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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Dobrý život v rámci možností našej planéty

Európska komisia chce týmto legislatívnym návrhom zaviesť siedmy environmentálny akčný 
program (EAP) na obdobie rokov 2013 – 2020, pričom prvý sa začal realizovať v roku 1973. 
Keďže šiesty EAP sa mal skončiť v júli 2012, Európsky parlament naliehavo žiadal vo 
svojom uznesení1 z 20. apríla 2012 Európsku komisiu, aby čo najskôr predložila nadväzujúci 
program, ktorým by sa umožnil prechod k udržateľnej budúcnosti, zabezpečila kontinuita a 
zabránilo akýmkoľvek medzerám. Parlament vo svojom uznesení vyzval Komisiu, aby v 
budúcom návrhu vychádzala z týchto troch priorít: zavádzanie a posilňovanie zákonov v 
oblasti životného prostredia, zahrnutie environmentálnych cieľov do všetkých politík odvetvia 
a medzinárodný rozmer ochrany životného prostredia. 

V novembri 2012 predložila Komisia návrh rozhodnutia o všeobecnom environmentálnom 
akčnom programe Únie s názvom Dobrý život v rámci možností našej planéty. Podobne ako v 
predchádzajúcich programoch sa 7. EAP zameriava na sformovanie zastrešujúceho rámca pre 
rôzne opatrenia, plány a právne predpisy v oblasti životného prostredia, ktoré Komisia 
nedávno zverejnila. Cieľom je zahrnúť všetky existujúce environmentálne ciele pre rôzne 
oblasti politiky do roku 2020 a preskúmať ich vo vzájomnej spojitosti. Návrh EAP okrem 
toho prináša dlhodobú perspektívu tým, že ponúka víziu do roku 2050. Nový EAP sa 
zameriava na zvýšenie prínosu politiky v oblasti životného prostredia k prechodu na 
nízkouhlíkové hospodárstvo efektívne využívajúce zdroje, ktoré chráni a posilňuje prírodný 
kapitál a zaručuje zdravie a blahobyt občanov. 

Európska komisia uvádza v prílohe návrhu škálu deviatich prioritných cieľov, ktorých sa 
musia EÚ a členské štáty pridŕžať:
1. chrániť, zachovávať a zveľaďovať prírodný kapitál Únie,
2. prejsť v Únii na nízkouhlíkové ekologické a konkurencieschopné hospodárstvo efektívne 

využívajúce zdroje,
3. chrániť občanov Únie pred environmentálnymi tlakmi a rizikami ohrozujúcimi ich zdravie 

a blahobyt,
4. maximalizovať prínosy právnych predpisov Únie v oblasti životného prostredia,
5. zdokonaliť vedomostnú základňu pre politiku v oblasti životného prostredia,
6. zabezpečiť investície do politiky v oblasti ochrany životného prostredia a klímy a správne 

stanoviť ceny,
7. zlepšiť začlenenie problematiky životného prostredia a súdržnosť politík,
8. posilniť udržateľnosť miest v Únii,
9. zvýšiť účinnosť Únie pri riešení regionálnych a celosvetových environmentálnych 

problémov.

Environmentálne výzvy v oblasti poľnohospodárstva

                                               
1 P7_TA-PROV(2012)0147: Uznesenie Európskeho parlamentu z 20. apríla 2012 o hodnotení šiesteho 

environmentálneho akčného programu a stanovení priorít siedmeho environmentálneho akčného 
programu – Lepšie životné prostredie pre lepší život (2011/2194(INI)).
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Odvetvie poľnohospodárstva čelí veľkému tlaku v súvislosti so zvyšujúcim sa celosvetovým 
dopytom po potravinách, obmedzenými zdrojmi, potrebou opatrení na ochranu životného 
prostredia a výzvami spojenými s výrobou potravín, ktoré vyplývajú zo zmeny klímy. 

Poľnohospodárstvo významne prispieva k emisiám skleníkových plynov, no spolu s lesmi má 
značný potenciál pri zmierňovaní zmeny klímy prostredníctvom pohlcovania a uchovávania 
uhlíka. Výskum a inovácie môžu takisto zohrávať významnú úlohu pri zmierňovaní zmeny 
klímy a adaptácii, okrem iného znižovaním emisií z poľnohospodárstva a zvyšovaním 
odolnosti plodín voči dôsledkom zmeny klímy.

Účinné využívanie zdrojov pri výrobe potravín bude kľúčom k plneniu súčasných aj budúcich 
úloh v súvislosti s obmedzenými prírodnými zdrojmi. Podľa údajov organizácie FAO vzrastie 
počet obyvateľov do roku 2050 celosvetovo o jednu tretinu. Spolu so zmenenými modelmi 
spotreby sa o 70 % zvýši dopyt po potravinách. Preto je osobitne dôležité, aby európske 
poľnohospodárstvo dosiahlo čo najlepšiu úroveň udržateľnosti a účinnosti využívania 
zdrojov.

Taktiež treba pripomenúť, že potravinový odpad sa na celosvetovej úrovni zvýšil od roku 
1974 o 50 % a že sú potrebné urýchlené opatrenia na zabránenie plytvania potravinami v 
potravinovom reťazci. 

Legislatívne návrhy pre reformu SPP sú zamerané na vytvorenie vzťahu medzi priamymi 
platbami a poskytovaním verejných statkov, ako aj na vyčlenenie finančných zdrojov z 
EPFRV na agroenvironmentálne opatrenia. Výsledkom týchto opatrení by mala byť podpora 
environmentálne prospešných postupov diverzifikácie plodín, ochrany trvalých trávnatých 
porastov a zriaďovania a udržiavania ekologicky hodnotných oblastí poľnohospodárskej pôdy 
a zalesnených oblastí. 

Únia musí vypracovať komplexnú odpoveď na zmenu klímy v záujme zachovania odolnosti a 
konkurencieschopnosti európskeho poľnohospodárstva tak, aby aj naďalej plnilo úlohu 
dodávateľa kvalitných potravín a služieb v oblasti životného prostredia a prispievalo k 
udržateľnému rozvoju vidieka v EÚ. 

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné 
zdravie a bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto 
pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh 1
Návrh rozhodnutia

Príloha – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. V posledných desaťročiach sa značne
znížili emisie znečisťujúcich látok do 

2. V posledných desaťročiach sa znížili 
emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia, 
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ovzdušia, vody a pôdy a v posledných 
rokoch rovnako aj emisie skleníkových 
plynov (ESP). Právne predpisy EÚ 
o chemických látkach sa zmodernizovali 
a obmedzilo sa použitie mnohých 
toxických alebo nebezpečných látok, ako 
sú olovo, kadmium a ortuť, vo výrobkoch, 
ktoré sa nachádzajú vo väčšine 
domácností. Kvalita vody, ktorú používajú 
občania EÚ, patrí medzi najlepšie na svete 
a vyše 18 % územia EÚ a 4 % jej morí 
bolo označených za chránené prírodné 
oblasti.

vody a pôdy a v posledných rokoch 
rovnako aj emisie skleníkových plynov 
(ESP). Právne predpisy EÚ o chemických 
látkach sa zmodernizovali a obmedzilo sa 
použitie mnohých toxických alebo 
nebezpečných látok, ako sú olovo, 
kadmium a ortuť, vo výrobkoch, ktoré sa 
nachádzajú vo väčšine domácností. Kvalita 
vody, ktorú používajú občania EÚ, patrí 
medzi najlepšie na svete a vyše 18 % 
územia EÚ a 4 % jej morí bolo označených 
za chránené prírodné oblasti.

