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Pozmeňujúci návrh 1
Gerben-Jan Gerbrandy, Sandrine Bélier

Návrh uznesenia
Citácia 10a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na bielu knihu Komisie 
Adaptácia na zmenu klímy: Európsky 
rámec opatrení z roku 2009 a Stratégiu
EÚ pre adaptáciu na zmenu klímy z roku 
2013

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2
Gaston Franco
Návrh uznesenia
Citácia 12a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na Územnú agendu 
Európskej únie do roku 2020: za 
konkurencieschopnejšiu a udržateľnejšiu 
Európu rozmanitých regiónov,

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 3
Gaston Franco
Návrh uznesenia
Citácia 12b (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na ciele v oblasti 
biodiverzity z Aichi vyplývajúce zo 
strategického plánu v oblasti biodiverzity
na roky 2011 – 2020, ktorý strany 
Dohovoru o biologickej diverzite (CBD) 
prijali v októbri 2010,

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 4
Edite Estrela
Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže zelená infraštruktúra prispieva k 
tomu, aby mohla príroda v plnej miere 
rozvinúť potenciál ekosystémových 
služieb, ktoré poskytuje spoločnosti;

B. keďže zelená infraštruktúra pomáha 
prírode v plnej miere využiť potenciál 
ekosystémových služieb, ktoré poskytuje 
spoločnosti;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 5
Andrés Perelló Rodríguez
Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže treba zasiahnuť proti strate 
biodiverzity, aby sa prírodný kapitál 
zachoval pre súčasné a budúce generácie;

(Netýka sa slovenskej verzie.)

Or. es

Pozmeňujúci návrh 6
Anna Rosbach

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

D. keďže antropogénny tlak ohrozuje 
biodiverzitu a integritu ekosystémov 
v Európskej únii, najmä v dôsledku 
fragmentácie a ničenia prirodzených 
biotopov;

D. keďže antropogénny tlak ohrozuje 
biodiverzitu a integritu ekosystémov 
v Európskej únii, a to aj v dôsledku 
fragmentácie a ničenia prirodzených 
biotopov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7
Sandrine Bélier, Gerben-Jan Gerbrandy
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Návrh uznesenia
Odôvodnenie D

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

D. keďže antropogénny tlak ohrozuje 
biodiverzitu a integritu ekosystémov 
v Európskej únii, najmä v dôsledku 
fragmentácie a ničenia prirodzených 
biotopov;

D. keďže antropogénny tlak ohrozuje 
biodiverzitu a integritu ekosystémov 
v Európskej únii, najmä v dôsledku 
fragmentácie a ničenia prirodzených 
biotopov, zmeny klímy a intenzívneho 
využívania poloprírodných biotopov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 8
Sandrine Bélier, Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

E. keďže biodiverzita a dobré životné 
podmienky ľudských spoločenstiev sú 
úzko späté;

E. keďže biodiverzita a dobré životné 
podmienky ľudskej spoločnosti sú úzko 
späté;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 9
Sandrine Bélier, Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

F. keďže prepojenosť a prirodzené biotopy 
sú nevyhnutné z hľadiska zachovania 
vysokej úrovne biodiverzity;

F. keďže na ochranu a posilnenie 
biodiverzity v Únii je dôležité 
minimalizovať úroveň fragmentácie a 
posilniť ekologickú prepojenosť;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 10
Gaston Franco
Návrh uznesenia
Odôvodnenie Fa (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Fa. keďže 11. cieľ z Aichi v oblasti 
biodiverzity je, že do roku 2020 bude 
najmenej 17 % pevninských a 
vnútrozemských vôd a 10 % pobrežných a 
morských oblastí, najmä oblasti 
osobitného významu pre biodiverzitu a 
služby ekosystému, chránených 
prostredníctvom účinne a spravodlivo 
riadených, ekologicky reprezentatívnych a 
dobre prepojených systémov chránených 
oblastí a ďalších ochranných opatrení 
založených na efektívnej ploche a tieto 
oblasti sa integrujú do širších krajín a 
morí;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 11
Sandrine Bélier, Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Fa (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Fa. keďže zelená infraštruktúra a 
poľnohospodárstvo sú úzko spojené, 
pokiaľ ide o poľnohospodársku 
produktivitu a ochranu 
poľnohospodárskeho dedičstva, a v rámci
priestorového a územného plánovania 
zelená infraštruktúra ovplyvňuje 
poľnohospodárske činnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 12
Andrés Perelló Rodríguez
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Návrh uznesenia
Odôvodnenie G

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

G. keďže skúsenosti ukazujú, že projekty 
zelenej infraštruktúry ponúkajú výbornú 
príležitosť na prepojenie prírody 
so životným prostredím človeka vrátane 
mestských oblastí, kde žije čoraz väčšia 
časť populácie;

G. keďže skúsenosti ukazujú, že projekty 
zelenej infraštruktúry ponúkajú výbornú 
príležitosť na prepojenie prírody 
so životným prostredím človeka vrátane 
mestských oblastí, v ktorých býva čoraz
väčší podiel populácie, a keďže títo ľudia 
sú vystavení vážnym účinkom fenoménu 
tzv. „mestských tepelných ostrovov”;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 13
Andrés Perelló Rodríguez
Návrh uznesenia
Odôvodnenie H

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

H. keďže zainteresované strany by si mali 
vymieňať informácie o tom, ako 
vybudovať, chrániť a zlepšovať zelenú 
infraštruktúru krajín, pričom tieto 
informácie by mali byť zverejnené;

H. keďže zainteresované strany by si mali 
vymieňať informácie o tom, ako efektívne 
vybudovať, chrániť, zlepšovať a využívať 
zelenú infraštruktúru krajín, pričom tieto 
informácie by mali byť zverejnené;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 14
Andrés Perelló Rodríguez
Návrh uznesenia
Odôvodnenie J

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

J. keďže projekty infraštruktúry, ktoré 
spolufinancuje EÚ, by sa mali zameriavať 
na zelenú infraštruktúru, integráciu prvkov 
zelenej infraštruktúry a zmiernenie jej
dôsledkov pre existujúce ekosystémy 
a ich služby;

J. keďže projekty infraštruktúry, ktoré 
spolufinancuje EÚ, by sa mali zameriavať 
na zelenú infraštruktúru a integráciu 
prvkov zelenej infraštruktúry a zmiernenie 
škodlivých dôsledkov pre existujúce 
ekosystémy a ich služby;

Or. es
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Pozmeňujúci návrh 15
Sandrine Bélier, Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh uznesenia
Odôvodnenie J

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

J. keďže projekty infraštruktúry, ktoré 
spolufinancuje EÚ, by sa mali zameriavať 
na zelenú infraštruktúru, integráciu 
prvkov zelenej infraštruktúry a zmiernenie 
jej dôsledkov pre existujúce ekosystémy
a ich služby;

