

úlohu pri prechode na obehové 

hospodárstvo a keďže ich prínos je 

kľúčový pre dosiahnutie tohto prechodu; 

Or. ro 

 

Pozmeňujúci návrh  7 

Ruža Tomašić 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie A a (nové) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Aa. keďže mestá predstavujú len 3 % 

povrchu Zeme, ale sú domovom pre viac 

ako polovicu svetového obyvateľstva, 

spotrebúvajú viac ako 75 % celosvetových 

zdrojov a produkujú 60 – 80 % emisií 

skleníkových plynov, a keďže 70 % 

celosvetového obyvateľstva sa do roku 

2050 presťahuje do miest; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  8 

Raffaele Fitto 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie B 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

B. keďže prechod k silnejšiemu, viac 

obehovému hospodárstvu je výzvou pre 

všetky európske regióny, ale zároveň 

B. keďže prechod k silnejšiemu, viac 

obehovému hospodárstvu je veľkou 

príležitosťou pre EÚ, jej členské štáty a 
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predstavuje kľúčové príležitosti pre tieto 

regióny; 
ich občanov v záujme modernizácie 

európskeho hospodárstva a jeho 

orientácie smerom k väčšej trvalej 

udržateľnosti; keďže je najmä výzvou a 

príležitosťou pre všetky európske regióny 

a miestne samosprávy, ktoré predstavujú 

úroveň správy, ktorá je najbližšie 

miestnym spoločenstvám; 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh  9 

Ruža Tomašić 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie B 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

B. keďže prechod k silnejšiemu, viac 

obehovému hospodárstvu je výzvou pre 

všetky európske regióny, ale zároveň 

predstavuje kľúčové príležitosti pre tieto 

regióny; 

B. keďže prechod k silnejšiemu, viac 

obehovému hospodárstvu je výzvou pre 

všetky európske regióny, ale zároveň 

predstavuje kľúčové príležitosti a môže 

riešiť tieto výzvy vytvorením modelu, ktorý 

kombinuje prosperujúci hospodársky 

rozvoj s cieľmi trvalej udržateľnosti a 

môže pomôcť regiónom vytvoriť nový 

priemysel, transformovať existujúce 

odvetvia a vykonávať nové hodnotné 

výrobné reťazce; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  10 

Maria Gabriela Zoană, Norica Nicolai 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie B 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

B. keďže prechod k silnejšiemu, viac 

obehovému hospodárstvu je výzvou pre 

všetky európske regióny, ale zároveň 

B. keďže prechod k silnejšiemu, viac 

obehovému hospodárstvu je výzvou pre 

všetky európske regióny, ale zároveň 



 

AM\1150404SK.docx 7/65 PE620.811v01-00 

 SK 

predstavuje kľúčové príležitosti pre tieto 

regióny; 

predstavuje kľúčové príležitosti pre tieto 

regióny zlepšiť svoju obchodnú bilanciu a 

priemyselnú konkurencieschopnosť a 

vytvoriť nové pracovné miesta; 

Or. ro 

 

Pozmeňujúci návrh  11 

Michela Giuffrida 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie B 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

B. keďže prechod k silnejšiemu, viac 

obehovému hospodárstvu je výzvou pre 

všetky európske regióny, ale zároveň 

predstavuje kľúčové príležitosti pre tieto 

regióny; 

B. keďže prechod k silnejšiemu, viac 

obehovému hospodárstvu je výzvou pre 

všetky európske regióny, ale zároveň 

predstavuje kľúčové príležitosti pre tieto 

regióny; keďže prispieva k vytvoreniu 

nového obchodného modelu pre vyššiu 

produktivitu a pre rovnaké modely 

spotreby; 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh  12 

Franc Bogovič, Marc Joulaud, Lambert van Nistelrooij 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie B 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

B. keďže prechod k silnejšiemu, viac 

obehovému hospodárstvu je výzvou pre 

všetky európske regióny, ale zároveň 

predstavuje kľúčové príležitosti pre tieto 

regióny; 

B. keďže prechod k silnejšiemu, viac 

obehovému hospodárstvu je výzvou pre 

všetky európske regióny, ale zároveň 

predstavuje kľúčové príležitosti a možnosti 

pre rozvoj a rast týchto regiónov, najmä 

pokiaľ ide o tvorbu nových pracovných 

miest; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  13 

Ruža Tomašić 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie B a (nové) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Ba. keďže v EÚ sa v súčasnosti 

nerecykluje približne 60 % odpadov a 

keďže preskúmanie a zavedenie nového 

obehového obchodného modelu 

v prospech MSP v EÚ by mohlo viesť k 

veľkým úsporám na nákladoch a 

obchodným príležitostiam; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  14 

Michela Giuffrida 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie C 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

C. keďže dosahovanie cieľov Parížskej 

dohody znamená prechod na viac obehové 

hospodárstvo; 

C. keďže dosahovanie cieľov Parížskej 

dohody znamená prechod na viac obehové 

hospodárstvo a predstavuje hlavný prínos 

pre rozvoj hospodárskeho modelu, 

ktorého cieľom je nielen zisk, ale aj 

ochrana životného prostredia; 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh  15 

Maria Spyraki 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie C 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 
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C. keďže dosahovanie cieľov Parížskej 

dohody znamená prechod na viac obehové 

hospodárstvo; 

C. keďže dosahovanie cieľov Parížskej 

dohody si vyžaduje prechod na viac 

obehové hospodárstvo; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  16 

Petras Auštrevičius 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie D 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

D. keďže politika súdržnosti ponúka 

nielen investičné príležitosti reagovať na 

miestne potreby prostredníctvom 

európskych štrukturálnych a investičných 

fondov (EŠIF), ale ponúka aj integrovaný 

politický rámec na pomoc európskym 

regiónom pri riešení mnohých výziev v 

oblasti ich rozvoja prostredníctvom 

podpory účinného využívania zdrojov a 

trvalo udržateľného rozvoja, ako aj 

územnej spolupráce a budovania kapacít; 

D. keďže politika súdržnosti ponúka 

nielen investičné príležitosti reagovať na 

miestne potreby prostredníctvom 

európskych štrukturálnych a investičných 

fondov (EŠIF), ale ponúka aj integrovaný 

politický rámec na pomoc európskym 

regiónom pri riešení mnohých výziev v 

oblasti ich rozvoja prostredníctvom 

podpory účinného využívania zdrojov a 

trvalo udržateľného rozvoja, ako aj 

územnej spolupráce a budovania kapacít, 

ako aj prilákanie a podporu súkromných 

investícií; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  17 

Ivan Jakovčić, Jozo Radoš 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie D 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

D. keďže politika súdržnosti ponúka 

nielen investičné príležitosti reagovať na 

miestne potreby prostredníctvom 

európskych štrukturálnych a investičných 

fondov (EŠIF), ale ponúka aj integrovaný 

politický rámec na pomoc európskym 

D. keďže politika súdržnosti ponúka 

nielen investičné príležitosti reagovať na 

regionálne a miestne potreby 

prostredníctvom európskych štrukturálnych 

a investičných fondov (EŠIF), ale ponúka 

aj integrovaný politický rámec na zníženie 
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regiónom pri riešení mnohých výziev v 

oblasti ich rozvoja prostredníctvom 

podpory účinného využívania zdrojov a 

trvalo udržateľného rozvoja, ako aj 

územnej spolupráce a budovania kapacít; 

rozdielov v rozvoji medzi európskymi 

regiónmi a pomoc týmto regiónom pri 

riešení mnohých výziev v oblasti ich 

rozvoja prostredníctvom podpory účinného 

využívania zdrojov a trvalo udržateľného 

rozvoja, ako aj územnej spolupráce a 

budovania kapacít; 

Or. hr 

 

Pozmeňujúci návrh  18 

Franc Bogovič, Marc Joulaud, Lambert van Nistelrooij 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie D 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

D. keďže politika súdržnosti ponúka 

nielen investičné príležitosti reagovať na 

miestne potreby prostredníctvom 

európskych štrukturálnych a investičných 

fondov (EŠIF), ale ponúka aj integrovaný 

politický rámec na pomoc európskym 

regiónom pri riešení mnohých výziev v 

oblasti ich rozvoja prostredníctvom 

podpory účinného využívania zdrojov a 

trvalo udržateľného rozvoja, ako aj 

územnej spolupráce a budovania kapacít; 

D. keďže politika súdržnosti ponúka 

nielen investičné príležitosti reagovať na 

miestne a regionálne potreby 

prostredníctvom európskych štrukturálnych 

a investičných fondov (EŠIF), ale ponúka 

aj integrovaný politický rámec na pomoc 

európskym regiónom pri riešení mnohých 

výziev v oblasti ich rozvoja 

prostredníctvom podpory účinného 

využívania zdrojov a trvalo udržateľného 

rozvoja, ako aj územnej spolupráce a 

budovania kapacít; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  19 

Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Marco Zullo 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie D a (nové) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Da. keďže pri plánovaní 

štrukturálnych fondov na programové 

obdobie rokov 2014 – 2020 je k dispozícii 
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až 5,5 miliárd EUR na odpadové 

hospodárstvo a keďže aj ďalšie programy 

ako LIFE, COSME a Horizont 2020 

významne podporujú uskutočnenie 

prechodu na obehové hospodárstvo; 

keďže je okrem toho potrebné vytvoriť 

synergiu medzi uvedenými nástrojmi na 

dosiahnutie cieľov stanovených akčným 

plánom Komisie pre obehové 

hospodárstvo; 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh  20 

Michela Giuffrida 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie E 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

E. keďže v súčasnom legislatívnom 

rámci politiky súdržnosti sa ako cieľ 

nespomína prechod na obehové 

hospodárstvo a keďže trvalo udržateľný 

rozvoj je horizontálnym princípom na 

využívanie fondov EŠIF, ako je definované 

v článku 8, ako aj v spoločnom 

strategickom rámci (Príloha I) nariadenia o 

spoločných ustanoveniach; 

E. keďže v súčasnom legislatívnom 

rámci politiky súdržnosti sa ako cieľ 

nespomína prechod na obehové 

hospodárstvo a keďže trvalo udržateľný 

rozvoj je horizontálnou zásadou na 

využívanie fondov EŠIF, ako je definované 

v článku 8, ako aj v spoločnom 

strategickom rámci (príloha I) nariadenia o 

spoločných ustanoveniach, ktorá umožní 

posilniť prepojenie medzi existujúcimi 

nástrojmi na podporu projektov 

zameraných na obehové hospodárstvo; 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh  21 

Victor Boştinaru 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie E 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 
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E. keďže v súčasnom legislatívnom 

rámci politiky súdržnosti sa ako cieľ 

nespomína prechod na obehové 

hospodárstvo a keďže trvalo udržateľný 

rozvoj je horizontálnym princípom na 

využívanie fondov EŠIF, ako je definované 

v článku 8, ako aj v spoločnom 

strategickom rámci (Príloha I) nariadenia 

o spoločných ustanoveniach; 

E. keďže v súčasnom legislatívnom 

rámci politiky súdržnosti sa ako cieľ 

nespomína prechod na obehové 

hospodárstvo a keďže trvalo udržateľný 

rozvoj je horizontálnou zásadou na 

využívanie fondov EŠIF, ako je definované 

v článku 8 nariadenia o spoločných 

ustanoveniach, ako aj v spoločnom 

strategickom rámci (príloha I); 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  22 

Franc Bogovič 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie G 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

G. keďže článok 6 nariadenia o 

spoločných ustanoveniach stanovuje, že 

operácie podporované z fondov EŠIF 

musia byť v súlade s platnými právnymi 

predpismi Únie a vnútroštátnymi právnymi 

predpismi, ktoré sa týkajú uplatňovania 

práva Únie vrátane právnych predpisov v 

oblasti životného prostredia; 

G. keďže článok 6 nariadenia o 

spoločných ustanoveniach stanovuje, že 

operácie podporované z fondov EŠIF 

musia byť v súlade s platnými právnymi 

predpismi Únie a vnútroštátnymi právnymi 

predpismi, ktoré sa týkajú uplatňovania 

práva Únie vrátane predovšetkým právnych 

predpisov v oblasti životného prostredia; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  23 

Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Marco Zullo 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie G a (nové) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Ga. keďže jedným z cieľov obehového 

hospodárstva je znížiť počet skládok 

odpadu, a keďže zaistenie bezpečnosti a 

sanácia legálnych aj nelegálnych skládok 

na území členských štátov sa považuje za 
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absolútnu prioritu; 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh  24 

Davor Škrlec 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie G a (nové) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Ga. keďže Čína od 1. januára 2018 

zakázala dovoz plastového odpadu a 

netriedeného odpadového papiera a tento 

zákaz bude pre Úniu znamenať problémy 

súvisiace s recykláciou, ktoré bude 

potrebné riešiť na regionálnej a miestnej 

úrovni; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  25 

Davor Škrlec 

 

Návrh uznesenia 

Odsek -1 (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 -1. víta úsilie Európskej komisie na 

podporu obehového hospodárstva 

prostredníctvom politiky súdržnosti, 

najmä prostredníctvom podporných 

činností s cieľom pomôcť členským 

štátom a regiónom pri využívaní 

finančných prostriedkov politiky 

súdržnosti na obehové hospodárstvo; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  26 
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Davor Škrlec 

 

Návrh uznesenia 

Odsek -1 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 -1a. víta skutočnosť, že EIB poskytla 

spolufinancovanie vo výške 2,4 miliárd 

EUR na projekty obehového hospodárstva 

v posledných piatich rokoch; zdôrazňuje, 

že potreba poskytovania úverov je omnoho 

väčšia; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  27 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

1. konštatuje, že podľa správy 

Komisie o vykonávaní akčného plánu pre 

obehové hospodárstvo dosahuje podpora 

EÚ na obdobie rokov 2014 – 2020 pre 

inovácie, MSP, nízkouhlíkové 

hospodárstvo a ochranu životného 

prostredia sumu 150 miliárd EUR a mnohé 

z uvedených oblastí prispievajú k prechodu 

na obehové hospodárstvo; 

1. konštatuje, že podľa správy 

Komisie o vykonávaní akčného plánu pre 

obehové hospodárstvo dosahuje podpora 

EÚ na obdobie rokov 2014 – 2020 pre 

inovácie, MSP, nízkouhlíkové 

hospodárstvo a ochranu životného 

prostredia sumu 150 miliárd EUR a mnohé 

z uvedených oblastí prispievajú k prechodu 

na obehové hospodárstvo; zdôrazňuje, že 

cyklické hospodárstvo zahŕňa okrem 

odpadového hospodárstva a ochrany 

životného prostredia aj radikálnu 

premenu fungovania hospodárstva tak, 

aby sa stalo cieľom politiky súdržnosti po 

roku 2020; 

Or. el 

 

Pozmeňujúci návrh  28 

Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Marco Zullo 
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Návrh uznesenia 

Odsek 1 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 1a. dúfa, že v budúcom programovom 

období 2021 – 2027 bude obehovému 

hospodárstvu venovaný osobitný 

tematický cieľ, vďaka čomu bude 

jasnejšie, že je nevyhnutná radikálna 

zmena, pokiaľ ide o drastické zníženie 

odpadov aj o samotný spôsob navrhovania 

výrobkov, ich opätovného využitia a 

recyklovania v záujme uskutočnenia 

cieľov hospodárskej, sociálnej a územnej 

súdržnosti stanovených v zmluvách; 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh  29 

Davor Škrlec 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 1a. konštatuje, že analýza výsledkov 

rokovaní týkajúcich sa dohôd o 

partnerstve a operačných programov v 

rámci Európskeho sociálneho fondu 

(ESF) v súčasnom programovom období 

preukázala, že ESF sa využíval na 

podporu činností na zavedenie 

ekologickejších modelov organizácie 

práce a podporu činností v ekologickom 

odvetví; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  30 

Dimitrios Papadimoulis 
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Návrh uznesenia 

Odsek 2 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

2. vyjadruje však poľutovanie nad 

tým, že, ako sa zdôrazňuje v štúdii, ktorú 

vypracovala Komisia, súčasný politický 

rámec neumožňuje zachytiť úplný prínos 

politiky súdržnosti pre obehové 

hospodárstvo; v tejto súvislosti konštatuje, 

že vymedzenie existujúcich kategórií 

„intervenčných oblastí“, ktoré sa používajú 

na pridelenie finančných prostriedkov, sa 

nevzťahuje na samotné obehové 

hospodárstvo; 

2. vyjadruje však poľutovanie nad 

tým, že, ako sa zdôrazňuje v štúdii, ktorú 

vypracovala Komisia, súčasný politický 

rámec neumožňuje zachytiť úplný prínos 

politiky súdržnosti pre obehové 

hospodárstvo; vyjadruje nespokojnosť so 

skutočnosťou, že cyklické hospodárstvo 

nie je súčasťou súčasného viacročného 

finančného rámca tam, kde sa musí 

posilniť prostredníctvom politiky 

súdržnosti; v tejto súvislosti konštatuje, že 

vymedzenie existujúcich kategórií 

„intervenčných oblastí“, ktoré sa používajú 

na pridelenie finančných prostriedkov, sa 

nevzťahuje na samotné obehové 

hospodárstvo; 

Or. el 

 

Pozmeňujúci návrh  31 

Franc Bogovič, Marc Joulaud, Lambert van Nistelrooij 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 2 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

2. vyjadruje však poľutovanie nad 

tým, že, ako sa zdôrazňuje v štúdii, ktorú 

vypracovala Komisia, súčasný politický 

rámec neumožňuje zachytiť úplný prínos 

politiky súdržnosti pre obehové 

hospodárstvo; v tejto súvislosti konštatuje, 

že vymedzenie existujúcich kategórií 

„intervenčných oblastí“, ktoré sa používajú 

na pridelenie finančných prostriedkov, sa 

nevzťahuje na samotné obehové 

hospodárstvo; 

2. berie však na vedomie, že, ako sa 

zdôrazňuje v štúdii, ktorú vypracovala 

Komisia, súčasný politický rámec 

neumožňuje zachytiť úplný prínos politiky 

súdržnosti pre obehové hospodárstvo; v 

tejto súvislosti poukazuje na to, že 

vymedzenie existujúcich kategórií 

„intervenčných oblastí“, ktoré sa používajú 

na pridelenie finančných prostriedkov, sa 

nevzťahuje na samotné obehové 

hospodárstvo; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  32 

Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Marco Zullo 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 2 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 2a. vyzýva Komisiu na mimoriadny 

zásah zameraný na sanáciu oblastí 

využívaných na nelegálne vypúšťanie a 

uskladňovanie nebezpečného odpadu, 

ktoré ohrozujú zdravie a hospodársky a 

sociálny blahobyt dotknutého 

obyvateľstva (napríklad na území zvanom 

Zem ohňa „Terra dei Fuochi“ v regióne 

Kampánia); 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh  33 

Davor Škrlec 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 2 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 2a. zdôrazňuje úlohu, ktorú zohráva 

výskumný a inovačný rámcový program 

EÚ Horizont 2020 a program LIFE 2014 

– 2020 pri financovaní inovačných 

projektov a pri podpore projektov v oblasti 

zníženia, recyklovania a opätovného 

využitia odpadov, ktoré sa týkajú 

obehového hospodárstva; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  34 

Daniel Buda, Iuliu Winkler 
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Návrh uznesenia 

Odsek 3 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

3. konštatuje, že niektoré regióny 

využili svoju stratégiu pre inteligentnú 

špecializáciu, aby stanovili priority spojené 

s obehovým hospodárstvom, a usmerňujú 

investície do výskumu a inovácií 

prostredníctvom politiky súdržnosti 

smerom k dosahovaniu tohto cieľa; 

3. konštatuje, že niektoré regióny 

využili svoju stratégiu pre inteligentnú 

špecializáciu, aby stanovili priority spojené 

s obehovým hospodárstvom, a usmerňujú 

investície do výskumu a inovácií 

prostredníctvom politiky súdržnosti 

smerom k dosahovaniu tohto cieľa; vyzýva 

regionálne orgány, aby sa usilovali 

o vykonávanie týchto stratégií pre 

inteligentnú špecializáciu; 

Or. ro 

 

Pozmeňujúci návrh  35 

Michela Giuffrida 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 3 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

3. konštatuje, že niektoré regióny 

využili svoju stratégiu pre inteligentnú 

špecializáciu, aby stanovili priority spojené 

s obehovým hospodárstvom, a usmerňujú 

investície do výskumu a inovácií 

prostredníctvom politiky súdržnosti 

smerom k dosahovaniu tohto cieľa; 

3. konštatuje, že niektoré regióny 

využili svoju stratégiu pre inteligentnú 

špecializáciu, aby stanovili priority spojené 

s obehovým hospodárstvom, a usmerňujú 

investície do výskumu a inovácií 

prostredníctvom politiky súdržnosti 

smerom k dosahovaniu tohto cieľa, pričom 

zohrávajú dôležitú úlohu pri podpore 

investícií a infraštruktúr, ktoré 

zodpovedajú potrebám MSP; 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh  36 

Franc Bogovič, Lambert van Nistelrooij 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 3 
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

3. konštatuje, že niektoré regióny 

využili svoju stratégiu pre inteligentnú 

špecializáciu, aby stanovili priority spojené 

s obehovým hospodárstvom, a usmerňujú 

investície do výskumu a inovácií 

prostredníctvom politiky súdržnosti 

smerom k dosahovaniu tohto cieľa; 

3. oceňuje, že niektoré regióny využili 

svoju stratégiu pre inteligentnú 

špecializáciu, aby stanovili priority spojené 

s obehovým hospodárstvom, a usmerňujú 

investície do výskumu a inovácií 

prostredníctvom politiky súdržnosti 

smerom k dosahovaniu tohto cieľa, čo sa 

ukázalo ako osvedčený postup a malo by 

sa stať spoločným spôsobom práce; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  37 

Davor Škrlec 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 3 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 3a. uznáva dôležitú úlohu regiónov, 

miest a obcí pri podpore zodpovednosti za 

energetickú transformáciu a pri vyvíjaní 

tlaku zdola na dosahovanie cieľov 

súvisiacich s klímou a energetikou; 

konštatuje, že regióny a mestské oblasti sú 

najvhodnejšie pre testovanie a 

vykonávanie integrovaných riešení 

v oblasti energetiky v priamej súvislosti 

s občanmi; v tejto súvislosti víta iniciatívu 

v oblasti inteligentných miest; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  38 

Maria Spyraki 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 4 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 
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4. víta zriadenie Európskeho centra 

excelentnosti pre efektívne využívanie 

zdrojov pre MSP; 

4. víta zriadenie Európskeho centra 

excelentnosti pre efektívne využívanie 

zdrojov pre MSP, ako aj platformy na 

podporu financovania obehového 

hospodárstva; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  39 

Franc Bogovič, Lambert van Nistelrooij 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 5 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

5. opakuje svoj názor, že obehové 

hospodárstvo presahuje odpadové 

hospodárstvo a zahŕňa oblasti, ako napr. 

ekologické pracovné miesta, energia z 

obnoviteľných zdrojov, efektívne 

využívanie zdrojov, biohospodárstvo, 

vodné hospodárstvo, energetická účinnosť, 

potravinový odpad, morský odpad, 

výskum, vývoj a inovácie v príslušných 

oblastiach; uznáva však, že infraštruktúra 

na nakladanie s odpadom je kľúčovým 

prvkom na obmedzenie lineárnych 

modelov výroby a spotreby; 

5. opakuje svoj názor, že obehové 

hospodárstvo presahuje odpadové 

hospodárstvo a zahŕňa oblasti, ako napr. 

ekologické pracovné miesta, energia z 

obnoviteľných zdrojov, efektívne 

využívanie zdrojov, biohospodárstvo, ktoré 

je nevyhnutné pre regionálny rozvoj, 

keďže zvyšuje súdržnosť medzi regiónmi 

prostredníctvom svojho potenciálu 

vytvárať pracovné miesta a rast vo 

vidieckych oblastiach, vodné 

hospodárstvo, energetická účinnosť, 

potravinový odpad, poľnohospodárska 

politika s jej biopriemyslom zacielená na 

nahradenie fosílnych palív prírodnými 

materiálmi, morský odpad, výskum, vývoj 

a inovácie v príslušných oblastiach; uznáva 

však, že infraštruktúra na nakladanie s 

odpadom je kľúčovým prvkom na 

obmedzenie lineárnych modelov výroby a 

spotreby; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  40 

Marc Joulaud, Franc Bogovič 

 

