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Pozměňovací návrh 76
Anna Rosbach

Návrh legislativního usnesení
Právní východisko 5 a (nové)

Návrh legislativního usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na své usnesení ze dne 
19. ledna 2012 o zastavení plýtvání 
potravinami: strategie pro zlepšení 
účinnosti potravinového řetězce v EU 
(2011/2175(INI),
__________________
1 Přijaté texty, P7_TA (2012)0014.

Or. en

Pozměňovací návrh 77
Giancarlo Scottà

Návrh rozhodnutí
Nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Návrh Návrh

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU A RADY

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU A RADY

o všeobecném akčním programu Unie pro 
životní prostředí na období do roku 2020

o všeobecném akčním programu Unie pro 
životní prostředí na období do roku 2020

„Spokojený život v mezích naší planety“ „Spokojený život na naší planetě“
(Text s významem pro EHP) (Text s významem pro EHP)

(Tento pozměňovací návrh se vztahuje na 
celý text.)

Or. it

Odůvodnění

Název programu Komise trochu připomíná science fiction, ačkoli má ve skutečnosti nabídnout 
reálná řešení „pozemských“ problémů.
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Pozměňovací návrh 78
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) Současné a budoucí politiky v oblasti 
životního prostředí, mají – jsou-li 
prováděny účinně – zásadní význam pro 
zajištění vysoké zaměstnanosti, 
konkurenceschopného hospodářství, 
sociální stability a rozmanitého 
a zdravého životního prostředí.

Or. en

Odůvodnění

Jak je zdůrazněno v různých částech tohoto dokumentu, jsou politiky v oblasti životního 
prostředí pro EU velmi důležité, má-li se v budoucnu vyznačovat sociální stabilitou, 
konkurenceschopným hospodářstvím s vysokou zaměstnaností a rozmanitým a zdravým 
životním prostředím. Tento pozměňovací návrh uvedené výhody politik v oblasti životního 
prostředí shrnuje a explicitněji je zmiňuje v textu.

Pozměňovací návrh 79
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) S ohledem na dlouhodobou vizi pro rok 
2050 je nezbytné stanovit prioritní cíle 
Unie pro rok 2020. Nový program by měl 
vycházet z politických iniciativ v rámci 
strategie Evropa 20204, včetně 
klimatického a energetického balíčku EU5, 
plánu přechodu na nízkouhlíkové 
hospodářství do roku 20506, strategie EU 
v oblasti biologické rozmanitosti do roku 
20207, plánu pro Evropu účinněji 

(7) S ohledem na dlouhodobou vizi pro rok 
2050 je nezbytné stanovit prioritní cíle 
Unie pro rok 2020. Nový program by měl 
vycházet z již přijatých politických 
iniciativ v rámci strategie Evropa 20204, 
včetně klimatického a energetického 
balíčku EU5, strategie EU v oblasti 
biologické rozmanitosti do roku 20207, 
plánu pro Evropu účinněji využívající 
zdroje8 a stěžejní iniciativy Unie inovací9, 
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využívající zdroje a stěžejní iniciativy Unie 
inovací9.

a z rámce politiky pro klima a energetiku 
navrženého Evropskou komisí.

Or. en

Pozměňovací návrh 80
João Ferreira

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) S ohledem na dlouhodobou vizi pro rok 
2050 je nezbytné stanovit prioritní cíle 
Unie pro rok 2020. Nový program by měl 
vycházet z politických iniciativ v rámci 
strategie Evropa 2020, včetně klimatického 
a energetického balíčku EU, plánu 
přechodu na nízkouhlíkové hospodářství 
do roku 2050, strategie EU v oblasti 
biologické rozmanitosti do roku 2020, 
plánu pro Evropu účinněji využívající 
zdroje a stěžejní iniciativy Unie inovací.

(7) S ohledem na dlouhodobou vizi pro rok 
2050 je nezbytné stanovit prioritní cíle 
Unie pro rok 2020. Nový program by měl 
vycházet z politických iniciativ v rámci 
strategie Evropa 2020, které nejsou 
založeny na tržních řešeních 
environmentálních otázek, např. 
z klimatického a energetického balíčku EU, 
plánu přechodu na nízkouhlíkové 
hospodářství do roku 2050, strategie EU v 
oblasti biologické rozmanitosti do roku 
2020, plánu pro Evropu účinněji 
využívající zdroje a stěžejní iniciativy Unie 
inovací.

Or. pt

Pozměňovací návrh 81
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Program by měl přispět k dosažení cílů 
v oblasti životního prostředí, které již Unie 
schválila.

(8) Program by měl přispět k dosažení cílů 
v oblasti životního prostředí, které již Unie 
schválila, a určit, v kterých oblastech 
politik, je nutné stanovit dodatečné cíle.

Or. en
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Pozměňovací návrh 82
Richard Seeber, Karl-Heinz Florenz, Peter Liese

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Unie souhlasila, že do roku 2020 
dosáhne snížení emisí skleníkových plynů 
EU alespoň o 20 % (resp. 30 %, pokud se 
ostatní rozvinuté země zaváží ke 
srovnatelnému snížení emisí a rozvojové 
země přispějí úměrně svým povinnostem 
a schopnostem); zajistí, aby 20 % spotřeby 
energie pocházelo do roku 2020 
z obnovitelných zdrojů energie, a docílí 
20% snížení spotřeby primární energie ve 
srovnání s předpokládanou úrovní, jehož 
má být dosaženo větší energetickou 
účinností10.

(9) Unie souhlasila, že do roku 2020 
dosáhne snížení emisí skleníkových plynů 
EU alespoň o 20 % (resp. 30 %, pokud se 
ostatní rozvinuté země zaváží ke 
srovnatelnému snížení emisí a rozvojové 
země přispějí úměrně svým povinnostem 
a schopnostem); zajistí, aby 20 % spotřeby 
energie pocházelo do roku 2020 
z obnovitelných zdrojů energie, a docílí 
20% snížení spotřeby primární energie ve 
srovnání s předpokládanou úrovní, jehož 
má být dosaženo větší energetickou 
účinností10. Tyto přísliby by měly být dále 
plněny na základě stávajícího rámce 
politiky pro klima a energetiku, který 
stanovuje závazné cíle pro rok 2030, aby 
se zajistilo, že dlouhodobé cíle politiky 
v oblasti klimatu budou splněny efektivně 
z hlediska nákladů.

Or. de

Pozměňovací návrh 83
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Unie souhlasila, že do roku 2020 
zastaví úbytek biologické rozmanitosti a 
zhoršování ekosystémových služeb v EU, 
v maximálním proveditelném rozsahu je 
obnoví a současně zvýší příspěvek EU 
k odvrácení úbytku biologické rozmanitosti 

(10) Unie souhlasila, že do roku 2020 
zastaví úbytek biologické rozmanitosti 
a zhoršování ekosystémových služeb v EU, 
v maximálním proveditelném rozsahu je 
obnoví a současně zvýší příspěvek EU 
k odvrácení úbytku biologické rozmanitosti 
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v celosvětovém měřítku11. v celosvětovém měřítku11 a k dlouhodobé 
vizi, podle níž má do roku 2050 zajistit 
ochranu biologické rozmanitosti 
a ekosystémových služeb poskytovaných 
Evropskou unií, tj. jejího přírodního 
kapitálu, jejich docenění a vhodnou 
obnovu vzhledem k neoddiskutovatelné 
hodnotě biologické rozmanitosti a k jejich 
zásadnímu podílu na dobrých životních 
podmínkách lidí a hospodářské prosperitě.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh zohledňuje sdělení Komise (COM(2011)0244, závěry Rady ze dnů 
25. a 26. května 2010 a 23. června 2011 a stanovisko Evropského parlamentu, které bylo 
v plénu schváleno ke zprávě „Naše životní pojistka, náš přírodní kapitál: strategie EU 
v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2020“ (2011/230)..

Pozměňovací návrh 84
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Opatření nutná ke splnění prioritních 
cílů by měla být v souladu se zásadou 
subsidiarity přijata na různých úrovních 
správy.

(19) Opatření nutná ke splnění prioritních 
cílů by měla být v souladu se zásadou 
subsidiarity a na základě aktuálních 
vědeckých poznatků přijata na různých 
úrovních správy.

Or. en

Pozměňovací návrh 85
Anja Weisgerber, Esther de Lange

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 19 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19a) Půda má ústřední význam při plnění 
cíle EU v oblasti biologické rozmanitosti.
Její degradace má především místní 
a regionální příčiny i důsledky. Z tohoto 
důvodu by měla být důsledně dodržována 
zásada subsidiarity. Členské státy se 
vyzývají, aby plnily své povinnosti 
a zajistily kvalitu a dobrý stav půdy.
Členské státy, které nepřijaly právní 
předpisy o ochraně půdy, musí 
bezodkladně přijmout svou odpovědnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 86
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Aby byl zajištěn úspěch programu 
a bylo dosaženo jeho prioritních cílů, je 
důležité do něj zapojit nevládní subjekty.

(20) Aby byl zajištěn úspěch programu 
a bylo dosaženo jeho prioritních cílů, je 
důležité do něj transparentně zapojit 
nevládní subjekty.

Or. en

Pozměňovací návrh 87
João Ferreira, Sabine Wils

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Aby byl zajištěn úspěch programu 
a bylo dosaženo jeho prioritních cílů, je 
důležité do něj zapojit nevládní subjekty.

(20) Aby byl zajištěn úspěch programu 
a bylo dosaženo jeho prioritních cílů, je 
důležité spolupracovat s nevládními
subjekty.
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Or. pt

Pozměňovací návrh 88
Anna Rosbach

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Úbytek biologické rozmanitosti 
a poškození ekosystémů v Unii mají 
významný vliv na životní prostředí a jsou 
nákladné pro celou společnost, zejména 
pro hospodářské subjekty působící
v odvětvích, která přímo závisejí na 
ekosystémových službách.

(21) Úbytek biologické rozmanitosti 
a poškození ekosystémů v Unii mají 
významné důsledky nejen pro životní 
prostředí a jsou nákladné pro celou 
společnost, zejména pro hospodářské 
subjekty působící v odvětvích, která přímo 
závisejí na ekosystémových službách, ale 
i pro další generace.

Or. en

Pozměňovací návrh 89
João Ferreira

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Úbytek biologické rozmanitosti 
a poškození ekosystémů v Unii mají 
významný vliv na životní prostředí a jsou 
nákladné pro celou společnost, zejména 
pro hospodářské subjekty působící 
v odvětvích, která přímo závisejí na 
ekosystémových službách.

(21) Úbytek biologické rozmanitosti 
a poškození ekosystémů v Unii mají 
významný vliv na životní prostředí a jsou 
nákladné pro celou společnost.

Or. pt

Pozměňovací návrh 90
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič
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Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Existuje značný prostor pro snížení 
emisí skleníkových plynů a zvýšení 
účinnosti využívání zdrojů v Unii. Tím se 
uvolní tlaky na životní prostředí a zajistí 
větší konkurenceschopnost a nové zdroje 
růstu a pracovních míst díky úsporám 
nákladů, jichž se docílí vyšší účinností, 
zpeněžením inovací a lepším řízením 
zdrojů během celého jejich životního 
cyklu.

(22) Existuje značný prostor pro snížení 
emisí skleníkových plynů a účinnější
využívání energie a zdrojů v Unii. Tím se
uvolní tlaky na životní prostředí a zajistí 
větší konkurenceschopnost a nové zdroje 
růstu a pracovních míst díky úsporám 
nákladů, jichž se docílí vyšší účinností, 
zpeněžením inovací a lepším řízením 
zdrojů během celého jejich životního 
cyklu.

Or. en

Pozměňovací návrh 91
Dan Jørgensen

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 22 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22a) Zhoršování mořského životního 
prostředí, mimo jiné v důsledku 
okyselování oceánů, odpadků v moři 
a hlukového znečištění oceánů, vážně 
ohrožuje také mořské životní prostředí 
v EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 92
Anna Rosbach

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Environmentální problémy a dopady (23) Environmentální problémy a dopady 



AM\931263CS.doc 11/69 PE508.007v01-00

CS

na životní prostředí i nadále představují 
významná rizika pro zdraví a dobré životní 
podmínky člověka, takže opatření ke 
zlepšení stavu životního prostředí mohou 
být prospěšná.

na životní prostředí představují stále větší 
rizika pro zdraví a dobré životní podmínky 
člověka, takže opatření ke zlepšení stavu 
životního prostředí mohou být prospěšná 
a měla by být podporována ve všech 
oblastech politiky Evropské unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 93
Zofija Mazej Kukovič

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Environmentální problémy a dopady 
na životní prostředí i nadále představují 
významná rizika pro zdraví a dobré životní 
podmínky člověka, takže opatření ke 
zlepšení stavu životního prostředí mohou 
být prospěšná.

(23) Environmentální problémy a dopady 
na životní prostředí představují stále větší 
rizika pro zdraví a dobré životní podmínky 
člověka, zejména v souvislosti se 
zabezpečením kvality a dodávek potravin, 
takže opatření ke zlepšení stavu životního 
prostředí mohou být prospěšná.

Or. en

Pozměňovací návrh 94
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 23 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23a) Politika Unie v oblasti klimatu musí 
vycházet z komplexní strategie, v jejímž 
rámci se budou muset všechna 
hospodářská odvětví při plnění cílů 
vytyčených pro rok 2050 zapojit do boje 
proti změně klimatu. Kromě opatření 
přijatých pro odvětví, jež jsou zahrnuta do 
systému pro obchodování s emisemi, je 
nutné učinit další kroky k nákladově 
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efektivnímu snižování emisí, na něž se 
vztahuje rozhodnutí o „sdílení úsilí“. Tyto 
kroky musí podněcovat ekologické 
investice a změny v chování spotřebitelů 
a jiných subjektů.

Or. en

Pozměňovací návrh 95
Anna Rosbach

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) Úplné a rovnoměrné provádění acquis 
v oblasti životního prostředí v celé Unii je 
solidní investicí do životního prostředí 
a lidského zdraví, jakož i hospodářství.

(24) Úplné a rovnoměrné provádění acquis 
v oblasti životního prostředí v celé Unii je 
solidní investicí do životního prostředí,
lidského zdraví, hospodářství a dalších 
generací.

Or. en

Pozměňovací návrh 96
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) Úplné a rovnoměrné provádění acquis 
v oblasti životního prostředí v celé Unii je 
solidní investicí do životního prostředí a 
lidského zdraví, jakož i hospodářství.

(24) Úplné a rovnoměrné provádění acquis 
v oblasti životního prostředí v celé Unii je
nejen povinností uloženou Smlouvou, ale 
i solidní investicí do životního prostředí 
a lidského zdraví, jakož i hospodářství.

Or. en

Pozměňovací návrh 97
Zofija Mazej Kukovič
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Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) Úplné a rovnoměrné provádění acquis 
v oblasti životního prostředí v celé Unii je 
solidní investicí do životního prostředí 
a lidského zdraví, jakož i hospodářství.

(24) Úplné a rovnoměrné provádění acquis 
v oblasti životního prostředí v celé Unii je 
solidní investicí do životního prostředí, 
spolehlivých dodávek potravin a lidského 
zdraví, jakož i hospodářství.

Or. en

Pozměňovací návrh 98
João Ferreira, Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 24 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24a) Bylo by přínosné přijmout další 
opatření na podporu udržitelného 
zemědělství. Větší důraz by se měl klást na 
zlepšení kvality půdy střídáním plodin, 
pěstováním luštěnin, používáním zeleného 
hnojiva a zaváděním integrovaných 
systémů rostlinné a živočišné výroby.
Spotřebu a znečištění vody lze snížit 
upřednostňováním chovu dobytka ve 
smíšených systémech a na pastvách před 
průmyslovým chovem. Biologická 
rozmanitost by mohla být podporována 
přechodem na méně intenzívní 
zemědělství.

Or. en

Pozměňovací návrh 99
Anna Rosbach

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 25
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) Politika Unie v oblasti životního 
prostředí by se měla nadále opírat o pevnou 
faktickou základnu.

(25) Politika Unie v oblasti životního 
prostředí by se měla nadále opírat o pevnou 
faktickou základnu, a proto by úspory 
v rozpočtu Unie neměly být pokud možno 
získávány na úkor prostředků na výzkum.

Or. en

Pozměňovací návrh 100
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) Politika Unie v oblasti životního 
prostředí by se měla nadále opírat o pevnou 
faktickou základnu.

(25) Politika Unie v oblasti životního 
prostředí by se měla nadále opírat o pevnou 
znalostní a faktickou základnu 
a zohledňovat nové vědecké poznatky.

Or. en

Pozměňovací návrh 101
Karl-Heinz Florenz

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Cíle v oblasti životního prostředí by se 
měly opírat o odpovídající investice.

(26) Cíle v oblasti životního prostředí by se 
měly opírat o odpovídající investice;
zejména v odvětví nakládání s odpady by 
měly být prostředky ze strukturálních 
fondů EU používány v souladu 
s rámcovou směrnicí o odpadech.
Prostředky EU by tedy měly být 
přednostně poskytovány na činnosti 
předcházející vlastnímu zpracování 
odpadů (např. je žádoucí upřednostňovat 
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recyklační zařízení před odstraňováním 
odpadů).

Or. de

Pozměňovací návrh 102
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Cíle v oblasti životního prostředí by se 
měly opírat o odpovídající investice.

(26) Cíle v oblasti životního prostředí by se 
měly opírat o odpovídající investice a mělo 
by být podporováno partnerství veřejného 
a soukromého sektoru.

Or. en

Pozměňovací návrh 103
Anna Rosbach

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Ke zmírnění tlaku, který na životní 
prostředí vyvíjí politika a činnost jiných 
odvětví, a ke splnění cílů v oblasti 
životního prostředí a klimatu je nezbytné 
začlenění problematiky životního 
prostředí.

(27) Ke zmírnění tlaku, který na životní 
prostředí vyvíjí politika a činnost jiných 
odvětví, a ke splnění cílů v oblasti 
životního prostředí a klimatu je nezbytné 
do všech oblastí politik zahrnout 
problematiku životního prostředí.

Or. en

Pozměňovací návrh 104
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 27 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27a) Na úrovni EU zatím nebylo přijato 
adekvátní opatření na účinné a přiměřené 
zapojení veřejnosti do řešení 
environmentálních problémů pomocí 
postupu posouzení vlivu na životní 
prostředí.

Or. lt

Pozměňovací návrh 105
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30) V návaznosti na konferenci 
Organizace spojených národů 
o udržitelném rozvoji (dále jen „summit 
Rio+20“) by měl nový všeobecný akční 
program podporovat mezinárodní 
a regionální procesy, jejichž cílem je 
přeměnit světové hospodářství v zelenou 
ekonomiku podporující začlenění v rámci 
udržitelného rozvoje a omezování 
chudoby.