J. keďže infraštruktúra, regionálne a 
mestské programy a projekty, ktoré 
spolufinancuje EÚ, by mali integrovať 
prvky zelenej infraštruktúry a zmierňovať 
vplyv na existujúce ekosystémy s cieľom 
zlepšiť environmentálne, sociálne a 
hospodárske prínosy takýchto programov 
a projektov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 16
Peter van Dalen

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Ja (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ja. keďže priestorové plánovanie je vo 
výhradnej právomoci členských štátov;

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 17
Edite Estrela
Návrh uznesenia
Odôvodnenie Ja (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ja. keďže zelená infraštruktúra poskytuje 
celý rad ekologických, hospodárskych a 
sociálnych prínosov vyplývajúcich z 
prírodných riešení, ktoré sú všeobecne 
menej nákladné a udržateľnejšie a môžu 
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pomôcť vytvoriť pracovné miesta;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 18
Edite Estrela
Návrh uznesenia
Odôvodnenie Jb (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Jb. keďže investície do zelenej 
infraštruktúry majú zvyčajne vysokú 
návratnosť;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 19
Daniël van der Stoep

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. víta oznámenie o zelenej infraštruktúre 
a zámer Komisie aktívne sledovať plnenie 
cieľov stanovených v tomto dokumente;

1. je nespokojný s oznámením o zelenej 
infraštruktúre a zámerom Komisie aktívne 
sledovať plnenie cieľov stanovených 
v tomto dokumente;

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 20
Gaston Franco
Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. uznáva, že zelená infraštruktúra má 
kľúčový význam z hľadiska účinnej 
ochrany európskeho prírodného kapitálu;

2. uznáva, že zelená infraštruktúra má 
kľúčový význam z hľadiska účinnej 
ochrany európskeho prírodného kapitálu,
ochrany prirodzených biotopov a druhov a 
udržania dobrého ekologického stavu 
vodných útvarov;
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Or. fr

Pozmeňujúci návrh 21
Daniël van der Stoep

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje, že zelená infraštruktúra 
môže prispieť k dosiahnutiu cieľov Únie 
v oblasti rastu a zamestnanosti, ktoré boli 
stanovené v stratégii EÚ 2020;

vypúšťa sa

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 22
Sandrine Bélier, Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje, že zelená infraštruktúra 
môže prispieť k dosiahnutiu cieľov Únie 
v oblasti rastu a zamestnanosti, ktoré boli 
stanovené v stratégii EÚ 2020;

3. zdôrazňuje, že zelená infraštruktúra 
môže prispieť k dosiahnutiu viacerých
cieľov Únie na rok 2020, a zdôrazňuje 
naliehavosť jej využívania a integrácie do 
nástrojov na vykonávanie viacročného 
finančného rámca, čo účinne prispeje k 
dosiahnutiu cieľov Únie v oblasti 
biodiverzity; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 23
Sandrine Bélier, Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh uznesenia
Odsek 3a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3a. uznáva, že využitie zelenej 
infraštruktúry pomôže Únii dosiahnuť jej 
medzinárodné záväzky vyplývajúce z 
cieľov v oblasti biodiverzity z Aichi a 
strategického plánu v oblasti biodiverzity
na roky 2011 – 2020;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 24
Daniël van der Stoep

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. zdôrazňuje, že je potrebné, aby sa zelená 
infraštruktúra začlenila do všetkých
odvetvových politík EÚ;

5. zdôrazňuje, že je potrebné, aby sa zelená 
infraštruktúra začlenila do niektorých
odvetvových politík EÚ;

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 25
Edite Estrela
Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. zdôrazňuje, že je potrebné, aby sa zelená 
infraštruktúra začlenila do všetkých 
odvetvových politík EÚ;

5. zdôrazňuje, že je potrebné, aby sa zelená 
infraštruktúra začlenila do všetkých 
odvetvových politík EÚ a do príslušných 
finančných dohôd;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 26
Andrés Perelló Rodríguez
Návrh uznesenia
Odsek 5
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. zdôrazňuje, že je potrebné, aby sa zelená 
infraštruktúra začlenila do všetkých 
odvetvových politík EÚ;

5. zdôrazňuje, že je potrebné, aby sa zelená 
infraštruktúra začlenila do všetkých 
odvetvových politík EÚ, pričom sa 
najlepšie postupy členských štátov použijú 
ako príklady;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 27
Gerben-Jan Gerbrandy, Sandrine Bélier

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. zdôrazňuje, že je potrebné, aby sa zelená 
infraštruktúra začlenila do všetkých 
odvetvových politík EÚ;

5. zdôrazňuje, že je potrebné, aby sa zelená 
infraštruktúra začlenila do všetkých 
odvetvových politík EÚ a súvisiaceho 
financovania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 28
Jolanta Emilia Hibner

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. poukazuje na to, že zelená infraštruktúra 
môže zohrávať dôležitú úlohu v mestách, 
kde v súčasnosti žije čoraz väčšia časť 
populácie, a to tým, že prispeje k 
poskytovaniu služieb, akými sú čisté 
ovzdušie, zmierňovanie tzv. miestneho 
efektu tepelných ostrovov, rekreačné 
oblasti, prevencia záplav, obnovovanie 
zásob podzemnej vody, obnova či 
zastavenie straty biodiverzity a zlepšenie 
kvality života vo všeobecnosti;

7. poukazuje na to, že zelená infraštruktúra 
môže zohrávať dôležitú úlohu v mestách, 
kde v súčasnosti žije čoraz väčšia časť 
populácie, a to tým, že prispeje k 
poskytovaniu služieb, akými sú čisté 
ovzdušie, zmierňovanie tzv. miestneho 
efektu tepelných ostrovov, rekreačné 
oblasti, ochrana pred záplavami, 
obnovovanie zásob podzemnej vody, 
obnova či zastavenie straty biodiverzity 
a zlepšenie kvality života vo všeobecnosti;
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Or. pl

Pozmeňujúci návrh 29
Gaston Franco
Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. poukazuje na to, že zelená infraštruktúra 
môže zohrávať dôležitú úlohu v mestách, 
kde v súčasnosti žije čoraz väčšia časť 
populácie, a to tým, že prispeje k 
poskytovaniu služieb, akými sú čisté 
ovzdušie, zmierňovanie tzv. miestneho 
efektu tepelných ostrovov, rekreačné 
oblasti, prevencia záplav, obnovovanie 
zásob podzemnej vody, obnova či 
zastavenie straty biodiverzity a zlepšenie 
kvality života vo všeobecnosti;