Návrh uznesenia 
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Odsek 5 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

5. opakuje svoj názor, že obehové 

hospodárstvo presahuje odpadové 

hospodárstvo a zahŕňa oblasti, ako napr. 

ekologické pracovné miesta, energia z 

obnoviteľných zdrojov, efektívne 

využívanie zdrojov, biohospodárstvo, 

vodné hospodárstvo, energetická účinnosť, 

potravinový odpad, morský odpad, 

výskum, vývoj a inovácie v príslušných 

oblastiach; uznáva však, že infraštruktúra 

na nakladanie s odpadom je kľúčovým 

prvkom na obmedzenie lineárnych 

modelov výroby a spotreby; 

5. opakuje svoj názor, že obehové 

hospodárstvo presahuje odpadové 

hospodárstvo a zahŕňa oblasti, ako napr. 

ekologické pracovné miesta, energia z 

obnoviteľných zdrojov, efektívne 

využívanie zdrojov, rozšírenie životnosti 

výrobku prostredníctvom recyklácie, 

opravy a opätovného použitia, 
biohospodárstvo, vodné hospodárstvo, 

energetická účinnosť, potravinový odpad, 

morský odpad, výskum, vývoj a inovácie v 

príslušných oblastiach; uznáva však, že 

infraštruktúra na nakladanie s odpadom je 

kľúčovým prvkom na obmedzenie 

lineárnych modelov výroby a spotreby; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  41 

Maria Spyraki 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 5 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

5. opakuje svoj názor, že obehové 

hospodárstvo presahuje odpadové 

hospodárstvo a zahŕňa oblasti, ako napr. 

ekologické pracovné miesta, energia z 

obnoviteľných zdrojov, efektívne 

využívanie zdrojov, biohospodárstvo, 

vodné hospodárstvo, energetická účinnosť, 

potravinový odpad, morský odpad, 

výskum, vývoj a inovácie v príslušných 

oblastiach; uznáva však, že infraštruktúra 

na nakladanie s odpadom je kľúčovým 

prvkom na obmedzenie lineárnych 

modelov výroby a spotreby; 

5. opakuje svoj názor, že obehové 

hospodárstvo presahuje odpadové 

hospodárstvo a zahŕňa oblasti, ako napr. 

ekologické pracovné miesta, energia z 

obnoviteľných zdrojov, efektívne 

využívanie zdrojov, biohospodárstvo, 

vodné hospodárstvo, energetická účinnosť, 

potravinový odpad, morský odpad, 

zlepšenie kvality ovzdušia, výskum, vývoj 

a inovácie v príslušných oblastiach; uznáva 

však, že infraštruktúra na nakladanie s 

odpadom je kľúčovým prvkom na 

obmedzenie lineárnych modelov výroby a 

spotreby; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  42 

Davor Škrlec 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 5 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 5a. zdôrazňuje skutočnosť, že 

recyklované materiály uspokojujú v 

priemere približne 10 % dopytu EÚ po 

materiáloch; so zreteľom na nový vývoj 

na globálnych trhoch, najmä na nedávny 

zákaz Číny týkajúci sa plastového odpadu 

a netriedeného odpadového papiera, 

uznáva nový potenciál regiónov a 

miestnych spoločenstiev investovať do 

recyklačnej infraštruktúry, vytvárať nové 

ekologické pracovné miesta a riešiť 

súčasné výzvy, ktorým čelí EÚ; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  43 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 6 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

6. zdôrazňuje existenciu a význam ex 

ante kondicionalít v EŠIF, ktoré súvisia 

s „podporou hospodársky a 

environmentálne udržateľných investícií do 

sektora odpadového hospodárstva“; 

vyjadruje však poľutovanie nad 

zanedbaním hierarchie odpadového 

hospodárstva a nedostatočným posúdením 

dlhodobých výsledkov 

z environmentálneho hľadiska vo veľkom 

počte prípadov, ktoré sú spolufinancované 

z EŠIF; 

6. zdôrazňuje existenciu a význam ex 

ante kondicionalít v EŠIF, ktoré súvisia 

s „podporou hospodársky a 

environmentálne udržateľných investícií do 

sektora odpadového hospodárstva“; 

vyjadruje však poľutovanie nad 

zanedbaním hierarchie odpadového 

hospodárstva a nedostatočným posúdením 

dlhodobých výsledkov 

z environmentálneho hľadiska vo veľkom 

počte prípadov, ktoré sú spolufinancované 

z EŠIF; musí však podporovať mladých 

podnikateľov, aby smerovali k cyklickému 
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hospodárstvu namiesto toho, aby konali 

represívne alebo vylučovali regióny 

s nízkymi úrovňami príjmu a rastu; 

Or. el 

 

Pozmeňujúci návrh  44 

Franc Bogovič, Lambert van Nistelrooij 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 6 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

6. zdôrazňuje existenciu a význam ex 

ante kondicionalít v EŠIF, ktoré súvisia 

s „podporou hospodársky a 

environmentálne udržateľných investícií do 

sektora odpadového hospodárstva“; 

vyjadruje však poľutovanie nad 

zanedbaním hierarchie odpadového 

hospodárstva a nedostatočným posúdením 

dlhodobých výsledkov 

z environmentálneho hľadiska vo veľkom 

počte prípadov, ktoré sú spolufinancované 

z EŠIF; 

6. zdôrazňuje existenciu a význam ex 

ante kondicionalít v EŠIF, ktoré súvisia 

s tematickým cieľom zachovať a chrániť 

životné prostredie a podporovať efektívne 

využívanie zdrojov; poukazuje najmä na 

cieľ, ktorý súvisí s podporou hospodársky 

a environmentálne udržateľných investícií 

do sektora odpadového hospodárstva, 

upriamuje však pozornosť na potrebu 

lepšieho zohľadnenia hierarchie 

odpadového hospodárstva a posúdenia 

dlhodobých výsledkov investícií 

z environmentálneho hľadiska v rámci 

EŠIF; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  45 

Ruža Tomašić 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 6 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

6. zdôrazňuje existenciu a význam ex 

ante kondicionalít v EŠIF, ktoré súvisia 

s „podporou hospodársky a 

environmentálne udržateľných investícií do 

sektora odpadového hospodárstva“; 

6. zdôrazňuje existenciu a význam ex 

ante kondicionalít v EŠIF v programovom 

období po roku 2020, ktoré súvisia 

s „podporou hospodársky a 

environmentálne udržateľných investícií do 
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vyjadruje však poľutovanie nad 

zanedbaním hierarchie odpadového 

hospodárstva a nedostatočným posúdením 

dlhodobých výsledkov 

z environmentálneho hľadiska vo veľkom 

počte prípadov, ktoré sú spolufinancované 

z EŠIF; 

sektora odpadového hospodárstva“; 

vyjadruje však poľutovanie nad 

zanedbaním hierarchie odpadového 

hospodárstva a nedostatočným posúdením 

dlhodobých výsledkov 

z environmentálneho hľadiska vo veľkom 

počte prípadov, ktoré sú spolufinancované 

z EŠIF; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  46 

Davor Škrlec 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 6 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

6. zdôrazňuje existenciu a význam ex 

ante kondicionalít v EŠIF, ktoré súvisia 

s „podporou hospodársky a 

environmentálne udržateľných investícií do 

sektora odpadového hospodárstva“; 

vyjadruje však poľutovanie nad 

zanedbaním hierarchie odpadového 

hospodárstva a nedostatočným posúdením 

dlhodobých výsledkov 

z environmentálneho hľadiska vo veľkom 

počte prípadov, ktoré sú spolufinancované 

z EŠIF; 

(Netýka sa slovenskej verzie.) 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  47 

Raffaele Fitto 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 6 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 6a. vyzýva na koordináciu a lepšiu 

spoluprácu medzi regiónmi, MSP a 
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ďalšími verejnými/súkromnými subjektmi 

s cieľom zriadiť nové tematické platformy 

pre inteligentnú špecializáciu najmä 

v oblasti agropotravinárstva, energetiky a 

priemyslu; 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh  48 

Ruža Tomašić 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 7 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

7. zdôrazňuje význam uplatňovania 

hierarchie odpadového hospodárstva ako 

nevyhnutnú podmienku pre dosiahnutie 

obehového hospodárstva; okrem toho 

uznáva, že negatívny trend smerovania 

investícií z EŠIF na nižšie úrovne 

hierarchie odpadového hospodárstva, 

najmä na mechanické biologické čističky a 

spaľovne, môže viesť k nadmerným 

kapacitám a dlhodobému technologickému 

obmedzeniu (lock-in), čím sa ohrozí 

dosiahnutie cieľov EÚ v oblasti recyklácie; 

7. zdôrazňuje význam uplatňovania 

hierarchie odpadového hospodárstva ako 

nevyhnutnú podmienku pre dosiahnutie 

obehového hospodárstva; okrem toho 

uznáva, že negatívny trend smerovania 

investícií z EŠIF na nižšie úrovne 

hierarchie odpadového hospodárstva, 

najmä na mechanické biologické čističky a 

spaľovne, môže viesť k nadmerným 

kapacitám a dlhodobému technologickému 

obmedzeniu (lock-in), čím sa ohrozí 

dosiahnutie cieľov EÚ v oblasti recyklácie; 

pripomína, že nabádanie obchodného 

spoločenstva, aby dodržiavalo hierarchiu, 

by malo vytvoriť dodatočné materiály 

v rámci toku zdrojov a ponúknuť 

potenciálny odbyt pre ich využitie vo 

výrobe; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  49 

Maria Gabriela Zoană, Norica Nicolai 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 7 
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

7. zdôrazňuje význam uplatňovania 

hierarchie odpadového hospodárstva ako 

nevyhnutnú podmienku pre dosiahnutie 

obehového hospodárstva; okrem toho 

uznáva, že negatívny trend smerovania 

investícií z EŠIF na nižšie úrovne 

hierarchie odpadového hospodárstva, 

najmä na mechanické biologické čističky a 

spaľovne, môže viesť k nadmerným 

kapacitám a dlhodobému technologickému 

obmedzeniu (lock-in), čím sa ohrozí 

dosiahnutie cieľov EÚ v oblasti recyklácie; 

7. zdôrazňuje význam uplatňovania 

hierarchie odpadového hospodárstva ako 

nevyhnutnú podmienku pre dosiahnutie 

obehového hospodárstva, ako aj potrebu 

väčšej transparentnosti v dodávateľskom 

reťazci, aby bolo možné efektívne 

monitorovať a obnovovať výrobky a 

materiály na konci životného cyklu; okrem 

toho uznáva, že negatívny trend 

smerovania investícií z EŠIF na nižšie 

úrovne hierarchie odpadového 

hospodárstva, najmä na mechanické 

biologické čističky a spaľovne, môže viesť 

k nadmerným kapacitám a dlhodobému 

technologickému obmedzeniu (lock-in), 

čím sa ohrozí dosiahnutie cieľov EÚ v 

oblasti recyklácie; 

Or. ro 

 

Pozmeňujúci návrh  50 

Ivan Jakovčić, Jozo Radoš 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 7 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

7. zdôrazňuje význam uplatňovania 

hierarchie odpadového hospodárstva ako 

nevyhnutnú podmienku pre dosiahnutie 

obehového hospodárstva; okrem toho 

uznáva, že negatívny trend smerovania 

investícií z EŠIF na nižšie úrovne 

hierarchie odpadového hospodárstva, 

najmä na mechanické biologické čističky a 

spaľovne, môže viesť k nadmerným 

kapacitám a dlhodobému technologickému 

obmedzeniu (lock-in), čím sa ohrozí 

dosiahnutie cieľov EÚ v oblasti recyklácie; 

7. zdôrazňuje význam uplatňovania 

hierarchie odpadového hospodárstva ako 

nevyhnutnú podmienku pre dosiahnutie 

obehového hospodárstva; okrem toho 

uznáva negatívny trend smerovania 

investícií z EŠIF na nižšie úrovne 

hierarchie odpadového hospodárstva, 

najmä na mechanické biologické čističky a 

spaľovne, ktorý v niektorých prípadoch 

vedie k nadmerným kapacitám a 

dlhodobému technologickému obmedzeniu 

(lock-in), čím sa ohrozí dosiahnutie cieľov 

EÚ v oblasti recyklácie; 