(30) Nový všeobecný akční program by 
měl na unijní a mezinárodní úrovni 
podporovat plnění závazků, jež byly přijaty
na konferenci Organizace spojených 
národů o udržitelném rozvoji (dále jen 
„summit Rio+20“) a jejichž cílem je 
přeměnit světové hospodářství v zelenou 
ekonomiku podporující začlenění v rámci 
udržitelného rozvoje a omezování 
chudoby.

Or. en

Pozměňovací návrh 106
Karl-Heinz Florenz

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 33 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(33a) V souladu se sdělením Komise 
(COM(2012)0095) a se zprávou 
Evropského parlamentu (2012/2104(INI) 
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vypracovanými k tématu „Větší využití 
potenciálu environmentálních opatření 
EU: budování důvěry prostřednictvím 
lepších znalostí a schopnosti reagovat“ by 
se měla větší pozornost věnovat 
uplatňování právních předpisů EU 
v oblasti životního prostředí.

Or. de

Pozměňovací návrh 107
Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) chránit, zachovávat a zvětšovat přírodní 
bohatství Unie;

a) chránit a zachovávat přírodní bohatství 
Unie a podporovat jeho udržitelné 
využívání;

Or. en

Pozměňovací návrh 108
Giancarlo Scottà

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – bod 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) přeměnit Unii v zelené 
a konkurenceschopné nízkouhlíkové 
hospodářství účinně využívající zdroje;

b) vybudovat konkurenceschopné cyklické 
nízkouhlíkové hospodářství, které účinně 
využívá zdroje a je šetrné k životnímu 
prostředí a ekosystémům;

Or. it

Pozměňovací návrh 109
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič
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Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – bod 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) přeměnit Unii v zelené 
a konkurenceschopné nízkouhlíkové 
hospodářství účinně využívající zdroje;

b) přeměnit Unii v zelené, inovativní
a konkurenceschopné nízkouhlíkové 
hospodářství účinně využívající zdroje;

Or. en

Pozměňovací návrh 110
Jean-Pierre Audy

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – bod 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) přeměnit Unii v zelené
a konkurenceschopné nízkouhlíkové 
hospodářství účinně využívající zdroje;

b) přeměnit Unii v konkurenceschopné 
nízkouhlíkové hospodářství, které účinně 
využívá zdroje a je šetrné k životnímu 
prostředí;

Or. fr

Pozměňovací návrh 111
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) zlepšit faktickou základnu pro politiku 
v oblasti životního prostředí;

e) zlepšit poznatky a faktickou základnu 
pro politiku v oblasti životního prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 112
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik
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Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) zajistit investice pro politiku v oblasti 
životního prostředí a klimatu a správně 
nastavit ceny;

f) zajistit investice pro politiku v oblasti 
životního prostředí a klimatu;

Or. en

Pozměňovací návrh 113
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) zajistit investice pro politiku v oblasti 
životního prostředí a klimatu a správně 
nastavit ceny;

f) zajistit soukromé a veřejné investice pro 
politiku v oblasti životního prostředí 
a klimatu a správně nastavit ceny;

Or. en

Pozměňovací návrh 114
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 1 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) zlepšit začlenění problematiky životního 
prostředí a soudržnost politik;

g) zlepšit začlenění problematiky životního 
prostředí, soudržnost politik a zapojení 
veřejnosti do řešení environmentálních 
problémů;

Or. lt
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Pozměňovací návrh 115
João Ferreira

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 1 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ga) vytvořit harmonický a udržitelný vztah 
mezi přírodou a společností;

Or. pt

Pozměňovací návrh 116
Zofija Mazej Kukovič

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 1 – písm. i a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ia) zajistit co největší dodávky zdravých 
potravin a co nejlepší přístup k těmto 
potravinám;

Or. en

Pozměňovací návrh 117
João Ferreira

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Program je založen na zásadě 
„znečišťovatel platí“, zásadě předběžné 
opatrnosti a prevence a zásadě nápravy 
znečištění u zdroje.

2. Program je založen na zásadě předběžné 
opatrnosti a prevence a zásadě nápravy 
znečištění u zdroje, přičemž před tržními 
zákonitostmi musí být vždy 
upřednostňovány zásady hospodářské 
demokracie.

Or. pt
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Pozměňovací návrh 118
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh rozhodnutí
Čl. 2. – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Program zajistí vysokou ochranu 
životního prostředí a vysokou kvalitu 
života prostřednictvím spravedlivých 
a udržitelných dobrých životních 
podmínek občanů.

Or. en

Pozměňovací návrh 119
Anna Rosbach

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Všechna opatření a cíle stanovené 
v programu jsou prováděny v souladu se 
zásadami inteligentní regulace a případně 
podléhají komplexnímu posouzení dopadů.

3. Všechna opatření a cíle stanovené 
v programu jsou prováděny v souladu se 
zásadami inteligentní regulace a měly by 
vycházet ze spolehlivých vědeckých 
poznatků a případně podléhat
komplexnímu posouzení dopadů.

Or. en

Pozměňovací návrh 120
Ewald Stadler

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Emise znečišťujících látek do ovzduší, 
vody a půdy byly v posledních dekádách 
výrazně sníženy a obdobně tomu bylo 

2. Emise znečišťujících látek do ovzduší, 
vody a půdy byly v posledních dekádách 
výrazně sníženy a obdobně tomu bylo 



PE508.007v01-00 22/69 AM\931263CS.doc

CS

v posledních letech i v případě emisí 
skleníkových plynů. Došlo k modernizaci 
předpisů EU o chemických látkách a bylo 
omezeno používání mnoha toxických nebo 
nebezpečných látek, např. olova, kadmia a 
rtuti, ve výrobcích, jež se vyskytují ve 
většině domácností. Občané EU užívají 
vodu, která patří k nejkvalitnějším na 
světě, a více než 18 % území EU a 4 % 
jejích moří bylo označeno za chráněné 
přírodní oblasti.

v posledních letech i v případě emisí 
skleníkových plynů. Toto snížení emisí je 
částečně výsledkem omezování výroby 
během hospodářské krize a zavírání 
závodů ve východní Evropě. Došlo k 
modernizaci předpisů EU o chemických 
látkách a bylo omezeno používání mnoha 
toxických nebo nebezpečných látek, např. 
olova, kadmia a rtuti, ve výrobcích, jež se 
vyskytují ve většině domácností. Občané 
EU užívají vodu, která patří k 
nejkvalitnějším na světě, a více než 18 % 
území EU a 4 % jejích moří bylo označeno 
za chráněné přírodní oblasti.

Or. de

Pozměňovací návrh 121
Anna Rosbach

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Emise znečišťujících látek do ovzduší, 
vody a půdy byly v posledních dekádách 
výrazně sníženy a obdobně tomu bylo v 
posledních letech i v případě emisí 
skleníkových plynů. Došlo k modernizaci 
předpisů EU o chemických látkách a bylo 
omezeno používání mnoha toxických nebo 
nebezpečných látek, např. olova, kadmia a 
rtuti, ve výrobcích, jež se vyskytují ve 
většině domácností. Občané EU užívají 
vodu, která patří k nejkvalitnějším na 
světě, a více než 18 % území EU a 4 % 
jejích moří bylo označeno za chráněné 
přírodní oblasti.

2. Emise znečišťujících látek do ovzduší, 
vody a půdy byly v posledních dekádách 
výrazně sníženy a obdobně tomu bylo v 
posledních letech i v případě emisí 
skleníkových plynů. Došlo k modernizaci 
předpisů EU o chemických látkách a bylo 
omezeno používání mnoha toxických nebo 
nebezpečných látek, např. olova, kadmia 
a rtuti, ve výrobcích, jež se vyskytují ve 
většině domácností. Občané EU užívají 
vodu, která patří k nejkvalitnějším na 
světě, a více než 18 % území EU a 4 % 
jejích moří bylo označeno za chráněné 
přírodní oblasti. Zatím však stále nebyly 
vyřešeny vážné problémy s odpadem 
v mořích a se znečištěním mořského 
životního prostředí.

Or. en
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Pozměňovací návrh 122
Anna Rosbach

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Politika Unie v oblasti životního 
prostředí stimuluje inovace a investice do 
environmentálních výrobků a služeb, čímž 
vytváří pracovní místa a vývozní 
příležitosti. Postupná rozšíření nastolila ve 
velké části evropského kontinentu vysokou 
úroveň ochrany životního prostředí a úsilí 
Unie přispělo k posílení mezinárodního 
závazku bojovat proti změně klimatu 
a úbytku biologické rozmanitosti, jakož 
i k úspěšnému celosvětovému úsilí 
o odstranění látek poškozujících ozonovou 
vrstvu a olovnatých paliv.

3. Politiky členských států a Unie 
v oblasti životního prostředí stimulují
inovace a investice do environmentálních 
výrobků a služeb, čímž vytváří pracovní 
místa a vývozní příležitosti. Postupná 
rozšíření nastolila ve velké části 
evropského kontinentu vysokou úroveň 
ochrany životního prostředí a úsilí Unie 
přispělo k posílení mezinárodního závazku 
bojovat proti změně klimatu a úbytku 
biologické rozmanitosti, jakož i 
k úspěšnému celosvětovému úsilí 
o odstranění látek poškozujících ozonovou 
vrstvu a olovnatých paliv.

Or. en

Pozměňovací návrh 123
Anna Rosbach

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Významného pokroku bylo rovněž 
dosaženo při začleňování 
environmentálních cílů do jiných politik 
a činností Unie. Reformovaná společná 
zemědělská politika (SZP) spojuje od roku 
2003 přímé platby s požadavkem, aby 
zemědělci udržovali půdu v dobrém 
zemědělském a environmentálním stavu 
a jednali v souladu s příslušnými právními 
předpisy v oblasti životního prostředí. Boj 
proti změně klimatu se stal nedílnou
součástí energetické politiky a pokroku je 
dosahováno i při začleňování otázek 

4. Významného pokroku bylo rovněž
dosaženo při začleňování 
environmentálních cílů do jiných politik 
a činností Unie. Reformovaná společná 
zemědělská politika (SZP) spojuje od roku 
2003 přímé platby s požadavkem, aby 
zemědělci udržovali půdu v dobrém 
zemědělském a environmentálním stavu 
a jednali v souladu s příslušnými právními 
předpisy v oblasti životního prostředí.
V souvislosti s ekologizací SZP však 
bohužel zůstávají nevyužity velké rezervy 
ke zlepšení. Boj proti změně klimatu se stal 
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spojených s účinným využíváním zdrojů, 
změnou klimatu a energetickou účinností 
do dalších klíčových odvětví, jako jsou 
doprava a stavebnictví.

nedílnou součástí energetické politiky a 
pokroku je dosahováno i při začleňování 
otázek spojených s účinným využíváním 
zdrojů, změnou klimatu a energetickou 
účinností do dalších klíčových odvětví, 
jako jsou doprava a stavebnictví.

Or. en

Pozměňovací návrh 124
Giancarlo Scottà

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Významného pokroku bylo rovněž 
dosaženo při začleňování 
environmentálních cílů do jiných politik 
a činností Unie. Reformovaná společná 
zemědělská politika (SZP) spojuje od roku 
2003 přímé platby s požadavkem, aby 
zemědělci udržovali půdu v dobrém 
zemědělském a environmentálním stavu 
a jednali v souladu s příslušnými právními 
předpisy v oblasti životního prostředí. Boj 
proti změně klimatu se stal nedílnou 
součástí energetické politiky a pokroku je 
dosahováno i při začleňování otázek 
spojených s účinným využíváním zdrojů, 
změnou klimatu a energetickou účinností 
do dalších klíčových odvětví, jako jsou 
doprava a stavebnictví.

4. Významného pokroku bylo rovněž 
dosaženo při začleňování 
environmentálních cílů do jiných politik 
a činností Unie. Reformovaná společná 
zemědělská politika (SZP) spojuje od roku 
2003 přímé platby s požadavkem, aby 
zemědělci udržovali půdu v dobrém 
zemědělském a environmentálním stavu 
a jednali v souladu s příslušnými právními 
předpisy v oblasti životního prostředí.
Přizpůsobení se změně klimatu se stalo
nedílnou součástí energetické politiky 
a pokroku je dosahováno i při začleňování 
otázek spojených s účinným využíváním 
zdrojů, změnou klimatu a energetickou 
účinností do dalších klíčových odvětví, 
jako jsou doprava a stavebnictví.

Or. it

Pozměňovací návrh 125
Richard Seeber, Peter Liese

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Významného pokroku bylo rovněž 
dosaženo při začleňování 
environmentálních cílů do jiných politik a 
činností Unie. Reformovaná společná 
zemědělská politika (SZP) spojuje od roku 
2003 přímé platby s požadavkem, aby 
zemědělci udržovali půdu v dobrém 
zemědělském a environmentálním stavu a 
jednali v souladu s příslušnými právními 
předpisy v oblasti životního prostředí. Boj 
proti změně klimatu se stal nedílnou 
součástí energetické politiky a pokroku je 
dosahováno i při začleňování otázek 
spojených s účinným využíváním zdrojů, 
změnou klimatu a energetickou účinností 
do dalších klíčových odvětví, jako jsou 
doprava a stavebnictví.

4. Významného pokroku bylo rovněž 
dosaženo při začleňování 
environmentálních cílů do jiných politik 
a činností Unie. Reformovaná společná 
zemědělská politika (SZP) spojuje od roku 
2003 přímé platby s požadavkem, aby 
zemědělci udržovali půdu v dobrém 
zemědělském a environmentálním stavu 
a jednali v souladu s příslušnými právními 
předpisy v oblasti životního prostředí. Boj 
proti změně klimatu se stal nedílnou 
součástí energetické politiky a pokroku je 
dosahováno i při začleňování otázek 
spojených s účinným využíváním zdrojů, 
změnou klimatu a energetickou účinností 
do dalších klíčových odvětví, jako jsou 
doprava a stavebnictví. V budoucnu je 
však nutné více dbát na účinnější plnění 
ustanovení o podmíněnosti.

Or. de

Pozměňovací návrh 126
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Avšak mnoho environmentálních trendů 
v EU nadále vzbuzuje znepokojení a 
důvodem ani zdaleka není jen nedostatečné 
provádění stávajících právních předpisů 
EU v oblasti životního prostředí. Pouze 
17 % druhů a stanovišť posouzených 
v rámci směrnice o stanovištích se nachází 
v dobrém stavu a znehodnocování a úbytek 
přírodního bohatství ohrožuje úsilí 
o dosažení cílů EU v oblasti biologické 
rozmanitosti a změny klimatu. S tím jsou 
spojeny vysoké náklady, které v našem 
hospodářském ani sociálním systému 

5. Avšak mnoho environmentálních trendů 
v EU nadále vzbuzuje znepokojení a 
důvodem ani zdaleka není jen nedostatečné 
provádění stávajících právních předpisů 
EU v oblasti životního prostředí. Pouze 
17 % druhů a stanovišť posouzených v 
rámci směrnice o stanovištích se nachází v 
dobrém stavu a znehodnocování a úbytek 
přírodního bohatství ohrožuje úsilí 
o dosažení cílů EU v oblasti biologické 
rozmanitosti. S tím jsou spojeny vysoké 
náklady, které v našem hospodářském ani 
sociálním systému dosud nebyly řádně 
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dosud nebyly řádně vyčísleny. Třicet 
procent území EU je značně rozdrobeno, 
což má nepříznivý vliv na vzájemné 
propojení a zdraví ekosystémů a jejich 
schopnost zajistit služby, jakož 
i životaschopná stanoviště pro konkrétní 
druhy. I když EU pokročila v oddělování 
hospodářského růstu od emisí 
skleníkových plynů, využívání zdrojů 
a dopadů na životní prostředí, využívání 
zdrojů je do značné míry nadále 
neudržitelné a neúčinné a stále se řádně 
nenakládá s odpadem. V důsledku toho 
podniky EU přicházejí o významné 
příležitosti, které jim účinné využívání 
zdrojů nabízí, z hlediska 
konkurenceschopnosti, snižování nákladů, 
zlepšování produktivity a bezpečnosti 
dodávek. Kvalita vody a úrovně znečištění 
ovzduší nadále představují v mnoha 
částech Evropy problém a občané EU jsou 
opakovaně vystavováni nebezpečným 
látkám, jež mohou ohrozit jejich zdraví a 
dobré životní podmínky. Neudržitelné 
využívání půdy spotřebovává úrodnou 
půdu, což ovlivňuje zajišťování potravin a 
schopnost dosahovat cílů v oblasti 
biologické rozmanitosti. Ke 
znehodnocování půdy nadále ve velké míře 
dochází nekontrolovaným způsobem.

vyčísleny. Třicet procent území EU je 
značně rozdrobeno, což má nepříznivý vliv 
na vzájemné propojení a zdraví 
ekosystémů a jejich schopnost zajistit 
služby, jakož i životaschopná stanoviště 
pro konkrétní druhy. I když EU pokročila 
v oddělování hospodářského růstu od emisí 
skleníkových plynů, využívání zdrojů 
a dopadů na životní prostředí, využívání 
zdrojů je do značné míry nadále 
neudržitelné a neúčinné a stále se řádně 
nenakládá s odpadem. V důsledku toho 
podniky EU přicházejí o významné 
příležitosti, které jim účinné využívání 
zdrojů nabízí, z hlediska 
konkurenceschopnosti, snižování nákladů, 
zlepšování produktivity a bezpečnosti 
dodávek. Kvalita vody a úrovně znečištění 
ovzduší nadále představují v mnoha 
částech Evropy problém a občané EU jsou 
opakovaně vystavováni nebezpečným 
látkám, jež mohou ohrozit jejich zdraví 
a dobré životní podmínky. Neudržitelné 
využívání půdy spotřebovává úrodnou 
půdu, což ovlivňuje zajišťování potravin 
a schopnost dosahovat cílů v oblasti 
biologické rozmanitosti. Ke 
znehodnocování půdy nadále ve velké míře 
dochází nekontrolovaným způsobem.