Pozmeňujúci návrh 2
Návrh rozhodnutia

Príloha – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Mnoho environmentálnych trendov 
v EÚ však naďalej vyvoláva znepokojenie, 
v neposlednom rade pre nedostatočné 
vykonávanie existujúcich právnych 
predpisov EÚ v oblasti životného 
prostredia. Iba 17 % druhov a biotopov, 
ktoré sú posudzované podľa smernice 
o biotopoch, je v dobrom stave 
a degradácia a strata prírodného kapitálu 
ohrozuje úsilie o dosiahnutie cieľov EÚ 
v oblasti biodiverzity a zmeny klímy.
Znamená to vysoké súvisiace náklady, 
ktoré v našom hospodárskom ani 
sociálnom systéme doteraz neboli riadne 
vyhodnotené. Tridsať percent územia EÚ 
je veľmi rozdrobených, čo má nepriaznivý 
vplyv na spojitosť ekosystémov, ich 
zdravie a schopnosť poskytovať služby 
a životaschopné biotopy pre jednotlivé 
druhy. Hoci sa v EÚ dosiahol pokrok 
v oddeľovaní hospodárskeho rastu od 
emisií skleníkových plynov, využívania 
zdrojov a vplyvov na životné prostredie, 
využívanie zdrojov je stále v značnej miere 
neudržateľné a neefektívne, a s odpadom sa 
zatiaľ nenakladá náležitým spôsobom. 

5. Mnoho environmentálnych trendov 
v EÚ však naďalej vyvoláva znepokojenie, 
v neposlednom rade pre nedostatočné 
vykonávanie existujúcich právnych 
predpisov EÚ v oblasti životného 
prostredia. Iba 17 % druhov a biotopov, 
ktoré sú posudzované podľa smernice 
o biotopoch, je v dobrom stave. Tridsať 
percent územia EÚ je veľmi rozdrobených, 
čo má nepriaznivý vplyv na spojitosť 
ekosystémov, ich zdravie a schopnosť 
poskytovať služby a životaschopné biotopy 
pre jednotlivé druhy. Hoci sa v EÚ 
dosiahol pokrok v oddeľovaní 
hospodárskeho rastu od emisií 
skleníkových plynov, využívania zdrojov 
a vplyvov na životné prostredie, 
využívanie zdrojov je stále v značnej miere 
neudržateľné a neefektívne, a s odpadom sa 
zatiaľ nenakladá náležitým spôsobom. 
Výsledkom toho je, že podniky v EÚ 
prichádzajú o významné príležitosti, ktoré 
ponúka efektívne využívanie zdrojov 
z hľadiska konkurencieschopnosti, 
znižovania nákladov, zvyšovania 
produktivity a zabezpečenia dodávok. 
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Výsledkom toho je, že podniky v EÚ 
prichádzajú o významné príležitosti, ktoré 
ponúka efektívne využívanie zdrojov 
z hľadiska konkurencieschopnosti, 
znižovania nákladov, zvyšovania 
produktivity a zabezpečenia dodávok. 
Kvalita vody a úroveň znečistenia ovzdušia 
sú v mnohých častiach Európy ešte 
problematické a občania EÚ sú naďalej 
vystavovaní nebezpečným látkam, 
prípadne je ohrozované ich zdravie a dobré 
životné podmienky. Neudržateľné 
využívanie krajiny vyčerpáva úrodnú pôdu, 
čo má nepriaznivý vplyv na potravinovú 
bezpečnosť a plnenie cieľov v oblasti 
biodiverzity. K degradácii pôdy dochádza 
naďalej do značnej miery nekontrolovane.

Kvalita vody a úroveň znečistenia ovzdušia 
sú v mnohých častiach Európy ešte 
problematické a občania EÚ sú naďalej 
vystavovaní nebezpečným látkam, 
prípadne je ohrozované ich zdravie a dobré 
životné podmienky. Neudržateľné 
využívanie krajiny vyčerpáva úrodnú pôdu, 
čo má nepriaznivý vplyv na potravinovú 
bezpečnosť a plnenie cieľov v oblasti 
biodiverzity. K degradácii pôdy dochádza 
naďalej do značnej miery nekontrolovane.

Pozmeňujúci návrh 3
Návrh rozhodnutia

Príloha – odsek 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

9. Na zabezpečenie dobrého života 
v budúcnosti je potrebné už dnes prijať 
naliehavé a koordinované postupy na 
zlepšenie ekologickej odolnosti a na 
maximalizáciu prínosov, ktoré môže 
poskytnúť politika v oblasti životného 
prostredia hospodárstvu a spoločnosti, a to 
pri rešpektovaní ekologických limitov 
našej planéty. Tento program odráža 
odhodlanie EÚ premeniť sa na inkluzívne 
ekologické hospodárstvo, ktoré 
zabezpečuje rast a vývoj, chráni zdravie 
a blahobyt ľudí, poskytuje im dôstojné 
pracovné miesta, zmenšuje nerovnosti 
a investuje do prírodného kapitálu a jeho
zachovania.

9. Na zabezpečenie dobrého života 
v budúcnosti je potrebné už dnes prijať 
naliehavé a koordinované postupy na 
zlepšenie ekologickej odolnosti a na 
maximalizáciu prínosov, ktoré môže 
poskytnúť politika v oblasti životného 
prostredia hospodárstvu a spoločnosti, a to 
pri rešpektovaní ekologických limitov 
našej planéty. Tento program odráža 
odhodlanie EÚ ako zoskupenia, ktorého 
opatrenia majú celosvetový vplyv, pôsobiť 
v medzinárodnom meradle s cieľom 
podporiť prechod k inkluzívnemu 
ekologickému hospodárstvu, ktoré 
zabezpečuje rast a vývoj, chráni zdravie 
a blahobyt ľudí a kvalitu potravín (pokiaľ 
ide o hygienu, nutričnú hodnotu a  
organoleptické vlastnosti), poskytuje 
dôstojné pracovné miesta, zmenšuje 
nerovnosti a investuje do prírodného 
kapitálu a zachováva ho.
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Pozmeňujúci návrh 4
Návrh rozhodnutia

Príloha – odsek 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

11. Na takúto premenu je potrebné plné 
začlenenie otázok životného prostredia do 
ďalších politík, napríklad v oblasti 
energetiky, dopravy, poľnohospodárstva, 
rybného hospodárstva, ekonomiky 
a priemyslu, výskumu a inovácií, 
zamestnanosti a do sociálnej politiky, aby 
sa vytvoril súdržný, vzájomne prepojený 
prístup. Opatrenia v rámci EÚ by mali 
dopĺňať aj posilnené opatrenia na 
celosvetovej úrovni a spolupráca so 
susednými krajinami pri riešení spoločných 
výziev.

11. Na takúto premenu je potrebné plné 
začlenenie otázok životného prostredia do 
ďalších politík, napríklad v oblasti 
energetiky, dopravy, poľnohospodárstva, 
rybného hospodárstva, medzinárodného 
obchodu, ekonomiky a priemyslu, 
výskumu a inovácií, zamestnanosti 
a sociálnej politiky a fiškálnej politiky 
(vlastné zdroje spojené so životným 
prostredím), aby sa vytvoril súdržný, 
vzájomne prepojený prístup. Opatrenia 
v rámci EÚ by mali dopĺňať aj posilnené 
opatrenia na celosvetovej úrovni 
a spolupráca so susednými krajinami pri 
riešení spoločných výziev.

Pozmeňujúci návrh 5
Návrh rozhodnutia

Príloha – odsek 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

16. Hospodárska prosperita a blahobyt EÚ 
sa opierajú o prírodný kapitál, ktorý zahŕňa 
ekosystémy poskytujúce základné výrobky 
a služby, od úrodnej pôdy a 
multifunkčných lesov po produktívny 
pôdny fond a moria, od sladkých vôd 
a čistého vzduchu po opeľovanie, od 
ochrany pred povodňami cez reguláciu 
klímy až po ochranu pred prírodnými 
katastrofami. Rozsiahly súbor právnych 
predpisov EÚ sa snaží chrániť, zachovávať 
a zveľaďovať prírodný kapitál, a to vrátane 
rámcovej smernice o vode, rámcovej 

16. Hospodárska prosperita a blahobyt EÚ 
sa opierajú o prírodný kapitál, ktorý zahŕňa 
prírodné ekosystémy a ekosystémy 
využívané na poľnohospodárske účely
poskytujúce základné výrobky a služby, od 
úrodnej pôdy a multifunkčných lesov po 
multifunkčný produktívny pôdny fond vo 
všetkých regiónoch a moria, od sladkých 
vôd a čistého vzduchu po opeľovanie, od 
ochrany pred povodňami cez reguláciu 
klímy až po ochranu pred prírodnými 
katastrofami. Rozsiahly súbor právnych 
predpisov EÚ sa snaží chrániť, zachovávať 
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smernice o morskej stratégii, smernice 
o kvalite ovzdušia a s ňou súvisiacich 
smerníc, ako aj smernice o biotopoch 
a smernice o vtákoch. K zmierneniu tlakov 
na biodiverzitu vrátane ekosystémov, 
druhov a biotopov prispievajú aj právne 
predpisy v oblasti boja proti zmene klímy, 
chemických látok, priemyselných emisií 
a odpadu.

a zveľaďovať prírodný kapitál, a to vrátane 
rámcovej smernice o vode, rámcovej 
smernice o morskej stratégii, smernice 
o kvalite ovzdušia a s ňou súvisiacich 
smerníc, ako aj smernice o biotopoch 
a smernice o vtákoch. K zmierneniu tlakov 
na biodiverzitu vrátane ekosystémov, 
druhov a biotopov prispievajú aj právne 
predpisy v oblasti boja proti zmene klímy, 
chemických látok, priemyselných emisií 
a odpadu.