Or. hr 
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Pozmeňujúci návrh  51 

Maria Spyraki 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 7 – pododsek 1 (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 zdôrazňuje význam iniciatívy v oblasti 

mestských inovačných opatrení, v rámci 

ktorej bolo doposiaľ schválených osem 

inovačných projektov v oblasti obehového 

hospodárstva v mestských orgánoch na 

financovanie z EFRR, a vyzýva Komisiu, 

aby monitorovala a zhodnotila ich 

vykonávanie s cieľom formulovať širšie 

politiky obehového hospodárstva; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  52 

Davor Škrlec 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 7 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 7a. vyzýva regióny a miestne orgány, 

aby uznali osobitné vlastnosti 

biologického odpadu a význam jeho zberu 

a spracovania separovaného od ďalších 

tokov odpadov, čím sa umožní vysoko 

kvalitná organická recyklácia, vďaka 

ktorej sa vytvárajú nové ekologické 

pracovné miesta a nové trhy a zárobkové 

príležitosti; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  53 

Franc Bogovič, Lambert van Nistelrooij 
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Návrh uznesenia 

Odsek 8 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

8. zdôrazňuje význam zásady 

partnerstva a dôležitú úlohu, ktorú 

zohrávajú zainteresované strany pri 

vypracúvaní dohôd o partnerstve a 

operačných programov; vyzýva na 

skutočné zapojenie partnerov do procesov 

v rámci politiky a na primerané začlenenie 

cieľov obehového hospodárstva do 

programových dokumentov; 

8. zdôrazňuje význam zásady 

partnerstva a dôležitú úlohu, ktorú 

zohrávajú zainteresované strany pri 

vypracúvaní dohôd o partnerstve a 

operačných programov; vyzýva na 

skutočné zapojenie partnerov do procesov 

v rámci politiky a na primerané začlenenie 

cieľov obehového hospodárstva do 

programových dokumentov; podnecuje 

členské štáty, aby vytvorili ich vlastné 

vnútroštátne stratégie v tejto oblasti 

v koordinácii s prístupom EÚ 

k obehovému hospodárstvu; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  54 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 8 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

8. zdôrazňuje význam zásady 

partnerstva a dôležitú úlohu, ktorú 

zohrávajú zainteresované strany pri 

vypracúvaní dohôd o partnerstve a 

operačných programov; vyzýva na 

skutočné zapojenie partnerov do procesov 

v rámci politiky a na primerané začlenenie 

cieľov obehového hospodárstva do 

programových dokumentov; 

8. zdôrazňuje význam zásady 

partnerstva a dôležitú úlohu, ktorú 

zohrávajú zainteresované strany pri 

vypracúvaní dohôd o partnerstve a 

operačných programov; vyzýva na 

skutočné zapojenie partnerov do procesov 

v rámci politiky a na primerané začlenenie 

cieľov obehového hospodárstva do 

programových dokumentov; poukazuje na 

vedúcu úlohu, ktorú môže zohrať miestna 

správa pri dosahovaní cyklického 

hospodárstva; 

Or. el 
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Pozmeňujúci návrh  55 

Ivan Jakovčić, Jozo Radoš 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 8 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

8. zdôrazňuje význam zásady 

partnerstva a dôležitú úlohu, ktorú 

zohrávajú zainteresované strany pri 

vypracúvaní dohôd o partnerstve a 

operačných programov; vyzýva na 

skutočné zapojenie partnerov do procesov 

v rámci politiky a na primerané začlenenie 

cieľov obehového hospodárstva do 

programových dokumentov; 

8. zdôrazňuje význam zásady 

partnerstva a dôležitú úlohu, ktorú 

zohrávajú všetky zainteresované strany, 

najmä regionálne a miestne orgány a 

mimovládny sektor, pri vypracúvaní dohôd 

o partnerstve a operačných programov; 

vyzýva na skutočné zapojenie partnerov do 

procesov v rámci politiky a na primerané 

začlenenie cieľov obehového hospodárstva 

do programových dokumentov; 

Or. hr 

 

Pozmeňujúci návrh  56 

Daniel Buda, Iuliu Winkler 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 8 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

8. zdôrazňuje význam zásady 

partnerstva a dôležitú úlohu, ktorú 

zohrávajú zainteresované strany pri 

vypracúvaní dohôd o partnerstve a 

operačných programov; vyzýva na 

skutočné zapojenie partnerov do procesov 

v rámci politiky a na primerané začlenenie 

cieľov obehového hospodárstva do 

programových dokumentov; 

8. zdôrazňuje význam zásady 

partnerstva a dôležitú úlohu, ktorú 

zohrávajú zainteresované strany pri 

vypracúvaní dohôd o partnerstve a 

operačných programov; vyzýva na 

skutočné zapojenie partnerov do procesov 

v rámci politiky vytvorením prierezových 

partnerstiev a na primerané začlenenie 

cieľov obehového hospodárstva do 

programových dokumentov; 

Or. ro 

 

Pozmeňujúci návrh  57 

Ruža Tomašić 
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Návrh uznesenia 

Odsek 8 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

8. zdôrazňuje význam zásady 

partnerstva a dôležitú úlohu, ktorú 

zohrávajú zainteresované strany pri 

vypracúvaní dohôd o partnerstve a 

operačných programov; vyzýva na 

skutočné zapojenie partnerov do procesov 

v rámci politiky a na primerané začlenenie 

cieľov obehového hospodárstva do 

programových dokumentov; 

8. zdôrazňuje význam zásady 

partnerstva a dôležitú úlohu, ktorú 

zohrávajú zainteresované strany pri 

vypracúvaní dohôd o partnerstve a 

operačných a regionálnych programov; 

vyzýva na skutočné a transparentné 

zapojenie partnerov do procesov v rámci 

politiky a na primerané a včasné 

začlenenie cieľov obehového hospodárstva 

do programových dokumentov; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  58 

Maria Gabriela Zoană 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 8 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 8a. zdôrazňuje význam úlohy verejno-

súkromných partnerstiev pri návrhu a 

plánovaní nových výrobkov a služieb, 

ktoré zohľadňujú životný cyklus, s cieľom 

vykonávať štyri modely návrhov, ktoré by 

sa mohli používať v rámci obehového 

hospodárstva: navrhovanie pre 

dlhovekosť, navrhovanie pre 

prenájom/službu, navrhovanie pre 

opätovné použitie vo výrobe, navrhovanie 

pre zhodnocovanie materiálov; 

Or. ro 

 

Pozmeňujúci návrh  59 

Michela Giuffrida 
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Návrh uznesenia 

Odsek 8 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 8a. zdôrazňuje, že je potrebné upraviť 

a prispôsobiť súčasné stratégie a modely 

trhu s cieľom podporiť regióny pri 

prechode na túto udržateľnejšiu 

hospodársku formu a zároveň zlepšiť 

hospodársku, priemyselnú a 

environmentálnu konkurencieschopnosť; 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh  60 

Davor Škrlec 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 8 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 8a. naliehavo vyzýva na plne 

transparentné vykonávanie obehového 

hospodárstva v rámci koordinovanej 

viacúrovňovej správy a zásady partnerstva 

so zapojením miestnych spoločenstiev a 

účasťou širokej verejnosti; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  61 

Michela Giuffrida 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 8 b (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 8b. zdôrazňuje, že je potrebné 

prispôsobiť túto zmenu preskúmaniu 

právnych predpisov, ktoré by zjednodušilo 

regulačnú kontrolu podnietením väčšej 

spolupráce medzi všetkými aktérmi 
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zapojenými do procesov obehového 

hospodárstva; 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh  62 

Maria Gabriela Zoană 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 9 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

9. konštatuje, že projekty súvisiace s 

obehovým hospodárstvom, ktoré boli 

podporované politikou súdržnosti, boli 

prínosnejšie pre rozvinutejšie regióny; 

preto vyzýva menej rozvinuté regióny, aby 

zintenzívnili svoje úsilie na dosiahnutie 

technologického pokroku prostredníctvom 

vykonávania viacerých projektov, ktoré 

spĺňajú zásady obehového hospodárstva; 

9. konštatuje, že projekty súvisiace s 

obehovým hospodárstvom, ktoré boli 

podporované politikou súdržnosti, boli 

prínosnejšie pre rozvinutejšie regióny; 

preto vyzýva menej rozvinuté regióny, aby 

zintenzívnili svoje úsilie na dosiahnutie 

technologického pokroku prostredníctvom 

vykonávania viacerých projektov, ktoré 

spĺňajú zásady obehového hospodárstva, 

a prostredníctvom rozvoja partnerstiev a 

užšej spolupráce so skupinami príjemcov, 

ako sú odborníci na materiály, chemici, 

výrobcovia a recyklujúce subjekty, najmä 

v rámci iniciatívy Priemysel 2020 v 

obehovom hospodárstve; 

Or. ro 

 

Pozmeňujúci návrh  63 

Daniel Buda, Iuliu Winkler 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 9 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

9. konštatuje, že projekty súvisiace s 

obehovým hospodárstvom, ktoré boli 

podporované politikou súdržnosti, boli 

prínosnejšie pre rozvinutejšie regióny; 

preto vyzýva menej rozvinuté regióny, aby 

9. konštatuje, že projekty súvisiace s 

obehovým hospodárstvom, ktoré boli 

podporované politikou súdržnosti, boli 

prínosnejšie pre rozvinutejšie regióny; 

uznáva obmedzenú administratívnu 
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zintenzívnili svoje úsilie na dosiahnutie 

technologického pokroku prostredníctvom 

vykonávania viacerých projektov, ktoré 

spĺňajú zásady obehového hospodárstva; 

kapacitu menej rozvinutých regiónov a 

preto ich nabáda, aby žiadali pomoc 

expertov a zintenzívnili svoje úsilie na 

dosiahnutie technologického pokroku 

prostredníctvom vykonávania viacerých 

projektov, ktoré spĺňajú zásady obehového 

hospodárstva; 

Or. ro 

 

Pozmeňujúci návrh  64 

Maria Spyraki 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 9 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

9. konštatuje, že projekty súvisiace s 

obehovým hospodárstvom, ktoré boli 

podporované politikou súdržnosti, boli 

prínosnejšie pre rozvinutejšie regióny; 

preto vyzýva menej rozvinuté regióny, aby 

zintenzívnili svoje úsilie na dosiahnutie 

technologického pokroku prostredníctvom 

vykonávania viacerých projektov, ktoré 

spĺňajú zásady obehového hospodárstva; 

9. konštatuje, že projekty súvisiace s 

obehovým hospodárstvom, ktoré boli 

podporované politikou súdržnosti, boli 

prínosnejšie pre rozvinutejšie regióny; 

preto vyzýva Komisiu, aby posilnila 

kapacitu menej rozvinutých regiónov 

s cieľom pomôcť zintenzívniť ich úsilie na 

dosiahnutie technologického pokroku 

prostredníctvom vykonávania viacerých 

projektov, ktoré spĺňajú zásady obehového 

hospodárstva; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  65 

Ivan Jakovčić, Jozo Radoš 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 9 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

9. konštatuje, že projekty súvisiace s 

obehovým hospodárstvom, ktoré boli 

podporované politikou súdržnosti, boli 

prínosnejšie pre rozvinutejšie regióny; 

9. konštatuje, že projekty súvisiace s 

obehovým hospodárstvom, ktoré boli 

podporované politikou súdržnosti, boli 

prínosnejšie pre rozvinutejšie regióny; 
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preto vyzýva menej rozvinuté regióny, aby 

zintenzívnili svoje úsilie na dosiahnutie 

technologického pokroku prostredníctvom 

vykonávania viacerých projektov, ktoré 

spĺňajú zásady obehového hospodárstva; 

preto vyzýva vnútroštátne orgány 

zodpovedné za plánovanie a menej 

rozvinuté regióny, aby zintenzívnili svoje 

úsilie na dosiahnutie technologického 

pokroku prostredníctvom vykonávania 

viacerých projektov, ktoré spĺňajú zásady 

obehového hospodárstva; 