Or. en

Pozměňovací návrh 127
Margrete Auken, Jo Leinen

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Avšak mnoho environmentálních trendů 
v EU nadále vzbuzuje znepokojení a 
důvodem ani zdaleka není jen nedostatečné 
provádění stávajících právních předpisů 
EU v oblasti životního prostředí. Pouze 17 

5. Avšak mnoho environmentálních trendů 
v EU nadále vzbuzuje znepokojení 
a důvodem ani zdaleka není jen 
nedostatečné provádění stávajících 
právních předpisů EU v oblasti životního



AM\931263CS.doc 27/69 PE508.007v01-00

CS

% druhů a stanovišť posouzených v rámci 
směrnice o stanovištích se nachází v 
dobrém stavu a znehodnocování a úbytek 
přírodního bohatství ohrožuje úsilí o 
dosažení cílů EU v oblasti biologické 
rozmanitosti a změny klimatu. S tím jsou 
spojeny vysoké náklady, které v našem 
hospodářském ani sociálním systému 
dosud nebyly řádně vyčísleny. Třicet 
procent území EU je značně rozdrobeno, 
což má nepříznivý vliv na vzájemné 
propojení a zdraví ekosystémů a jejich 
schopnost zajistit služby, jakož i 
životaschopná stanoviště pro konkrétní 
druhy. I když EU pokročila v oddělování 
hospodářského růstu od emisí 
skleníkových plynů, využívání zdrojů a 
dopadů na životní prostředí, využívání 
zdrojů je do značné míry nadále 
neudržitelné a neúčinné a stále se řádně 
nenakládá s odpadem. V důsledku toho 
podniky EU přicházejí o významné 
příležitosti, které jim účinné využívání 
zdrojů nabízí, z hlediska 
konkurenceschopnosti, snižování nákladů, 
zlepšování produktivity a bezpečnosti 
dodávek. Kvalita vody a úrovně znečištění 
ovzduší nadále představují v mnoha 
částech Evropy problém a občané EU jsou 
opakovaně vystavováni nebezpečným 
látkám, jež mohou ohrozit jejich zdraví 
a dobré životní podmínky. Neudržitelné 
využívání půdy spotřebovává úrodnou 
půdu, což ovlivňuje zajišťování potravin 
a schopnost dosahovat cílů v oblasti 
biologické rozmanitosti. Ke 
znehodnocování půdy nadále ve velké míře 
dochází nekontrolovaným způsobem.

prostředí. Pouze 17 % druhů a stanovišť 
posouzených v rámci směrnice 
o stanovištích se nachází v dobrém stavu 
a znehodnocování a úbytek přírodního 
bohatství ohrožuje úsilí o dosažení cílů EU 
v oblasti biologické rozmanitosti a změny 
klimatu. S tím jsou spojeny vysoké 
náklady, které v našem hospodářském ani 
sociálním systému dosud nebyly řádně 
vyčísleny. Třicet procent území EU je 
značně rozdrobeno, což má nepříznivý vliv 
na vzájemné propojení a zdraví 
ekosystémů a jejich schopnost zajistit 
služby, jakož i životaschopná stanoviště 
pro konkrétní druhy. I když EU pokročila 
v oddělování hospodářského růstu od emisí 
skleníkových plynů, využívání zdrojů 
a dopadů na životní prostředí, využívání 
zdrojů je do značné míry nadále 
neudržitelné a neúčinné a stále se řádně 
nenakládá s odpadem. V důsledku toho 
podniky EU přicházejí o významné 
příležitosti, které jim účinné využívání 
zdrojů nabízí, z hlediska 
konkurenceschopnosti, snižování nákladů, 
zlepšování produktivity a bezpečnosti 
dodávek. Kvalita vody a úrovně znečištění 
ovzduší nadále představují v mnoha 
částech Evropy problém a občané EU jsou 
opakovaně vystavováni nebezpečným 
látkám, jež ohrožují jejich zdraví a dobré 
životní podmínky. Neudržitelné využívání 
půdy spotřebovává úrodnou půdu, což 
ovlivňuje celosvětové zajišťování potravin 
a schopnost dosahovat cílů v oblasti 
biologické rozmanitosti. Ke 
znehodnocování půdy nadále ve velké míře 
dochází nekontrolovaným způsobem, 
a proto je nutné vypracovat společný 
evropský právní rámec.

Or. en

Pozměňovací návrh 128
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen
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Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Avšak mnoho environmentálních trendů 
v EU nadále vzbuzuje znepokojení 
a důvodem ani zdaleka není jen 
nedostatečné provádění stávajících 
právních předpisů EU v oblasti životního 
prostředí. Pouze 17 % druhů a stanovišť 
posouzených v rámci směrnice 
o stanovištích se nachází v dobrém stavu 
a znehodnocování a úbytek přírodního 
bohatství ohrožuje úsilí o dosažení cílů EU 
v oblasti biologické rozmanitosti a změny 
klimatu. S tím jsou spojeny vysoké 
náklady, které v našem hospodářském ani 
sociálním systému dosud nebyly řádně 
vyčísleny. Třicet procent území EU je 
značně rozdrobeno, což má nepříznivý vliv 
na vzájemné propojení a zdraví 
ekosystémů a jejich schopnost zajistit 
služby, jakož i životaschopná stanoviště 
pro konkrétní druhy. I když EU pokročila 
v oddělování hospodářského růstu od emisí 
skleníkových plynů, využívání zdrojů 
a dopadů na životní prostředí, využívání 
zdrojů je do značné míry nadále 
neudržitelné a neúčinné a stále se řádně 
nenakládá s odpadem. V důsledku toho 
podniky EU přicházejí o významné 
příležitosti, které jim účinné využívání 
zdrojů nabízí, z hlediska 
konkurenceschopnosti, snižování nákladů, 
zlepšování produktivity a bezpečnosti 
dodávek. Kvalita vody a úrovně znečištění 
ovzduší nadále představují v mnoha 
částech Evropy problém a občané EU jsou 
opakovaně vystavováni nebezpečným 
látkám, jež mohou ohrozit jejich zdraví 
a dobré životní podmínky. Neudržitelné 
využívání půdy spotřebovává úrodnou 
půdu, což ovlivňuje zajišťování potravin 
a schopnost dosahovat cílů v oblasti 
biologické rozmanitosti. Ke 
znehodnocování půdy nadále ve velké míře 
dochází nekontrolovaným způsobem.

5. Avšak mnoho environmentálních trendů 
v EU nadále vzbuzuje znepokojení 
a důvodem ani zdaleka není jen 
nedostatečné provádění stávajících 
právních předpisů EU v oblasti životního 
prostředí. Pouze 17 % druhů a stanovišť 
posouzených v rámci směrnice 
o stanovištích se nachází v dobrém stavu 
a znehodnocování a úbytek přírodního 
bohatství ohrožuje úsilí o dosažení cílů EU 
v oblasti biologické rozmanitosti a změny 
klimatu. S tím jsou spojeny vysoké 
náklady, které v našem hospodářském ani 
sociálním systému dosud nebyly řádně 
vyčísleny. Třicet procent území EU je 
značně rozdrobeno, což má nepříznivý vliv 
na vzájemné propojení a zdraví 
ekosystémů a jejich schopnost zajistit 
služby, jakož i životaschopná stanoviště 
pro konkrétní druhy. Mořským stanovištím 
a druhům ve vodách EU stále hrozí 
úbytek a zánik kvůli různým hrozbám, jež 
vznikají v důsledku lidské činnosti. I když 
EU pokročila v oddělování hospodářského 
růstu od emisí skleníkových plynů, 
využívání zdrojů a dopadů na životní 
prostředí, využívání zdrojů je do značné 
míry nadále neudržitelné a neúčinné a stále 
se řádně nenakládá s odpadem. V důsledku 
toho podniky EU přicházejí o významné 
příležitosti, které jim účinné využívání 
zdrojů nabízí, z hlediska 
konkurenceschopnosti, snižování nákladů, 
zlepšování produktivity a bezpečnosti 
dodávek. Kvalita vody a úrovně znečištění 
ovzduší nadále představují v mnoha 
částech Evropy problém a občané EU jsou 
opakovaně vystavováni nebezpečným 
látkám, jež mohou ohrozit jejich zdraví 
a dobré životní podmínky. Neudržitelné 
využívání půdy spotřebovává úrodnou 
půdu, což ovlivňuje zajišťování potravin 
a schopnost dosahovat cílů v oblasti 
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biologické rozmanitosti. Ke 
znehodnocování půdy nadále ve velké míře 
dochází nekontrolovaným způsobem.

Or. en

Pozměňovací návrh 129
Pavel Poc

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Avšak mnoho environmentálních trendů 
v EU nadále vzbuzuje znepokojení 
a důvodem ani zdaleka není jen 
nedostatečné provádění stávajících 
právních předpisů EU v oblasti životního 
prostředí. Pouze 17 % druhů a stanovišť 
posouzených v rámci směrnice 
o stanovištích se nachází v dobrém stavu 
a znehodnocování a úbytek přírodního 
bohatství ohrožuje úsilí o dosažení cílů EU 
v oblasti biologické rozmanitosti a změny 
klimatu. S tím jsou spojeny vysoké
náklady, které v našem hospodářském ani 
sociálním systému dosud nebyly řádně 
vyčísleny. Třicet procent území EU je 
značně rozdrobeno, což má nepříznivý vliv 
na vzájemné propojení a zdraví 
ekosystémů a jejich schopnost zajistit 
služby, jakož i životaschopná stanoviště 
pro konkrétní druhy. I když EU pokročila 
v oddělování hospodářského růstu od emisí 
skleníkových plynů, využívání zdrojů 
a dopadů na životní prostředí, využívání 
zdrojů je do značné míry nadále 
neudržitelné a neúčinné a stále se řádně 
nenakládá s odpadem. V důsledku toho 
podniky EU přicházejí o významné 
příležitosti, které jim účinné využívání 
zdrojů nabízí, z hlediska 
konkurenceschopnosti, snižování nákladů, 
zlepšování produktivity a bezpečnosti 
dodávek. Kvalita vody a úrovně znečištění 

5. Avšak mnoho environmentálních trendů 
v EU nadále vzbuzuje znepokojení 
a důvodem ani zdaleka není jen 
nedostatečné provádění stávajících 
právních předpisů EU v oblasti životního 
prostředí. Pouze 17 % druhů a stanovišť 
posouzených v rámci směrnice 
o stanovištích se nachází v dobrém stavu 
a znehodnocování a úbytek přírodního 
bohatství ohrožuje úsilí o dosažení cílů EU
v oblasti biologické rozmanitosti a změny 
klimatu. Z 395 evropských původních 
druhů, které Mezinárodní svaz ochrany 
přírody eviduje na Červeném seznamu 
ohrožených druhů jako kriticky ohrožené, 
je 110 v nebezpečí kvůli záplavě 
invazivních cizorodých druhů. S tím jsou 
spojeny vysoké náklady, které v našem 
hospodářském ani sociálním systému 
dosud nebyly řádně vyčísleny. Třicet 
procent území EU je značně rozdrobeno, 
což má nepříznivý vliv na vzájemné 
propojení a zdraví ekosystémů a jejich 
schopnost zajistit služby, jakož i 
životaschopná stanoviště pro konkrétní 
druhy. I když EU pokročila v oddělování 
hospodářského růstu od emisí 
skleníkových plynů, využívání zdrojů 
a dopadů na životní prostředí, využívání 
zdrojů je do značné míry nadále 
neudržitelné a neúčinné a stále se řádně 
nenakládá s odpadem. V důsledku toho 
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ovzduší nadále představují v mnoha 
částech Evropy problém a občané EU jsou 
opakovaně vystavováni nebezpečným 
látkám, jež mohou ohrozit jejich zdraví 
a dobré životní podmínky. Neudržitelné 
využívání půdy spotřebovává úrodnou 
půdu, což ovlivňuje zajišťování potravin 
a schopnost dosahovat cílů v oblasti 
biologické rozmanitosti. Ke 
znehodnocování půdy nadále ve velké míře 
dochází nekontrolovaným způsobem.

podniky EU přicházejí o významné 
příležitosti, které jim účinné využívání 
zdrojů nabízí, z hlediska 
konkurenceschopnosti, snižování nákladů, 
zlepšování produktivity a bezpečnosti 
dodávek. Kvalita vody a úrovně znečištění 
ovzduší nadále představují v mnoha 
částech Evropy problém a občané EU jsou 
opakovaně vystavováni nebezpečným 
látkám, jež mohou ohrozit jejich zdraví 
a dobré životní podmínky. Neudržitelné 
využívání půdy spotřebovává úrodnou 
půdu, což ovlivňuje zajišťování potravin 
a schopnost dosahovat cílů v oblasti 
biologické rozmanitosti. Ke 
znehodnocování půdy nadále ve velké míře 
dochází nekontrolovaným způsobem.

Or. en

Odůvodnění

The ecological and economic justifications for action are compelling. Biological invasions 
are one of the main drivers of biodiversity loss. Invasive alien species may have far-reaching 
and harmful effects on the environment and natural resources for generations. Invasive alien 
species can also affect human life and health and cause serious economic damage to 
agriculture, forestry and fisheries, which is estimated to be at least EUR 12 billion per year in 
Europe alone. Postponing effective action further will prevent the EU from achieving its own 
biodiversity conservation objectives and its global biodiversity commitments.

Pozměňovací návrh 130
Ewald Stadler

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Avšak mnoho environmentálních trendů 
v EU nadále vzbuzuje znepokojení 
a důvodem ani zdaleka není jen 
nedostatečné provádění stávajících 
právních předpisů EU v oblasti životního 
prostředí. Pouze 17 % druhů a stanovišť 
posouzených v rámci směrnice 
o stanovištích se nachází v dobrém stavu 

5. Avšak mnoho environmentálních trendů 
v EU nadále vzbuzuje znepokojení 
a důvodem ani zdaleka není jen 
nedostatečné provádění stávajících 
právních předpisů EU v oblasti životního 
prostředí. Pouze 17 % druhů a stanovišť 
posouzených v rámci směrnice 
o stanovištích se nachází v dobrém stavu 
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a znehodnocování a úbytek přírodního 
bohatství ohrožuje úsilí o dosažení cílů EU 
v oblasti biologické rozmanitosti a změny 
klimatu. S tím jsou spojeny vysoké 
náklady, které v našem hospodářském ani 
sociálním systému dosud nebyly řádně 
vyčísleny. Třicet procent území EU je 
značně rozdrobeno, což má nepříznivý vliv 
na vzájemné propojení a zdraví 
ekosystémů a jejich schopnost zajistit 
služby, jakož i životaschopná stanoviště 
pro konkrétní druhy. I když EU pokročila 
v oddělování hospodářského růstu od emisí 
skleníkových plynů, využívání zdrojů 
a dopadů na životní prostředí, využívání 
zdrojů je do značné míry nadále 
neudržitelné a neúčinné a stále se řádně 
nenakládá s odpadem. V důsledku toho 
podniky EU přicházejí o významné 
příležitosti, které jim účinné využívání 
zdrojů nabízí, z hlediska 
konkurenceschopnosti, snižování nákladů, 
zlepšování produktivity a bezpečnosti 
dodávek. Kvalita vody a úrovně znečištění 
ovzduší nadále představují v mnoha 
částech Evropy problém a občané EU jsou 
opakovaně vystavováni nebezpečným 
látkám, jež mohou ohrozit jejich zdraví 
a dobré životní podmínky. Neudržitelné 
využívání půdy spotřebovává úrodnou 
půdu, což ovlivňuje zajišťování potravin 
a schopnost dosahovat cílů v oblasti 
biologické rozmanitosti. Ke 
znehodnocování půdy nadále ve velké míře 
dochází nekontrolovaným způsobem.

a znehodnocování a úbytek přírodního 
bohatství ohrožuje úsilí o dosažení cílů EU 
v oblasti biologické rozmanitosti a změny 
klimatu. S tím jsou spojeny vysoké 
náklady, které v našem hospodářském ani 
sociálním systému dosud nebyly řádně 
vyčísleny, i za předpokladu, že hodnotu 
přírodního bohatství lze vyčíslit. Kromě 
toho není stále vůbec jasné, do jaké míry 
lze změnu klimatu přičítat lidské činnosti 
a do jaké míry se klima mění v důsledku 
působení přírodních faktorů. Třicet 
procent území EU je značně rozdrobeno, 
což má nepříznivý vliv na vzájemné 
propojení a zdraví ekosystémů a jejich 
schopnost zajistit služby, jakož 
i životaschopná stanoviště pro konkrétní 
druhy. I když EU pokročila v oddělování 
hospodářského růstu od emisí 
skleníkových plynů, využívání zdrojů 
a dopadů na životní prostředí, využívání 
zdrojů je do značné míry nadále 
neudržitelné a neúčinné a stále se řádně 
nenakládá s odpadem. V důsledku toho 
podniky EU přicházejí o významné 
příležitosti, které jim účinné využívání 
zdrojů nabízí, z hlediska 
konkurenceschopnosti, snižování nákladů, 
zlepšování produktivity a bezpečnosti 
dodávek. Kvalita vody a úrovně znečištění 
ovzduší nadále představují v mnoha 
částech Evropy problém a občané EU jsou 
opakovaně vystavováni nebezpečným 
látkám, jež mohou ohrozit jejich zdraví 
a dobré životní podmínky. Neudržitelné 
využívání půdy spotřebovává úrodnou 
půdu, což ovlivňuje zajišťování potravin 
a schopnost dosahovat cílů v oblasti 
biologické rozmanitosti. Ke 
znehodnocování půdy nadále ve velké míře 
dochází nekontrolovaným způsobem.

Or. de

Pozměňovací návrh 131
Anna Rosbach
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Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Avšak mnoho environmentálních trendů 
v EU nadále vzbuzuje znepokojení 
a důvodem ani zdaleka není jen 
nedostatečné provádění stávajících 
právních předpisů EU v oblasti životního 
prostředí. Pouze 17 % druhů a stanovišť 
posouzených v rámci směrnice 
o stanovištích se nachází v dobrém stavu 
a znehodnocování a úbytek přírodního 
bohatství ohrožuje úsilí o dosažení cílů EU 
v oblasti biologické rozmanitosti a změny 
klimatu. S tím jsou spojeny vysoké 
náklady, které v našem hospodářském ani 
sociálním systému dosud nebyly řádně 
vyčísleny. Třicet procent území EU je 
značně rozdrobeno, což má nepříznivý vliv 
na vzájemné propojení a zdraví 
ekosystémů a jejich schopnost zajistit 
služby, jakož i životaschopná stanoviště 
pro konkrétní druhy. I když EU pokročila 
v oddělování hospodářského růstu od emisí
skleníkových plynů, využívání zdrojů 
a dopadů na životní prostředí, využívání 
zdrojů je do značné míry nadále 
neudržitelné a neúčinné a stále se řádně 
nenakládá s odpadem. V důsledku toho 
podniky EU přicházejí o významné 
příležitosti, které jim účinné využívání 
zdrojů nabízí, z hlediska 
konkurenceschopnosti, snižování nákladů, 
zlepšování produktivity a bezpečnosti 
dodávek. Kvalita vody a úrovně znečištění 
ovzduší nadále představují v mnoha 
částech Evropy problém a občané EU jsou 
opakovaně vystavováni nebezpečným 
látkám, jež mohou ohrozit jejich zdraví 
a dobré životní podmínky. Neudržitelné 
využívání půdy spotřebovává úrodnou 
půdu, což ovlivňuje zajišťování potravin 
a schopnost dosahovat cílů v oblasti 
biologické rozmanitosti. Ke 
znehodnocování půdy nadále ve velké míře 

5. Avšak mnoho environmentálních trendů 
a trendů ve vývoji biologické rozmanitosti 
v EU nadále vzbuzuje znepokojení 
a důvodem ani zdaleka není jen 
nedostatečné provádění stávajících 
právních předpisů EU v oblasti životního 
prostředí. Pouze 17 % druhů a stanovišť 
posouzených v rámci směrnice 
o stanovištích se nachází v dobrém stavu 
a znehodnocování a úbytek přírodního 
bohatství ohrožuje úsilí o dosažení cílů EU 
v oblasti biologické rozmanitosti a změny 
klimatu. S tím jsou spojeny vysoké 
náklady, které v našem hospodářském ani 
sociálním systému dosud nebyly řádně 
vyčísleny. Třicet procent území EU je 
značně rozdrobeno, což má nepříznivý vliv 
na vzájemné propojení a zdraví 
ekosystémů a jejich schopnost zajistit 
služby, jakož i životaschopná stanoviště 
pro konkrétní druhy. I když EU pokročila v 
oddělování hospodářského růstu od emisí 
skleníkových plynů, využívání zdrojů 
a dopadů na životní prostředí, využívání 
zdrojů je do značné míry nadále 
neudržitelné a neúčinné a stále se řádně 
nenakládá s odpadem. V důsledku toho 
podniky EU přicházejí o významné 
příležitosti, které jim účinné využívání 
zdrojů nabízí, z hlediska 
konkurenceschopnosti, snižování nákladů, 
zlepšování produktivity a bezpečnosti 
dodávek. Kvalita vody a úrovně znečištění 
ovzduší nadále představují v mnoha 
částech Evropy problém a občané EU jsou 
opakovaně vystavováni nebezpečným 
látkám, jež mohou ohrozit jejich zdraví 
a dobré životní podmínky. Neudržitelné 
využívání půdy spotřebovává úrodnou 
půdu, což ovlivňuje zajišťování potravin 
a schopnost dosahovat cílů v oblasti 
biologické rozmanitosti. Ke 
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dochází nekontrolovaným způsobem. znehodnocování půdy nadále ve velké míře 
dochází nekontrolovaným způsobem.

