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Pozmeňujúci návrh 76
Anna Rosbach

Návrh legislatívneho uznesenia
Citácia 5a (nová)

Návrh legislatívneho uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom sa svoje uznesenie 
z 19. januára 2012 k téme Ako 
predchádzať plytvaniu potravinami:
stratégie pre efektívnejší potravinový 
reťazec v EÚ1 (2011/2175(INI),
__________________
1Prijaté texty, P7_TA(2012)0014.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 77
Giancarlo Scottà

Návrh rozhodnutia
Hlava

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Návrh Návrh
ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO 
PARLAMENTU A RADY

ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO 
PARLAMENTU A RADY

o všeobecnom environmentálnom akčnom 
programe Únie do roku 2020

o všeobecnom environmentálnom akčnom 
programe Únie do roku 2020

„Dobrý život v rámci možností našej 
planéty“

„Dobrý život na našej planéte“

(Text s významom pre EHP) (Text s významom pre EHP)

(Tento pozmeňujúci návrh platí v celom 
znení)

Or. it

Odôvodnenie

Názov programu Komisie znie vedecko-fantasticky, pričom program by mal ponúknuť reálne 
riešenia „pozemských” problémov.
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Pozmeňujúci návrh 78
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 6a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6a) Súčasné a budúce environmentálne 
politiky, pokiaľ sa vykonávajú účinne, sú 
kľúčové pre zabezpečenie vysokej 
zamestnanosti, konkurencieschopného 
hospodárstva, sociálnej stability a 
bohatého a zdravého životného prostredia.

Or. en

Odôvodnenie

Ako sa zdôrazňuje vo viacerých častiach tohto dokumentu, environmentálne politiky sú 
ústredné na zabezpečenie vysokej zamestnanosti, konkurencieschopného hospodárstva, 
sociálnej stability a bohatého a zdravého životného prostredia EÚ v budúcnosti. Tieto výhody 
environmentálnych politík sú zhrnuté a vyjasnené v tomto pozmeňujúcom návrhu.

Pozmeňujúci návrh 79
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) Je nevyhnutné, aby sa prioritné ciele 
Únie na rok 2020 stanovili z hľadiska 
dlhodobej vízie do roku 2050. Nový 
program by mal vychádzať z politických 
iniciatív v rámci stratégie Európa 20204

vrátane klimaticko-energetického balíka5

EÚ, plánu prechodu na nízkouhlíkové 
hospodárstvo v roku 20506, stratégie EÚ 
v oblasti biodiverzity do roku 20207, plánu 
pre Európu8 efektívne využívajúcu zdroje a
hlavnej iniciatívy Inovácia v Únii9.

(7) Je nevyhnutné, aby sa prioritné ciele 
Únie na rok 2020 stanovili z hľadiska 
dlhodobej vízie do roku 2050. Nový 
program by mal vychádzať z už prijatých 
politických iniciatív v rámci stratégie 
Európa 20204 vrátane klimaticko-
energetického balíka5 EÚ, stratégie EÚ 
v oblasti biodiverzity do roku 20207, plánu 
pre Európu8 efektívne využívajúcu zdroje a
hlavnej iniciatívy Inovácia v Únii9, ako aj z  
návrhu Európskej komisie rámca pre 
politiky v oblasti klímy a energetiky na rok 
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2030.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 80
João Ferreira

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) Je nevyhnutné, aby sa prioritné ciele 
Únie na rok 2020 stanovili z hľadiska 
dlhodobej vízie do roku 2050. Nový 
program by mal vychádzať z politických 
iniciatív v rámci stratégie Európa 2020 
vrátane klimaticko-energetického balíka
EÚ, plánu prechodu na nízkouhlíkové 
hospodárstvo v roku 2050, stratégie EÚ 
v oblasti biodiverzity do roku 2020, plánu
pre Európu efektívne využívajúcu zdroje a 
hlavnej iniciatívy Inovácia v Únii.