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh rozhodnutia
Príloha – odsek 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

18. Napriek doterajšiemu značnému úsiliu 
bude požiadavka rámcovej smernice 
o vode dosiahnuť „dobrý ekologický stav“ 
do roku 2015 splnená pravdepodobne len v 
prípade zhruba 53 % útvarov povrchových 
vôd v EÚ. Existuje aj riziko, že cieľ 
rámcovej smernice o morskej stratégii 
dosiahnuť do roku 2020 „dobrý 
environmentálny stav“ nebude dosiahnutý, 
okrem iného aj pre pokračujúci nadmerný 
rybolov a výskyt odpadkov v európskych 
moriach. A aj keď politika EÚ v oblasti 
ovzdušia a priemyselných emisií pomohla 
zmenšiť mnohé formy znečistenia, 
ekosystémy naďalej trpia nadmerným 
ukladaním dusíka a znečistením ozónom, 
ktoré súvisia s emisiami z dopravy, 
intenzívneho poľnohospodárstva a výroby 
elektrickej energie.

18. Napriek doterajšiemu značnému úsiliu 
bude požiadavka rámcovej smernice 
o vode dosiahnuť „dobrý ekologický stav“ 
do roku 2015 splnená pravdepodobne len v 
prípade zhruba 53 % útvarov povrchových 
vôd v EÚ. Existuje aj riziko, že cieľ 
rámcovej smernice o morskej stratégii 
dosiahnuť do roku 2020 „dobrý 
environmentálny stav“ nebude dosiahnutý,
okrem iného aj pre pokračujúci nadmerný 
rybolov a výskyt odpadkov v európskych 
moriach. A aj keď politika EÚ v oblasti 
ovzdušia a priemyselných emisií pomohla 
zmenšiť mnohé formy znečistenia, 
ekosystémy naďalej trpia nadmerným 
ukladaním dusíka a znečistením ozónom, 
ktoré súvisia s emisiami z dopravy, 
neudržateľných poľnohospodárskych 
postupov a výroby elektrickej energie.
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Pozmeňujúci návrh 7

Návrh rozhodnutia
Príloha – odsek 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

19. Ochrana, zachovanie a zveľadenie 
prírodného kapitálu EÚ si preto vyžadujú 
riešenie problémov pri zdroji okrem iného 
prostredníctvom lepšieho začlenenia cieľov 
týkajúcich sa prírodného kapitálu do iných 
politík, čím sa zabezpečí súdržnosť politík 
a spoločné prínosy. Na podporu týchto 
cieľov sú určené prvky ekologizácie 
uvedené v návrhoch reforiem Komisie, 
najmä týkajúcich sa politiky EÚ v oblasti 
poľnohospodárstva, rybného hospodárstva 
a súdržnosti, ktoré sú podložené návrhmi 
na ekologizáciu rozpočtu EÚ v rámci 
viacročného finančného rámca na obdobie 
rokov 2014 – 2020. Napríklad pre vodné 
ekosystémy vo vidieckych oblastiach by 
malo byť prínosom spojenie 
poľnohospodárskych platieb 
s dodržiavaním príslušných požiadaviek
rámcovej smernice o vode podľa návrhov
Komisie na reformu SPP. Ekologizácia 
SPP bude podporovať aj environmentálne 
prospešné poľnohospodárske postupy 
diverzifikácie plodín, ochrany trvalých 
trávnych porastov a zriaďovania 
a udržiavania ekologicky hodnotných 
oblastí poľnohospodárskej pôdy a 
zalesnených oblastí.

19. Ochrana, zachovanie a zveľadenie 
prírodného kapitálu EÚ si preto vyžadujú 
riešenie problémov pri zdroji okrem iného 
prostredníctvom lepšieho začlenenia cieľov 
týkajúcich sa prírodného kapitálu do iných 
politík, čím sa zabezpečí súdržnosť politík 
a spoločné prínosy. Prvky ekologizácie 
uvedené v návrhoch reforiem, najmä tých, 
ktoré sa týkajú politiky EÚ v oblasti 
poľnohospodárstva, rybného hospodárstva 
a súdržnosti, sú podložené návrhmi na 
ekologizáciu rozpočtu EÚ v rámci 
viacročného finančného rámca na obdobie 
rokov 2014 – 2020, ktorý teda bude 
musieť zabezpečiť dostatočný rozpočet na 
ich financovanie. Pre vodné ekosystémy 
vo vidieckych oblastiach by mala byť 
prínosom konečná transpozícia rámcovej 
smernice o vode, keď sa táto smernica 
začne rovnocenným spôsobom uplatňovať 
vo všetkých členských štátoch, ako sa 
uvádza v návrhoch Komisie na reformu 
SPP. Pokračujúca ekologizácia SPP bude 
podporovať aj environmentálne prospešné 
poľnohospodárske postupy v spojení s 
priamymi platbami a programami pre 
rozvoj vidieka. Základným prvkom tohto 
udržateľného poľnohospodárstva je 
hospodárenie zodpovedné voči budúcim 
generáciám, ktoré zároveň úsporne 
využíva zdroje a je produktívne.

Pozmeňujúci návrh 8
Návrh rozhodnutia

Príloha – odsek 19a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

19a. Obhospodarovanie pôdy v Únii už 
desaťročia prispieva k zachovaniu 
biotopov a k rôznorodosti kultúrnych 
krajín. Poľnohospodárstvo a lesné 
hospodárstvo v Európe sa v posledných 
desaťročiach značne zlepšilo vo všetkých 
environmentálnych oblastiach a v oblasti 
všetkých emisií látok, ktoré sú podstatné z 
hľadiska poľnohospodárstva, a to v 
niektorých prípadoch vďaka efektívnej 
organizácii produkcie.

Pozmeňujúci návrh 9
Návrh rozhodnutia

Príloha – odsek 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

22. Degradácia, fragmentácia 
a neudržateľné využívanie pôdy v EÚ 
ohrozuje poskytovanie niekoľkých 
kľúčových ekosystémových služieb 
a biodiverzitu a zvyšuje zraniteľnosť 
Európy voči zmene klímy a prírodným 
katastrofám. To ďalej zhoršuje degradáciu 
pôdy. Vyše 25 % územia EÚ je 
postihnutých pôdnou eróziou 
spôsobovanou vodou, ktorá ohrozuje 
funkcie pôdy, s dosahom na kvalitu 
sladkých vôd. Medzi pretrvávajúce 
problémy patrí aj kontaminácia 
a nepriepustnosť pôdy. Predpokladá sa, že 
v celej EÚ je kontaminovaných vyše pol 
milióna lokalít, a pokiaľ tieto lokality 
nebudú identifikované a vyhodnotené, 
budú naďalej predstavovať potenciálne 
závažné environmentálne a zdravotné 
riziká. Každoročne sa na účely bytovej 
výstavby, priemyslu, dopravy alebo na 
rekreačné účely zaberie vyše 1 000 km² 
pôdy. Zvrátiť tieto dlhodobé zmeny je 
zložité a nákladné a na ich nápravu sú 
takmer vždy potrebné kompromisy medzi 