Or. en

Pozměňovací návrh 132
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Změna životního prostředí v EU je stále
více důsledkem globálního vývoje, včetně 
demografických, spotřebních a obchodních 
modelů a rychlého technologického 
vývoje. Ty sice mohou nabídnout 
významné příležitosti pro hospodářský růst 
a společenský blahobyt, ale zároveň 
představují výzvy a vytvářejí nejistotu pro 
hospodářství a společnost EU a zhoršují 
životní prostředí po celém světě.

6. Změna životního prostředí v EU je stále 
více důsledkem globálního vývoje, včetně 
demografických, spotřebních a obchodních 
modelů a rychlého technologického 
vývoje. Ty sice mohou nabídnout 
významné příležitosti pro hospodářský růst 
a společenský blahobyt, ale zároveň 
představují výzvy a vytvářejí nejistotu pro 
hospodářství a společnost EU, pokud jde 
o zachování životního prostředí.

Or. es

Pozměňovací návrh 133
Ewald Stadler

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Mezinárodní rozměr politiky EU 
v oblasti životního prostředí musí 
zahrnovat jednání s jinými uskupeními 
států. Zatím nebyly vyčerpány možnosti 
pro zahrnutí environmentálních cílů do 
obchodní politiky WTO.

Or. de
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Pozměňovací návrh 134
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Spolu se současnými nehospodárnými 
systémy výroby a spotřeby ve světovém 
hospodářství zvyšuje narůstající globální 
poptávka po výrobcích a službách a 
vyčerpanost zdrojů náklady na základní 
suroviny, nerosty a energie, vede k většímu 
znečištění a odpadům a celosvětovým 
emisím skleníkových plynů a je hlavní 
příčinou znehodnocování půdy, 
odlesňování a úbytku biologické 
rozmanitosti. Téměř dvě třetiny světových 
ekosystémů jsou na ústupu a existují 
důkazy o tom, že hranice naší planety v 
oblasti biologické rozmanitosti, změny 
klimatu a koloběhu dusíku již byly 
překročeny. Do roku 2030 bude 
pravděpodobně zaznamenán 40% 
nedostatek v zásobách vody, pokud se 
významně nepokročí v oblasti účinnějšího 
využívání zdrojů. Existuje rovněž riziko, že 
změna klimatu tyto problémy ještě 
prohloubí a povede k vysokým nákladům.
V roce 2011 způsobily katastrofy, jež byly 
částečným důsledkem změny klimatu, 
globální ekonomické ztráty ve výši 
přesahující 300 miliard EUR. OECD 
varovalo, že trvalé znehodnocování a eroze 
přírodního bohatství by mohly mít za 
následek nevratné změny, jež by mohly 
ohrozit dvě století zvyšování životní 
úrovně a vést k významným nákladům.

7. Spolu se současnými nehospodárnými 
systémy výroby a spotřeby ve světovém 
hospodářství zvyšuje narůstající globální 
poptávka po výrobcích a službách 
a vyčerpanost zdrojů náklady na základní 
suroviny, nerosty a energie, vede k většímu 
znečištění a odpadům a celosvětovým 
emisím skleníkových plynů a je hlavní 
příčinou znehodnocování půdy, 
odlesňování a úbytku biologické 
rozmanitosti. Téměř dvě třetiny světových 
ekosystémů jsou na ústupu a existují 
důkazy o tom, že hranice naší planety 
v oblasti biologické rozmanitosti, změny 
klimatu a koloběhu dusíku již byly 
překročeny. Do roku 2030 bude 
pravděpodobně zaznamenán 40% 
nedostatek v zásobách vody, pokud se 
významně nepokročí v oblasti účinnějšího 
využívání zdrojů. Existuje rovněž riziko, že 
změna klimatu tyto problémy ještě 
prohloubí a povede k vysokým nákladům1.
V roce 2011 způsobily katastrofy, jež byly 
částečným důsledkem změny klimatu, 
globální ekonomické ztráty ve výši 
přesahující 300 miliard EUR. OECD 
varovalo, že trvalé znehodnocování a eroze 
přírodního bohatství by mohly mít za 
následek nevratné změny, jež by mohly 
ohrozit dvě století zvyšování životní 
úrovně a vést k významným nákladům.

__________________
1Podle Sternovy zprávy o hospodářských 
důsledcích změny klimatu se celkové 
náklady spojené se změnou klimatu 
v případě nečinnosti každoročně vyrovnají 
minimálně 5% celosvětovému poklesu 
hrubého domácího produktu (HDP). Po 
zahrnutí širšího spektra rizik a dopadů by 
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se toto číslo mohlo vyšplhat až na 20 % 
HDP.

Or. en

Pozměňovací návrh 135
Richard Seeber, Peter Liese

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. Abychom mohli dobře žít i v budoucnu, 
měli bychom již dnes bezodkladně 
přijmout koordinovaná opatření s cílem 
zlepšit ekologickou odolnost, 
maximalizovat přínos politiky v oblasti 
životního prostředí pro hospodářství a 
společnost a zároveň respektovat 
ekologické meze naší planety. Tento 
program odráží odhodlání EU přeměnit se 
v zelenou ekonomiku podporující 
začlenění, která zajišťuje růst a rozvoj, 
chrání zdraví a dobré životní podmínky 
člověka, nabízí důstojná pracovní místa, 
omezuje nerovnosti, zachovává přírodní 
bohatství a investuje do něj.

9. Abychom mohli dobře žít i v budoucnu, 
měli bychom již dnes bezodkladně 
přijmout koordinovaná opatření s cílem 
zlepšit ekologickou odolnost, 
maximalizovat přínos politiky v oblasti 
životního prostředí pro hospodářství 
a společnost a zároveň respektovat 
ekologické meze naší planety. Tento 
program odráží odhodlání EU přeměnit se 
v zelenou ekonomiku podporující 
začlenění, která zajišťuje růst a rozvoj, 
chrání zdraví a dobré životní podmínky 
člověka, nabízí důstojná pracovní místa, 
omezuje nerovnosti, zachovává 
biologickou rozmanitost a ekosystémové 
služby, které zahrnuje vzhledem k jejich 
neoddiskutovatelné hodnotě 
a k zásadnímu podílu na dobrých 
životních podmínkách lidí a hospodářské 
prosperitě, a investuje do nich.

Or. en

Pozměňovací návrh 136
Karin Kadenbach

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 9
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. Abychom mohli dobře žít i v budoucnu, 
měli bychom již dnes bezodkladně 
přijmout koordinovaná opatření s cílem 
zlepšit ekologickou odolnost, 
maximalizovat přínos politiky v oblasti 
životního prostředí pro hospodářství a 
společnost a zároveň respektovat 
ekologické meze naší planety. Tento 
program odráží odhodlání EU přeměnit se 
v zelenou ekonomiku podporující 
začlenění, která zajišťuje růst a rozvoj, 
chrání zdraví a dobré životní podmínky 
člověka, nabízí důstojná pracovní místa, 
omezuje nerovnosti, zachovává přírodní 
bohatství a investuje do něj.

9. Abychom mohli dobře žít i v budoucnu, 
měli bychom již dnes bezodkladně 
přijmout koordinovaná opatření s cílem 
zlepšit ekologickou odolnost, 
maximalizovat přínos politiky v oblasti 
životního prostředí pro hospodářství 
a společnost a zároveň respektovat 
ekologické meze naší planety. Tento 
program odráží odhodlání EU přeměnit se 
v zelenou ekonomiku podporující 
začlenění, která zajišťuje růst a rozvoj, 
chrání zdraví a dobré životní podmínky 
člověka, nabízí důstojná pracovní místa, 
omezuje nerovnosti, zachovává 
biologickou rozmanitost a skrze tento 
program poskytované ekosystémové služby
– přírodní bohatství – a investuje do nich 
vzhledem k jejich neoddiskutovatelné 
hodnotě a k zásadním podílu na dobrých 
životních podmínkách lidí a hospodářské 
prosperitě.

Or. en

Pozměňovací návrh 137
Giancarlo Scottà

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10. Vodítkem opatření na období do roku 
2020 a po tomto roce má být tato vize pro 
rok 2050: V roce 2050 žijeme spokojeně v 
ekologických mezích naší planety.
Zdrojem naší prosperity a zdravého 
životního prostředí je inovační a cyklická 
ekonomika, v níž se ničím neplýtvá a v níž 
jsou přírodní zdroje řízeny tak, aby 
posilovaly odolnost naší společnosti. Náš 
růst s nízkými emisemi uhlíku je již dávno 
oddělen od využívání zdrojů a udává krok 

10. Vodítkem opatření na období do roku 
2020 a po tomto roce má být tato vize pro 
rok 2050: V roce 2050 žijeme spokojeně 
v ekologických mezích naší planety.
Zdrojem naší prosperity a zdravého 
životního prostředí je inovační a cyklická 
ekonomika, jež se řídí zásadou, že „nic se 
nevytváří, nic se neztrácí a vše se 
přetváří1“, a v níž se ničím neplýtvá a v 
níž jsou přírodní zdroje řízeny tak, aby 
posilovaly odolnost naší společnosti. Náš 
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globální udržitelné ekonomice. růst s nízkými emisemi uhlíku bude pokud 
možno oddělen od využívání zdrojů a bude 
udávat krok globální udržitelné 
ekonomice.

__________________
1 Antoine-Laurent de Lavoisier.

Or. it

Pozměňovací návrh 138
Erik Bánki

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10. Vodítkem opatření na období do roku 
2020 a po tomto roce má být tato vize pro 
rok 2050: V roce 2050 žijeme spokojeně v 
ekologických mezích naší planety.
Zdrojem naší prosperity a zdravého 
životního prostředí je inovační a cyklická 
ekonomika, v níž se ničím neplýtvá a v níž 
jsou přírodní zdroje řízeny tak, aby 
posilovaly odolnost naší společnosti. Náš 
růst s nízkými emisemi uhlíku je již dávno 
oddělen od využívání zdrojů a udává krok 
globální udržitelné ekonomice.

10. Vodítkem opatření na období do roku 
2020 a po tomto roce má být tato vize pro 
rok 2050: V roce 2050 žijeme spokojeně v 
ekologických mezích naší planety.
Zdrojem našich dobrých životních 
podmínek a zdravého životního prostředí je 
inovační a cyklická ekonomika, v níž se 
ničím neplýtvá a v níž jsou přírodní zdroje 
řízeny tak, aby posilovaly odolnost naší 
společnosti. Jsou chráněny, ceněny a 
vhodně obnovovány biologická 
rozmanitost a ekosystémové služby. Náš 
růst s nízkými emisemi uhlíku je již dávno 
oddělen od využívání zdrojů a udává krok 
globální udržitelné ekonomice.

Or. en

Pozměňovací návrh 139
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 10
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10. Vodítkem opatření na období do roku 
2020 a po tomto roce má být tato vize pro 
rok 2050: V roce 2050 žijeme spokojeně v 
ekologických mezích naší planety.
Zdrojem naší prosperity a zdravého 
životního prostředí je inovační a cyklická 
ekonomika, v níž se ničím neplýtvá a v níž 
jsou přírodní zdroje řízeny tak, aby 
posilovaly odolnost naší společnosti. Náš 
růst s nízkými emisemi uhlíku je již dávno 
oddělen od využívání zdrojů a udává krok 
globální udržitelné ekonomice.

10. Vodítkem opatření na období do roku 
2020 a po tomto roce má být tato vize pro 
rok 2050: V roce 2050 žijeme spokojeně v 
ekologických mezích naší planety.
Zdrojem naší prosperity a zdravého 
životního prostředí je inovační a cyklická 
ekonomika, v níž se ničím neplýtvá a v níž 
jsou přírodní zdroje řízeny tak, aby 
posilovaly odolnost naší společnosti. Náš 
růst s nízkými emisemi uhlíku je již dávno 
oddělen od využívání zdrojů a udává krok 
globální udržitelné ekonomice. Je 
prosazována spravedlnost v záležitostech 
životního prostředí v EU i mimo ni.
Všichni lidé mají stejný přístup k 
enviromentálním přínosům. Zatížení v 
důsledku zhoršení stavu životního 
prostředí je spravedlivě rozloženo.

Or. en

Pozměňovací návrh 140
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

11. Tato přeměna vyžaduje úplné začlenění 
otázek životního prostředí do jiných 
politik, např. v oblasti energetiky, dopravy, 
zemědělství, rybolovu, hospodářství a 
průmyslu, výzkumu a inovací, 
zaměstnanosti a oblasti sociální, což 
umožní vytvořit jednotný, koordinovaný 
přístup. Při řešení společných problémů by 
opatření v rámci EU měla být rovněž 
doplněna o účinnější opatření na globální 
úrovni a o spolupráci se sousedními 
zeměmi.

11. Tato přeměna vyžaduje úplné začlenění 
otázek životního prostředí do jiných 
politik, např. v oblasti energetiky, dopravy, 
zemědělství, rybolovu, hospodářství a 
průmyslu, výzkumu a inovací, 
zaměstnanosti a oblasti sociální, což 
umožní vytvořit jednotný, koordinovaný 
přístup. Při řešení společných problémů by 
opatření v rámci EU měla být rovněž 
doplněna o účinnější opatření na globální 
úrovni a o spolupráci se sousedními 
zeměmi. A co více, do procesu řešení 
těchto problémů musí být co nejvíce 
zapojena společnost jako celek.
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Pozměňovací návrh 141
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

11. Tato přeměna vyžaduje úplné začlenění 
otázek životního prostředí do jiných 
politik, např. v oblasti energetiky, dopravy, 
zemědělství, rybolovu, hospodářství a 
průmyslu, výzkumu a inovací, 
zaměstnanosti a oblasti sociální, což 
umožní vytvořit jednotný, koordinovaný 
přístup. Při řešení společných problémů by 
opatření v rámci EU měla být rovněž 
doplněna o účinnější opatření na globální 
úrovni a o spolupráci se sousedními 
zeměmi.

11. Tato přeměna vyžaduje úplné začlenění 
otázek životního prostředí do jiných 
politik, např. v oblasti energetiky, dopravy, 
zemědělství, rybolovu, hospodářství a 
průmyslu, výzkumu a inovací, 
zaměstnanosti, obchodu, rozvoje, 
zahraničních věcí a bezpečnosti a oblasti 
sociální, což umožní vytvořit jednotný, 
koordinovaný přístup. Při řešení 
společných problémů by opatření v rámci 
EU měla být rovněž doplněna o účinnější 
opatření na globální úrovni a o spolupráci 
se sousedními zeměmi.

Or. en

Pozměňovací návrh 142
Richard Seeber, Peter Liese

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

12. EU tuto přeměnu zahájila 
dlouhodobými, integrovanými strategiemi, 
jejichž cílem je zastavit úbytek biologické 
rozmanitosti27, zvýšit účinnost využívání 
zdrojů28 a urychlit přechod na 
nízkouhlíkové hospodářství29. Komise 
kromě toho začlenila environmentální 
problémy a cíle do nedávných iniciativ v 
jiných klíčových oblastech politiky, 
zahrnujících energetiku30 a dopravu31, a 

12. EU tuto přeměnu zahájila 
dlouhodobými, integrovanými strategiemi, 
jejichž cílem je zastavit úbytek biologické 
rozmanitosti, zvýšit účinnost využívání 
zdrojů a urychlit přechod na nízkouhlíkové 
hospodářství. Komise kromě toho začlenila 
environmentální problémy a cíle do 
nedávných iniciativ v jiných klíčových 
oblastech politiky, zahrnujících energetiku 
a dopravu, a snažila se zvýšit 
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snažila se zvýšit environmentální přínosy 
reformou politik EU v oblasti zemědělství 
a rozvoje venkova, rybolovu a soudržnosti, 
přičemž stavěla na dosavadních úspěších.

environmentální přínosy reformou politik 
EU v oblasti zemědělství a rozvoje 
venkova, rybolovu a soudržnosti, přičemž 
stavěla na dosavadních úspěších. V této 
souvislosti však musí být větší pozornost 
věnována uplatňování ustanovení o 
podmíněnosti.

Or. de

Pozměňovací návrh 143
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

13. EU se přihlásila k mnoha mezinárodně 
dohodnutým závazkům v oblasti životního 
prostředí, včetně závazků přijatých na 
konferenci Organizace spojených národů o 
udržitelném rozvoji (Rio+20), kde 
vyjádřila svou podporu zelené ekonomice
podporující začlenění jako ústřednímu 
článku širší strategie pro udržitelný rozvoj.

13. EU se přihlásila k mnoha právně 
závazným závazkům v rámci 
mnohostranných dohod o životním 
prostředí a také k politicky závazným 
závazkům v oblasti životního prostředí, 
včetně závazků dohodnutých na 
konferenci Organizace spojených národů o 
udržitelném rozvoji (Rio+20). Dokument s 
výsledky konference Rio +20 označuje 
zelenou ekonomiku podporující začlenění 
za důležitý nástroj pro dosažení 
udržitelného rozvoje a uvádí rámec pro 
činnost, který zahrnuje všechny tři 
dimenze udržitelného rozvoje, z nichž 
mnohé se odrážejí v prioritních cílech 
tohoto programu. Dále se konference 
dohodla na vypracování cílů udržitelného 
rozvoje, na posílení institucionálního 
rámce a vytvoření strategie financování 
pro udržitelný rozvoj. EU a její členské 
státy nyní musí zajistit, aby tyto závazky 
byly naplňovány jak u nich doma 
prostřednictvím jejich vnitřních politik, 
tak globálně jejich přispěním k činnosti 
vyvíjené v mezinárodním měřítku.