7. poukazuje na to, že zelená infraštruktúra 
môže zohrávať dôležitú úlohu v mestách, 
kde v súčasnosti žije čoraz väčšia časť 
populácie, a to tým, že prispeje k 
poskytovaniu služieb, akými sú čisté 
ovzdušie, zmierňovanie tzv. miestneho 
efektu tepelných ostrovov, rekreačné 
oblasti, prevencia záplav, obnovovanie 
zásob podzemnej vody, obnova či 
zastavenie straty biodiverzity a zlepšenie 
kvality života vo všeobecnosti; preto 
odporúča, aby sa využili odborné poznatky 
záhradných architektov pri vypracúvaní 
plánov na zvýšenie mestskej zelene a pri 
hospodársky udržateľnom mestskom 
plánovaní;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 30
Daciana Octavia Sârbu

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. poukazuje na to, že zelená infraštruktúra 
môže zohrávať dôležitú úlohu v mestách, 
kde v súčasnosti žije čoraz väčšia časť 
populácie, a to tým, že prispeje k 
poskytovaniu služieb, akými sú čisté 
ovzdušie, zmierňovanie tzv. miestneho 
efektu tepelných ostrovov, rekreačné 
oblasti, prevencia záplav, obnovovanie 
zásob podzemnej vody, obnova či 
zastavenie straty biodiverzity a zlepšenie 
kvality života vo všeobecnosti;

7. poukazuje na to, že zelená infraštruktúra 
môže zohrávať dôležitú úlohu v mestách, 
kde v súčasnosti žije čoraz väčšia časť
populácie, a to tým, že prispeje k 
poskytovaniu služieb, akými sú čisté 
ovzdušie, zmierňovanie tzv. miestneho 
efektu tepelných ostrovov, rekreačné 
oblasti, prevencia záplav, obnovovanie 
zásob podzemnej vody, obnova či 
zastavenie straty biodiverzity a zlepšenie 
kvality života vo všeobecnosti, ako aj 
poskytnutím prístupných a prijateľných 
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oblastí na fyzickú aktivitu; zdôrazňuje 
súvislosť medzi zelenou infraštruktúrou a 
verejným zdravím a domnieva sa, že 
investície do zelenej infraštruktúry sú aj 
investíciou do verejného zdravia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 31
Andrés Perelló Rodríguez
Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. poukazuje na to, že zelená infraštruktúra 
môže zohrávať dôležitú úlohu v mestách, 
kde v súčasnosti žije čoraz väčšia časť
populácie, a to tým, že prispeje k 
poskytovaniu služieb, akými sú čisté 
ovzdušie, zmierňovanie tzv. miestneho 
efektu tepelných ostrovov, rekreačné 
oblasti, prevencia záplav, obnovovanie 
zásob podzemnej vody, obnova či 
zastavenie straty biodiverzity a zlepšenie 
kvality života vo všeobecnosti;

7. poukazuje na to, že zelená infraštruktúra 
môže zohrávať dôležitú úlohu v mestách, 
kde v súčasnosti žije čoraz väčší podiel
populácie, a to tým, že pomôže poskytovať 
služby, akými sú čisté ovzdušie, 
zmierňovanie tzv. miestneho efektu 
tepelných ostrovov, rekreačné oblasti, 
prevencia záplav, obnovovanie zásob 
podzemnej vody, obnova či zastavenie 
straty biodiverzity, kontrola teploty, 
zmiernenie extrémneho počasia a jeho 
dôsledkov a zlepšenie kvality života vo 
všeobecnosti;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 32
Sandrine Bélier, Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. poukazuje na to, že zelená infraštruktúra 
môže zohrávať dôležitú úlohu v mestách, 
kde v súčasnosti žije čoraz väčšia časť 
populácie, a to tým, že prispeje k 
poskytovaniu služieb, akými sú čisté 
ovzdušie, zmierňovanie tzv. miestneho 
efektu tepelných ostrovov, rekreačné 

7. poukazuje na to, že zelená infraštruktúra 
môže zohrávať mimoriadne dôležitú úlohu 
v mestách, kde môže poskytovať služby, 
akými sú čisté ovzdušie, zmierňovanie tzv. 
miestneho efektu tepelných ostrovov, 
rekreačné oblasti, zachytávanie dažďovej 
vody a prevencia záplav, udržiavanie
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oblasti, prevencia záplav, obnovovanie 
zásob podzemnej vody, obnova či 
zastavenie straty biodiverzity a zlepšenie 
kvality života vo všeobecnosti;

zásob podzemnej vody, obnovenie či 
zastavenie straty biodiverzity, zlepšenie 
zdravia a sociálnych podmienok občanov
a zlepšenie kvality života vo všeobecnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 33
Christa Klaß
Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. zdôrazňuje prínos, ktorý má zelená 
infraštruktúra ako prvok podporujúci 
sústavu Natura 2000 tým, že sa usiluje o 
podporu súdržnosti a odolnosti tejto 
sústavy, ktorý slúži na ochranu kľúčových 
druhov a biotopov v Európe, pričom podľa 
odhadov poskytuje ekosystémové služby 
v hodnote niekoľko stoviek miliárd ročne;

8. zdôrazňuje prínos, ktorý má zelená 
infraštruktúra ako prvok podporujúci 
sústavu Natura 2000 tým, že sa usiluje o 
podporu súdržnosti a odolnosti tejto 
sústavy, ktorý slúži na ochranu kľúčových 
druhov a biotopov v Európe, pričom podľa 
odhadov poskytuje ekosystémové služby 
v hodnote niekoľko stoviek miliárd ročne; 
v tejto súvislosti poukazuje na 
komplementárnosť medzi legislatívou o 
sústave NATURA 2000 a iniciatívou 
zelenej infraštruktúry;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 34
Gerben-Jan Gerbrandy, Sandrine Bélier

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. zdôrazňuje prínos, ktorý má zelená 
infraštruktúra ako prvok podporujúci 
sústavu Natura 2000 tým, že sa usiluje o 
podporu súdržnosti a odolnosti tejto 
sústavy, ktorý slúži na ochranu kľúčových 
druhov a biotopov v Európe, pričom podľa 
odhadov poskytuje ekosystémové služby
v hodnote niekoľko stoviek miliárd ročne;

8. zdôrazňuje prínos, ktorý má zelená 
infraštruktúra ako nevyhnutný sprievodný 
prvok sústavy Natura 2000 zlepšujúci 
súdržnosť a odolnosť tejto sústavy, ktorá
slúži na ochranu kľúčových druhov a 
biotopov v Európe, a pomáhajúci 
udržiavať poskytovanie ekosystémových 
služieb v odhadovanej hodnote niekoľko 
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stoviek miliárd eur ročne;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 35
Peter van Dalen

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. zastáva názor, že v oblasti priestorového 
a územného plánovania je potrebné 
zabezpečiť, aby mali výhody vyplývajúce 
z infraštruktúry a z ekosystémov rovnakú 
váhu a aby sa vytvorila synergia medzi 
skutočným účelom budovania 
infraštruktúry, jej skutočnými dlhodobými 
spoločenskými prínosmi, legitímnymi 
ekosystémami a aspektmi biodiverzity, 
ktoré sú do procesu priamo zapojené; 
naliehavo vyzýva členské štáty, aby 
začlenili otázky týkajúce sa zelenej 
infraštruktúry do priestorového plánovania 
a stanovili ich za prioritu, a nabáda 
Komisiu, aby poskytla usmernenia a 
referenčné porovnania v tejto oblasti
s cieľom zabezpečiť, aby sa zelená 
infraštruktúra stala štandardnou súčasťou 
priestorového plánovania a územného 
rozvoja;