22. Degradácia, fragmentácia 
a neudržateľné využívanie pôdy v EÚ 
ohrozuje poskytovanie niekoľkých 
kľúčových ekosystémových služieb 
a biodiverzitu a zvyšuje zraniteľnosť 
Európy voči zmene klímy a prírodným 
katastrofám. To ďalej zhoršuje degradáciu 
pôdy. Vyše 25 % územia EÚ je 
postihnutých pôdnou eróziou 
spôsobovanou vodou, ktorá ohrozuje 
funkcie pôdy, s dosahom na kvalitu 
sladkých vôd. Medzi pretrvávajúce 
problémy patrí aj kontaminácia 
a nepriepustnosť pôdy. Predpokladá sa, že 
v celej EÚ je kontaminovaných vyše pol 
milióna lokalít, a pokiaľ tieto lokality 
nebudú identifikované a vyhodnotené, 
budú naďalej predstavovať potenciálne 
závažné environmentálne a zdravotné 
riziká. Každoročne sa na účely bytovej 
výstavby, priemyslu, dopravy alebo na 
rekreačné účely zaberie vyše 1 000 km² 
pôdy. Zvrátiť tieto dlhodobé zmeny je 
zložité a nákladné a na ich nápravu sú 
takmer vždy potrebné kompromisy medzi 
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rôznymi sociálnymi, ekonomickými 
a environmentálnymi potrebami. Územno-
plánovacie rozhodnutia členských štátov 
týkajúce sa využívania pôdy by mali viac 
zohľadňovať kritérium udržateľnosti.

rôznymi sociálnymi, ekonomickými 
a environmentálnymi potrebami. Územno-
plánovacie rozhodnutia členských štátov 
týkajúce sa využívania pôdy by mali viac 
zohľadňovať kritérium udržateľnosti. S 
cieľom riešiť vážny problém 
nepriepustnosti pôdy by sa od členských 
štátov malo vyžadovať, aby prijímali 
opatrenia na obmedzenie plochy 
využívanej pôdy a ochranu oblastí 
poľnohospodárskej pôdy určenej na 
produkciu potravín, krmív a 
obnoviteľných surovín.

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh rozhodnutia
Príloha – odsek 22a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

22 a. Poľnohospodárska a lesná pôda 
pokrývajú spolu 78 % územia Únie. 
Poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo 
preto aj naďalej zohrávajú významnú 
úlohu pri zachovávaní prírodných zdrojov 
a kultúrnych krajín ako podmienky pre 
ďalšiu ľudskú činnosť vo vidieckych 
oblastiach. Zalesňovanie má zásadnú 
úlohu pri upevňovaní pôdy a pri adaptácii 
na zmenu klímy a jej zmierňovaní, pričom 
udržateľné poľnohospodárstvo môže 
prispieť k lepšej ochrane pôdy. Dôraz by 
sa mal zároveň klásť na integrované a 
inovatívne poľnohospodárske postupy, 
ako sú presné technológie a ekologické 
prístupy, a osobitná pozornosť by sa mala 
venovať zvyšovaniu úrodnosti pôdy 
prostredníctvom nechemických hnojív a 
udržateľnému zvyšovaniu výnosov. 

Pozmeňujúci návrh 11
Návrh rozhodnutia

Príloha – odsek 23
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

23. S cieľom obmedziť najzávažnejšie 
tlaky ľudskej činnosti na krajinu, pôdu 
a ďalšie ekosystémy v Európe sa prijmú 
opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa v 
rozhodnutiach o využití pôdy na všetkých 
príslušných úrovniach venovala náležitá 
pozornosť ekologickým, ako aj sociálnym 
a hospodárskym vplyvom. Závery samitu 
RIO+20 požadujú „svet bez ďalšej 
degradácie pôdy“. EÚ a členské štáty by 
mali zvážiť, ako najlepšie zabezpečiť 
realizáciu tohto záväzku, v rámci svojich 
príslušných právomocí, a takisto ako 
najlepšie riešiť problémy kvality pôdy 
v záväznom právnom rámci. Stanovia sa aj 
ciele pre udržateľné využívanie krajiny 
a pôdy.

23. S cieľom obmedziť najzávažnejšie 
tlaky ľudskej činnosti na krajinu, pôdu 
a ďalšie ekosystémy v Európe sa prijmú 
opatrenia na vnútroštátnej úrovni na 
zabezpečenie toho, aby sa v rozhodnutiach 
o využívaní pôdy na všetkých príslušných 
úrovniach venovala náležitá pozornosť 
ekologickým, ako aj sociálnym 
a hospodárskym vplyvom. Závery samitu 
RIO+20 požadujú „svet bez ďalšej 
degradácie pôdy“. Takýto záväzok by sa 
mohol najlepšie splniť v rámci členských 
štátov.

Vzhľadom na zásadu subsidiarity sa
problémy kvality pôdy môžu najlepšie 
riešiť na úrovni členských štátov v 
medziach záväzných právnych rámcov. 
Stanovia sa aj ciele pre udržateľné 
využívanie krajiny a pôdy.

Pozmeňujúci návrh 12
Návrh rozhodnutia

Príloha – odsek 24

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

24. Hoci sa prísun dusíka a fosforu do 
životného prostredia EÚ za posledných 20 
rokov výrazne znížil, nadmerný únik živín 
naďalej ovplyvňuje kvalitu ovzdušia 
a vody a má nepriaznivý vplyv na 
ekosystémy, čo spôsobuje značné 
problémy pre ľudské zdravie. Na 
dosiahnutie ďalšieho významného zníženia 
úniku živín je naliehavo potrebné zaoberať 
sa najmä únikmi amoniaku v dôsledku 
neefektívneho hospodárenia s hnojivami 
a nedostatočného čistenia odpadových 

24. Hoci sa prísun dusíka a fosforu do 
životného prostredia EÚ za posledných 20 
rokov výrazne znížil, značný únik živín 
naďalej ovplyvňuje kvalitu ovzdušia 
a vody a má nepriaznivý vplyv na 
ekosystémy, čo spôsobuje značné 
problémy pre ľudské zdravie. Na 
dosiahnutie ďalšieho významného zníženia 
úniku živín je potrebné zaoberať sa najmä 
únikmi amoniaku v dôsledku prírodných 
procesov (hospodárenia s hnojivami 
a čistenia odpadových vôd) . Ďalšie úsilie 
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vôd. Ďalšie úsilie je potrebné vyvinúť aj na 
zabezpečenie nákladovo efektívneho
riadenia cyklu živín s účinnejším 
využívaním zdrojov a na efektívnejšie 
využívanie hnojív. Na riešenie týchto 
problémov je potrebné zlepšiť vykonávanie 
právnych predpisov EÚ v oblasti životného 
prostredia a v prípade potreby sprísniť
normy a zaoberať sa cyklom živín v rámci 
holistického prístupu, ktorý spája 
a integruje existujúce politiky EÚ, ktoré 
zohrávajú úlohu v boji proti nadmernému 
úniku živín a eutrofizácii pôdy.

je potrebné vyvinúť aj na zabezpečenie 
nákladovo efektívnejšieho riadenia cyklu 
živín s účinnejším využívaním zdrojov a na 
efektívnejšie využívanie hnojív a súčasne 
treba vytvoriť udržateľný kolobeh živín 
medzi mestskými a vidieckymi oblasťami. 
Na riešenie týchto problémov je potrebné 
investovať do výskumu, zlepšiť 
vykonávanie právnych predpisov EÚ 
v oblasti životného prostredia a v prípade 
potreby upraviť normy a zaoberať sa 
cyklom živín v rámci holistickejšieho
prístupu, ktorý spája a integruje existujúce 
politiky EÚ, napr. Horizont 2020, ktoré 
zohrávajú úlohu v boji proti nadmernému 
úniku živín a eutrofizácii pôdy.