Or. en
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Pozměňovací návrh 144
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

14. Tento program tyto snahy doplňuje 
stanovením prioritních cílů, jichž chce EU 
dosáhnout v období do roku 2020.

14. Tento program tyto snahy doplňuje 
stanovením prioritních cílů, jichž chce EU 
dosáhnout v období do roku 2020, a 
orientačních směrů pro období do roku 
2050. Má zajistit plnění těchto cílů, 
podněcovat k činnosti na domácím poli a 
pomáhat škále aktérů činit nákladově 
efektivní investiční rozhodnutí.

Or. en

Pozměňovací návrh 145
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

15. V souladu se zásadou subsidiarity 
budou opatření nezbytná k dosažení těchto 
cílů v mnoha případech nutná hlavně na 
národní, regionální nebo místní úrovni. V 
jiných případech bude zapotřebí dalších 
opatření na úrovni EU. Jelikož politika v 
oblasti životního prostředí je oblastí sdílené 
pravomoci v EU, je jedním z účelů tohoto 
programu vytvořit společnou odpovědnost 
za sdílené cíle a zajistit rovné podmínky 
podnikům a veřejným orgánům. Jasné cíle 
tvůrcům politik a jiným zúčastněným 
stranám, včetně regionů a měst, podniků a 
sociálních partnerů i jednotlivých občanů, 
rovněž ukáží směr a poskytnou jim 
předvídatelný rámec pro jejich činnost.

15. V souladu se zásadou subsidiarity 
budou opatření nezbytná k dosažení těchto 
cílů v mnoha případech nutná hlavně na 
národní, regionální nebo místní úrovni, s 
tím, že v diskusích o otázkách životního 
prostředí musí veřejnost dostat patřičnou 
možnost vyjádřit se. V jiných případech 
bude zapotřebí dalších opatření na úrovni 
EU. Jelikož politika v oblasti životního 
prostředí je oblastí sdílené pravomoci v 
EU, je jedním z účelů tohoto programu 
vytvořit společnou odpovědnost za sdílené 
cíle a zajistit rovné podmínky podnikům a 
veřejným orgánům. Jasné cíle tvůrcům 
politik a jiným zúčastněným stranám, 
včetně regionů a měst, podniků a 
sociálních partnerů i jednotlivých občanů, 
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rovněž ukáží směr a poskytnou jim 
předvídatelný rámec pro jejich činnost.

Or. lt

Pozměňovací návrh 146
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

15. V souladu se zásadou subsidiarity 
budou opatření nezbytná k dosažení těchto 
cílů v mnoha případech nutná hlavně na 
národní, regionální nebo místní úrovni. V 
jiných případech bude zapotřebí dalších 
opatření na úrovni EU. Jelikož politika v 
oblasti životního prostředí je oblastí sdílené 
pravomoci v EU, je jedním z účelů tohoto 
programu vytvořit společnou odpovědnost 
za sdílené cíle a zajistit rovné podmínky 
podnikům a veřejným orgánům. Jasné cíle 
tvůrcům politik a jiným zúčastněným 
stranám, včetně regionů a měst, podniků a 
sociálních partnerů i jednotlivých občanů, 
rovněž ukáží směr a poskytnou jim 
předvídatelný rámec pro jejich činnost.

15. V souladu se zásadou subsidiarity 
budou opatření nezbytná k dosažení těchto 
cílů v mnoha případech nutná hlavně na 
národní, regionální nebo místní úrovni. V 
jiných případech bude zapotřebí dalších 
opatření na úrovni EU. Jelikož politika v 
oblasti životního prostředí je oblastí sdílené 
pravomoci v EU, je jedním z účelů tohoto 
programu vytvořit společnou odpovědnost 
za sdílené cíle a zajistit rovné podmínky 
podnikům a veřejným orgánům. Jasné cíle 
a výměna osvědčených postupů tvůrcům 
politik a jiným zúčastněným stranám, 
včetně regionů a měst, podniků a 
sociálních partnerů i jednotlivých občanů, 
rovněž ukáží směr a poskytnou jim 
předvídatelný rámec pro jejich činnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 147
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

16. Hospodářská prosperita a dobré životní 
podmínky EU stojí na jejím přírodním 
bohatství, které zahrnuje ekosystémy 
představující základní výrobky a služby od 
úrodné půdy a multifunkčních lesů po 

16. Hospodářská prosperita a dobré životní 
podmínky EU stojí na jejím přírodním 
bohatství, tj. na její biologické 
rozmanitosti, včetně ekosystémů 
skýtajících základní výrobky a služby od 
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produktivní půdu a moře, od sladké vody a 
čistého vzduchu po opylování, ochranu 
proti povodním, regulaci klimatu a ochranu 
před přírodními katastrofami. O ochranu, 
zachovávání a zvětšování přírodního 
bohatství se snaží rozsáhlý soubor právních 
předpisů EU, zahrnující rámcovou směrnici 
o vodě, rámcovou směrnicí o strategii pro 
mořské prostředí, směrnici o kvalitě 
ovzduší a směrnice související, jakož i 
směrnici o stanovištích a směrnici o 
ptácích. Ke zmírnění tlaků na biologickou 
rozmanitost, včetně ekosystémů, druhů a 
stanovišť, rovněž přispívají právní předpisy 
v oblasti boje proti změně klimatu, 
chemických látek, průmyslových emisí a 
odpadů.

úrodné půdy a multifunkčních lesů po 
produktivní půdu a moře, od sladké vody a
čistého vzduchu po opylování, ochranu 
proti povodním, regulaci klimatu a ochranu 
před přírodními katastrofami. O ochranu, 
zachovávání a zvětšování přírodního 
bohatství se snaží rozsáhlý soubor právních 
předpisů EU, zahrnující rámcovou směrnici 
o vodě, směrnici o čištění městských 
odpadních vod1, směrnici o dusičnanech2, 
rámcovou směrnicí o strategii pro mořské 
prostředí, směrnici o kvalitě ovzduší a 
směrnice související, jakož i směrnici o 
stanovištích a směrnici o ptácích. Ke 
zmírnění tlaků na biologickou rozmanitost, 
včetně ekosystémů, půdy, druhů a 
stanovišť, rovněž přispívají právní předpisy 
v oblasti boje proti změně klimatu, 
chemických látek, průmyslových emisí a 
odpadů.

__________________
1 Směrnice 91/271/EHS.
2 Směrnice 91/676/EHS.

Or. en

Pozměňovací návrh 148
Giancarlo Scottà

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

16. Hospodářská prosperita a dobré životní 
podmínky EU stojí na jejím přírodním 
bohatství, které zahrnuje ekosystémy 
představující základní výrobky a služby od 
úrodné půdy a multifunkčních lesů po 
produktivní půdu a moře, od sladké vody a 
čistého vzduchu po opylování, ochranu 
proti povodním, regulaci klimatu a ochranu 
před přírodními katastrofami. O ochranu, 
zachovávání a zvětšování přírodního 
bohatství se snaží rozsáhlý soubor právních 

16. Hospodářská prosperita a dobré životní 
podmínky EU stojí na jejím přírodním 
bohatství, které zahrnuje ekosystémy 
představující základní výrobky a služby od 
úrodné půdy a multifunkčních lesů po 
produktivní půdu a moře, od sladké vody a 
čistého vzduchu po opylování, ochranu 
proti povodním, regulaci klimatu a ochranu 
před přírodními katastrofami. O ochranu, 
zachovávání a zvětšování přírodního 
bohatství se snaží obrovský soubor 
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předpisů EU, zahrnující rámcovou směrnici 
o vodě, rámcovou směrnicí o strategii pro 
mořské prostředí, směrnici o kvalitě 
ovzduší a směrnice související, jakož i 
směrnici o stanovištích a směrnici o 
ptácích. Ke zmírnění tlaků na biologickou 
rozmanitost, včetně ekosystémů, druhů a 
stanovišť, rovněž přispívají právní předpisy 
v oblasti boje proti změně klimatu, 
chemických látek, průmyslových emisí a 
odpadů.

právních předpisů EU, zahrnující 
rámcovou směrnici o vodě, rámcovou 
směrnicí o strategii pro mořské prostředí, 
směrnici o kvalitě ovzduší a směrnice 
související, jakož i směrnici o stanovištích 
a směrnici o ptácích. Ke zmírnění tlaků na 
biologickou rozmanitost, včetně 
ekosystémů, druhů a stanovišť, rovněž 
přispívají právní předpisy v oblasti boje 
proti změně klimatu, chemických látek, 
průmyslových emisí a odpadů.

Or. it

Pozměňovací návrh 149
Jean-Pierre Audy

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

16. Hospodářská prosperita a dobré životní 
podmínky EU stojí na jejím přírodním 
bohatství, které zahrnuje ekosystémy 
představující základní výrobky a služby od 
úrodné půdy a multifunkčních lesů po 
produktivní půdu a moře, od sladké vody a 
čistého vzduchu po opylování, ochranu 
proti povodním, regulaci klimatu a ochranu 
před přírodními katastrofami. O ochranu, 
zachovávání a zvětšování přírodního 
bohatství se snaží rozsáhlý soubor právních 
předpisů EU, zahrnující rámcovou směrnici 
o vodě, rámcovou směrnicí o strategii pro 
mořské prostředí, směrnici o kvalitě 
ovzduší a směrnice související, jakož i 
směrnici o stanovištích a směrnici o 
ptácích. Ke zmírnění tlaků na biologickou 
rozmanitost, včetně ekosystémů, druhů a 
stanovišť, rovněž přispívají právní předpisy 
v oblasti boje proti změně klimatu, 
chemických látek, průmyslových emisí a 
odpadů.

16. Hospodářská prosperita a dobré životní 
podmínky EU stojí na jejích občanech a 
na jejím přírodním bohatství, které 
zahrnuje ekosystémy představující základní 
výrobky a služby od úrodné půdy a 
multifunkčních lesů po produktivní půdu a 
moře, od sladké vody a čistého vzduchu po 
opylování, ochranu proti povodním, 
regulaci klimatu a ochranu před přírodními 
katastrofami. O ochranu, zachovávání a 
zvětšování přírodního bohatství se snaží 
rozsáhlý soubor právních předpisů EU, 
zahrnující rámcovou směrnici o vodě, 
rámcovou směrnicí o strategii pro mořské 
prostředí, směrnici o kvalitě ovzduší a 
směrnice související, jakož i směrnici o 
stanovištích a směrnici o ptácích. Ke 
zmírnění tlaků na biologickou rozmanitost, 
včetně ekosystémů, druhů a stanovišť, 
rovněž přispívají právní předpisy v oblasti 
boje proti změně klimatu, chemických 
látek, průmyslových emisí a odpadů.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 150
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

16. Hospodářská prosperita a dobré životní 
podmínky EU stojí na jejím přírodním 
bohatství, které zahrnuje ekosystémy 
představující základní výrobky a služby od 
úrodné půdy a multifunkčních lesů po 
produktivní půdu a moře, od sladké vody a 
čistého vzduchu po opylování, ochranu 
proti povodním, regulaci klimatu a ochranu 
před přírodními katastrofami. O ochranu, 
zachovávání a zvětšování přírodního 
bohatství se snaží rozsáhlý soubor právních 
předpisů EU, zahrnující rámcovou směrnici 
o vodě, rámcovou směrnicí o strategii pro 
mořské prostředí, směrnici o kvalitě 
ovzduší a směrnice související, jakož i 
směrnici o stanovištích a směrnici o 
ptácích. Ke zmírnění tlaků na biologickou 
rozmanitost, včetně ekosystémů, druhů a 
stanovišť, rovněž přispívají právní předpisy 
v oblasti boje proti změně klimatu, 
chemických látek, průmyslových emisí a 
odpadů.

16. Hospodářská prosperita a dobré životní 
podmínky EU stojí na jejím přírodním 
bohatství, které zahrnuje ekosystémy 
představující základní výrobky a služby od 
úrodné půdy a multifunkčních lesů po 
produktivní půdu a moře, od sladké vody a 
čistého vzduchu po opylování, ochranu 
proti povodním, regulaci klimatu a ochranu 
před přírodními katastrofami. O ochranu, 
zachovávání a zvětšování přírodního 
bohatství se snaží rozsáhlý soubor právních 
předpisů EU, zahrnující rámcovou směrnici 
o vodě, rámcovou směrnicí o strategii pro 
mořské prostředí, směrnici o čištění 
městských odpadních vod1, směrnici o 
dusičnanech2, směrnici o kvalitě ovzduší a 
směrnice související, jakož i směrnici o 
stanovištích a směrnici o ptácích. Ke 
zmírnění tlaků na biologickou rozmanitost, 
včetně ekosystémů, druhů a stanovišť, 
rovněž přispívají právní předpisy v oblasti 
boje proti změně klimatu, chemických 
látek, průmyslových emisí a odpadů.

__________________
1 Směrnice 91/271/EHS.
2 Směrnice 91/676/EHS.

Or. en

Pozměňovací návrh 151
Elena Oana Antonescu

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 16
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

16. Hospodářská prosperita a dobré životní 
podmínky EU stojí na jejím přírodním 
bohatství, které zahrnuje ekosystémy 
představující základní výrobky a služby od 
úrodné půdy a multifunkčních lesů po 
produktivní půdu a moře, od sladké vody a 
čistého vzduchu po opylování, ochranu 
proti povodním, regulaci klimatu a ochranu 
před přírodními katastrofami. O ochranu, 
zachovávání a zvětšování přírodního 
bohatství se snaží rozsáhlý soubor právních 
předpisů EU, zahrnující rámcovou směrnici 
o vodě, rámcovou směrnicí o strategii pro 
mořské prostředí, směrnici o kvalitě 
ovzduší a směrnice související, jakož i 
směrnici o stanovištích a směrnici o 
ptácích. Ke zmírnění tlaků na biologickou 
rozmanitost, včetně ekosystémů, druhů a 
stanovišť, rovněž přispívají právní předpisy 
v oblasti boje proti změně klimatu, 
chemických látek, průmyslových emisí a 
odpadů.

16. Hospodářská prosperita a dobré životní 
podmínky EU stojí na jejím přírodním 
bohatství, které zahrnuje ekosystémy 
představující základní výrobky a služby od 
úrodné půdy a multifunkčních lesů po
produktivní půdu a moře, od sladké vody a 
čistého vzduchu po opylování, ochranu 
proti povodním, regulaci klimatu a ochranu 
před přírodními katastrofami. O ochranu, 
zachovávání a zvětšování přírodního 
bohatství se snaží rozsáhlý soubor právních 
předpisů EU, zahrnující rámcovou směrnici 
o vodě, rámcovou směrnicí o strategii pro 
mořské prostředí, směrnici o čištění 
městských odpadních vod1, směrnici o 
dusičnanech2, směrnici o kvalitě ovzduší a 
směrnice související, jakož i směrnici o 
stanovištích a směrnici o ptácích. Ke 
zmírnění tlaků na biologickou rozmanitost, 
včetně ekosystémů, druhů a stanovišť, 
rovněž přispívají právní předpisy v oblasti 
boje proti změně klimatu, chemických 
látek, průmyslových emisí a odpadů.
__________________
1 Směrnice 91/271/EHS.
2 Směrnice 91/676/EHS.

Or. en

Pozměňovací návrh 152
Ewald Stadler

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

17. Z nejnovějších posouzení však 
vyplývá, že biologické rozmanitosti v EU 
nadále ubývá a že většina ekosystémů je 
vážně poškozena. Strategie EU v oblasti 
biologické rozmanitosti do roku 2020 

17. Z nejnovějších posouzení však 
vyplývá, že biologické rozmanitosti v EU 
nadále ubývá.  Strategie EU v oblasti 
biologické rozmanitosti do roku 2020 
stanoví cíle a opatření nezbytné ke 
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stanoví cíle a opatření nezbytné ke 
zvrácení těchto negativních trendů a 
posílení ekosystémových služeb. Aby EU 
své cíle v oblasti biologické rozmanitosti 
pro rok 2020 dokázala splnit, musí být tato 
strategie provedena beze zbytku. Přestože 
strategie obsahuje vlastní opatření k 
lepšímu provádění směrnice o ptácích a 
stanovištích, včetně sítě Natura 2000, k 
dosažení hlavního cíle bude zapotřebí 
úplné provedení všech stávajících právních 
předpisů zaměřených na ochranu 
přírodního bohatství.

zvrácení těchto negativních trendů a 
posílení ekosystémových služeb. Aby EU 
své cíle v oblasti biologické rozmanitosti 
pro rok 2020 dokázala splnit, musí být tato 
strategie provedena beze zbytku. Přestože 
strategie obsahuje vlastní opatření k 
lepšímu provádění směrnice o ptácích a 
stanovištích, včetně sítě Natura 2000, k 
dosažení hlavního cíle bude zapotřebí 
úplné provedení všech stávajících právních 
předpisů zaměřených na ochranu 
přírodního bohatství.

Or. de

Pozměňovací návrh 153
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

17. Z nejnovějších posouzení však 
vyplývá, že biologické rozmanitosti v EU 
nadále ubývá a že většina ekosystémů je 
vážně poškozena. Strategie EU v oblasti 
biologické rozmanitosti do roku 2020 
stanoví cíle a opatření nezbytné ke 
zvrácení těchto negativních trendů a 
posílení ekosystémových služeb. Aby EU 
své cíle v oblasti biologické rozmanitosti 
pro rok 2020 dokázala splnit, musí být tato 
strategie provedena beze zbytku. Přestože 
strategie obsahuje vlastní opatření k 
lepšímu provádění směrnice o ptácích a 
stanovištích, včetně sítě Natura 2000, k 
dosažení hlavního cíle bude zapotřebí 
úplné provedení všech stávajících právních 
předpisů zaměřených na ochranu 
přírodního bohatství.

17. Z nejnovějších posouzení však 
vyplývá, že biologické rozmanitosti v EU 
nadále ubývá a že většina ekosystémů je 
vážně poškozena. Strategie EU v oblasti 
biologické rozmanitosti do roku 2020 
stanoví cíle a opatření nezbytné k zastavení 
úbytku biologické rozmanitosti a k 
udržení, obnovení a posílení ekosystémů a 
jejich služeb. Aby EU své cíle v oblasti 
biologické rozmanitosti pro rok 2020 
dokázala splnit, musí být tato strategie 
provedena beze zbytku. Přestože strategie 
obsahuje vlastní opatření k lepšímu 
provádění směrnice o ptácích a 
stanovištích, včetně sítě Natura 2000, k 
dosažení hlavního cíle bude zapotřebí 
úplné provedení všech stávajících právních 
předpisů zaměřených na ochranu 
přírodního bohatství.