(7) Je nevyhnutné, aby sa prioritné ciele 
Únie na rok 2020 stanovili z hľadiska 
dlhodobej vízie do roku 2050. Nový 
program by mal vychádzať z politických 
iniciatív, ktoré sa nezakladajú na trhových 
riešeniach v oblasti životného prostredia
v rámci stratégie Európa 2020, ako sú
klimaticko-energetický balík EÚ, plán
prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo 
v roku 2050, stratégia EÚ v oblasti 
biodiverzity do roku 2020, plán pre Európu 
efektívne využívajúcu zdroje a hlavná 
iniciatíva Inovácia v Únii.

Or. pt

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

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Program by mal pomôcť dosiahnuť 
ciele v oblasti životného prostredia, ktoré 
už Únia schválila.

(8) Program by mal pomôcť dosiahnuť 
ciele v oblasti životného prostredia, ktoré 
už Únia schválila, a určiť politické oblasti, 
v ktorých treba stanoviť ďalšie ciele.

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

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) Únia odsúhlasila dosiahnuť do roku 
2020 zníženie emisií skleníkových plynov 
(ESP) v EÚ najmenej o 20 % (30 % za 
predpokladu, že ostatné vyspelé krajiny sa 
zaviažu k porovnateľnému zníženiu ESP 
a že rozvojové krajiny sa zaviažu prispieť 
primerane svojim povinnostiam 
a schopnostiam), zabezpečiť, aby do roku 
2020 20 % spotreby energie pochádzalo 
z obnoviteľných zdrojov, a zlepšením 
energetickej účinnosti dosiahnuť zníženie 
využívania primárnej energie o 20 % oproti 
predpokladaným úrovniam10.

(9) Únia odsúhlasila dosiahnuť do roku 
2020 zníženie emisií skleníkových plynov 
(ESP) v EÚ najmenej o 20 % (30 % za 
predpokladu, že ostatné vyspelé krajiny sa 
zaviažu k porovnateľnému zníženiu ESP 
a že rozvojové krajiny sa zaviažu prispieť 
primerane svojim povinnostiam 
a schopnostiam), zabezpečiť, aby do roku 
2020 20 % spotreby energie pochádzalo 
z obnoviteľných zdrojov, a zlepšením 
energetickej účinnosti dosiahnuť zníženie 
využívania primárnej energie o 20 % oproti 
predpokladaným úrovniam10. Tieto 
záväzky by sa mali aj naďalej realizovať 
na základe súčasného rámca v oblasti 
klimatickej a energetickej politiky, ktorým 
sa stanovujú záväzné ciele pre rok 2030, 
aby sa zabezpečilo dosiahnutie 
dlhodobých cieľov politiky v oblasti klímy 
nákladovo efektívnym spôsobom.

Or. de

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

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) Únia odsúhlasila zastaviť do roku 
2020 stratu biodiverzity a degradáciu 
ekosystémových služieb v EÚ a obnoviť 
ich v čo najväčšej možnej miere a zároveň 
zvýšiť príspevok EÚ k zamedzeniu straty 
biodiverzity v celosvetovom meradle11 ;

(10) Únia odsúhlasila zastaviť do roku 
2020 stratu biodiverzity a degradáciu 
ekosystémových služieb v EÚ a obnoviť 
ich v čo najväčšej možnej miere a zároveň 
zvýšiť príspevok EÚ k zamedzeniu straty 
biodiverzity v celosvetovom meradle11 , 
ako aj k dlhodobej vízii, že do roku 2050 
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budú služby v oblasti biodiverzity a 
ekosystémové služby, ktoré Európska únia 
poskytuje, teda jej prírodný kapitál, 
chránené, cenené a náležite obnovené z 
dôvodu vlastnej hodnoty biodiverzity a z 
dôvodu ich kľúčového  prínosu k 
blahobytu ľudí a hospodárskej prosperite;

Or. en

Odôvodnenie

Zohľadnenie oznámenia Komisie (COM(2011) 244), záverov Rady z 25., 26. mája a 23. júna 
2011 a pozície Európskeho parlamentu schválenej plénom v jeho správe Naše životné 
poistenie, náš prírodný kapitál:  stratégia EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2020 
(2011/2307).