Or. hr 

 

Pozmeňujúci návrh  66 

Ruža Tomašić 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 9 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

9. konštatuje, že projekty súvisiace s 

obehovým hospodárstvom, ktoré boli 

podporované politikou súdržnosti, boli 

prínosnejšie pre rozvinutejšie regióny; 

preto vyzýva menej rozvinuté regióny, aby 

zintenzívnili svoje úsilie na dosiahnutie 

technologického pokroku prostredníctvom 

vykonávania viacerých projektov, ktoré 

spĺňajú zásady obehového hospodárstva; 

9. konštatuje, že projekty súvisiace s 

obehovým hospodárstvom, ktoré boli 

podporované politikou súdržnosti, boli 

prínosnejšie pre rozvinutejšie regióny; 

preto vyzýva členské štáty a menej 

rozvinuté regióny, aby zintenzívnili svoje 

úsilie a vytvorili podmienky na dosiahnutie 

technologického pokroku prostredníctvom 

vykonávania viacerých projektov, ktoré 

spĺňajú zásady obehového hospodárstva; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  67 

Davor Škrlec 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 9 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 9a. zdôrazňuje odhady, že prechod na 

biologické suroviny a metódy 

biologického spracovania by mohol 

ušetriť až 2,5 miliardy ton CO2 ročne do 

roku 2030, čím by došlo 



 

AM\1150404SK.docx 35/65 PE620.811v01-00 

 SK 

k niekoľkonásobnému nárastu trhov pre 

biologické suroviny a nové spotrebiteľské 

výrobky; zdôrazňuje mimoriadnu 

dôležitosť udržateľného riadenia 

prírodných zdrojov a zachovania 

biodiverzity pri ich premene na biologické 

výrobky, materiály a palivá; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  68 

Daniel Buda, Iuliu Winkler 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 10 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

10. zdôrazňuje potenciál 

biohospodárstva v oblasti regionálneho 

rozvoja; vyzýva na väčšie využívanie 

prostriedkov EŠIF na zavádzanie 

existujúcich inovácií a na ďalšiu podporu 

inovácií v oblasti vývoja biologických, 

biologicky rozložiteľných a 

kompostovateľných materiálov vyrobených 

z udržateľne spravovaných zásob 

biokrmiva; 

10. zdôrazňuje potenciál 

biohospodárstva v oblasti regionálneho 

rozvoja; vyzýva na väčšie využívanie 

prostriedkov EŠIF na zavádzanie 

existujúcich inovácií prostredníctvom 

politík na podporu potenciálnych 

príjemcov a na ďalšiu podporu inovácií v 

oblasti vývoja biologických, biologicky 

rozložiteľných a kompostovateľných 

materiálov vyrobených z udržateľne 

spravovaných zásob biokrmiva; 

Or. ro 

 

Pozmeňujúci návrh  69 

Franc Bogovič, Marc Joulaud, Lambert van Nistelrooij 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 10 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

10. zdôrazňuje potenciál 

biohospodárstva v oblasti regionálneho 

rozvoja; vyzýva na väčšie využívanie 

prostriedkov EŠIF na zavádzanie 

10. zdôrazňuje potenciál 

biohospodárstva v oblasti miestneho a 

regionálneho rozvoja; vyzýva na väčšie 

využívanie prostriedkov EŠIF na 
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existujúcich inovácií a na ďalšiu podporu 

inovácií v oblasti vývoja biologických, 

biologicky rozložiteľných a 

kompostovateľných materiálov vyrobených 

z udržateľne spravovaných zásob 

biokrmiva; 

zavádzanie existujúcich inovácií a na 

ďalšiu podporu inovácií v oblasti vývoja 

biologických, biologicky rozložiteľných, 

recyklovateľných a kompostovateľných 

materiálov vyrobených z udržateľne 

spravovaných zásob biokrmiva; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  70 

Maria Spyraki 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 10 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

10. zdôrazňuje potenciál 

biohospodárstva v oblasti regionálneho 

rozvoja; vyzýva na väčšie využívanie 

prostriedkov EŠIF na zavádzanie 

existujúcich inovácií a na ďalšiu podporu 

inovácií v oblasti vývoja biologických, 

biologicky rozložiteľných a 

kompostovateľných materiálov vyrobených 

z udržateľne spravovaných zásob 

biokrmiva; 

10. zdôrazňuje potenciál 

biohospodárstva v oblasti regionálneho 

rozvoja; vyzýva na väčšie využívanie 

prostriedkov EŠIF na zavádzanie 

existujúcich inovácií a na ďalšiu podporu 

inovácií v oblasti vývoja biologických, 

biologicky rozložiteľných a 

kompostovateľných materiálov a zdrojov 

energie vyrobených z udržateľne 

spravovaných zásob biokrmiva; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  71 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 10 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 10a. poukazuje na to, že okrem 

miestnych, regionálnych a vnútroštátnych 

orgánov by sa mali poskytnúť stimuly aj 

samotným spotrebiteľom, ktorí by mali 

byť neustále informovaní a podnecovaní, 

aby zmenili svoje spotrebiteľské 
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správanie, pokiaľ ide o nakladanie 

s odpadmi a výrobu, recykláciu a 

záležitosti týkajúce sa udržateľných 

riešení v ich každodennom živote; 

Or. el 

 

Pozmeňujúci návrh  72 

Franc Bogovič, Lambert van Nistelrooij 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 11 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

11. vyzýva na zlepšenie prístupu 

miestnych orgánov k financovaniu s 

cieľom smerovať investície do zelených 

pracovných miest a do transformácie 

energetiky na miestnej úrovni vrátane 

energetickej účinnosti, decentralizovaného 

dodávania energie a obehového 

hospodárstva; 

11. vyzýva na zlepšenie a 

zjednodušenie prístupu miestnych a 

regionálnych orgánov k financovaniu s 

cieľom smerovať investície do zelených 

pracovných miest, inteligentnej 

špecializácie, ďalšieho rozvoja vidieckych 

oblastí, aj pokiaľ ide o potrebnú 

infraštruktúru a ekologické technológie, 

prechodu z fosílnych palív na obnoviteľné 

zdroje energie, ako aj do transformácie 

energetiky na miestnej úrovni vrátane 

energetickej účinnosti, decentralizovaného 

dodávania energie a obehového 

hospodárstva; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  73 

Daniel Buda, Iuliu Winkler 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 11 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

11. vyzýva na zlepšenie prístupu 

miestnych orgánov k financovaniu s 

cieľom smerovať investície do zelených 

pracovných miest a do transformácie 

11. vyzýva na zlepšenie prístupu 

miestnych orgánov k financovaniu s 

cieľom smerovať investície do zelených 

pracovných miest a do transformácie 



 

PE620.811v01-00 38/65 AM\1150404SK.docx 

SK 

energetiky na miestnej úrovni vrátane 

energetickej účinnosti, decentralizovaného 

dodávania energie a obehového 

hospodárstva; 

energetiky na miestnej úrovni vrátane 

energetickej účinnosti, decentralizovaného 

dodávania energie a obehového 

hospodárstva; žiada prispôsobenie 

programov financovania regionálnym 

profilom, a aby sa tieto profily usilovali o 

využitie regionálneho potenciálu výroby 

energie z trvalo udržateľných zdrojov; 

Or. ro 

 

Pozmeňujúci návrh  74 

Maria Gabriela Zoană 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 11 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

11. vyzýva na zlepšenie prístupu 

miestnych orgánov k financovaniu s 

cieľom smerovať investície do zelených 

pracovných miest a do transformácie 

energetiky na miestnej úrovni vrátane 

energetickej účinnosti, decentralizovaného 

dodávania energie a obehového 

hospodárstva; 

11. vyzýva na zlepšenie prístupu 

miestnych orgánov k financovaniu, a to aj 

prostredníctvom zvýšenej spolupráce 

s EIB v rámci Európskeho centra 

investičného poradenstva, s cieľom 

smerovať vyššie investície do zelených 

pracovných miest a do transformácie 

energetiky na miestnej úrovni vrátane 

energetickej účinnosti, decentralizovaného 

dodávania energie a obehového 

hospodárstva; 

Or. ro 

 

Pozmeňujúci návrh  75 

Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Marco Zullo 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 11 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

11. vyzýva na zlepšenie prístupu 

miestnych orgánov k financovaniu s 

cieľom smerovať investície do zelených 

11. vyzýva na zjednodušenie a 

zlepšenie prístupu miestnych orgánov k 

financovaniu aj prostredníctvom 
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pracovných miest a do transformácie 

energetiky na miestnej úrovni vrátane 

energetickej účinnosti, decentralizovaného 

dodávania energie a obehového 

hospodárstva; 

posilnenia administratívnej kapacity s 

cieľom smerovať investície do zelených 

pracovných miest a do transformácie 

energetiky na miestnej úrovni vrátane 

energetickej účinnosti, decentralizovaného 

dodávania energie a obehového 

hospodárstva; 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh  76 

Ruža Tomašić 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 11 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

11. vyzýva na zlepšenie prístupu 

miestnych orgánov k financovaniu s 

cieľom smerovať investície do zelených 

pracovných miest a do transformácie 

energetiky na miestnej úrovni vrátane 

energetickej účinnosti, decentralizovaného 

dodávania energie a obehového 

hospodárstva; 

11. vyzýva na zlepšenie a väčšiu 

transparentnosť prístupu miestnych a 

regionálnych orgánov k financovaniu s 

cieľom smerovať investície do zelených 

pracovných miest, odpadového 

hospodárstva a do transformácie 

energetiky na miestnej úrovni vrátane 

energetickej účinnosti, decentralizovaného 

dodávania energie a obehového 

hospodárstva; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  77 

Maria Spyraki 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 11 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

11. vyzýva na zlepšenie prístupu 

miestnych orgánov k financovaniu s 

cieľom smerovať investície do zelených 

pracovných miest a do transformácie 

energetiky na miestnej úrovni vrátane 

11. vyzýva na zlepšenie prístupu 

miestnych orgánov k financovaniu s 

cieľom smerovať investície do zelených 

pracovných miest a do transformácie 

energetiky na miestnej úrovni vrátane 
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energetickej účinnosti, decentralizovaného 

dodávania energie a obehového 

hospodárstva; 

energetickej účinnosti, decentralizovaného 

dodávania energie, inovácií v oblasti čistej 

energie a obehového hospodárstva; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  78 

Ivan Jakovčić, Jozo Radoš 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 11 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

11. vyzýva na zlepšenie prístupu 

miestnych orgánov k financovaniu s 

cieľom smerovať investície do zelených 

pracovných miest a do transformácie 

energetiky na miestnej úrovni vrátane 

energetickej účinnosti, decentralizovaného 

dodávania energie a obehového 

hospodárstva; 

11. vyzýva na zlepšenie prístupu 

regionálnych a miestnych orgánov k 

financovaniu s cieľom smerovať investície 

do zelených pracovných miest a do 

transformácie energetiky na miestnej 

úrovni vrátane energetickej účinnosti, 

decentralizovaného dodávania energie 

a obehového hospodárstva; 

Or. hr 

 

Pozmeňujúci návrh  79 

Davor Škrlec 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 11 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 11a. zdôrazňuje potrebu lepšieho 

uznania ekologických pracovných miest v 

dohodách o partnerstve a operačných 

programoch, čo umožní lepšie možnosti 

financovania v rámci fondov EŠIF; 

uznáva priamy vplyv ekologických 

pracovných miest na odolnosť a 

konkurencieschopnosť vnútroštátnych, 

regionálnych a miestnych hospodárstiev a 

zároveň na pomoc zlepšiť energetickú a 

surovinovú efektívnosť, obmedziť emisie 
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skleníkových plynov, minimalizovať 

odpady a znečistenie, chrániť a obnoviť 

ekosystémy a podporiť adaptáciu na 

účinky zmeny klímy; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  80 

Maria Spyraki 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 11 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 11a. poukazuje na iniciatívy skupiny 