Or. en
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Pozměňovací návrh 154
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

17. Z nejnovějších posouzení však 
vyplývá, že biologické rozmanitosti v EU 
nadále ubývá a že většina ekosystémů je 
vážně poškozena. Strategie EU v oblasti 
biologické rozmanitosti do roku 2020 
stanoví cíle a opatření nezbytné ke 
zvrácení těchto negativních trendů a 
posílení ekosystémových služeb. Aby EU 
své cíle v oblasti biologické rozmanitosti 
pro rok 2020 dokázala splnit, musí být tato 
strategie provedena beze zbytku. Přestože 
strategie obsahuje vlastní opatření k 
lepšímu provádění směrnice o ptácích a 
stanovištích, včetně sítě Natura 2000, k 
dosažení hlavního cíle bude zapotřebí 
úplné provedení všech stávajících právních 
předpisů zaměřených na ochranu 
přírodního bohatství.

17. Z nejnovějších posouzení však 
vyplývá, že biologické rozmanitosti v EU 
nadále ubývá a že většina ekosystémů je 
vážně poškozena. Strategie EU v oblasti 
biologické rozmanitosti do roku 2020 
stanoví cíle a opatření nezbytné ke 
zvrácení těchto negativních trendů a 
posílení ekosystémových služeb. Aby EU 
své cíle v oblasti biologické rozmanitosti 
pro rok 2020 dokázala splnit, musí být tato 
strategie provedena beze zbytku. Přestože 
strategie obsahuje vlastní opatření k 
lepšímu provádění směrnice o ptácích a 
stanovištích, včetně sítě Natura 2000, k 
dosažení hlavního cíle bude zapotřebí 
úplné provedení všech stávajících právních 
předpisů zaměřených na ochranu 
přírodního bohatství. Komise by proto 
měla zajistit, aby plány řízení ochrany sítě 
Natura 2000 splňovaly kritéria stanovená 
v článku 6 směrnice o stanovištích.
Aktivní účast vlastníků půdy a uživatelů 
půdy je také nutná s cílem zapojit je do 
politik k zachování biologické 
rozmanitosti.

Or. es

Pozměňovací návrh 155
Pavel Poc

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 17
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

17. Z nejnovějších posouzení však 
vyplývá, že biologické rozmanitosti v EU 
nadále ubývá a že většina ekosystémů je 
vážně poškozena. Strategie EU v oblasti 
biologické rozmanitosti do roku 2020 
stanoví cíle a opatření nezbytné ke 
zvrácení těchto negativních trendů a 
posílení ekosystémových služeb. Aby EU 
své cíle v oblasti biologické rozmanitosti 
pro rok 2020 dokázala splnit, musí být tato 
strategie provedena beze zbytku. Přestože 
strategie obsahuje vlastní opatření k 
lepšímu provádění směrnice o ptácích a 
stanovištích, včetně sítě Natura 2000, k 
dosažení hlavního cíle bude zapotřebí
úplné provedení všech stávajících právních 
předpisů zaměřených na ochranu 
přírodního bohatství.

17. Z nejnovějších posouzení však 
vyplývá, že biologické rozmanitosti v EU 
nadále ubývá a že většina ekosystémů je 
vážně poškozena. Invazivní cizorodé 
druhy představují pro biologickou 
rozmanitost, lidské zdraví a ekonomiku 
větší riziko, než se dříve soudilo. Strategie 
EU v oblasti biologické rozmanitosti do 
roku 2020 stanoví cíle a opatření nezbytné 
ke zvrácení těchto negativních trendů a 
posílení ekosystémových služeb. Aby EU 
své cíle v oblasti biologické rozmanitosti 
pro rok 2020 dokázala splnit, musí být tato 
strategie provedena beze zbytku. Přestože 
strategie obsahuje vlastní opatření k 
lepšímu provádění směrnice o ptácích a 
stanovištích, včetně sítě Natura 2000, k 
dosažení hlavního cíle bude zapotřebí 
úplné provedení všech stávajících právních 
předpisů zaměřených na ochranu 
přírodního bohatství.

Or. en

Odůvodnění

Ekologické a ekonomické důvody pro zásah jsou pádné. Biologické invaze jsou jedním z 
hlavních činitelů způsobujících úbytek biologické rozmanitosti. Invazivní cizorodé druhy mají 
svým působením dalekosáhlé a škodlivé účinky na životní prostředí a přírodní zdroje po celé 
generace. Invazivní cizorodé druhy mohou mít vliv i na život a zdraví lidí a způsobit v 
zemědělství, v lesním hospodářství a rybářství vážné ekonomické škody, které se odhadují 
pouze v Evropě na nejméně 12 miliard EUR ročně. Pokud EU bude dále odkládat účinný 
zásah, nedokáže splnit své vlastní cíle v oblasti ochrany biologické rozmanitosti a své 
globální závazky týkající se biologické rozmanitosti.

Pozměňovací návrh 156
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 17 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

17a. Členské státy musí vypracovat plány 
řízení zahrnující rozličné aspekty různých 
jiných politik. Členské státy musí vzít v 
úvahu skutečnost, že vodní zdroje a určité 
plodiny jsou nezbytným předpokladem pro 
úspěšnou ochranu některých stanovišť a 
druhů.

Or. es

Pozměňovací návrh 157
Matthias Groote

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

18. I přes značné dosavadní úsilí je 
pravděpodobné, že požadavek rámcové 
směrnice o vodě spočívající v dosažení 
„dobrého ekologického stavu“ do roku 
2015 bude zřejmě splněn jen u 53 % útvarů 
povrchových vod v EU. Dále hrozí, že 
nebude splněn cíl rámcové směrnice o 
strategii pro mořské prostředí spočívající v 
dosažení „dobrého stavu prostředí“ do roku 
2020, mimo jiné kvůli přetrvávajícímu 
nadměrnému rybolovu a přítomnosti 
odpadů v evropských mořích. A přestože 
politika EU v oblasti kvality ovzduší a 
průmyslových emisí přispěla ke snížení 
znečištění v mnoha podobách, ekosystémy 
i nadále trpí nadbytečným ukládáním 
dusíku a znečištěním přízemním ozonem, 
které souvisí s emisemi z dopravy, 
intenzivního zemědělství a výroby 
elektřiny.

18. I přes značné dosavadní úsilí je 
pravděpodobné, že požadavek rámcové 
směrnice o vodě spočívající v dosažení 
„dobrého ekologického stavu“ do roku 
2015 bude zřejmě splněn jen u 53 % útvarů 
povrchových vod v EU. Dále hrozí, že 
nebude splněn cíl rámcové směrnice o 
strategii pro mořské prostředí spočívající v 
dosažení „dobrého stavu prostředí“ do roku 
2020, a to v důsledku pokračujícího 
nadměrného využívání moří a oceánů 
lidmi, například nadměrným rybolovem, 
znečišťováním odpady a masovou 
turistikou. Z tohoto důvodu je nezbytně 
nutná užší koordinace a přísnější regulace 
využívání moří a pobřežních oblastí v 
rámci integrované správy pobřeží. A 
přestože politika EU v oblasti kvality 
ovzduší a průmyslových emisí přispěla ke 
snížení znečištění v mnoha podobách, 
ekosystémy i nadále trpí nadbytečným 
ukládáním dusíku a znečištěním přízemním 
ozonem, které souvisí s emisemi z 
dopravy, intenzivního zemědělství a 
výroby elektřiny.
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Or. de

Pozměňovací návrh 158
Richard Seeber, Peter Liese

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

18. I přes značné dosavadní úsilí je 
pravděpodobné, že požadavek rámcové 
směrnice o vodě spočívající v dosažení 
„dobrého ekologického stavu“ do roku 
2015 bude zřejmě splněn jen u 53 % útvarů 
povrchových vod v EU. Dále hrozí, že 
nebude splněn cíl rámcové směrnice o 
strategii pro mořské prostředí spočívající v 
dosažení „dobrého stavu prostředí“ do roku 
2020, mimo jiné kvůli přetrvávajícímu 
nadměrnému rybolovu a přítomnosti 
odpadů v evropských mořích. A přestože 
politika EU v oblasti kvality ovzduší a 
průmyslových emisí přispěla ke snížení 
znečištění v mnoha podobách, ekosystémy 
i nadále trpí nadbytečným ukládáním 
dusíku a znečištěním přízemním ozonem, 
které souvisí s emisemi z dopravy, 
intenzivního zemědělství a výroby 
elektřiny.

18. I přes značné dosavadní úsilí je 
pravděpodobné, že požadavek rámcové 
směrnice o vodě spočívající v dosažení 
„dobrého ekologického stavu“ do roku 
2015 bude zřejmě splněn jen u 53 % útvarů 
povrchových vod v EU. Z tohoto důvodu 
by měla ustanovení o podmíněnosti 
zahrnovat také rámcovou směrnici o vodě.  
Dále hrozí, že nebude splněn cíl rámcové 
směrnice o strategii pro mořské prostředí 
spočívající v dosažení „dobrého stavu 
prostředí“ do roku 2020, mimo jiné kvůli
přetrvávajícímu nadměrnému rybolovu a 
přítomnosti odpadů v evropských mořích.
A přestože politika EU v oblasti kvality 
ovzduší a průmyslových emisí přispěla ke 
snížení znečištění v mnoha podobách, 
ekosystémy i nadále trpí nadbytečným 
ukládáním dusíku a znečištěním přízemním 
ozonem, které souvisí s emisemi z 
dopravy, intenzivního zemědělství a 
výroby elektřiny.

Or. de

Pozměňovací návrh 159
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

18. I přes značné dosavadní úsilí je 18. I přes značné dosavadní úsilí je 
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pravděpodobné, že požadavek rámcové 
směrnice o vodě spočívající v dosažení 
„dobrého ekologického stavu“ do roku 
2015 bude zřejmě splněn jen u 53 % útvarů 
povrchových vod v EU. Dále hrozí, že 
nebude splněn cíl rámcové směrnice o 
strategii pro mořské prostředí spočívající v 
dosažení „dobrého stavu prostředí“ do roku 
2020, mimo jiné kvůli přetrvávajícímu 
nadměrnému rybolovu a přítomnosti 
odpadů v evropských mořích. A přestože 
politika EU v oblasti kvality ovzduší a 
průmyslových emisí přispěla ke snížení 
znečištění v mnoha podobách, ekosystémy 
i nadále trpí nadbytečným ukládáním 
dusíku a znečištěním přízemním ozonem, 
které souvisí s emisemi z dopravy, 
intenzivního zemědělství a výroby 
elektřiny.

pravděpodobné, že požadavek rámcové 
směrnice o vodě spočívající v dosažení 
„dobrého ekologického stavu“ do roku 
2015 bude zřejmě splněn jen u 53 % útvarů 
povrchových vod v EU. Dále hrozí, že 
nebude splněn cíl rámcové směrnice o 
strategii pro mořské prostředí spočívající v 
dosažení „dobrého stavu prostředí“ do roku 
2020, mimo jiné kvůli přetrvávajícímu 
nadměrnému rybolovu a přítomnosti 
odpadů v evropských mořích. A přestože 
politika EU v oblasti kvality ovzduší a 
průmyslových emisí přispěla ke snížení 
znečištění v mnoha podobách, ekosystémy 
i nadále trpí nadbytečným ukládáním 
dusíku a síry a znečištěním přízemním 
ozonem, které souvisí s emisemi z 
dopravy, intenzivního zemědělství a 
výroby elektřiny.

Or. en

Pozměňovací návrh 160
Matthias Groote

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

19. Ochrana, zachovávání a zvětšování 
přírodního bohatství EU proto také 
vyžaduje řešení problémů u zdroje, mimo 
jiné lepším začleněním cílů přírodního 
bohatství do jiných politik, čímž se zajistí 
soudržnost a kombinovaný přínos těchto 
politik. Prvky ekologizace stanovené v 
návrzích reforem Komise, zejména v těch, 
jež se týkají politiky EU v oblasti 
zemědělství, rybolovu a soudržnosti a jež 
se opírají o návrhy ekologizace rozpočtu 
EU v rámci víceletého finančního rámce na 
období 2014–2020, mají tyto cíle podpořit.
Například vodní ekosystémy ve 
venkovských oblastech by měly pocítit 
výhodu propojení zemědělských plateb s 

19. Ochrana, zachovávání a zvětšování 
přírodního bohatství EU proto také 
vyžaduje řešení problémů u zdroje, mimo 
jiné lepším začleněním cílů přírodního 
bohatství do jiných politik, čímž se zajistí 
soudržnost a kombinovaný přínos těchto 
politik. Prvky ekologizace stanovené v 
návrzích reforem Komise, zejména v těch, 
jež se týkají politiky EU v oblasti 
zemědělství, rybolovu a soudržnosti a jež 
se opírají o návrhy ekologizace rozpočtu 
EU v rámci víceletého finančního rámce na 
období 2014–2020, mají tyto cíle podpořit.
Zvláště zemědělství může učinit mnoho 
pro to, aby se snížily emise skleníkových 
plynů a objem hnojiv obsahujících dusík a 
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dodržováním příslušných požadavků 
rámcové směrnice o vodě, jak je uvedeno 
v návrzích Komise na reformu SZP.
Ekologizace SZP bude rovněž podporovat 
environmentálně přínosné zemědělské 
postupy diverzifikace plodin, ochrany 
trvalých travních porostů a tvorby a 
udržování ekologicky cenných 
zemědělských a zalesněných oblastí.

fosfáty pronikající do spodních vod.  
Zemědělství orientované na dodržování 
přísných požadavků ochrany životního 
prostředí může nejen udržet kvalitu půdy 
a trvale ji zlepšovat a chránit biologickou 
rozmanitost ve venkovských oblastech, ale 
také značným dílem přispět ke zlepšování 
kvality ovzduší a vody. A co více, 
ekologizace SZP bude rovněž podporovat 
environmentálně přínosné zemědělské 
postupy diverzifikace plodin, ochrany 
trvalých travních porostů a tvorby a 
udržování ekologicky cenných 
zemědělských a zalesněných oblastí.

Or. de

Pozměňovací návrh 161
Giancarlo Scottà

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

19. Ochrana, zachovávání a zvětšování 
přírodního bohatství EU proto také 
vyžaduje řešení problémů u zdroje, mimo 
jiné lepším začleněním cílů přírodního 
bohatství do jiných politik, čímž se zajistí 
soudržnost a kombinovaný přínos těchto 
politik. Prvky ekologizace stanovené v 
návrzích reforem Komise, zejména v těch, 
jež se týkají politiky EU v oblasti 
zemědělství, rybolovu a soudržnosti a jež 
se opírají o návrhy ekologizace rozpočtu 
EU v rámci víceletého finančního rámce na 
období 2014–2020, mají tyto cíle podpořit.
Například vodní ekosystémy ve 
venkovských oblastech by měly pocítit 
výhodu propojení zemědělských plateb s 
dodržováním příslušných požadavků 
rámcové směrnice o vodě, jak je uvedeno 
v návrzích Komise na reformu SZP40.
Ekologizace SZP bude rovněž podporovat 
environmentálně přínosné zemědělské 

19. Ochrana, zachovávání a zvětšování 
přírodního bohatství EU proto také 
vyžaduje řešení problémů u zdroje, mimo 
jiné lepším začleněním cílů přírodního 
bohatství do jiných politik, čímž se zajistí 
soudržnost a kombinovaný přínos těchto 
politik. Prvky ekologizace stanovené v 
návrzích reforem Komise, zejména v těch, 
jež se týkají politiky EU v oblasti 
zemědělství, rybolovu a soudržnosti a jež 
se opírají o návrhy ekologizace rozpočtu 
EU v rámci víceletého finančního rámce na 
období 2014–2020, mají tyto cíle podpořit.
Ekologizace SZP bude rovněž podporovat 
environmentálně přínosné zemědělské 
postupy diverzifikace plodin, ochrany 
trvalých travních porostů a tvorby a 
udržování ekologicky cenných 
zemědělských a zalesněných oblastí.
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postupy diverzifikace plodin, ochrany 
trvalých travních porostů a tvorby a 
udržování ekologicky cenných 
zemědělských a zalesněných oblastí.

Or. it

Pozměňovací návrh 162
Christa Klaß, Britta Reimers, Esther de Lange

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

19. Ochrana, zachovávání a zvětšování 
přírodního bohatství EU proto také 
vyžaduje řešení problémů u zdroje, mimo 
jiné lepším začleněním cílů přírodního 
bohatství do jiných politik, čímž se zajistí 
soudržnost a kombinovaný přínos těchto 
politik. Prvky ekologizace stanovené v 
návrzích reforem Komise, zejména v těch, 
jež se týkají politiky EU v oblasti 
zemědělství, rybolovu a soudržnosti a jež 
se opírají o návrhy ekologizace rozpočtu 
EU v rámci víceletého finančního rámce na 
období 2014–2020, mají tyto cíle podpořit.
Například vodní ekosystémy ve 
venkovských oblastech by měly pocítit 
výhodu propojení zemědělských plateb s 
dodržováním příslušných požadavků
rámcové směrnice o vodě, jak je uvedeno v 
návrzích Komise na reformu SZP.
Ekologizace SZP bude rovněž podporovat 
environmentálně přínosné zemědělské 
postupy diverzifikace plodin, ochrany 
trvalých travních porostů a tvorby a 
udržování ekologicky cenných 
zemědělských a zalesněných oblastí.

19. Ochrana, zachovávání a zvětšování 
přírodního bohatství EU proto také 
vyžaduje řešení problémů u zdroje, mimo 
jiné lepším začleněním cílů přírodního 
bohatství do jiných politik, čímž se zajistí 
soudržnost a kombinovaný přínos těchto 
politik. Prvky ekologizace stanovené v 
návrzích reforem Komise, zejména v těch, 
jež se týkají politiky EU v oblasti 
zemědělství, rybolovu a soudržnosti a jež 
se opírají o návrhy ekologizace rozpočtu 
EU v rámci víceletého finančního rámce na 
období 2014–2020, mají tyto cíle podpořit.
Například vodní ekosystémy ve 
venkovských oblastech by měly pocítit 
výhodu propojení zemědělských plateb 
s dodržováním objektivních a měřitelných 
kritérií stanovených v rámcové směrnici o 
vodě. Ekologizace SZP bude rovněž 
podporovat environmentálně přínosné 
zemědělské postupy diverzifikace plodin, 
ochrany trvalých travních porostů a tvorby 
a udržování ekologicky cenných 
zemědělských a zalesněných oblastí.
Klíčovou složkou udržitelného zemědělství 
je využívání půdy, které účinně využívá 
zdroje a je produktivní a odpovídá 
zájmům budoucích generací.