9. zastáva názor, že v oblasti priestorového 
a územného plánovania je potrebné 
zabezpečiť, aby mali výhody vyplývajúce 
z infraštruktúry a z ekosystémov rovnakú 
váhu a aby sa vytvorila synergia medzi 
skutočným účelom budovania 
infraštruktúry, jej skutočnými dlhodobými 
spoločenskými prínosmi, legitímnymi 
ekosystémami a aspektmi biodiverzity, 
ktoré sú do procesu priamo zapojené; 
naliehavo vyzýva členské štáty, aby 
začlenili otázky týkajúce sa zelenej 
infraštruktúry do priestorového plánovania 
a stanovili ich za prioritu s cieľom 
zabezpečiť, aby sa zelená infraštruktúra 
stala štandardnou súčasťou priestorového 
plánovania a územného rozvoja;

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 36
Daniël van der Stoep

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. zastáva názor, že v oblasti priestorového 9. zastáva názor, že v oblasti priestorového 
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a územného plánovania je potrebné 
zabezpečiť, aby mali výhody vyplývajúce 
z infraštruktúry a z ekosystémov rovnakú 
váhu a aby sa vytvorila synergia medzi 
skutočným účelom budovania 
infraštruktúry, jej skutočnými dlhodobými 
spoločenskými prínosmi, legitímnymi 
ekosystémami a aspektmi biodiverzity, 
ktoré sú do procesu priamo zapojené; 
naliehavo vyzýva členské štáty, aby 
začlenili otázky týkajúce sa zelenej 
infraštruktúry do priestorového 
plánovania a stanovili ich za prioritu, 
a nabáda Komisiu, aby poskytla 
usmernenia a referenčné porovnania v tejto 
oblasti s cieľom zabezpečiť, aby sa zelená 
infraštruktúra stala štandardnou súčasťou 
priestorového plánovania a územného 
rozvoja;

a územného plánovania je potrebné 
zabezpečiť, aby mali výhody vyplývajúce 
z infraštruktúry a z ekosystémov rovnakú 
váhu a aby sa vytvorila synergia medzi 
skutočným účelom budovania 
infraštruktúry, jej skutočnými dlhodobými 
spoločenskými prínosmi, legitímnymi 
ekosystémami a aspektmi biodiverzity, 
ktoré sú do procesu priamo zapojené; 
nabáda Komisiu, aby poskytla usmernenia 
a referenčné porovnania v tejto oblasti 
s cieľom zabezpečiť, aby sa zelená 
infraštruktúra stala štandardnou súčasťou 
priestorového plánovania a územného 
rozvoja;

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 37
Gaston Franco
Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. zastáva názor, že v oblasti priestorového 
a územného plánovania je potrebné 
zabezpečiť, aby mali výhody vyplývajúce 
z infraštruktúry a z ekosystémov rovnakú 
váhu a aby sa vytvorila synergia medzi 
skutočným účelom budovania
infraštruktúry, jej skutočnými dlhodobými 
spoločenskými prínosmi, legitímnymi 
ekosystémami a aspektmi biodiverzity, 
ktoré sú do procesu priamo zapojené; 
naliehavo vyzýva členské štáty, aby 
začlenili otázky týkajúce sa zelenej 
infraštruktúry do priestorového plánovania 
a stanovili ich za prioritu, a nabáda 
Komisiu, aby poskytla usmernenia a 
referenčné porovnania v tejto oblasti 
s cieľom zabezpečiť, aby sa zelená 

9. zastáva názor, že v oblasti priestorového 
a územného plánovania je potrebné 
zabezpečiť, aby mali výhody vyplývajúce 
z infraštruktúry a z ekosystémov rovnakú 
váhu a aby sa vytvorila synergia medzi 
skutočným účelom budovania 
infraštruktúry, jej skutočnými dlhodobými 
spoločenskými prínosmi, legitímnymi 
ekosystémami a aspektmi biodiverzity, 
ktoré sú do procesu priamo zapojené; 
naliehavo vyzýva členské štáty, aby 
začlenili otázky týkajúce sa zelenej 
infraštruktúry do priestorového plánovania 
a stanovili ich za prioritu tak, že budú 
vykonávať konzultácie so 
zainteresovanými stranami na mieste a s 
miestnymi obyvateľmi a že budú zvyšovať 
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infraštruktúra stala štandardnou súčasťou 
priestorového plánovania a územného 
rozvoja;

ich informovanosť prostredníctvom 
vzdelávacích kampaní, a nabáda Komisiu, 
aby poskytla usmernenia a referenčné 
porovnania v tejto oblasti s cieľom 
zabezpečiť, aby sa zelená infraštruktúra 
stala štandardnou súčasťou priestorového 
plánovania a územného rozvoja;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 38
Anna Rosbach

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. zastáva názor, že v oblasti priestorového 
a územného plánovania je potrebné 
zabezpečiť, aby mali výhody vyplývajúce 
z infraštruktúry a z ekosystémov rovnakú 
váhu a aby sa vytvorila synergia medzi 
skutočným účelom budovania 
infraštruktúry, jej skutočnými dlhodobými 
spoločenskými prínosmi, legitímnymi 
ekosystémami a aspektmi biodiverzity, 
ktoré sú do procesu priamo zapojené; 
naliehavo vyzýva členské štáty, aby 
začlenili otázky týkajúce sa zelenej 
infraštruktúry do priestorového plánovania 
a stanovili ich za prioritu, a nabáda 
Komisiu, aby poskytla usmernenia a 
referenčné porovnania v tejto oblasti 
s cieľom zabezpečiť, aby sa zelená 
infraštruktúra stala štandardnou súčasťou 
priestorového plánovania a územného 
rozvoja;