Európskej investičnej banky na podporu a 

propagáciu projektov v oblasti obehového 

hospodárstva, ktorá poskytla 

spolufinancovanie vo výške viac ako 

2,4 miliárd EUR na projekty obehového 

hospodárstva, vodného hospodárstva a 

výskumu a rozvoja agropodnikania; 

zdôrazňuje význam kombinovania 

európskych štrukturálnych a investičných 

fondov s Európskym fondom pre 

strategické investície v záujme 

financovania projektov v oblasti 

obehového hospodárstva; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  81 

Davor Škrlec 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 11 b (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 11b. vyzýva členské štáty, regióny a 

miestne orgány na propagáciu vytvorenia 

a podpory sietí pre opätovné využívanie a 

opravu, najmä tých, ktoré pôsobia ako 
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podniky sociálneho hospodárstva, 

prostredníctvom uľahčenia prístupu 

takýchto sietí k zberným miestam odpadu 

a podpory využívania fondov EŠIF, 

hospodárskych nástrojov, kritérií 

verejného obstarávania, kvantitatívnych 

cieľov alebo ďalších opatrení; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  82 

Daniel Buda, Iuliu Winkler 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 12 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

12. poukazuje na to, že zo vzorky 32 

preskúmaných operačných programov 

posúdených v štúdii o začlenení 

environmentálnych hľadísk do fondov 

politiky súdržnosti sa deväť týka 

obehového hospodárstva a šesť zelených 

pracovných miest; víta súčasné úsilie 

vnútroštátnych a regionálnych orgánov, ale 

súčasne vyzýva členské štáty na lepšie 

integrovanie obehového hospodárstva do 

svojich operačných programov a dohôd 

o partnerstve; 

12. poukazuje na to, že zo vzorky 32 

preskúmaných operačných programov 

posúdených v štúdii o začlenení 

environmentálnych hľadísk do fondov 

politiky súdržnosti sa deväť týka 

obehového hospodárstva a šesť zelených 

pracovných miest; víta súčasné úsilie 

vnútroštátnych a regionálnych orgánov, ale 

súčasne vyzýva členské štáty na lepšie 

integrovanie obehového hospodárstva do 

svojich operačných programov a dohôd 

o partnerstve; naliehavo vyzýva na 

poskytnutie podpory regiónom s cieľom 

zabezpečiť čo najplynulejší prechod na 

obehové hospodárstvo; 

Or. ro 

 

Pozmeňujúci návrh  83 

Ruža Tomašić 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 12 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 
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12. poukazuje na to, že zo vzorky 32 

preskúmaných operačných programov 

posúdených v štúdii o začlenení 

environmentálnych hľadísk do fondov 

politiky súdržnosti sa deväť týka 

obehového hospodárstva a šesť zelených 

pracovných miest; víta súčasné úsilie 

vnútroštátnych a regionálnych orgánov, ale 

súčasne vyzýva členské štáty na lepšie 

integrovanie obehového hospodárstva do 

svojich operačných programov a dohôd 

o partnerstve; 

12. poukazuje na to, že zo vzorky 32 

preskúmaných operačných programov 

posúdených v štúdii o začlenení 

environmentálnych hľadísk do fondov 

politiky súdržnosti sa deväť týka 

obehového hospodárstva a šesť zelených 

pracovných miest; víta súčasné úsilie 

vnútroštátnych a regionálnych orgánov, ale 

súčasne vyzýva členské štáty na lepšie 

integrovanie obehového hospodárstva do 

svojich operačných a regionálnych 

programov a dohôd o partnerstve; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  84 

Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Marco Zullo 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 12 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 12a. vyjadruje poľutovanie nad 

nedostatočnou alebo nízkou kvalitou 

primeraných plánov odpadového 

hospodárstva v niektorých regiónoch 

južného Talianska, ktorých dôsledkom sú 

riziká nielen pre verejné zdravie, ale aj 

pre vyplatenie finančných prostriedkov z 

európskych štrukturálnych a investičných 

fondov v dotknutých oblastiach, 

v dôsledku nesplnenia príslušných ex ante 

kondicionalít; 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh  85 

Maria Gabriela Zoană 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 12 a (nový) 
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 12a. vyzýva členské štáty, aby 

zabezpečili vhodné začlenenie obehového 

hospodárstva do programov vzdelávania a 

odbornej prípravy a rekvalifikácie ako 

medzidisciplinárny predmet s cieľom 

vytvoriť nové postoje, ktoré následne 

pomôžu vymedziť nové obchodné modely 

a vytvoriť nové pracovné miesta; 

Or. ro 

 

Pozmeňujúci návrh  86 

Ivan Jakovčić, Jozo Radoš 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 12 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 12a. vyzýva vnútroštátne a regionálne 

orgány zodpovedné za prípravu 

operačných programov, aby väčšmi 

začlenili obehové hospodárstvo do 

programov územnej spolupráce, najmä 

cezhraničných programov spolupráce, s 

cieľom vykonávať cezhraničné riešenia, 

ktoré môžu viesť k získaniu účinnejších a 

lacnejších výsledkov; 

Or. hr 

 

Pozmeňujúci návrh  87 

Davor Škrlec 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 13 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

13. domnieva sa, že plánovanie EŠIF v 

budúcnosti by malo byť lepšie prepojené 

s národnými plánmi v oblasti energetiky a 

13. domnieva sa, že plánovanie EŠIF v 

budúcnosti by malo byť lepšie prepojené 

s národnými plánmi v oblasti energetiky a 
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klímy na rok 2030; klímy na rok 2030, ak je to možné 

s použitím spoločných ukazovateľov 

v rámci plánov, ktoré sú obsiahnuté v 

nariadení o riadení energetickej únie; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  88 

Ivan Jakovčić, Jozo Radoš 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 13 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

13. domnieva sa, že plánovanie EŠIF v 

budúcnosti by malo byť lepšie prepojené 

s národnými plánmi v oblasti energetiky a 

klímy na rok 2030; 

13. domnieva sa, že budúce plánovanie 

EŠIF v ďalšom programovom období by 

malo byť lepšie prepojené s národnými 

plánmi v oblasti energetiky a klímy na rok 

2030; 

Or. hr 

 

Pozmeňujúci návrh  89 

Franc Bogovič, Marc Joulaud, Lambert van Nistelrooij 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 13 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

13. domnieva sa, že plánovanie EŠIF v 

budúcnosti by malo byť lepšie prepojené 

s národnými plánmi v oblasti energetiky a 

klímy na rok 2030; 

13. domnieva sa, že plánovanie EŠIF v 

budúcnosti by malo byť lepšie 

koordinované s národnými plánmi v 

oblasti energetiky a klímy na rok 2030; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  90 

Davor Škrlec 

 

Návrh uznesenia 
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Odsek 13 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 13a. vyzýva členské štáty, aby využili 

príležitosť na ďalšiu integráciu 

obehového hospodárstva do ich súčasných 

operačných programov počas obdobia 

revízie; je presvedčený, že Európska 

komisia by mala tento proces uľahčiť a 

zároveň poskytnúť členským štátom 

pomoc pri analýze súčasného stavu a 

možných oblastí, v ktorých by sa mohlo 

uplatniť a pridať obehové hospodárstvo a 

jeho zásady; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  91 

Ruža Tomašić 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 14 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

14. vyzýva členské štáty, aby posilnili 

cezhraničnú spoluprácu, najmä 

prostredníctvom Európskej územnej 

spolupráce (EÚS), v záujme vykonávania 

projektov súvisiacich s obehovým 

hospodárstvom; 

14. vyzýva členské štáty, aby posilnili 

cezhraničnú spoluprácu, najmä 

prostredníctvom Európskej územnej 

spolupráce (EÚS), v záujme vykonávania 

projektov súvisiacich s obehovým 

hospodárstvom; okrem toho zdôrazňuje 

význam hľadania udržateľných riešení 

cez predvstupové dohody s nečlenskými 

štátmi s cieľom riešiť prebiehajúce výzvy, 

najmä v oblasti znečistenia ovzdušia; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  92 

Davor Škrlec 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 14 
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

14. vyzýva členské štáty, aby posilnili 

cezhraničnú spoluprácu, najmä 

prostredníctvom Európskej územnej 

spolupráce (EÚS), v záujme vykonávania 

projektov súvisiacich s obehovým 

hospodárstvom; 

14. domnieva sa, že by sa mala ďalej 

posilniť úloha EÚS a makroregionálnych 

stratégií pri riešení výziev súvisiacich 

s vykonávaním obehového hospodárstva; 

vyzýva členské štáty, aby posilnili 

cezhraničnú spoluprácu, najmä 

prostredníctvom Európskej územnej 

spolupráce (EÚS), v záujme vykonávania 

projektov súvisiacich s obehovým 

hospodárstvom; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  93 

Ivan Jakovčić, Jozo Radoš 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 14 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 14a. požaduje zahrnutie projektov 

obehového hospodárstva do programov 

územnej spolupráce s krajinami v 

európskom susedstve s cieľom pomôcť im 

pripraviť sa na európsky integračný 

proces; 

Or. hr 

 

Pozmeňujúci návrh  94 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 15 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

15. zdôrazňuje potenciál 

makroregionálnych stratégií napomáhať pri 

dosahovaní obehového hospodárstva, a to 

nielen v členských štátoch, ale aj v 

15. zdôrazňuje potenciál 

makroregionálnych stratégií napomáhať pri 

dosahovaní obehového hospodárstva, a to 

nielen v členských štátoch, ale aj v 
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krajinách mimo EÚ, ktoré sa nachádzajú v 

tej istej zemepisnej oblasti; zdôrazňuje, že 

tieto stratégie by mohli podporiť 

vytvorenie trhu s druhotnými surovinami 

pre Úniu; 

krajinách mimo EÚ, ktoré sa nachádzajú v 

tej istej zemepisnej oblasti; zdôrazňuje, že 

tieto stratégie by mohli podporiť 

vytvorenie trhu s druhotnými surovinami 

pre Úniu, rozvoj iniciatív v oblasti 

spolupráce EÚ s tretími krajinami by 

mohol byť dôležitým nástrojom pre 

európsku integráciu týchto krajín; 

Or. el 

 

Pozmeňujúci návrh  95 

Ruža Tomašić 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 15 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

15. zdôrazňuje potenciál 

makroregionálnych stratégií napomáhať pri 

dosahovaní obehového hospodárstva, a to 

nielen v členských štátoch, ale aj v 

krajinách mimo EÚ, ktoré sa nachádzajú v 

tej istej zemepisnej oblasti; zdôrazňuje, že 

tieto stratégie by mohli podporiť 

vytvorenie trhu s druhotnými surovinami 

pre Úniu; 

15. zdôrazňuje potenciál a význam 

vykonávania prebiehajúcich 
makroregionálnych stratégií s cieľom 

napomáhať pri dosahovaní obehového 

hospodárstva, a to nielen v členských 

štátoch, ale aj v krajinách mimo EÚ, ktoré 

sa nachádzajú v tej istej zemepisnej oblasti; 

zdôrazňuje, že tieto stratégie by mohli 

podporiť vytvorenie trhu s druhotnými 

surovinami pre Úniu; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  96 

Maria Spyraki 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 15 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

15. zdôrazňuje potenciál 

makroregionálnych stratégií napomáhať pri 

dosahovaní obehového hospodárstva, a to 

nielen v členských štátoch, ale aj v 

15. zdôrazňuje potenciál 

makroregionálnych stratégií napomáhať pri 

dosahovaní obehového hospodárstva, a to 

nielen v členských štátoch, ale aj v 
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krajinách mimo EÚ, ktoré sa nachádzajú v 

tej istej zemepisnej oblasti; zdôrazňuje, že 

tieto stratégie by mohli podporiť 

vytvorenie trhu s druhotnými surovinami 

pre Úniu; 

krajinách mimo EÚ, ktoré sa nachádzajú v 

tej istej zemepisnej oblasti; zdôrazňuje, že 

tieto stratégie by sa mali zamerať na 

priority, ktoré by podporili vytvorenie trhu 

s druhotnými surovinami pre Úniu; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  97 

Ivan Jakovčić, Jozo Radoš 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 15 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

15. zdôrazňuje potenciál 

makroregionálnych stratégií napomáhať pri 

dosahovaní obehového hospodárstva, a to 

nielen v členských štátoch, ale aj v 

krajinách mimo EÚ, ktoré sa nachádzajú v 

tej istej zemepisnej oblasti; zdôrazňuje, že 

tieto stratégie by mohli podporiť 

vytvorenie trhu s druhotnými surovinami 

pre Úniu; 