Or. de
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Pozměňovací návrh 163
Eija-Riitta Korhola

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

19. Ochrana, zachovávání a zvětšování
přírodního bohatství EU proto také 
vyžaduje řešení problémů u zdroje, mimo 
jiné lepším začleněním cílů přírodního 
bohatství do jiných politik, čímž se zajistí 
soudržnost a kombinovaný přínos těchto 
politik. Prvky ekologizace stanovené v 
návrzích reforem Komise, zejména v těch, 
jež se týkají politiky EU v oblasti 
zemědělství, rybolovu a soudržnosti a jež 
se opírají o návrhy ekologizace rozpočtu 
EU v rámci víceletého finančního rámce na 
období 2014–2020, mají tyto cíle podpořit.
Například vodní ekosystémy ve 
venkovských oblastech by měly pocítit 
výhodu propojení zemědělských plateb s 
dodržováním příslušných požadavků 
rámcové směrnice o vodě, jak je uvedeno v 
návrzích Komise na reformu SZP.
Ekologizace SZP bude rovněž podporovat 
environmentálně přínosné zemědělské 
postupy diverzifikace plodin, ochrany 
trvalých travních porostů a tvorby a 
udržování ekologicky cenných 
zemědělských a zalesněných oblastí.

19. Rozšíření udržitelného využívání 
přírodního bohatství EU proto také 
vyžaduje řešení problémů u zdroje, mimo 
jiné lepším začleněním cílů přírodního 
bohatství do jiných politik, čímž se zajistí 
soudržnost a kombinovaný přínos těchto 
politik. Prvky ekologizace stanovené v 
návrzích reforem Komise, zejména v těch, 
jež se týkají politiky EU v oblasti 
zemědělství, rybolovu a soudržnosti a jež 
se opírají o návrhy ekologizace rozpočtu 
EU v rámci víceletého finančního rámce na 
období 2014–2020, mají tyto cíle podpořit.
Například vodní ekosystémy ve 
venkovských oblastech by měly pocítit 
výhodu propojení zemědělských plateb s 
dodržováním příslušných požadavků 
rámcové směrnice o vodě, jak je uvedeno v 
návrzích Komise na reformu SZP.
Ekologizace SZP bude rovněž podporovat 
environmentálně přínosné zemědělské 
postupy diverzifikace plodin, ochrany 
trvalých travních porostů a tvorby a 
udržování ekologicky cenných 
zemědělských a zalesněných oblastí.

Or. en

Pozměňovací návrh 164
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

19. Ochrana, zachovávání a zvětšování 
přírodního bohatství EU proto také 

19. Ochrana, zachovávání a zvětšování 
přírodního bohatství EU proto také 
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vyžaduje řešení problémů u zdroje, mimo 
jiné lepším začleněním cílů přírodního 
bohatství do jiných politik, čímž se zajistí 
soudržnost a kombinovaný přínos těchto 
politik. Prvky ekologizace stanovené v 
návrzích reforem Komise, zejména v těch, 
jež se týkají politiky EU v oblasti 
zemědělství, rybolovu a soudržnosti a jež 
se opírají o návrhy ekologizace rozpočtu 
EU v rámci víceletého finančního rámce na 
období 2014–2020, mají tyto cíle podpořit.
Například vodní ekosystémy ve 
venkovských oblastech by měly pocítit 
výhodu propojení zemědělských plateb s 
dodržováním příslušných požadavků 
rámcové směrnice o vodě, jak je uvedeno v 
návrzích Komise na reformu SZP.
Ekologizace SZP bude rovněž podporovat 
environmentálně přínosné zemědělské 
postupy diverzifikace plodin, ochrany 
trvalých travních porostů a tvorby a 
udržování ekologicky cenných 
zemědělských a zalesněných oblastí.

vyžaduje řešení problémů u zdroje, mimo 
jiné lepším začleněním cílů přírodního 
bohatství do vytváření a provádění jiných 
politik, čímž se zajistí soudržnost a 
kombinovaný přínos těchto politik. Prvky 
ekologizace stanovené v návrzích reforem 
Komise, zejména v těch, jež se týkají 
politiky EU v oblasti zemědělství, 
rybolovu a soudržnosti a jež se opírají o 
návrhy ekologizace rozpočtu EU v rámci 
víceletého finančního rámce na období 
2014–2020, mají tyto cíle podpořit.
Například vodní ekosystémy ve 
venkovských oblastech by měly pocítit 
výhodu propojení zemědělských plateb s 
dodržováním příslušných požadavků 
rámcové směrnice o vodě, jak je uvedeno v 
návrzích Komise na reformu SZP.
Ekologizace SZP bude rovněž podporovat 
environmentálně přínosné zemědělské 
postupy diverzifikace plodin, ochrany 
trvalých travních porostů a tvorby a 
udržování ekologicky cenných 
zemědělských a zalesněných oblastí.

Or. en

Pozměňovací návrh 165
Anna Rosbach

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

20. O mořském prostředí platí, že ačkoliv 
námořní odvětví nabízí ekonomické 
příležitosti od rybolovu, lodní dopravy a 
akvakultury po suroviny, větrnou energii 
na moři a mořskou biotechnologii, je třeba 
dbát na to, aby jejich využívání bylo 
slučitelné se zachováním a udržitelným 
řízením mořských a pobřežních 
ekosystémů.

20. O mořském prostředí platí, že ačkoliv 
námořní odvětví nabízí ekonomické 
příležitosti od rybolovu, lodní dopravy a 
akvakultury po suroviny, větrnou energii 
na moři a mořskou biotechnologii, je třeba 
dbát na to, aby jejich využívání bylo 
slučitelné se zachováním a udržitelným 
řízením mořských a pobřežních 
ekosystémů. Kdykoli je to možné, měly by 
být zúčastněné strany vyzvány, aby 
navrhly nové způsoby, jak pomoci chránit 
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mořské prostředí.

Or. en

Pozměňovací návrh 166
Matthias Groote

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

20. O mořském prostředí platí, že ačkoliv 
námořní odvětví nabízí ekonomické 
příležitosti od rybolovu, lodní dopravy a 
akvakultury po suroviny, větrnou energii 
na moři a mořskou biotechnologii, je třeba 
dbát na to, aby jejich využívání bylo 
slučitelné se zachováním a udržitelným 
řízením mořských a pobřežních 
ekosystémů.

20. O mořském prostředí platí, že ačkoliv 
námořní odvětví nabízí ekonomické 
příležitosti od rybolovu, lodní dopravy a 
akvakultury po suroviny, větrnou energii 
na moři a mořskou biotechnologii, je třeba 
dbát na to, aby jejich využívání bylo 
slučitelné se zachováním a udržitelným 
řízením mořských a pobřežních 
ekosystémů. Ve spojení s udržitelným 
mořským územním plánováním může 
integrovaná evropská správa pobřeží hrát 
účinnou roli při koordinaci mořských a 
pobřežních činností a dosažení rovnováhy 
mezi různými funkcemi, které moře a 
oceány plní.

Or. de

Pozměňovací návrh 167
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

20. O mořském prostředí platí, že ačkoliv 
námořní odvětví nabízí ekonomické 
příležitosti od rybolovu, lodní dopravy a 
akvakultury po suroviny, větrnou energii 
na moři a mořskou biotechnologii, je třeba 
dbát na to, aby jejich využívání bylo 

20. O mořském prostředí platí, že ačkoliv 
námořní odvětví nabízí ekonomické 
příležitosti od rybolovu, lodní dopravy a 
akvakultury po suroviny, větrnou energii 
na moři a mořskou biotechnologii, je třeba 
dbát na to, aby jejich využívání bylo 
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slučitelné se zachováním a udržitelným 
řízením mořských a pobřežních 
ekosystémů.

slučitelné se zachováním a udržitelným 
řízením mořských a pobřežních 
ekosystémů. Ochrana mořských zdrojů 
vyžaduje dohodu mezi členskými státy a 
Komisí na digitálním zmapování vod EU, 
včetně chráněných oblastí a chráněných 
druhů. Tato mapa by měla obsahovat 
prvky, které musí být chráněny podle 
Smluv a právních předpisů pro 
posuzování dopadu na životní prostředí, 
například přírodní zdroje, biologická 
rozmanitost a kulturní dědictví. Komise by 
měla vyzvat k tomu, aby v rámci 
integrované námořní politiky byly 
studovány mezinárodní vody, zvláště 
Středozemní moře.

Or. es

Pozměňovací návrh 168
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

21. V rámci politiky EU v oblasti změny 
klimatu by měly být šíře uplatňovány 
přístupy ke zmírnění změny klimatu a 
přizpůsobení se této změně, které jsou 
založeny na ekosystémech a které rovněž 
prospívají biologické rozmanitosti a 
poskytování dalších ekosystémových 
služeb, zatímco jiné cíle v oblasti životního 
prostředí, jako je zachování biologické 
rozmanitosti a ochrana vod, by měly být 
plně zohledněny při rozhodování o 
obnovitelných zdrojích energie. V 
neposlední řadě bude třeba zavést opatření 
řešící znečištění ovzduší a emise CO2 
související s dopravou41.

21. V rámci politiky EU v oblasti změny 
klimatu by měly být šíře uplatňovány 
přístupy ke zmírnění změny klimatu a 
přizpůsobení se této změně, které jsou 
založeny na ekosystémech a které rovněž 
prospívají biologické rozmanitosti a 
poskytování dalších ekosystémových 
služeb, zatímco jiné cíle v oblasti životního 
prostředí, jako je zachování biologické 
rozmanitosti a ochrana vod a půdy, by 
měly být plně zohledněny při rozhodování 
o obnovitelných zdrojích energie. V 
neposlední řadě bude třeba zavést opatření 
řešící znečištění ovzduší a emise CO2 
související s dopravou41.

Or. en
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Pozměňovací návrh 169
Matthias Groote

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

22. Znehodnocování, fragmentace a 
neudržitelné využívání půdy v EU ohrožuje 
poskytování několika klíčových 
ekosystémových služeb a biologickou 
rozmanitost a zvyšuje zranitelnost Evropy 
vůči změně klimatu a přírodním 
katastrofám. Zároveň je příčinou 
znehodnocování půdy. Více než 25 % 
území EU je zasaženo vodní erozí půdy, 
která poškozuje funkce půdy a ovlivňuje 
jakost sladké vody. Trvalými problémy 
jsou i kontaminace a zakrývání půdy. Má 
se za to, že kontaminováno je více než půl 
milionu lokalit v celé EU a že dokud 
nebudou zjištěny a jako takové posouzeny, 
budou nadále představovat potenciálně 
závažná rizika pro životní prostředí a 
zdraví. Každoročně je více než 1 000 km² 
půdy zabráno pro obytné, průmyslové, 
dopravní nebo rekreační účely. Tyto 
dlouhodobé změny je obtížné či nákladné 
zvrátit a téměř vždy představují kompromis 
mezi různými společenskými, 
ekonomickými a environmentálními 
potřebami. Územní rozhodnutí členských 
států o využívání půdy by měla být více 
udržitelná.

22. Znehodnocování, fragmentace a 
neudržitelné využívání půdy v EU ohrožuje 
poskytování několika klíčových 
ekosystémových služeb a biologickou 
rozmanitost a zvyšuje zranitelnost Evropy 
vůči změně klimatu a přírodním 
katastrofám. Zároveň je příčinou 
znehodnocování půdy. Více než 25 % 
území EU je zasaženo vodní erozí půdy, 
která poškozuje funkce půdy a ovlivňuje 
jakost sladké vody. Trvalými problémy 
jsou i kontaminace a zakrývání půdy. Má 
se za to, že kontaminováno je více než půl 
milionu lokalit v celé EU a že dokud 
nebudou zjištěny a jako takové posouzeny, 
budou nadále představovat potenciálně 
závažná rizika pro životní prostředí a 
zdraví. Každoročně je více než 1 000 km² 
půdy zabráno pro obytné, průmyslové, 
dopravní nebo rekreační účely. Toto umělé 
zakrývání půdy má nepříznivý dopad na 
přirozený cyklus oběhu vody, protože 
povrchová voda již nepronikne do 
půdního podloží a nemůže obohatit spodní 
vody. Například protože půda již není 
schopna absorbovat a držet dešťovou 
vodu, zvýšený odtok dešťové vody vede k 
záplavám a nedostatku pitné vody. Tyto 
dlouhodobé změny je obtížné či nákladné 
zvrátit a téměř vždy představují kompromis 
mezi různými společenskými, 
ekonomickými a environmentálními 
potřebami. Z tohoto důvodu by územní 
rozhodnutí členských států o využívání 
půdy měla přesně vymezit, které oblasti 
mají být vyčleněny pro výstavbu, a měla 
ukládat omezení, pokud jde o velikost 
těchto území. Mělo by být vyčleněno 
dostatečné množství zelených ploch, které 
by kompenzovaly nutný dopad rozsáhlé 
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zástavby.

Or. de

Pozměňovací návrh 170
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

22. Znehodnocování, fragmentace a 
neudržitelné využívání půdy v EU ohrožuje 
poskytování několika klíčových 
ekosystémových služeb a biologickou 
rozmanitost a zvyšuje zranitelnost Evropy 
vůči změně klimatu a přírodním 
katastrofám. Zároveň je příčinou 
znehodnocování půdy. Více než 25 % 
území EU je zasaženo vodní erozí půdy, 
která poškozuje funkce půdy a ovlivňuje 
jakost sladké vody. Trvalými problémy 
jsou i kontaminace a zakrývání půdy. Má 
se za to, že kontaminováno je více než půl 
milionu lokalit v celé EU a že dokud 
nebudou zjištěny a jako takové posouzeny, 
budou nadále představovat potenciálně 
závažná rizika pro životní prostředí a
zdraví. Každoročně je více než 1 000 km² 
půdy zabráno pro obytné, průmyslové, 
dopravní nebo rekreační účely. Tyto 
dlouhodobé změny je obtížné či nákladné 
zvrátit a téměř vždy představují kompromis 
mezi různými společenskými, 
ekonomickými a environmentálními 
potřebami. Územní rozhodnutí členských 
států o využívání půdy by měla být více 
udržitelná.

22. Znehodnocování, fragmentace a 
neudržitelné využívání půdy v EU ohrožuje 
poskytování několika klíčových 
ekosystémových služeb a biologickou 
rozmanitost a zvyšuje zranitelnost Evropy 
vůči změně klimatu a přírodním 
katastrofám. Zároveň je příčinou 
znehodnocování půdy a dezertifikace. Více 
než 25 % území EU je zasaženo vodní 
erozí půdy, která poškozuje funkce půdy a 
ovlivňuje jakost sladké vody. Trvalými 
problémy jsou i kontaminace a zakrývání 
půdy. Má se za to, že kontaminováno je 
více než půl milionu lokalit v celé EU a že 
dokud nebudou zjištěny a jako takové 
posouzeny, budou nadále představovat 
potenciálně závažná environmentální, 
ekonomická a sociální rizika, mj. i rizika 
pro zdraví. Každoročně je více než 1 000 
km² půdy zabráno pro obytné, průmyslové, 
dopravní nebo rekreační účely. Tyto 
dlouhodobé změny je obtížné či nákladné 
zvrátit a téměř vždy představují kompromis 
mezi různými společenskými, 
ekonomickými a environmentálními 
potřebami. Územní rozhodnutí členských 
států o využívání půdy by měla být více 
udržitelná, zejména by měla být v úvahu 
zachování biologické rozmanitosti a 
ochranu vod.

Or. en
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Pozměňovací návrh 171
Margrete Auken, Jo Leinen

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

22. Znehodnocování, fragmentace a 
neudržitelné využívání půdy v EU ohrožuje 
poskytování několika klíčových 
ekosystémových služeb a biologickou 
rozmanitost a zvyšuje zranitelnost Evropy 
vůči změně klimatu a přírodním 
katastrofám. Zároveň je příčinou 
znehodnocování půdy. Více než 25 % 
území EU je zasaženo vodní erozí půdy, 
která poškozuje funkce půdy a ovlivňuje 
jakost sladké vody. Trvalými problémy 
jsou i kontaminace a zakrývání půdy. Má 
se za to, že kontaminováno je více než půl 
milionu lokalit v celé EU a že dokud 
nebudou zjištěny a jako takové posouzeny, 
budou nadále představovat potenciálně 
závažná rizika pro životní prostředí a 
zdraví. Každoročně je více než 1 000 km² 
půdy zabráno pro obytné, průmyslové, 
dopravní nebo rekreační účely. Tyto 
dlouhodobé změny je obtížné či nákladné 
zvrátit a téměř vždy představují kompromis 
mezi různými společenskými, 
ekonomickými a environmentálními 
potřebami. Územní rozhodnutí členských 
států o využívání půdy by měla být více 
udržitelná.

22. Znehodnocování, fragmentace a 
neudržitelné využívání půdy v EU a mimo 
ni ohrožuje poskytování několika 
klíčových ekosystémových služeb a 
biologickou rozmanitost a zvyšuje 
zranitelnost Evropy vůči změně klimatu a 
přírodním katastrofám. Zároveň je příčinou
znehodnocování půdy a dezertifikace. Více 
než 25 % území EU je zasaženo vodní 
erozí půdy, která poškozuje funkce půdy a 
ovlivňuje jakost sladké vody. Trvalými 
problémy jsou i kontaminace a zakrývání 
půdy. Má se za to, že kontaminováno je 
více než půl milionu lokalit v celé EU a že 
dokud nebudou zjištěny a jako takové 
posouzeny, budou nadále představovat 
potenciálně závažná rizika pro životní 
prostředí a zdraví. Každoročně je více než 
1 000 km² půdy zabráno pro obytné, 
průmyslové, dopravní nebo rekreační 
účely. Tyto dlouhodobé změny je obtížné 
či nákladné zvrátit a téměř vždy 
představují kompromis mezi různými 
společenskými, ekonomickými a 
environmentálními potřebami. Územní 
rozhodnutí členských států o využívání 
půdy by měla být více udržitelná 
s ohledem na cíl, jímž je nulový zábor 
půdy v čistém vyjádření do roku 2050.

Or. en

Pozměňovací návrh 172
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 22
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

22. Znehodnocování, fragmentace a 
neudržitelné využívání půdy v EU ohrožuje 
poskytování několika klíčových 
ekosystémových služeb a biologickou 
rozmanitost a zvyšuje zranitelnost Evropy 
vůči změně klimatu a přírodním 
katastrofám. Zároveň je příčinou 
znehodnocování půdy. Více než 25 % 
území EU je zasaženo vodní erozí půdy, 
která poškozuje funkce půdy a ovlivňuje 
jakost sladké vody. Trvalými problémy 
jsou i kontaminace a zakrývání půdy. Má 
se za to, že kontaminováno je více než půl 
milionu lokalit v celé EU a že dokud 
nebudou zjištěny a jako takové posouzeny, 
budou nadále představovat potenciálně 
závažná rizika pro životní prostředí a
zdraví. Každoročně je více než 1 000 km² 
půdy zabráno pro obytné, průmyslové, 
dopravní nebo rekreační účely. Tyto 
dlouhodobé změny je obtížné či nákladné 
zvrátit a téměř vždy představují kompromis 
mezi různými společenskými, 
ekonomickými a environmentálními 
potřebami. Územní rozhodnutí členských 
států o využívání půdy by měla být více 
udržitelná.