9. zastáva názor, že v oblasti priestorového 
a územného plánovania je potrebné 
zabezpečiť, aby mali výhody vyplývajúce 
z infraštruktúry a z ekosystémov rovnakú 
váhu a aby sa vytvorila synergia medzi 
skutočným účelom budovania 
infraštruktúry, jej skutočnými dlhodobými 
spoločenskými prínosmi, legitímnymi 
ekosystémami a aspektmi biodiverzity, 
ktoré sú do procesu priamo zapojené; 
naliehavo vyzýva členské štáty, aby 
začlenili otázky týkajúce sa zelenej 
infraštruktúry do priestorového plánovania 
a stanovili ich za prioritu, a nabáda 
Komisiu, aby podporila členské štáty pri 
vypracúvaní a prijímaní usmernení a 
referenčných porovnaní v tejto oblasti 
s cieľom zabezpečiť, aby sa zelená 
infraštruktúra stala štandardnou súčasťou 
priestorového plánovania a územného 
rozvoja;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 39
Christa Klaß
Návrh uznesenia
Odsek 9
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. zastáva názor, že v oblasti priestorového 
a územného plánovania je potrebné 
zabezpečiť, aby mali výhody vyplývajúce 
z infraštruktúry a z ekosystémov rovnakú 
váhu a aby sa vytvorila synergia medzi 
skutočným účelom budovania 
infraštruktúry, jej skutočnými dlhodobými 
spoločenskými prínosmi, legitímnymi 
ekosystémami a aspektmi biodiverzity, 
ktoré sú do procesu priamo zapojené; 
naliehavo vyzýva členské štáty, aby 
začlenili otázky týkajúce sa zelenej 
infraštruktúry do priestorového plánovania 
a stanovili ich za prioritu, a nabáda 
Komisiu, aby poskytla usmernenia a 
referenčné porovnania v tejto oblasti 
s cieľom zabezpečiť, aby sa zelená 
infraštruktúra stala štandardnou súčasťou 
priestorového plánovania a územného 
rozvoja;

9. zastáva názor, že v oblasti priestorového 
a územného plánovania je potrebné 
zabezpečiť, aby mali výhody vyplývajúce 
z infraštruktúry a z ekosystémov rovnakú 
váhu a aby sa vytvorila synergia medzi 
skutočným účelom budovania 
infraštruktúry, jej skutočnými dlhodobými 
spoločenskými prínosmi, legitímnymi 
ekosystémami a aspektmi biodiverzity, 
ktoré sú do procesu priamo zapojené; 
naliehavo vyzýva členské štáty, aby 
začlenili otázky týkajúce sa zelenej 
infraštruktúry do priestorového plánovania 
a stanovili ich za prioritu, a nabáda 
Komisiu, aby poskytla usmernenia a 
referenčné porovnania v tejto oblasti 
s cieľom zabezpečiť, aby sa zelená 
infraštruktúra stala štandardnou súčasťou 
priestorového plánovania a územného 
rozvoja; zdôrazňuje, že európska stratégia 
pre iniciatívu zelenej infraštruktúry 
poskytuje jednoducho rámec na 
koordinované konanie Únie a členských 
štátov, keďže priestorové plánovanie je vo 
vnútroštátnej právomoci; 

Or. de

Pozmeňujúci návrh 40
Sandrine Bélier, Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. zastáva názor, že v oblasti priestorového 
a územného plánovania je potrebné 
zabezpečiť, aby mali výhody vyplývajúce 
z infraštruktúry a z ekosystémov rovnakú 
váhu a aby sa vytvorila synergia medzi 
skutočným účelom budovania 
infraštruktúry, jej skutočnými dlhodobými 
spoločenskými prínosmi, legitímnymi 
ekosystémami a aspektmi biodiverzity, 

9. naliehavo vyzýva členské štáty, aby 
začlenili zelenú infraštruktúru do 
priestorového a územného plánovania a 
stanovili ju za prioritu, a požaduje od 
Komisie, aby podporila usmernenia a 
referenčné porovnania v tejto oblasti s 
cieľom zabezpečiť, aby sa zelená 
infraštruktúra stala štandardnou súčasťou 
priestorového plánovania a územného 
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ktoré sú do procesu priamo zapojené;
naliehavo vyzýva členské štáty, aby 
začlenili otázky týkajúce sa zelenej 
infraštruktúry do priestorového plánovania 
a stanovili ich za prioritu, a nabáda 
Komisiu, aby poskytla usmernenia a 
referenčné porovnania v tejto oblasti 
s cieľom zabezpečiť, aby sa zelená 
infraštruktúra stala štandardnou súčasťou 
priestorového plánovania a územného 
rozvoja;

rozvoja v celej Únii; poukazuje na to, že v 
rámci postupov udeľovania povolenia pre 
nové stavby alebo šedú infraštruktúru sa 
musí zabezpečiť úplné posúdenie všetkých 
negatívnych vplyvov na ekosystémy a 
existujúcu zelenú infraštruktúru s cieľom 
zamedziť takýmto vplyvom a zmierniť ich 
a zabezpečiť skutočné dlhodobé 
spoločenské prínosy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 41
Britta Reimers
Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. zastáva názor, že v oblasti priestorového 
a územného plánovania je potrebné 
zabezpečiť, aby mali výhody vyplývajúce 
z infraštruktúry a z ekosystémov rovnakú 
váhu a aby sa vytvorila synergia medzi 
skutočným účelom budovania 
infraštruktúry, jej skutočnými dlhodobými 
spoločenskými prínosmi, legitímnymi 
ekosystémami a aspektmi biodiverzity, 
ktoré sú do procesu priamo zapojené; 
naliehavo vyzýva členské štáty, aby 
začlenili otázky týkajúce sa zelenej 
infraštruktúry do priestorového plánovania 
a stanovili ich za prioritu, a nabáda 
Komisiu, aby poskytla usmernenia a 
referenčné porovnania v tejto oblasti 
s cieľom zabezpečiť, aby sa zelená 
infraštruktúra stala štandardnou súčasťou 
priestorového plánovania a územného 
rozvoja;

9. zastáva názor, že v oblasti priestorového 
a územného plánovania je potrebné 
zabezpečiť, aby mali výhody vyplývajúce 
z infraštruktúry a z ekosystémov rovnakú 
váhu a aby sa vytvorila synergia medzi 
skutočným účelom budovania 
infraštruktúry, jej skutočnými dlhodobými 
spoločenskými prínosmi, legitímnymi 
ekosystémami a aspektmi biodiverzity, 
ktoré sú do procesu priamo zapojené; 
naliehavo vyzýva členské štáty, aby 
začlenili otázky týkajúce sa zelenej 
infraštruktúry do priestorového plánovania 
a stanovili ich za prioritu s účasťou 
všetkých rozhodovacích úrovní (miestna, 
regionálna a vnútroštátna úroveň), 
a nabáda Komisiu, aby poskytla 
usmernenia a referenčné porovnania v tejto 
oblasti s cieľom zabezpečiť, aby sa zelená 
infraštruktúra stala štandardnou súčasťou 
priestorového plánovania a územného 
rozvoja;
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Or. de

Pozmeňujúci návrh 42
Christa Klaß
Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. povzbudzuje Komisiu a členské štáty, 
aby na podporu zelenej infraštruktúry 
využívali v prípade potreby aj nástroje 
a opatrenia spoločnej poľnohospodárskej 
politiky s cieľom zabezpečiť poskytovanie 
širokej škály ekosystémových služieb a 
ochranu prírodných procesov 
vo vidieckych oblastiach;