15. zdôrazňuje nevyužitý potenciál 

makroregionálnych stratégií napomáhať pri 

dosahovaní obehového hospodárstva, a to 

nielen v členských štátoch, ale aj v 

krajinách mimo EÚ, ktoré sa nachádzajú v 

tej istej zemepisnej oblasti; zdôrazňuje, že 

tieto stratégie by mohli podporiť 

vytvorenie trhu s druhotnými surovinami 

pre Úniu; 

Or. hr 

 

Pozmeňujúci návrh  98 

Petras Auštrevičius 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 15 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

15. zdôrazňuje potenciál 

makroregionálnych stratégií napomáhať pri 

dosahovaní obehového hospodárstva, a to 

nielen v členských štátoch, ale aj v 

krajinách mimo EÚ, ktoré sa nachádzajú v 

tej istej zemepisnej oblasti; zdôrazňuje, že 

tieto stratégie by mohli podporiť 

vytvorenie trhu s druhotnými surovinami 

15. zdôrazňuje potrebu 

makroregionálnych stratégií s cieľom 

napomáhať pri dosahovaní obehového 

hospodárstva, a to nielen v členských 

štátoch, ale aj v krajinách mimo EÚ, ktoré 

sa nachádzajú v tej istej zemepisnej oblasti; 

zdôrazňuje, že tieto stratégie by mohli 

podporiť vytvorenie trhu s druhotnými 
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pre Úniu; surovinami pre Úniu; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  99 

Daniel Buda, Iuliu Winkler 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 16 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

16. pripomína svoje postoje týkajúce sa 

významu primeraného budovania a 

udržiavania kapacít miestnych, 

regionálnych a národných verejných 

orgánov, čo je veľmi dôležité aj pre 

prechod na obehové hospodárstvo; 

poukazuje na významnú úlohu, ktorú by v 

tejto oblasti mohla zohrávať technická 

podpora; 

16. pripomína svoje postoje týkajúce sa 

významu primeraného budovania a 

udržiavania kapacít miestnych, 

regionálnych a národných verejných 

orgánov, čo je veľmi dôležité aj pre 

prechod na obehové hospodárstvo; 

poukazuje na významnú úlohu, ktorú by v 

tejto oblasti mohla zohrávať technická 

podpora; zdôrazňuje úlohu, ktorú 

v obehovom hospodárstve môžu zohrať 

iniciatívy v oblasti „inteligentných miest“ 

prostredníctvom podpory modelov 

ekologických technológií ako súčasti 

stratégií udržateľného mestského rozvoja; 

Or. ro 

 

Pozmeňujúci návrh  100 

Maria Spyraki 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 16 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

16. pripomína svoje postoje týkajúce sa 

významu primeraného budovania a 

udržiavania kapacít miestnych, 

regionálnych a národných verejných 

orgánov, čo je veľmi dôležité aj pre 

prechod na obehové hospodárstvo; 

poukazuje na významnú úlohu, ktorú by v 

16. pripomína svoje postoje týkajúce sa 

významu primeraného budovania a 

udržiavania kapacít miestnych, 

regionálnych a národných verejných 

orgánov, čo je veľmi dôležité aj pre 

prechod na obehové hospodárstvo a dalo 

by sa ďalej posilniť oceňovaním investícií 
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tejto oblasti mohla zohrávať technická 

podpora; 

ad hoc; poukazuje na významnú úlohu, 

ktorú by v tejto oblasti mohla zohrávať 

technická podpora; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  101 

Ruža Tomašić 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 16 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

16. pripomína svoje postoje týkajúce sa 

významu primeraného budovania a 

udržiavania kapacít miestnych, 

regionálnych a národných verejných 

orgánov, čo je veľmi dôležité aj pre 

prechod na obehové hospodárstvo; 

poukazuje na významnú úlohu, ktorú by v 

tejto oblasti mohla zohrávať technická 

podpora; 

16. pripomína svoje postoje týkajúce sa 

významu primeraného budovania a 

udržiavania kapacít miestnych, 

regionálnych a národných verejných 

orgánov, čo je veľmi dôležité aj pre 

prechod na obehové hospodárstvo; 

poukazuje na významnú úlohu, ktorú v 

tejto oblasti môže zohrávať technická 

podpora; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  102 

Davor Škrlec 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 16 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 16a. zdôrazňuje, že miestne a 

regionálne orgány, ako úroveň riadenia 

najbližšie k občanom a miestnym 

problémom, majú lepšie poznatky 

o miestnych problémoch a možnostiach, a 

vyzýva preto členské štáty, aby zabezpečili 

primeranú funkčnú a finančnú 

autonómiu ich príslušných miestnych a 

regionálnych orgánov vrátane práva na 

prípravu a vykonávanie vlastných stratégií 
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rozvoja; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  103 

Davor Škrlec 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 17 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

17. zdôrazňuje významnú úlohu 

zeleného verejného obstarávania, ktoré je 

hnacou silou obehového hospodárstva s 

potenciálnym trhom odhadovaným na 

1,8 bilióna EUR ročne, pri poskytovaní 

verejných zákaziek, tovarov a služieb13; 

17. zdôrazňuje významnú úlohu 

zeleného verejného obstarávania, ktoré je 

hnacou silou obehového hospodárstva s 

potenciálnym trhom odhadovaným na 

1,8 bilióna EUR ročne, pri poskytovaní 

verejných zákaziek, tovarov a služieb13; 

poukazuje na to, že programy politiky 

súdržnosti, ako napríklad Európsky fond 

regionálneho rozvoja (EFRR) a Interreg 

môžu byť primeranými nástrojmi na 

vyhlásenie výziev v oblasti GPP; 

_________________ _________________ 

13 „Nakupovanie ekologických výrobkov! 

Príručka o environmentálnom verejnom 

obstarávaní v Európe“, 3. vydanie, 

Európska komisia, 2016. 

13 „Nakupovanie ekologických výrobkov! 

Príručka o environmentálnom verejnom 

obstarávaní v Európe“, 3. vydanie, 

Európska komisia, 2016. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  104 

Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Marco Zullo 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 17 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 17a. zdôrazňuje, že Európska komisia 

nedávno objasnila, že fondy EÚ na 

energetickú účinnosť sa týkajú 

hospodárskych odvetví a činností 



 

AM\1150404SK.docx 53/65 PE620.811v01-00 

 SK 

zameraných na ochranu životného 

prostredia, úspory energie, zníženie emisií 

CO2 a na odvetvia bez znečisťujúcich 

výrobných postupov, a že sa teda musia 

využiť výlučne na podporu opatrení 

zameraných na zvýšenie energetickej 

účinnosti zariadení, v ktorých sa 

materiály a príslušný cyklus výroby 

zhodnocujú a recyklujú, s výnimkou 

činností zberu, spracovania, skládkovania 

a spaľovania odpadu; 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh  105 

Davor Škrlec 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 17 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 17a. zdôrazňuje, že je potrebný 

regulačný rámec v oblasti energetiky, 

ktorý podporí účasť občanov a 

energetických spoločenstiev na 

energetickej transformácii 

prostredníctvom práva na vlastnú výrobu 

a spotrebu, ako aj prostredníctvom 

ďalších systémov podpory, zaručeného 

prioritného prístupu k sieti a 

prednostného dodávania pre obnoviteľnú 

energiu; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  106 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 18 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 
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18. vyzýva miestne a regionálne 

orgány, aby viac investovali do 

vzdelávania a zvyšovania povedomia o 

prínosoch a výhodách všetkých opatrení s 

cieľom zavedenia obehového hospodárstva 

prostredníctvom projektov v rámci politiky 

súdržnosti, a tým zvýšili účasť občanov a 

vplývali na správanie spotrebiteľov; 

18. vyzýva miestne a regionálne 

orgány, aby viac investovali do 

vzdelávania a zvyšovania povedomia o 

prínosoch a výhodách všetkých opatrení s 

cieľom zavedenia obehového hospodárstva 

prostredníctvom projektov v rámci politiky 

súdržnosti, a tým zvýšili účasť občanov a 

vplývali na správanie spotrebiteľov; 

zdôrazňuje význam vytvorenia osobitnej 

stratégie pre ostrovné regióny; 

Or. el 

 

Pozmeňujúci návrh  107 

Ivan Jakovčić, Jozo Radoš 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 18 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

18. vyzýva miestne a regionálne 

orgány, aby viac investovali do 

vzdelávania a zvyšovania povedomia o 

prínosoch a výhodách všetkých opatrení s 

cieľom zavedenia obehového hospodárstva 

prostredníctvom projektov v rámci politiky 

súdržnosti, a tým zvýšili účasť občanov a 

vplývali na správanie spotrebiteľov; 

18. vyzýva miestne a regionálne 

orgány, aby viac investovali do 

vzdelávania a zvyšovania povedomia o 

prínosoch a výhodách všetkých opatrení s 

cieľom zavedenia obehového hospodárstva 

prostredníctvom projektov v rámci politiky 

súdržnosti, a tým zvýšili účasť občanov a 

vplývali na správanie spotrebiteľov; v tejto 

súvislosti zdôrazňuje potenciál 

Európskeho sociálneho fondu; 

Or. hr 

 

Pozmeňujúci návrh  108 

Michela Giuffrida 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 18 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

18. vyzýva miestne a regionálne 

orgány, aby viac investovali do 

18. vyzýva miestne a regionálne 

orgány, aby viac investovali do 
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vzdelávania a zvyšovania povedomia o 

prínosoch a výhodách všetkých opatrení s 

cieľom zavedenia obehového hospodárstva 

prostredníctvom projektov v rámci politiky 

súdržnosti, a tým zvýšili účasť občanov a 

vplývali na správanie spotrebiteľov; 

vzdelávania a odbornej prípravy 

špecializovaných odborníkov, a do 

zvyšovania povedomia o prínosoch a 

výhodách všetkých opatrení s cieľom 

zavedenia obehového hospodárstva 

prostredníctvom projektov v rámci politiky 

súdržnosti, a tým zvýšili účasť občanov a 

vplývali na správanie spotrebiteľov; 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh  109 

Maria Gabriela Zoană 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 18 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

18. vyzýva miestne a regionálne 

orgány, aby viac investovali do 

vzdelávania a zvyšovania povedomia o 

prínosoch a výhodách všetkých opatrení s 

cieľom zavedenia obehového hospodárstva 

prostredníctvom projektov v rámci politiky 

súdržnosti, a tým zvýšili účasť občanov a 

vplývali na správanie spotrebiteľov; 

18. vyzýva miestne a regionálne 

orgány, aby viac investovali do programov 

vzdelávania a kampaní na zvyšovanie 

povedomia verejnosti o prínosoch a 

výhodách všetkých opatrení s cieľom 

zavedenia obehového hospodárstva 

prostredníctvom projektov v rámci politiky 

súdržnosti, a tým zvýšili účasť občanov a 

vplývali na správanie spotrebiteľov; 

Or. ro 

 

Pozmeňujúci návrh  110 

Davor Škrlec 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 18 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 18a. nabáda Komisiu na podporu 

využívania miestneho rozvoja vedeného 

komunitou a integrovanej územnej 

investície (IÚI) s cieľom pomôcť 

miestnym zainteresovaným stranám 



 

PE620.811v01-00 56/65 AM\1150404SK.docx 

SK 

kombinovať toky financovania a 

plánovať miestne iniciatívy zamerané na 

obehové hospodárstvo; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  111 

Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Marco Zullo 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 18 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 18a. domnieva sa, že v záujme 

zjednotenia prechodu na obehové 

hospodárstvo na celom území EÚ je 

potrebné zohľadniť rôzne 

environmentálne a administratívne 

problémy, ktoré sa vyskytujú v krajinách 

EÚ; 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh  112 

Davor Škrlec 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 18 b (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 18b. konštatuje, že 80 % morského 

odpadu pochádza zo zdrojov na pevnine; 

zdôrazňuje preto význam riešenia 

znečisťovania pevniny a morí odpadmi 

prostredníctvom miestnych a 

regionálnych opatrení s prínosom pre 

životné prostredie aj ľudské zdravie; 

vyzýva členské štáty, regióny a miestne 

orgány, aby zamerali ich úsilie na 

prevenciu tvorby pevninského odpadu; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  113 

Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Marco Zullo 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 18 b (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 18b. vyzýva Komisiu, aby v záujme 

dosiahnutia cieľov obehového 

hospodárstva zvážila vylúčenie 

regionálnych a vnútroštátnych investícií 

spolufinancovaných prostredníctvom 

EŠIF z výpočtu deficitu verejných financií 

v rámci európskeho semestra; 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh  114 

Davor Škrlec 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 18 c (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 18c. uznáva veľký potenciál miestnych 

opatrení v záujme účinného riešenia 

problému potravinového odpadu; 

požaduje lepšiu spoluprácu 

vnútroštátnych, regionálnych a miestnych 

orgánov pri vytváraní systémov a 

platforiem, ktoré prepájajú rôznych 

aktérov z potravinovej výroby, dopravy, 

maloobchodu, spotrebiteľského, 

odpadového odvetvia a ďalšie dotknuté 

zainteresované strany, s cieľom 

dosiahnuť väčšie synergie v záujme 

vytvorenia účinných riešení; 

Or. en 

 



 

PE620.811v01-00 58/65 AM\1150404SK.docx 

SK 

Pozmeňujúci návrh  115 

Maria Gabriela Zoană, Norica Nicolai 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 19 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

19. vyzýva Komisiu, aby na ďalšie 

programové obdobie zaviedla príslušnú 

metodiku sledovania s cieľom umožniť 

presné monitorovanie prínosu politiky 

súdržnosti k dosiahnutiu obehového 

hospodárstva; 

19. vyzýva Komisiu, aby na ďalšie 

programové obdobie zaviedla príslušnú 

metodiku sledovania pre mimoriadne 

úspešné projekty, ktoré môžu poskytnúť 

príklady osvedčených postupov, s cieľom 

umožniť presné monitorovanie prínosu 

politiky súdržnosti k dosiahnutiu 

obehového hospodárstva; 

Or. ro 

 

Pozmeňujúci návrh  116 

Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Marco Zullo 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 19 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

19. vyzýva Komisiu, aby na ďalšie 

programové obdobie zaviedla príslušnú 

metodiku sledovania s cieľom umožniť 

presné monitorovanie prínosu politiky 

súdržnosti k dosiahnutiu obehového 

hospodárstva; 

19. vyzýva Komisiu, aby na ďalšie 

programové obdobie zaviedla príslušnú 

metodiku sledovania, ako aj vhodné 

ukazovatele s cieľom umožniť presné 

monitorovanie prínosu politiky súdržnosti 

k dosiahnutiu obehového hospodárstva; 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh  117 

Franc Bogovič, Marc Joulaud, Lambert van Nistelrooij 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 19 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

19. vyzýva Komisiu, aby na ďalšie 19. vyzýva Komisiu, aby na ďalšie 
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programové obdobie zaviedla príslušnú 

metodiku sledovania s cieľom umožniť 

presné monitorovanie prínosu politiky 

súdržnosti k dosiahnutiu obehového 

hospodárstva; 

programové obdobie zvážila možnosť 

zaviesť metodiku sledovania a umožnila 

tak monitorovanie prínosu politiky 

súdržnosti k dosiahnutiu obehového 

hospodárstva; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  118 

Davor Škrlec 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 19 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 19a. zdôrazňuje, že je potrebné zlepšiť 

synergie medzi všetkými fondmi EŠIF a 

ďalšími programami EÚ vrátane 

programu Horizont 2020, programu LIFE 

a fondom EFSI pri riešení prechodu na 

viac obehové hospodárstvo; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  119 

Franc Bogovič, Lambert van Nistelrooij 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 20 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

20. vyzýva Komisiu, aby v rámci 

budúcej politiky súdržnosti navrhla nové 

ustanovenie ex ante kondicionality, ktoré 

sa bude týkať dosahovania obehového 

hospodárstva, napríklad prostredníctvom 

rozvoja stratégií obehového hospodárstva; 

20. vyzýva Komisiu, aby v súvislosti s 

novými legislatívnymi návrhmi budúcej 

politiky súdržnosti vytvorila existujúce ex 

ante kondicionality, ktoré sa budú týkať 

tematického cieľa zachovať a chrániť 

životné prostredie a podporiť efektívne 

využívanie zdrojov, s cieľom zabezpečiť 

zvýšený prínos investícií z politiky 

súdržnosti smerom do prechodu na 

obehové hospodárstvo; 
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Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  120 

Davor Škrlec 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 20 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

20. vyzýva Komisiu, aby v rámci 

budúcej politiky súdržnosti navrhla nové 

ustanovenie ex ante kondicionality, ktoré 

sa bude týkať dosahovania obehového 

hospodárstva, napríklad prostredníctvom 

rozvoja stratégií obehového hospodárstva; 

20. vyzýva Komisiu, aby v rámci 

budúcej politiky súdržnosti navrhla nové 

ustanovenie ex ante kondicionality, ktoré 

sa bude týkať dosahovania obehového 

hospodárstva, napríklad prostredníctvom 

rozvoja stratégií obehového hospodárstva; 

okrem toho zdôrazňuje význam 

obehového hospodárstva ako osobitného 

tematického cieľa v rámci politiky 

súdržnosti po roku 2020; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  121 

Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Marco Zullo 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 20 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

20. vyzýva Komisiu, aby v rámci 

budúcej politiky súdržnosti navrhla nové 

ustanovenie ex ante kondicionality, ktoré 

sa bude týkať dosahovania obehového 

hospodárstva, napríklad prostredníctvom 

rozvoja stratégií obehového hospodárstva; 

20. vyzýva Komisiu, aby v rámci 

budúcej politiky súdržnosti navrhla nové 

ustanovenie ex ante kondicionality, ktoré 

sa bude týkať dosahovania obehového 

hospodárstva, napríklad prostredníctvom 

rozvoja stratégií obehového hospodárstva 

spoločných pre vnútroštátne, regionálne, 

miestne orgány a hospodárskych a 

sociálnych partnerov; 

Or. it 
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Pozmeňujúci návrh  122 

Georgi Pirinski 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 20 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

20. vyzýva Komisiu, aby v rámci 

budúcej politiky súdržnosti navrhla nové 

ustanovenie ex ante kondicionality, ktoré 

sa bude týkať dosahovania obehového 

hospodárstva, napríklad prostredníctvom 

rozvoja stratégií obehového hospodárstva; 

20. vyzýva Komisiu, aby pri 

navrhovaní budúcej politiky súdržnosti 

vyhodnotila vhodnosť a uskutočniteľnosť 
nového ustanovenia ex ante 

kondicionality, ktoré sa bude týkať 

dosahovania obehového hospodárstva, 

napríklad prostredníctvom rozvoja stratégií 

obehového hospodárstva; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  123 

Davor Škrlec 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 20 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

20. vyzýva Komisiu, aby v rámci 

budúcej politiky súdržnosti navrhla nové 

ustanovenie ex ante kondicionality, ktoré 

sa bude týkať dosahovania obehového 

hospodárstva, napríklad prostredníctvom 

rozvoja stratégií obehového hospodárstva; 

(Netýka sa slovenskej verzie.) 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  124 

Davor Škrlec 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 20 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 
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 20a. vyzýva Komisiu zabezpečiť, aby sa 

v rámci programu Horizont 2020 

venovalo ešte viac pozornosti a 

financovania na programy inovácie a 

výskumu v oblasti obehového 

hospodárstva; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  125 

Davor Škrlec 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 21 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

21. zdôrazňuje význam posilnenia 

podpory v rámci politiky súdržnosti na 

trvalo udržateľný rozvoj miest, a v tejto 

súvislosti vyzýva, aby mali ciele 

obehového hospodárstva významnejšiu 

úlohu; vyzýva, aby sa pokračovalo v 

inovatívnych mestských opatreniach v tejto 

oblasti, a žiada Komisiu, aby v maximálnej 

miere využila skúsenosti získané v období 

rokov 2014 – 2020 pri príprave návrhov v 

budúcnosti; 

21. zdôrazňuje význam posilnenia 

podpory v rámci politiky súdržnosti na 

trvalo udržateľný rozvoj miest, a v tejto 

súvislosti vyzýva, aby mali ciele 

obehového hospodárstva významnejšiu 

úlohu; vyzýva, aby sa pokračovalo v 

inovatívnych mestských opatreniach v tejto 

oblasti, a žiada Komisiu, aby v maximálnej 

miere využila skúsenosti získané v období 

rokov 2014 – 2020 pri príprave návrhov v 

budúcnosti; požaduje flexibilný 

a prispôsobený rámec pri vykonávaní 

mestskej agendy, poskytovaní stimulov a 

usmernení s cieľom plne využiť potenciál 

miest pri vykonávaní obehového 

hospodárstva; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  126 

Franc Bogovič, Marc Joulaud, Lambert van Nistelrooij 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 21 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 
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21. zdôrazňuje význam posilnenia 

podpory v rámci politiky súdržnosti na 

trvalo udržateľný rozvoj miest, a v tejto 

súvislosti vyzýva, aby mali ciele 

obehového hospodárstva významnejšiu 

úlohu; vyzýva, aby sa pokračovalo v 

inovatívnych mestských opatreniach v tejto 

oblasti, a žiada Komisiu, aby v maximálnej 

miere využila skúsenosti získané v období 

rokov 2014 – 2020 pri príprave návrhov v 

budúcnosti; 

21. zdôrazňuje význam posilnenia 

podpory v rámci politiky súdržnosti na 

trvalo udržateľný rozvoj miest a vidieka, a 

v tejto súvislosti vyzýva, aby mali ciele 

obehového hospodárstva významnejšiu 

úlohu; vyzýva, aby sa pokračovalo v 

inovatívnych mestských a vidieckych 

opatreniach v tejto oblasti, a žiada 

Komisiu, aby v maximálnej miere využila 

skúsenosti získané v období rokov 2014 – 

2020 pri príprave návrhov v budúcnosti; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  127 

Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Marco Zullo 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 21 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 21a. vyzýva Komisiu, aby v budúcom 

programovom období zvážila vytvorenie 

osobitného fondu prístupného pre 

regionálne a miestne orgány, ktorého 

účelom bude začlenenie mimoriadnych 

výdavkov, ako je rekultivácia legálnych a 

nelegálnych plôch určených na 

skladovanie a zneškodňovanie odpadu, aj 

toho priemyselného; 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh  128 

Davor Škrlec 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 21 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 21a. vyzýva Komisiu, aby vytvorila z 

európskej platformy pre obehové 
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hospodárstvo určenej zainteresovaným 

subjektom miesto na výmenu najlepších 

postupov s cieľom čo najlepšie využiť 

zdroje politiky súdržnosti na prechod na 

obehové hospodárstvo; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  129 

Franc Bogovič, Marc Joulaud, Lambert van Nistelrooij 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 22 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

22. zdôrazňuje vzájomnú závislosť 

obehového hospodárstva a zmiernenia 

zmeny klímy, a preto vyzýva na výrazné 

zvýšenie výdavkov súvisiacich s obehovým 

hospodárstvom a klímou v rámci politiky 

súdržnosti po roku 2020; 

22. zdôrazňuje vzájomnú závislosť 

obehového hospodárstva a zmiernenia 

zmeny klímy, a preto vyzýva na 

zabezpečenie investičných primeraných 

výdavkov súvisiacich s obehovým 

hospodárstvom a klímou v rámci politiky 

súdržnosti po roku 2020; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  130 

Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Marco Zullo 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 22 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 22a. dúfa, že výdavky súvisiace 

s klímou sa výrazne zvýšia v porovnaní so 

súčasným viacročným finančným rámcom 

a že dosiahnu najmenej 30 % budúceho 

VFR; 

Or. it 
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Pozmeňujúci návrh  131 

Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Marco Zullo 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 22 b (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 22b. vyzýva Komisiu a vnútroštátne, 

regionálne a miestne orgány, aby zlepšili 

systém riadenia a kontroly projektov 

súvisiacich s vytvorením a modernizáciou 

zariadení na dosiahnutie cieľov 

obehového hospodárstva a takisto zvýšili 

transparentnosť celého projektového 

postupu s cieľom zabrániť prieniku 

organizovanej trestnej činnosti, čo by 

malo škodlivé dôsledky pre životné 

prostredie a územné celky; 

Or. it 

 