22. Znehodnocování, fragmentace a 
neudržitelné využívání půdy v EU ohrožuje 
poskytování několika klíčových 
ekosystémových služeb a biologickou 
rozmanitost a zvyšuje zranitelnost Evropy 
vůči změně klimatu a přírodním 
katastrofám. Zároveň je příčinou 
znehodnocování půdy. Více než 25 % 
území EU je zasaženo vodní erozí půdy, 
která poškozuje funkce půdy a ovlivňuje 
jakost sladké vody. Trvalými problémy 
jsou i kontaminace a zakrývání půdy. Má 
se za to, že kontaminováno je více než půl 
milionu lokalit v celé EU a že dokud 
nebudou zjištěny a jako takové posouzeny, 
budou nadále představovat potenciálně 
závažná environmentální, ekonomická a 
sociální rizika, mj. i rizika pro zdraví.
Každoročně je více než 1 000 km² půdy 
zabráno pro obytné, průmyslové, dopravní 
nebo rekreační účely. Tyto dlouhodobé 
změny je obtížné či nákladné zvrátit a 
téměř vždy představují kompromis mezi 
různými společenskými, ekonomickými a 
environmentálními potřebami. Územní 
rozhodnutí členských států o využívání 
půdy by měla být více udržitelná.

Or. en

Pozměňovací návrh 173
Christa Klaß, Britta Reimers, Esther de Lange

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

22. Znehodnocování, fragmentace a 
neudržitelné využívání půdy v EU ohrožuje 
poskytování několika klíčových 
ekosystémových služeb a biologickou
rozmanitost a zvyšuje zranitelnost Evropy 

22. Znehodnocování, fragmentace a 
neudržitelné využívání půdy v EU ohrožuje 
poskytování několika klíčových 
ekosystémových služeb a biologickou 
rozmanitost a zvyšuje zranitelnost Evropy 
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vůči změně klimatu a přírodním 
katastrofám. Zároveň je příčinou 
znehodnocování půdy. Více než 25 % 
území EU je zasaženo vodní erozí půdy, 
která poškozuje funkce půdy a ovlivňuje 
jakost sladké vody. Trvalými problémy 
jsou i kontaminace a zakrývání půdy. Má 
se za to, že kontaminováno je více než půl 
milionu lokalit v celé EU a že dokud 
nebudou zjištěny a jako takové posouzeny, 
budou nadále představovat potenciálně 
závažná rizika pro životní prostředí a 
zdraví. Každoročně je více než 1 000 km² 
půdy zabráno pro obytné, průmyslové, 
dopravní nebo rekreační účely. Tyto 
dlouhodobé změny je obtížné či nákladné 
zvrátit a téměř vždy představují kompromis 
mezi různými společenskými, 
ekonomickými a environmentálními 
potřebami. Územní rozhodnutí členských 
států o využívání půdy by měla být více 
udržitelná.

vůči změně klimatu a přírodním 
katastrofám. Zároveň je příčinou 
znehodnocování půdy. Více než 25 % 
území EU je zasaženo vodní erozí půdy, 
která poškozuje funkce půdy a ovlivňuje 
jakost sladké vody. Trvalými problémy 
jsou i kontaminace a zakrývání půdy. Má 
se za to, že kontaminováno je více než půl 
milionu lokalit v celé EU a že dokud 
nebudou zjištěny a jako takové posouzeny, 
budou nadále představovat potenciálně 
závažná rizika pro životní prostředí a 
zdraví. Každoročně je více než 1 000 km² 
půdy zabráno pro obytné, průmyslové, 
dopravní nebo rekreační účely. Tyto 
dlouhodobé změny je obtížné či nákladné 
zvrátit a téměř vždy představují kompromis 
mezi různými společenskými, 
ekonomickými a environmentálními 
potřebami. Územní rozhodnutí členských 
států o využívání půdy by měla být více 
udržitelná.

S cílem řešit tento vážný problém 
zakrývání půdy by měly mít členské státy 
EU povinnost učinit kroky směřující k 
omezení plochy půdy, která je zastavěná, a 
zachovat zemědělskou půdu využívanou k 
produkci potravin, krmiv a obnovitelných 
surovin.

Or. de

Pozměňovací návrh 174
Anja Weisgerber

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

23. Aby se podařilo zmírnit 
nejvýznamnější tlaky činnosti člověka na 
půdu, zeminu a jiné ekosystémy v Evropě, 
budou přijata opatření k tomu, aby se 
v rozhodnutích o využívání půdy věnovala 

vypouští se
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na všech příslušných úrovních dostatečná 
pozornost environmentálním, 
ekonomickým a sociálním dopadům.
Výsledek summitu Rio+20 volá po „světě 
neutrálním ve vztahu ke znehodnocování 
půdy“. EU a členské státy by měly zvážit, 
jak nejlépe takovýto závazek uvést v rámci 
svých příslušných pravomocí do praxe a 
jak nejlépe řešit otázky kvality půdy 
v závazném právním rámci42. Cíle budou 
stanoveny i pro udržitelné využívání půdy 
a zeminy.
__________________
42 KOM(2006) 232 (Úř. věst. C 332 ze dne 
30.12.2006) navrhuje směrnici o zřízení 
rámce pro ochranu půdy a o změně 
směrnice 2004/35/ES.

Or. de

Odůvodnění

Ochrany půdy lze dosáhnout efektivněji, účinněji a s menší byrokratickou zátěží na místní, 
regionální a vnitrostátní úrovni než na úrovni Unie. Závazná právní ustanovení EU by nebyla 
v souladu se zásadou subsidiarity.

Pozměňovací návrh 175
Christa Klaß, Britta Reimers

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

23. Aby se podařilo zmírnit 
nejvýznamnější tlaky činnosti člověka na 
půdu, zeminu a jiné ekosystémy v Evropě, 
budou přijata opatření k tomu, aby se 
v rozhodnutích o využívání půdy věnovala 
na všech příslušných úrovních dostatečná 
pozornost environmentálním, 
ekonomickým a sociálním dopadům.
Výsledek summitu Rio+20 volá po „světě 
neutrálním ve vztahu ke znehodnocování 
půdy“. EU a členské státy by měly zvážit, 
jak nejlépe takovýto závazek uvést v rámci 
svých příslušných pravomocí do praxe a 

23. Aby se podařilo zmírnit 
nejvýznamnější tlaky činnosti člověka na 
půdu, zeminu a jiné ekosystémy v Evropě, 
budou na vnitrostátní úrovni přijata 
opatření k tomu, aby se v rozhodnutích o 
využívání půdy věnovala na všech 
příslušných úrovních dostatečná pozornost 
environmentálním, ekonomickým a 
sociálním dopadům. Výsledek summitu 
Rio+20 volá po „světě neutrálním ve 
vztahu ke znehodnocování půdy“.
Takovýto závazek by bylo možné nejlépe 
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jak nejlépe řešit otázky kvality půdy 
v závazném právním rámci42. Cíle budou 
stanoveny i pro udržitelné využívání půdy 
a zeminy.

naplnit na vnitrostátní úrovni.

V souladu se zásadou subsidiarity lze 
nejlépe řešit otázky kvality půdy v 
závazných právních rámcích na 
vnitrostátní úrovni. Cíle budou stanoveny i 
pro udržitelné využívání půdy a zeminy.

Or. de

Pozměňovací návrh 176
Matthias Groote

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

23. Aby se podařilo zmírnit 
nejvýznamnější tlaky činnosti člověka na 
půdu, zeminu a jiné ekosystémy v Evropě, 
budou přijata opatření k tomu, aby se 
v rozhodnutích o využívání půdy věnovala 
na všech příslušných úrovních dostatečná 
pozornost environmentálním, 
ekonomickým a sociálním dopadům.
Výsledek summitu Rio+20 volá po „světě 
neutrálním ve vztahu ke znehodnocování 
půdy“. EU a členské státy by měly zvážit, 
jak nejlépe takovýto závazek uvést v rámci 
svých příslušných pravomocí do praxe a 
jak nejlépe řešit otázky kvality půdy 
v závazném právním rámci42. Cíle budou 
stanoveny i pro udržitelné využívání půdy 
a zeminy.

23. Aby se podařilo zmírnit 
nejvýznamnější tlaky činnosti člověka na 
půdu, zeminu a jiné ekosystémy v Evropě, 
budou přijata opatření k tomu, aby se 
v rozhodnutích o využívání půdy věnovala 
na všech příslušných úrovních dostatečná 
pozornost environmentálním, 
ekonomickým a sociálním dopadům.
Výsledek summitu Rio+20 volá po „světě 
neutrálním ve vztahu ke znehodnocování 
půdy“. EU a členské státy by měly 
naléhavě zvážit, jak nejlépe takovýto 
závazek uvést v rámci svých příslušných 
pravomocí do praxe. Udržitelné využívání 
půdy a zeminy musí být nedílnou součástí 
závazného souboru evropských pravidel 
pro ochranu a udržitelné využívání půdy.
Jelikož je ochrana půdy nerozlučně spjata 
s ochranou životního prostředí a 
ochranou klimatu, je přijetí závazných 
pravidel platných v celé EU zásadní pro 
dosažení cílů EU ve vztahu ke klimatu, 
pro ochranu biologické rozmanitosti a 
zachování produktivity zemědělství.
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Or. de

Pozměňovací návrh 177
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

23. Aby se podařilo zmírnit 
nejvýznamnější tlaky činnosti člověka na 
půdu, zeminu a jiné ekosystémy v Evropě, 
budou přijata opatření k tomu, aby se 
v rozhodnutích o využívání půdy věnovala 
na všech příslušných úrovních dostatečná 
pozornost environmentálním, 
ekonomickým a sociálním dopadům.
Výsledek summitu Rio+20 volá po „světě
neutrálním ve vztahu ke znehodnocování 
půdy“. EU a členské státy by měly zvážit, 
jak nejlépe takovýto závazek uvést v rámci 
svých příslušných pravomocí do praxe a 
jak nejlépe řešit otázky kvality půdy 
v závazném právním rámci. Cíle budou 
stanoveny i pro udržitelné využívání půdy 
a zeminy.

23. Aby se podařilo zmírnit 
nejvýznamnější tlaky činnosti člověka na 
půdu, zeminu a jiné ekosystémy v Evropě, 
budou přijata opatření k tomu, aby se 
v rozhodnutích o využívání půdy věnovala 
na všech příslušných úrovních dostatečná 
pozornost environmentálním, 
ekonomickým a sociálním dopadům.
Výsledek summitu Rio+20 volá po „světě 
neutrálním ve vztahu ke znehodnocování 
půdy“. EU a členské státy by měly 
přijmout opatření s cílem řešit otázky 
kvality půdy v závazném právním rámci 
Cíle budou stanoveny i pro udržitelné 
využívání půdy a zeminy.

Or. es

Pozměňovací návrh 178
Margrete Auken, Jo Leinen

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

23. Aby se podařilo zmírnit 
nejvýznamnější tlaky činnosti člověka na 
půdu, zeminu a jiné ekosystémy v Evropě, 
budou přijata opatření k tomu, aby se 
v rozhodnutích o využívání půdy věnovala 
na všech příslušných úrovních dostatečná 
pozornost environmentálním, 
ekonomickým a sociálním dopadům.

23. Aby se podařilo zmírnit 
nejvýznamnější tlaky činnosti člověka na 
půdu, zeminu a jiné ekosystémy v Evropě, 
budou přijata opatření k tomu, aby se 
v rozhodnutích o využívání půdy věnovala 
na všech příslušných úrovních dostatečná 
pozornost environmentálním, 
ekonomickým a sociálním dopadům.
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Výsledek summitu Rio+20 volá po „světě 
neutrálním ve vztahu ke znehodnocování 
půdy“. EU a členské státy by měly zvážit, 
jak nejlépe takovýto závazek uvést v rámci 
svých příslušných pravomocí do praxe a 
jak nejlépe řešit otázky kvality půdy 
v závazném právním rámci. Cíle budou 
stanoveny i pro udržitelné využívání půdy 
a zeminy.

Výsledek summitu Rio+20 s vědomím 
ekonomického a sociálního významu 
řádného hospodaření s půdou volá po 
„světě neutrálním ve vztahu ke 
znehodnocování půdy“. EU a členské státy 
by měly zajistit, aby byl takovýto závazek 
uveden v rámci jejich příslušných 
pravomocí do praxe a byly řešeny otázky 
kvality půdy v závazném právním rámci, 
přičemž by se měly přiklonit ke Komisí 
předloženému návrhu směrnice o zřízení 
rámce pro ochranu půdy. Cíle budou 
stanoveny i pro udržitelné využívání půdy 
a zeminy.

Or. en

Pozměňovací návrh 179
Richard Seeber, Peter Liese

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

23. Aby se podařilo zmírnit 
nejvýznamnější tlaky činnosti člověka na 
půdu, zeminu a jiné ekosystémy v Evropě, 
budou přijata opatření k tomu, aby se 
v rozhodnutích o využívání půdy věnovala 
na všech příslušných úrovních dostatečná 
pozornost environmentálním, 
ekonomickým a sociálním dopadům.
Výsledek summitu Rio+20 volá po „světě 
neutrálním ve vztahu ke znehodnocování 
půdy“. EU a členské státy by měly zvážit, 
jak nejlépe takovýto závazek uvést v rámci 
svých příslušných pravomocí do praxe a 
jak nejlépe řešit otázky kvality půdy 
v závazném právním rámci42. Cíle budou 
stanoveny i pro udržitelné využívání půdy 
a zeminy.

23. Aby se podařilo zmírnit 
nejvýznamnější tlaky činnosti člověka na 
půdu, zeminu a jiné ekosystémy v Evropě, 
budou přijata opatření k tomu, aby se 
v rozhodnutích o využívání půdy věnovala 
na všech příslušných úrovních dostatečná 
pozornost environmentálním, 
ekonomickým a sociálním dopadům.
Výsledek summitu Rio+20 volá po „světě 
neutrálním ve vztahu ke znehodnocování 
půdy“. EU a členské státy by měly zvážit, 
jak nejlépe takovýto závazek uvést v rámci 
svých příslušných pravomocí do praxe a 
jak nejlépe řešit otázky kvality půdy 
v rámci stávajícího právního rámce. Cíle 
budou stanoveny i pro udržitelné využívání 
půdy a zeminy.

__________________
42 KOM(2006) 232 (Úř. věst. C 332 ze dne 
30.12.2006) navrhuje směrnici o zřízení 
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rámce pro ochranu půdy a o změně 
směrnice 2004/35/ES.

Or. de

Pozměňovací návrh 180
Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

23. Aby se podařilo zmírnit 
nejvýznamnější tlaky činnosti člověka na 
půdu, zeminu a jiné ekosystémy v Evropě, 
budou přijata opatření k tomu, aby se 
v rozhodnutích o využívání půdy věnovala 
na všech příslušných úrovních dostatečná 
pozornost environmentálním, 
ekonomickým a sociálním dopadům.
Výsledek summitu Rio+20 volá po „světě 
neutrálním ve vztahu ke znehodnocování 
půdy“. EU a členské státy by měly zvážit, 
jak nejlépe takovýto závazek uvést v rámci 
svých příslušných pravomocí do praxe a 
jak nejlépe řešit otázky kvality půdy 
v závazném právním rámci. Cíle budou
stanoveny i pro udržitelné využívání půdy 
a zeminy.

23. Aby se podařilo zmírnit 
nejvýznamnější tlaky činnosti člověka na 
půdu, zeminu a jiné ekosystémy v Evropě, 
budou přijata opatření k tomu, aby se 
v rozhodnutích o využívání půdy věnovala 
na všech příslušných úrovních dostatečná 
pozornost environmentálním, 
ekonomickým a sociálním dopadům.
Výsledek summitu Rio+20 s vědomím 
ekonomického a sociálního významu 
řádného hospodaření s půdou volá po 
„světě neutrálním ve vztahu ke 
znehodnocování půdy“. EU a členské státy 
by měly by měly zvážit, jak nejlépe 
takovýto závazek uvést v rámci svých 
příslušných pravomocí do praxe a jak 
nejlépe řešit otázky kvality půdy s 
použitím přístupu založeného na riziku 
v závazném právním rámci, přičemž by 
měly vycházet z relevantních aspektů 
Komisí předloženého návrhu směrnice o 
zřízení rámce pro ochranu půdy a o 
změně směrnice 2004/35/ES. Měly by být 
stanoveny cíle i pro udržitelné využívání 
půdy a zeminy.

Or. en

Pozměňovací návrh 181
Esther de Lange

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 23
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

23. Aby se podařilo zmírnit 
nejvýznamnější tlaky činnosti člověka na 
půdu, zeminu a jiné ekosystémy v Evropě, 
budou přijata opatření k tomu, aby se 
v rozhodnutích o využívání půdy věnovala 
na všech příslušných úrovních dostatečná 
pozornost environmentálním, 
ekonomickým a sociálním dopadům.
Výsledek summitu Rio+20 volá po „světě 
neutrálním ve vztahu ke znehodnocování 
půdy“. EU a členské státy by měly zvážit, 
jak nejlépe takovýto závazek uvést v rámci 
svých příslušných pravomocí do praxe a 
jak nejlépe řešit otázky kvality půdy 
v závazném právním rámci. Cíle budou 
stanoveny i pro udržitelné využívání půdy 
a zeminy.

23. Aby se podařilo zmírnit 
nejvýznamnější tlaky činnosti člověka na 
půdu, zeminu a jiné ekosystémy v Evropě, 
budou přijata opatření k tomu, aby se 
v rozhodnutích o využívání půdy věnovala 
na všech příslušných úrovních dostatečná 
pozornost environmentálním, 
ekonomickým a sociálním dopadům.
Výsledek summitu Rio+20 volá po „světě 
neutrálním ve vztahu ke znehodnocování 
půdy“. EU a členské státy by měly zvážit, 
jak nejlépe takovýto závazek uvést v rámci 
svých příslušných pravomocí do praxe a 
jak nejlépe řešit otázky kvality půdy.

Or. nl

Pozměňovací návrh 182
Anja Weisgerber, Esther de Lange

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 23 – poznámka pod čarou 42

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

42. KOM(2006) 232 (Úř. věst. C 332 ze dne 
30.12.2006) navrhuje směrnici o zřízení 
rámce pro ochranu půdy a o změně 
směrnice 2004/35/ES.

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Ochrany půdy lze dosáhnout efektivněji, účinněji a s menší byrokratickou zátěží na místní, 
regionální a vnitrostátní úrovni než na úrovni Unie. Závazná právní ustanovení EU by nebyla 
v souladu se zásadou subsidiarity.