Pozmeňujúci návrh 13
Návrh rozhodnutia

Príloha – odsek 26 – pododsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) krajina v EÚ bude obhospodarovaná 
udržateľným spôsobom, pôda bude 
dostatočne chránená a výrazne pokročí 
sanácia kontaminovaných lokalít,

e) krajina v EÚ bude obhospodarovaná 
udržateľným spôsobom, pôda v členských 
štátoch bude dostatočne chránená 
a výrazne pokročí sanácia 
kontaminovaných lokalít zo strany 
členských štátov,

Pozmeňujúci návrh 14
Návrh rozhodnutia

Príloha – odsek 26 – pododsek 1 – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

g) budú chránené lesy a služby, ktoré 
poskytujú, a zlepší sa ich odolnosť proti 
zmene klímy a požiarom.

g) budú chránené a udržateľným 
spôsobom spravované lesy a množstvo 
služieb, ktoré poskytujú, a zlepší sa ich 
odolnosť proti zmene klímy a požiarom, 
keďže lesy sú významným obnoviteľným 
zdrojom surovín.
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Pozmeňujúci návrh 15
Návrh rozhodnutia

Príloha – odsek 26 – pododsek 1 – písmeno ga (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ga) opeľovanie sa zachová na vysokej 
úrovni, prijmú sa opatrenia na podporu 
zdravia včiel a v prípade potreby kroky na 
zabezpečenie toho, aby používanie 
prípravkov na ochranu rastlín, ktoré majú 
podľa vedeckého hodnotenia rizík 
škodlivé účinky na včelie populácie, bolo 
spojené so zavádzaním opatrení na 
zníženie rizík.

Pozmeňujúci návrh 16
Návrh rozhodnutia

Príloha – bod 26 – pododsek 2 – písmeno aa (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

aa) sa prijmú dodatočné opatrenia na 
ochranu, posilnenie a podporu tých 
poľnohospodárskych odvetví, ktoré 
preukázateľne prispievajú k biodiverzite, 
a najmä odvetvia včelárstva,

Pozmeňujúci návrh 17
Návrh rozhodnutia

Príloha – odsek 26 – pododsek 2 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) zvýšiť úsilie zamerané na obmedzenie 
erózie pôdy a zvýšenie obsahu organických 
látok v pôde, sanáciu kontaminovaných 
lokalít a na výraznejšie začlenenie hľadísk 
využívania pôdy do koordinovaného 
rozhodovania na všetkých príslušných 
úrovniach riadenia, pričom sa súčasne 
prijmú ciele zamerané na pôdu a krajinu 
ako zdroj a ciele v oblasti územného 

e) zvýšiť úsilie na vnútroštátnej úrovni 
zamerané na obmedzenie erózie pôdy a 
zvýšenie obsahu organických látok v pôde 
– okrem iného zachovaním alebo 
posilnením vyskúšaných agro-
environmentálnych programov v oblasti 
rozvoja vidieka v rámci SPP –, sanáciu 
kontaminovaných lokalít a na výraznejšie 
začlenenie hľadísk využívania pôdy do 
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plánovania, koordinovaného rozhodovania na všetkých 
príslušných úrovniach riadenia, pričom sa 
súčasne prijmú ciele zamerané na pôdu a 
krajinu ako zdroj a ciele v oblasti 
územného plánovania; zvýšiť úsilie na 
vnútroštátnej úrovni s cieľom obmedziť 
plochu využívanej pôdy a chrániť oblasti 
poľnohospodárskej pôdy určenej na 
produkciu potravín, krmív a 
obnoviteľných surovín,

Pozmeňujúci návrh 18
Návrh rozhodnutia

Príloha – odsek 26 – pododsek 2 – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

g) vypracovať a implementovať novú 
stratégiu lesného hospodárstva EÚ, ktorá 
sa bude zaoberať rozmanitými 
požiadavkami týkajúcimi sa lesov 
a prínosmi lesov a ktorá prispeje 
k strategickejšiemu prístupu k ochrane 
a zveľaďovaniu lesov.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 19

Návrh rozhodnutia
Príloha – odsek 28

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

28. V celom hospodárstve sú nevyhnutné 
inovácie na zlepšenie účinného využívania 
zdrojov s cieľom zlepšiť 
konkurencieschopnosť v kontexte rastúcich 
cien zdrojov, ich nedostatku a ich 
obmedzenej ponuky. Hlavnou hybnou silou 
inovácií vrátane ekologických inovácií je 
podnikateľský sektor. Trhy však neprinesú 
požadované zlepšenie samé od seba. Na 
zabezpečenie správnych rámcových 
podmienok pre ekologické inovácie sú 

28. V celom hospodárstve sú nevyhnutné 
výskum a inovácie na zlepšenie účinného 
využívania zdrojov s cieľom zlepšiť 
konkurencieschopnosť v kontexte rastúcich 
cien zdrojov, ich nedostatku a ich 
obmedzenej ponuky. Existuje potreba 
inovácií pri spotrebe energie 
poľnohospodárskymi strojmi v záujme 
zvýšenia energetickej účinnosti a zníženia 
emisií CO2, ako aj potreba stimulovať 
modernizáciu poľnohospodárskych 
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nevyhnutné vládne opatrenia na úrovni 
Únie a na úrovni členských štátov, ktoré by 
stimulovali rozvoj udržateľného 
podnikania či vývoj technologických 
riešení environmentálnych problémov.

podnikov, aby sa mohli prijímať 
inovatívne metódy a technológie. Hlavnou 
hybnou silou inovácií vrátane 
ekologických inovácií je podnikateľský 
sektor. Trhy však neprinesú požadované 
zlepšenie samé od seba. Na zabezpečenie 
správnych rámcových podmienok pre 
ekologické inovácie sú nevyhnutné vládne 
opatrenia na úrovni Únie a na úrovni 
členských štátov, ktoré by stimulovali 
rozvoj udržateľného podnikania či vývoj 
technologických riešení 
environmentálnych problémov.

Pozmeňujúci návrh 20
Návrh rozhodnutia

Príloha – odsek 30

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

30. Na dosiahnutie míľnikov stanovených 
pre rok 2020 a na vytvorenie 
konkurencieschopného nízkouhlíkového 
hospodárstva do roku 2050 je zásadné 
úplné implementovanie klimaticko-
energetického balíka EÚ. Hoci EÚ je 
v súčasnosti na dobrej ceste k zníženiu 
vlastných emisií skleníkových plynov do 
roku 2020 o 20 % oproti úrovniam v roku 
1990, dosiahnutie 20 %-ného cieľa v 
oblasti energetickej účinnosti si vyžiada 
omnoho razantnejšie zvyšovanie účinnosti. 
To je dôležité aj vzhľadom na stále rastúci 
dopyt po energii a prebiehajúce diskusie 
o rozporoch medzi využívaním pôdy na 
výrobu potravín a na výrobu bioenergie. 
V tejto súvislosti sa očakáva významný 
príspevok novej smernice o energetickej 
účinnosti.

30. Na dosiahnutie míľnikov stanovených 
pre rok 2020 a na vytvorenie 
konkurencieschopného nízkouhlíkového 
hospodárstva do roku 2050 je zásadné 
úplné implementovanie klimaticko-
energetického balíka EÚ. Hoci EÚ je 
v súčasnosti na dobrej ceste k zníženiu 
vlastných emisií skleníkových plynov do 
roku 2020 o 20 % oproti úrovniam v roku 
1990, dosiahnutie 20 %-ného cieľa v 
oblasti energetickej účinnosti si vyžiada 
omnoho razantnejšie zvyšovanie účinnosti. 
To je dôležité aj vzhľadom na stále rastúci 
dopyt po energii. V tejto súvislosti sa 
očakáva významný príspevok novej 
smernice o energetickej účinnosti.

Pozmeňujúci návrh 21
Návrh rozhodnutia

Príloha – odsek 32
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

32. Zavádzaním najlepších dostupných 
techník do priemyslu podľa smernice 
o priemyselných emisiách sa dosiahne 
zlepšenie modelov využívania zdrojov 
a zníženie emisií pre viac než 50 000 
veľkých priemyselných zariadení v EÚ, čo 
v dlhodobom horizonte významne prispeje 
k stimulácii vývoja inovatívnych techník, 
ekologizácii hospodárstva a zníženiu 
nákladov pre priemysel.

32. Zavádzaním najlepších dostupných 
techník do priemyslu podľa smernice 
o priemyselných emisiách sa dosiahne 
zlepšenie modelov využívania zdrojov 
a zníženie emisií pre viac než 50 000 
veľkých priemyselných zariadení v EÚ, čo 
v dlhodobom horizonte významne prispeje 
k stimulácii vývoja inovatívnych techník, 
ekologizácii hospodárstva a zníženiu 
nákladov pre priemysel. Pokrok v oblasti 
výskumu a vytvorenie krátkych 
dodávateľských reťazcov a miestnych 
trhov s poľnohospodárskymi výrobkami 
môžu zároveň významne znížiť emisie 
CO2 z prepravy potravín. Krátke 
dodávateľské reťazce zabezpečujú 
čerstvejšie a zdravšie potraviny.