10. povzbudzuje Komisiu a členské štáty, 
aby na podporu zelenej infraštruktúry 
využívali v prípade potreby všetky nástroje
európskeho financovania vrátane 
nástrojov v rámci kohéznej politiky a 
spoločnej poľnohospodárskej politiky 
s cieľom zabezpečiť poskytovanie širokej 
škály ekosystémových služieb a ochranu 
prírodných procesov vo vidieckych a v 
mestských oblastiach;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 43
Sandrine Bélier, Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. povzbudzuje Komisiu a členské štáty, 
aby na podporu zelenej infraštruktúry 
využívali v prípade potreby aj nástroje 
a opatrenia spoločnej poľnohospodárskej 
politiky s cieľom zabezpečiť poskytovanie 
širokej škály ekosystémových služieb a 
ochranu prírodných procesov 
vo vidieckych oblastiach; 

10. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby na 
podporu zelenej infraštruktúry využívali aj 
nástroje a opatrenia spoločnej 
poľnohospodárskej politiky, najmä oblasti 
ekologického záujmu, s cieľom zabezpečiť 
poskytovanie širokej škály 
ekosystémových služieb a ochranu 
prírodných procesov vo vidieckych 
oblastiach; vyzýva Komisiu, aby pravidelne 
podávala správy Parlamentu o využívaní 
fondov SPP na podporu zelenej 
infraštruktúry;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 44
Sophie Auconie
Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. povzbudzuje Komisiu a členské štáty, 
aby na podporu zelenej infraštruktúry 
využívali v prípade potreby aj nástroje 
a opatrenia spoločnej poľnohospodárskej 
politiky s cieľom zabezpečiť poskytovanie 
širokej škály ekosystémových služieb a 
ochranu prírodných procesov 
vo vidieckych oblastiach;

10. povzbudzuje Komisiu a členské štáty, 
aby na podporu zelenej infraštruktúry 
využívali v prípade potreby aj nástroje 
a opatrenia spoločnej poľnohospodárskej 
politiky s cieľom zabezpečiť poskytovanie 
širokej škály ekosystémových služieb a 
ochranu prírodných procesov 
vo vidieckych oblastiach; v tejto súvislosti 
zdôrazňuje dôležitú úlohu zelenej 
infraštruktúry pri ochrane včiel 
a účinnom fungovaní opeľovania;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 45
Daniël van der Stoep

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. vyzdvihuje pozitívny vplyv zelenej 
infraštruktúry z hľadiska zmierňovania 
zmeny klímy, keďže pozitívne vplýva na 
bilanciu zásob uhlíka a skleníkových 
plynov a uľahčuje adaptáciu na zmenu 
klímy, čím prispieva k vykonávaniu 
politiky EÚ v oblasti klímy;

11. vyzdvihuje možný pozitívny vplyv 
zelenej infraštruktúry z hľadiska 
zmierňovania domnelej zmeny klímy, 
keďže pozitívne vplýva na bilanciu zásob 
uhlíka a skleníkových plynov a uľahčuje 
adaptáciu na zmenu klímy, čím prispieva 
k vykonávaniu politiky EÚ v oblasti klímy;

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 46
Gerben-Jan Gerbrandy, Sandrine Bélier

Návrh uznesenia
Odsek 11
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. vyzdvihuje pozitívny vplyv zelenej 
infraštruktúry z hľadiska zmierňovania 
zmeny klímy, keďže pozitívne vplýva na 
bilanciu zásob uhlíka a skleníkových 
plynov a uľahčuje adaptáciu na zmenu 
klímy, čím prispieva k vykonávaniu 
politiky EÚ v oblasti klímy;

11. vyzdvihuje pozitívny vplyv zelenej 
infraštruktúry z hľadiska zmierňovania 
zmeny klímy, keďže pozitívne vplýva na 
bilanciu zásob uhlíka a skleníkových 
plynov, najmä pokiaľ ide o ochranu 
rašelinových pôd, poloprírodných a 
prírodných lesných plôch a lesov a iných 
ekosystémov bohatých na uhlík, čím 
prispieva k vykonávaniu politiky EÚ 
v oblasti klímy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 47
Marusya Lyubcheva

Návrh uznesenia
Odsek 11a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11a. podporuje úsilie o kombináciu
priestorového plánovania s rozvojom
zelenej infraštruktúry v pobrežných 
oblastiach na ochranu biodiverzity
a zabezpečenie udržateľného rozvoja
pobrežných krajinných oblastí;

Or. bg

Pozmeňujúci návrh 48
Gerben-Jan Gerbrandy, Sandrine Bélier

Návrh uznesenia
Odsek 11a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11a. poukazuje na rozhodujúcu úlohu 
zelenej infraštruktúry na prispôsobenie sa 
zmene klímy, zvýšenie ekologickej 
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súdržnosti medzi lokalitami sústavy
Natura 2000, uľahčenie zvýšenia pohybu 
a zmien distribúcie druhov medzi 
a v rámci lokalít sústavy Natura 2000 
a zabezpečenie prispôsobenia krajinného 
rozsahu na biodiverzitu, čo prispeje 
k vykonávaniu politík EÚ v oblasti prírody 
a tiež k podporeniu a zabezpečeniu 
prispôsobenia sa založeného na 
ekosystémoch na ostatné odvetvia vrátane 
vodného hospodárstva a potravinovej 
bezpečnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 49
Marusya Lyubcheva

Návrh uznesenia
Odsek 11b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11b. považuje za nevyhnutné, aby členské 
štáty – a najmä pobrežné štáty –
realizovali zelenú infraštruktúru 
v blízkosti prístavných oblastí a rozvíjali 
dopravné systémy prispievajúce 
k rozšíreniu zelene v týchto oblastiach;

Or. bg

Pozmeňujúci návrh 50
Marusya Lyubcheva

Návrh uznesenia
Odsek 11c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11c. poukazuje na to, že zelená 
infraštruktúra je úzko spojená s rozvojom 
rybárstva, akvakultúry a športového 
rybolovu a že zachovanie týchto činností 
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má kľúčový význam z hľadiska tvorby 
pracovných miest a aj z hľadiska 
zastavenia poklesu biodiverzity a zlepšenia 
zdravia miestnych populácií;

Or. bg

Pozmeňujúci návrh 51
Daniël van der Stoep

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. upozorňuje na skutočnosť, že zníženie 
rizika prírodných katastrof je ďalšou 
pozitívnou stránkou budovania či 
obnovovania zelenej infraštruktúry, napr. 
prirodzených záplavových oblastí, lesných 
plôch, mokradí atď., ktoré môžu zlepšiť 
odolnosť voči katastrofám a napomôcť 
prispôsobovanie sa zmene klímy;

11.upozorňuje na predpoklad, že zníženie 
rizika prírodných katastrof môže byť
ďalšou pozitívnou stránkou budovania či 
obnovovania zelenej infraštruktúry, napr. 
prirodzených záplavových oblastí, lesných 
plôch, mokradí atď., ktoré môžu zlepšiť 
odolnosť voči katastrofám a napomôcť 
prispôsobovaniu sa domnelej zmene 
klímy;

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 52
Edite Estrela
Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. upozorňuje na skutočnosť, že zníženie 
rizika prírodných katastrof je ďalšou 
pozitívnou stránkou budovania či 
obnovovania zelenej infraštruktúry, napr. 
prirodzených záplavových oblastí, lesných 
plôch, mokradí atď., ktoré môžu zlepšiť 
odolnosť voči katastrofám a napomôcť 
prispôsobovanie sa zmene klímy;

(Netýka sa slovenskej verzie.)

Or. pt
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Pozmeňujúci návrh 53
Sandrine Bélier, Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. upozorňuje na skutočnosť, že zníženie 
rizika prírodných katastrof je ďalšou 
pozitívnou stránkou budovania či 
obnovovania zelenej infraštruktúry, napr. 
prirodzených záplavových oblastí, lesných 
plôch, mokradí atď., ktoré môžu zlepšiť 
odolnosť voči katastrofám a napomôcť 
prispôsobovanie sa zmene klímy;

12. upozorňuje na skutočnosť, že zníženie 
rizika prírodných katastrof – ako sú 
záplavy alebo lesné požiare – je ďalšou 
pozitívnou stránkou budovania či 
obnovovania zelenej infraštruktúry, napr. 
prirodzených záplavových oblastí, lesných 
plôch, mokradí atď., ktoré môžu zlepšiť 
odolnosť voči katastrofám a napomôcť 
prispôsobovaniu sa zmene klímy a môžu 
výrazne znížiť súvisiace náklady pre 
spoločnosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 54
Sari Essayah

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. vyzdvihuje, že je potrebné, aby táto 
oblasť politiky plne zahŕňala odvetvie 
lesného hospodárstva s cieľom podporiť 
celý rad ďalších výhod, ktoré popri 
produkcii dreva a biomasy vyplývajú 
z udržateľného obhospodarovania lesov 
a bezzásahového lesníctva, a obnovenie 
narušených či zaniknutých lesných plôch;

13. vyzdvihuje skutočnosť, že lesné 
hospodárstvo by malo patriť do tejto 
oblasti politiky s cieľom podporiť celý rad 
ďalších výhod, ktoré popri produkcii dreva 
a biomasy vyplývajú z udržateľného 
obhospodarovania lesov a ochrany lesov, 
a obnovenie narušených či zaniknutých 
lesných plôch;

Or. fi

Pozmeňujúci návrh 55
Edite Estrela
Návrh uznesenia
Odsek 13
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. vyzdvihuje, že je potrebné, aby táto 
oblasť politiky plne zahŕňala odvetvie 
lesného hospodárstva s cieľom podporiť
celý rad ďalších výhod, ktoré popri 
produkcii dreva a biomasy vyplývajú 
z udržateľného obhospodarovania lesov 
a bezzásahového lesníctva, a obnovenie 
narušených či zaniknutých lesných plôch;

13. vyzdvihuje, že je potrebné, aby táto 
oblasť politiky plne zahŕňala odvetvie 
lesného hospodárstva s cieľom získať celý 
rad ďalších výhod, ktoré popri produkcii 
dreva a biomasy vyplývajú z udržateľného 
obhospodarovania lesov a ochrany 
prirodzených lesov, a obnovenie 
narušených či zaniknutých lesných plôch;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 56
Sandrine Bélier, Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. víta iniciatívu na podporu zelenej 
infraštruktúry ako nástroja, ktorý prispeje 
k správnemu vykonávaniu európskych 
právnych predpisov týkajúcich sa pitnej 
a podzemnej vody;

14. víta iniciatívu na podporu zelenej 
infraštruktúry ako nástroja, ktorý prispeje 
k správnemu vykonávaniu rámcovej 
smernice EÚ o vode a príslušných 
právnych predpisov týkajúcich sa vody, 
ako sa navrhuje v koncepcii, a tiež 
integrovaného manažmentu pobrežnej 
zóny a morského priestorového 
plánovania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 57
Sophie Auconie
Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. víta iniciatívu na podporu zelenej 
infraštruktúry ako nástroja, ktorý prispeje 
k správnemu vykonávaniu európskych 
právnych predpisov týkajúcich sa pitnej 
a podzemnej vody;

14. víta iniciatívu na podporu zelenej 
infraštruktúry ako nástroja, ktorý prispeje k 
filtrácii vody, zamedzeniu erózii a 
udržiavaniu výšky vodnej hladiny, a tým 
k správnemu vykonávaniu európskych 



PE519.695v01-00 28/33 AM\1004196SK.doc

SK

právnych predpisov týkajúcich sa pitnej 
a podzemnej vody;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 58
Christa Klaß
Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. zdôrazňuje význam využívania 
nástrojov politiky súdržnosti, a to 
predovšetkým v oblasti financovania 
zelenej infraštruktúry miest;

vypúšťa sa

Or. de

Pozmeňujúci návrh 59
Sandrine Bélier, Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. zdôrazňuje význam využívania
nástrojov politiky súdržnosti, a to 
predovšetkým v oblasti financovania 
zelenej infraštruktúry miest;

15. zdôrazňuje význam riadneho 
začlenenia požiadaviek zelenej 
infraštruktúry do vykonávania 
štrukturálnej politiky a politiky súdržnosti
Únie, a to predovšetkým v oblasti 
financovania zelenej infraštruktúry miest, a 
naliehavo vyzýva príslušné orgány, aby 
podporovali príslušné opatrenia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 60
Sophie Auconie
Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. zdôrazňuje význam využívania 15. zdôrazňuje význam využívania 
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nástrojov politiky súdržnosti, a to 
predovšetkým v oblasti financovania 
zelenej infraštruktúry miest;

nástrojov politiky rozvoja vidieka (vo 
vidieckych oblastiach) a politiky 
regionálneho rozvoja (najmä v mestských 
oblastiach) v oblasti financovania zelenej 
infraštruktúry miest;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 61
Edite Estrela
Návrh uznesenia
Odsek 16a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16a. vyzýva členské štáty a regionálne 
a miestne orgány, aby náležite využívali 
existujúce možnosti financovania na 
podporu investícií do koordinovaných 
súdržných projektov zelenej 
infraštruktúry;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 62
Christa Klaß
Návrh uznesenia
Podnadpis 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Rozvoj stratégie pre zelenú infraštruktúru (Netýka sa slovenskej verzie.)