Pozmeňujúci návrh 22
Návrh rozhodnutia

Príloha – odsek 35

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

35. S cieľom stanoviť rámec opatrení na 
zlepšenie aspektov účinného využívania 
zdrojov okrem emisií skleníkových plynov 
a energie sa vytýčia ciele na zníženie 
celkového vplyvu spotreby, najmä 
v odvetví potravinárstva, bytovej výstavby 
a mobility, na životné prostredie. Tieto 
odvetvia spolu zodpovedajú takmer za 
80 % vplyvov spotreby na životné 
prostredie. V záveroch samitu RIO+20 sa 
uznala potreba výrazne znížiť straty po 
zbere poľnohospodárskych plodín a ostatné 
potravinové straty a odpad v celom 
potravinovom dodávateľskom reťazci.

35. S cieľom stanoviť rámec opatrení na 
zlepšenie aspektov účinného využívania 
zdrojov okrem emisií skleníkových plynov 
a energie sa vytýčia ciele na zníženie 
celkového vplyvu spotreby, najmä 
v odvetví potravinárstva – obmedzením 
plytvania – a bytovej výstavby a mobility, 
na životné prostredie. Tieto odvetvia spolu 
zodpovedajú takmer za 80 % vplyvov 
spotreby na životné prostredie. V záveroch 
samitu RIO+20 sa uznala potreba výrazne 
znížiť straty po zbere poľnohospodárskych 
plodín a ostatné potravinové straty a odpad 
v celom potravinovom dodávateľskom 
reťazci. To možno dosiahnuť zvýšením 
hodnoty prisudzovanej potravinám a 
prostredníctvom regionálneho marketingu 
a zlepšenia logistiky, dopravy, skladovania 
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a balenia. Svoju úlohu musia zohrávať 
všetci účastníci potravinového reťazca, 
najmä obchodníci a spotrebitelia. Tento 
proces zahŕňa aj cielené vzdelávanie a 
informovanie spotrebiteľov.

Pozmeňujúci návrh 23
Návrh rozhodnutia

Príloha – odsek 39

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

39. Prioritne sa bude riešiť aj účinné 
využívanie zdrojov v sektore vodného 
hospodárstva s cieľom pomôcť dosiahnuť 
cieľ dobrého stavu vôd. Aj napriek tomu, 
že suchá a nedostatok vody zasahujú čoraz 
väčšiu časť Európy, odhaduje sa, že 
plytvanie vodou v Európe predstavuje 20 –
40 % dostupnej vody (napríklad úniky 
v distribučnom systéme). Podľa 
dostupných modelov stále existuje značný 
priestor na hospodárnejšie využívanie vody 
v EÚ. Okrem toho sa očakáva, že rastúci 
dopyt a dôsledky zmeny klímy významne 
zvýšia tlak na vodné zdroje v Európe. 
Vzhľadom na tieto skutočnosti by Únia 
a členské štáty mali prijať opatrenia na 
zabezpečenie, aby odber vody rešpektoval 
do roku 2020 limity dostupných 
obnoviteľných vodných zdrojov vrátane 
hospodárnejšieho využívania vody 
pomocou trhových mechanizmov, ako je 
určovanie cien vody, ktoré odrážajú jej 
skutočnú hodnotu. Pokrok bude uľahčený 
urýchleným predstavovaním a zavádzaním 
inovačných technológií, systémov 
a obchodných modelov, ktoré vychádzajú 
zo strategického plánu vykonávania 
európskeho partnerstva pre inovácie 
v oblasti vodného hospodárstva.

39. Prioritne sa bude riešiť aj účinné 
využívanie zdrojov v sektore vodného 
hospodárstva s cieľom pomôcť dosiahnuť 
cieľ dobrého stavu vôd. Aj napriek tomu, 
že suchá a nedostatok vody zasahujú čoraz 
väčšiu časť Európy, odhaduje sa, že 
plytvanie vodou v Európe predstavuje 20 –
40 % dostupnej vody (napríklad úniky 
v distribučnom systéme). Podľa 
dostupných modelov stále existuje značný 
priestor na hospodárnejšie využívanie vody 
v EÚ. Okrem toho sa očakáva, že rastúci 
dopyt a dôsledky zmeny klímy významne 
zvýšia tlak na vodné zdroje v Európe. 
Vzhľadom na tieto skutočnosti by Únia 
a členské štáty mali prijať opatrenia na 
zabezpečenie, aby odber vody rešpektoval 
do roku 2020 limity dostupných 
obnoviteľných vodných zdrojov vrátane 
hospodárnejšieho využívania vody 
pomocou trhových mechanizmov, ako je 
určovanie cien vody, ktoré odrážajú jej 
skutočnú hodnotu. Pokrok bude uľahčený 
urýchleným predstavovaním a zavádzaním 
inovačných technológií, systémov 
a obchodných modelov, ktoré vychádzajú 
zo strategického plánu vykonávania 
európskeho partnerstva pre inovácie 
v oblasti vodného hospodárstva a 
európskeho partnerstva pre inovácie v 
oblasti produktivity a udržateľnosti 
poľnohospodárstva stanoveného v 
návrhoch na reformu druhého piliera 
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SPP.

Pozmeňujúci návrh 24

Návrh rozhodnutia
Príloha – odsek 41 – pododsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) poskytovanie podnetov pre verejný 
a súkromný výskum a inovačné úsilie 
potrebné na zavádzanie inovačných 
technológií, systémov a obchodných 
modelov, ktoré urýchlia prechod na 
nízkouhlíkové hospodárstvo efektívne 
využívajúce zdroje a znížia náklady na 
tento prechod, 

c) poskytovanie podnetov pre verejný 
a súkromný výskum a inovačné úsilie 
potrebné na zavádzanie inovačných 
technológií, systémov a obchodných 
modelov, ktoré urýchlia prechod na 
nízkouhlíkové hospodárstvo efektívne 
využívajúce zdroje a znížia náklady na 
tento prechod a prispejú k obmedzeniu 
potravinového odpadu v rámci 
potravinového reťazca do roku 2025 o 
50 %, 

Pozmeňujúci návrh 25
Návrh rozhodnutia

Príloha – odsek 50

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

50. Zmena klímy bude ďalej zhoršovať 
problémy životného prostredia tým, že 
bude spôsobovať dlhotrvajúce obdobia 
sucha a vlny horúčav, záplavy, búrky, lesné 
požiare a nové alebo virulentnejšie formy 
ochorení ľudí, zvierat alebo rastlín. Na 
zabezpečenie dostatočnej pripravenosti EÚ 
čeliť tlakom a zmenám vyplývajúcim zo 
zmeny klímy by sa mali prijať cielené 
opatrenia, ktoré posilnia jej 
environmentálnu, hospodársku 
a spoločenskú odolnosť. Vzhľadom na to, 
že mnoho odvetví je a vo zvýšenej miere 
bude vystavených vplyvom zmeny klímy, 
otázky spojené s prispôsobením sa tejto 
zmene a riadením rizík v prípade katastrof 
je potrebné podrobnejšie začleniť do 

50. Zmena klímy bude ďalej zhoršovať 
problémy životného prostredia tým, že 
bude spôsobovať dlhotrvajúce obdobia 
sucha a vlny horúčav, záplavy, búrky, lesné 
požiare a nové alebo virulentnejšie formy 
ochorení ľudí, zvierat alebo rastlín. Na 
zabezpečenie dostatočnej pripravenosti EÚ 
čeliť tlakom a zmenám vyplývajúcim zo 
zmeny klímy by sa mali prijať cielené 
opatrenia, ktoré posilnia jej 
environmentálnu, hospodársku 
a spoločenskú odolnosť. Vzhľadom na to, 
že mnoho odvetví je a vo zvýšenej miere 
bude vystavených vplyvom zmeny klímy, 
otázky spojené s prispôsobením sa tejto 
zmene a riadením rizík v prípade katastrof 
je potrebné podrobnejšie začleniť do 
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politík EÚ. politík EÚ. Zároveň je dôležité poskytnúť 
podnikom v najviac postihnutých 
odvetviach, ako je poľnohospodárstvo, 
okrem realizovateľných riešení týkajúcich 
sa adaptácie presnejšie informácie o 
klimatických rizikách vyplývajúcich z 
nesprávnych postupov.