Or. de

Pozmeňujúci návrh 63
Sandrine Bélier, Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. vyjadruje presvedčenie, že rozvoj
zelenej infraštruktúry musí byť založený 
na spoľahlivých údajoch a podrobných 
znalostiach, aby sa uprednostňovali 
projekty, ktoré sú z ekologického hľadiska 

19. vyjadruje presvedčenie, že využitie
zelenej infraštruktúry musia podporiť 
spoľahlivé údaje a podrobné znalosti, a 
nabáda Komisiu, aby v spolupráci s 
agentúrou EEA, členskými štátmi a 



PE519.695v01-00 30/33 AM\1004196SK.doc

SK

najopodstatnenejšie, a nabáda Komisiu, 
aby zabezpečila, aby získané údaje, 
predovšetkým tie využívané pri plánovaní
projektov spolufinancovaných z EÚ, boli 
jasné, konzistentné a koordinované;

ďalšími zainteresovanými stranami 
zabezpečila, že Únia posilní svoju 
schopnosť mapovať a posudzovať 
ekosystémy a súvisiace ekosystémové 
služby a že tieto informácie a znalosti sa 
riadne zohľadnia pri plánovaní a 
realizácii projektov spolufinancovaných z 
EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 64
Sandrine Bélier

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. naliehavo vyzýva Komisiu, aby podľa 
potreby podporila vzdelávacie projekty 
v tejto oblasti a napomohla výmenu 
informácií a osvedčených postupov; 
upozorňuje, že vzdelanie a kvalifikácia 
zamestnancov, ktorí sú schopní uplatňovať 
tento inovatívny prístup a náležite si vážiť 
výhody poskytované ekosystémami, najmä 
čo sa týka sektorov zásobovania a čistenia 
vody, odpadu, stavebníctva, zvládania 
katastrof, poľnohospodárstva, cestovného 
ruchu a zdravotníctva, zjednodušia rozvoj 
zelenej infraštruktúry;

20. naliehavo vyzýva Komisiu, aby 
podporila výskumné a inovačné projekty, 
projekty budovania kapacít a vzdelávacie 
projekty v tejto oblasti a napomohla 
výmenu informácií a najlepších postupov; 
upozorňuje, že vzdelanie a kvalifikácia 
zamestnancov, ktorí sú schopní uplatňovať 
tento inovatívny prístup a náležite si vážiť 
výhody poskytované ekosystémami, najmä 
čo sa týka sektorov zásobovania a čistenia 
vody, odpadu, stavebníctva, zvládania 
katastrof, poľnohospodárstva, cestovného 
ruchu, sociálneho začlenenia a 
zdravotníctva, zjednodušia rozvoj zelenej 
infraštruktúry;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 65
Andrés Perelló Rodríguez
Návrh uznesenia
Odsek 20
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. naliehavo vyzýva Komisiu, aby podľa 
potreby podporila vzdelávacie projekty 
v tejto oblasti a napomohla výmenu 
informácií a osvedčených postupov; 
upozorňuje, že vzdelanie a kvalifikácia 
zamestnancov, ktorí sú schopní uplatňovať 
tento inovatívny prístup a náležite si vážiť 
výhody poskytované ekosystémami, najmä 
čo sa týka sektorov zásobovania a čistenia 
vody, odpadu, stavebníctva, zvládania 
katastrof, poľnohospodárstva, cestovného 
ruchu a zdravotníctva, zjednodušia rozvoj 
zelenej infraštruktúry;

20. naliehavo vyzýva Komisiu, aby podľa 
potreby podporila vzdelávacie projekty, 
projekty šírenia poznatkov, informačné 
projekty a projekty pre verejné informácie 
v tejto oblasti a napomohla výmenu 
informácií a najlepších postupov; 
upozorňuje, že vzdelanie a kvalifikácia 
zamestnancov, ktorí sú schopní uplatňovať 
tento inovatívny prístup a náležite si vážiť 
výhody poskytované ekosystémami, najmä 
čo sa týka sektorov zásobovania a čistenia 
vody, odpadu, stavebníctva, zvládania 
katastrof, poľnohospodárstva, cestovného 
ruchu a zdravotníctva, zjednodušia rozvoj 
zelenej infraštruktúry;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 66
Marusya Lyubcheva

Návrh uznesenia
Odsek 20a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20a. členským štátom pripomína potrebu 
organizovať akademické programy na 
vzdelávanie a odbornú prípravu 
odborníkov v oblasti zelenej 
infraštruktúry v príslušných vzdelávacích 
zariadeniach alebo pre nezávislých, 
diaľkovo študujúcich študentov 
a vykonávať praktickú odbornú prípravu 
a výmenu najlepších postupov;

Or. bg

Pozmeňujúci návrh 67
Sandrine Bélier, Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh uznesenia
Odsek 20a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20a. zdôrazňuje úlohu, ktorú môžu 
organizácie občianskej spoločnosti, 
občianska veda, občianska zodpovednosť 
a verejná účasť zohrávať v plánovaní, 
vykonávaní, udržiavaní a monitorovaní 
projektov zelenej infraštruktúry na 
miestnej úrovni a naliehavo vyzýva 
členské štáty, aby uľahčili tieto procesy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 68
Daniël van der Stoep

Návrh uznesenia
Odsek 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. vyzdvihuje potenciál pre inovácie 
v oblasti zelenej infraštruktúry a kľúčovú 
úlohu, ktorú môžu v tejto súvislosti zohrať 
MSP; pripomína, že spoločné normy, 
certifikácia a systém označovania 
podporujú investície do zelenej 
infraštruktúry a vytvárajú priestor pre 
priekopníkov;

24. vyzdvihuje potenciál pre inovácie 
v oblasti zelenej infraštruktúry a kľúčovú 
úlohu, ktorú môžu v tejto súvislosti zohrať 
MSP; pripomína, že spoločné normy, 
certifikácia a systém označovania 
podporujú investície do zelenej 
infraštruktúry a vytvárajú priestor pre 
nadšencov pre zmenu klímy a 
priekopníkov;

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 69
Edite Estrela
Návrh uznesenia
Odsek 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. vyzdvihuje potenciál pre inovácie 
v oblasti zelenej infraštruktúry a kľúčovú 
úlohu, ktorú môžu v tejto súvislosti zohrať 
MSP; pripomína, že spoločné normy, 
certifikácia a systém označovania 
podporujú investície do zelenej 
infraštruktúry a vytvárajú priestor pre 

24.vyzdvihuje potenciál pre inovácie, 
udržateľný hospodársky rozvoj a tvorbu 
pracovných miest v oblasti zelenej 
infraštruktúry a kľúčovú úlohu, ktorú môžu 
v tejto súvislosti zohrať MSP; pripomína, 
že spoločné normy, certifikácia a systém 
označovania podporujú investície do 
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priekopníkov; zelenej infraštruktúry a vytvárajú priestor 
pre priekopníkov;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 70
Marusya Lyubcheva

Návrh uznesenia
Odsek 24a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24a. domnieva sa, že sa musí zaviesť 
systém na monitorovanie zelenej 
infraštruktúry a dohľad nad ňou s cieľom 
zabezpečiť dosiahnutie cieľov 
udržateľného rozvoja a cieľov stratégie 
Európa 2020;

Or. bg