Pozmeňujúci návrh 26
Návrh rozhodnutia

Príloha – odsek 62

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

62. Komisia okrem toho, že pomôže 
členským štátom zlepšiť dodržiavanie 
právnych predpisov, bude naďalej 
príslušným dielom plniť svoju úlohu pri 
zabezpečovaní toho, aby boli právne 
predpisy vhodné na daný účel a aby 
odrážali najnovšie vedecké poznatky. Ako 
všeobecné pravidlo budú v nariadeniach 
zakotvované dostatočne jasné a presné 
právne záväzky, ktoré majú priame 
a merateľné účinky a vedú k menšiemu 
počtu prípadov nezrovnalostí pri 
vykonávaní. Komisia zintenzívni 
používanie hodnotiacich tabuliek a ďalších 
prostriedkov verejného sledovania pokroku 
členských štátov pri vykonávaní 
konkrétnych právnych predpisov.

62. Komisia okrem toho, že pomôže 
členským štátom zlepšiť dodržiavanie 
právnych predpisov, bude naďalej 
príslušným dielom plniť svoju úlohu pri 
zabezpečovaní toho, aby boli právne 
predpisy primerané, vhodné na daný účel 
a aby odrážali najnovšie vedecké poznatky. 
Ako všeobecné pravidlo budú 
v nariadeniach zakotvované dostatočne 
jasné a presné právne záväzky, ktoré majú 
priame a merateľné účinky a vedú 
k menšiemu počtu prípadov nezrovnalostí 
pri vykonávaní. Komisia zintenzívni svoju 
komunikáciu a používanie hodnotiacich 
tabuliek a ďalších prostriedkov na verejné 
sledovanie pokroku členských štátov pri 
vykonávaní konkrétnych právnych 
predpisov a na zabezpečenie informovania 
verejnosti o pozitívnych trendoch v oblasti 
ochrany životného prostredia.

Pozmeňujúci návrh 27
Návrh rozhodnutia

Príloha – odsek 63 – pododsek 2 – písmeno ea (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ea) vypracovanie stratégií spolupráce v 
oblasti ochrany životného prostredia a 
prírody medzi rôznymi aktérmi a 
rozvinutie rozsiahlejšej komunikácie 
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týkajúcej sa vyskúšaných postupov,

Pozmeňujúci návrh 28
Návrh rozhodnutia

Príloha – odsek 63 – pododsek 2 – písmeno eb (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

eb) vykonávanie pravidelných hodnotení 
platných právnych predpisov s cieľom 
zabezpečiť, aby boli právne predpisy v 
oblasti životného prostredia primerané, 
použiteľné a cielené,

Pozmeňujúci návrh 29
Návrh rozhodnutia

Príloha – odsek 71 – pododsek 2 – písmeno ca (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) komunikovanie a šírenie pozitívneho 
vývoja a trendov v oblasti ochrany 
životného prostredia,

Pozmeňujúci návrh 30
Návrh rozhodnutia

Príloha – odsek 75

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

75. Súkromný sektor by mal byť tiež 
podporovaný, aby využil príležitosti, ktoré 
ponúka nový finančný rámec EÚ, na väčšie 
zapojenie sa do úsilia o naplnenie cieľov 
v oblasti životného prostredia a klímy, 
predovšetkým vo vzťahu k ekoinovačným 
činnostiam a zavádzaniu nových 
technológií, s osobitným zameraním na 
MSP. Iniciatívy verejno-súkromných 
partnerstiev v oblasti ekologických 
inovácií by mali byť podporované v rámci 
európskych inovačných partnerstiev, ako je 

75. Súkromný sektor by mal byť tiež 
podporovaný, aby využil príležitosti, ktoré 
ponúka nový finančný rámec EÚ, na väčšie 
zapojenie sa do úsilia o naplnenie cieľov 
v oblasti životného prostredia a klímy, 
predovšetkým vo vzťahu k ekoinovačným 
činnostiam a zavádzaniu nových 
technológií, s osobitným zameraním na 
MSP. Iniciatívy verejno-súkromných 
partnerstiev v oblasti ekologických 
inovácií by mali byť podporované v rámci 
európskych inovačných partnerstiev, ako je 
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partnerstvo v oblasti inovácií zamerané na 
vodné hospodárstvo. Vďaka novému 
rámcu pre inovatívne finančné nástroje by 
sa mal súkromnému sektoru uľahčiť 
prístup k financovaniu investícií do 
životného prostredia – najmä pokiaľ ide o 
biodiverzitu a zmenu klímy. Európske 
podniky treba ďalej pobádať, aby vo 
svojom finančnom výkazníctve 
zverejňovali informácie týkajúce sa 
životného prostredia nad rámec 
požadovaný podľa súčasných právnych 
predpisov EÚ.

partnerstvo pre inovácie v oblasti vodného 
hospodárstva a európske partnerstvo pre 
inovácie v oblasti produktivity 
a udržateľnosti poľnohospodárstva 
stanovené v návrhoch na reformu SPP.
Vďaka novému rámcu pre inovatívne 
finančné nástroje by sa mal súkromnému 
sektoru uľahčiť prístup k financovaniu 
investícií do životného prostredia – najmä 
pokiaľ ide o biodiverzitu, zmenu klímy a 
ochranu pôdy. Európske podniky treba 
ďalej pobádať, aby vo svojom finančnom 
výkazníctve zverejňovali informácie 
týkajúce sa životného prostredia nad rámec 
požadovaný podľa súčasných právnych 
predpisov EÚ.

Pozmeňujúci návrh 31

Návrh rozhodnutia
Príloha – odsek 82 – pododsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) postupne ukončovať dotácie, ktoré sú 
škodlivé pre životné prostredie, zvýšiť 
využitie trhových nástrojov vrátane 
zdanenia, oceňovania a fakturácie, 
a rozšíriť trhy s ekologickými výrobkami 
a službami, a to s náležitým ohľadom na 
akékoľvek nepriaznivé sociálne vplyvy,

a) lepšie prepojiť poľnohospodárske
dotácie s poskytovaním verejných statkov, 
zvýšiť využitie trhových nástrojov vrátane 
zdanenia, oceňovania a fakturácie, 
a rozšíriť trhy s ekologickými výrobkami 
a službami, a to s náležitým ohľadom na 
akékoľvek nepriaznivé sociálne vplyvy,

Pozmeňujúci návrh 32
Návrh rozhodnutia

Príloha – odsek 82 – pododsek 2 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) do roku 2014 vypracovať a uplatňovať 
systém výkazníctva a sledovania výdavkov 
spojených so životným prostredím 
v rozpočte EÚ, najmä v oblasti zmeny 

e) do roku 2014 vypracovať a uplatňovať 
systém hodnotenia, výkazníctva 
a sledovania výdavkov spojených so 
životným prostredím v rozpočte EÚ, najmä 
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klímy a biodiverzity, v oblasti zmeny klímy a biodiverzity,

Pozmeňujúci návrh 33
Návrh rozhodnutia

Príloha – odsek 83

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

83. Hoci začlenenie požiadaviek ochrany 
životného prostredia do iných politík 
a činností EÚ sa vyžaduje podľa zmluvy už 
od roku 1997, celkový stav životného 
prostredia v Európe ukazuje, že doterajší 
pokrok, aj keď v niektorých oblastiach 
chvályhodný, nepostačuje na zvrátenie 
všetkých nepriaznivých trendov. Na 
dosiahnutie mnohých prioritných cieľov 
tohto programu bude potrebné ešte 
účinnejšie začlenenie aspektov životného 
prostredia a klímy do iných politík, ako aj 
súdržnejšie, vzájomne prepojené politické 
prístupy, ktoré prinášajú viacnásobné 
výhody. To by malo prispieť k tomu, aby 
sa zložité kompromisy zvládli včas ešte 
pred fázou vykonávania a aby bolo možné 
účinnejšie zmierňovať nevyhnutné vplyvy. 
Smernica o strategickom 
environmentálnom posudzovaní a smernica 
o posudzovaní vplyvov na životné 
prostredie predstavujú pri správnom 
vykonávaní účinné nástroje na 
zabezpečenie začleňovania požiadaviek 
ochrany životného prostredia do plánov 
a programov, ako aj do projektov. Miestne 
a regionálne orgány, ktoré sú vo 
všeobecnosti zodpovedné za rozhodnutia 
o využití pôdy a morských oblastí, 
zohrávajú obzvlášť dôležitú úlohu pri 
posudzovaní vplyvov na životné prostredie 
a pri ochrane, zachovávaní a zveľaďovaní 
prírodného kapitálu, ako aj pri dosahovaní 
väčšej odolnosti proti vplyvom zmeny 
klímy a prírodných katastrof.

83. Hoci začlenenie požiadaviek ochrany 
životného prostredia do iných politík 
a činností EÚ sa vyžaduje podľa zmluvy už 
od roku 1997, celkový stav životného 
prostredia v Európe ukazuje, že doterajší 
pokrok, aj keď v niektorých oblastiach 
chvályhodný, nepostačuje na zvrátenie 
všetkých nepriaznivých trendov. Na 
dosiahnutie mnohých prioritných cieľov 
tohto programu bude potrebné ešte 
účinnejšie začlenenie aspektov životného 
prostredia a klímy do iných politík, ako aj 
súdržnejšie, vzájomne prepojené 
systematické politické prístupy, ktoré 
prinášajú viacnásobné výhody. To by malo 
prispieť k tomu, aby sa zložité kompromisy 
zvládli včas ešte pred fázou vykonávania a 
aby bolo možné účinnejšie zmierňovať 
nevyhnutné vplyvy. Smernica 
o strategickom environmentálnom 
posudzovaní a smernica o posudzovaní 
vplyvov na životné prostredie predstavujú 
pri správnom vykonávaní účinné nástroje 
na zabezpečenie začleňovania požiadaviek 
ochrany životného prostredia do plánov 
a programov, ako aj do projektov. Miestne 
a regionálne orgány, ktoré sú vo 
všeobecnosti zodpovedné za rozhodnutia 
o využití pôdy a morských oblastí, 
zohrávajú obzvlášť dôležitú úlohu pri 
posudzovaní vplyvov na životné prostredie 
a pri ochrane, zachovávaní a zveľaďovaní 
prírodného kapitálu, ako aj pri dosahovaní 
väčšej odolnosti proti vplyvom zmeny 
klímy a prírodných katastrof.
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Pozmeňujúci návrh 34
Návrh rozhodnutia

Príloha – odsek 85

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

85. Tento program zahŕňa rad prioritných 
cieľov určených na posilnenie tohto 
začlenenia. Komisia zahrnula opatrenia na 
výraznejšiu podporu začlenenia 
problematiky životného prostredia a trvalo 
udržateľného rozvoja do svojich návrhov 
na reformu SPP, SPRH, politiky v oblasti 
transeurópskej siete (TEN) a súdržnosti. 
Aby bol tento program úspešný, tieto 
politiky by mali viac prispievať k plneniu 
cieľov a zámerov súvisiacich so životným 
prostredím. Takisto aj úsilie primárne 
zamerané na dosiahnutie zlepšenia 
životného prostredia by malo byť 
navrhnuté tak, aby prinieslo spoločné 
prínosy pre ostatné politiky všade tam, kde 
je to možné. Napríklad úsilie o obnovu 
ekosystémov môže byť zamerané na úžitok 
biotopov a druhov a zachytávanie 
a ukladanie oxidu uhličitého, pričom 
súčasne napomáha lepšie poskytovanie 
ekosystémových služieb, ktoré sú životne 
dôležité pre mnohé hospodárske odvetvia, 
ako napr. opeľovanie alebo čistenie vody 
pre poľnohospodárstvo, a vytváranie 
ekologických pracovných miest.

85. Tento program zahŕňa rad prioritných 
cieľov určených na ďalšie posilnenie tohto 
začlenenia. Komisia zahrnula opatrenia na 
výraznejšiu podporu začlenenia 
problematiky životného prostredia a trvalo 
udržateľného rozvoja do svojich návrhov 
na reformu SPP, SPRH, politiky v oblasti 
transeurópskej siete (TEN) a súdržnosti. 
Aby bol tento program úspešný, tieto 
politiky by mali ešte viac prispievať 
k plneniu cieľov a zámerov súvisiacich so 
životným prostredím. Takisto aj úsilie 
primárne zamerané na dosiahnutie 
zlepšenia životného prostredia by malo byť 
navrhnuté tak, aby prinieslo spoločné 
prínosy pre ostatné politiky všade tam, kde 
je to možné. Napríklad úsilie o obnovu 
ekosystémov môže byť zamerané na úžitok 
biotopov a druhov a zachytávanie 
a ukladanie oxidu uhličitého, pričom 
súčasne napomáha lepšie poskytovanie 
ekosystémových služieb, ktoré sú životne 
dôležité pre mnohé hospodárske odvetvia, 
ako napr. opeľovanie alebo čistenie vody 
pre poľnohospodárstvo, a vytváranie 
ekologických pracovných miest.

Pozmeňujúci návrh 35
Návrh rozhodnutia

Príloha – odsek 86 – pododsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) začleňovať kritériá podmienenosti 
a stimuly súvisiace so životným prostredím 
a klímou do politických iniciatív vrátane 
revízií a reforiem existujúcej politiky, ako 
aj do nových iniciatív na úrovni EÚ a 
členských štátov,

a) ďalej začleňovať kritériá podmienenosti 
a stimuly súvisiace so životným prostredím 
a klímou do politických iniciatív vrátane 
revízií a reforiem existujúcej politiky, ako 
aj do nových iniciatív na úrovni EÚ a 
členských štátov,
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Pozmeňujúci návrh 36
Návrh rozhodnutia

Príloha – odsek 87

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

87. EÚ je husto obývaná a do roku 2020 
bude pravdepodobne 80 % obyvateľov EÚ 
žiť v mestských a prímestských oblastiach. 
Kvalitu života tak bude priamo 
ovplyvňovať stav životného prostredia 
v mestách. Vplyv miest na životné 
prostredie sa prejavuje aj za ich reálnymi 
hranicami, lebo mestá sa pri uspokojovaní 
dopytu po potravinách, energii, 
priestore, zdrojoch a pri nakladaní s 
odpadom do značnej miery opierajú o 
prímestské a vidiecke regióny.

87. EÚ je husto obývaná a do roku 2020 
bude pravdepodobne 80 % obyvateľov EÚ 
žiť v mestských a prímestských oblastiach. 
Kvalitu života tak bude priamo 
ovplyvňovať stav životného prostredia 
v mestách. Vplyv miest na životné 
prostredie sa prejavuje aj za ich reálnymi 
hranicami, lebo mestá sa pri uspokojovaní 
dopytu po potravinách, energii, 
priestore, zdrojoch a pri nakladaní s 
odpadom do značnej miery opierajú o 
prímestské a vidiecke regióny. Osobitná 
pozornosť by sa preto mala venovať 
podpore vidieckych oblastí a tvorbe 
nových pracovných miest vo vidieckych 
oblastiach.

Pozmeňujúci návrh 37
Návrh rozhodnutia

Príloha – odsek 89a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

89a. Politika Únie v oblasti bezpečnosti 
potravín by mala vychádzať z 
udržateľného poľnohospodárstva a 
spravodlivého obchodu. Zmena klímy 
vytvára tlak na prírodné zdroje najmä 
preto, že treba produkovať dostatok 
potravín pre rastúcu svetovú populáciu s 
meniacimi sa spotrebnými zvykmi. Dovoz 
bielkovín z tretích krajín, v ktorých je 
nedostatočná úroveň ochrany životného 
prostredia, by bolo možné obmedziť 
prostredníctvom podpory pestovania 
bielkovinových plodín v Únii. Únia je 
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navyše povinná na dvojstrannej a 
mnohostrannej úrovni požadovať, aby sa 
v príslušných rizikových oblastiach plnili 
primerané regulačné opatrenia na 
ochranu životného prostredia.
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