Pozmeňujúci návrh 84
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19) Opatrenia na realizáciu týchto 
prioritných cieľov by sa mali prijať na 
rôznych úrovniach riadenia v súlade so 
zásadou subsidiarity.

(19) Opatrenia na realizáciu týchto 
prioritných cieľov by sa mali prijať na 
rôznych úrovniach riadenia v súlade so 
zásadou subsidiarity a posledným 
vedeckým vývojom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 85
Anja Weisgerber, Esther de Lange

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 19a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19a) Pri dosahovaní cieľa EÚ v oblasti 
biodiverzity zohráva zásadnú úlohu pôda.
Jej degradácia má v prvom rade miestne a 
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regionálne príčiny a vplyv. Zásada 
subsidiarity by sa mala preto dodržiavať.
Členské štáty sa vyzývajú, aby plnili svoju 
povinnosť týkajúcu sa zaručenia kvality 
pôdy a zachovania pôdy v dobrom stave.  
Členské štáty, ktoré nezaviedli právne 
predpisy na ochranu pôdy, sú vyzvané, 
aby zodpovedne pristupovali k svojim 
povinnostiam.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 86
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(20) Na zabezpečenie úspešnej realizácie 
programu a dosiahnutie jeho prioritných 
cieľov je dôležité zapojenie mimovládnych 
subjektov.

(20) Na zabezpečenie úspešnej realizácie 
programu a dosiahnutie jeho prioritných 
cieľov je dôležité zapojenie mimovládnych 
subjektov založené na transparentnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 87
João Ferreira, Sabine Wils

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(20) Na zabezpečenie úspešnej realizácie 
programu a dosiahnutie jeho prioritných 
cieľov je dôležité zapojenie mimovládnych 
subjektov.

(20) Na zabezpečenie úspešnej realizácie 
programu a dosiahnutie jeho prioritných 
cieľov je dôležitá spolupráca s
mimovládnymi subjektmi.

Or. pt
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Pozmeňujúci návrh 88
Anna Rosbach

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21) Strata biodiverzity a degradácia 
ekosystémov v Únii majú významné 
dôsledky pre životné prostredie a sú 
nákladné pre spoločnosť ako celok, najmä 
pre hospodárske subjekty v odvetviach, 
ktoré sú priamo závislé od ekosystémových 
služieb.

(21) Strata biodiverzity a degradácia 
ekosystémov v Únii majú nielen významné 
dôsledky pre životné prostredie a sú 
nákladné pre spoločnosť ako celok, najmä 
pre hospodárske subjekty v odvetviach, 
ktoré sú priamo závislé od ekosystémových 
služieb, ale aj pre budúce generácie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 89
João Ferreira

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21) Strata biodiverzity a degradácia 
ekosystémov v Únii majú významné 
dôsledky pre životné prostredie a sú 
nákladné pre spoločnosť ako celok, najmä 
pre hospodárske subjekty v odvetviach, 
ktoré sú priamo závislé od 
ekosystémových služieb.

(21) Strata biodiverzity a degradácia 
ekosystémov v Únii majú významné 
dôsledky pre životné prostredie a sú 
nákladné pre spoločnosť ako celok.

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 90
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 22
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(22) Existuje značný priestor na znižovanie 
emisií skleníkových plynov a zvyšovanie 
efektívnosti využívania zdrojov v Únii. To 
zmierni tlak na životné prostredie 
a povedie k väčšej konkurencieschopnosti 
a novým zdrojom rastu a zamestnanosti 
prostredníctvom úspor nákladov, ktoré sa 
dosiahnu vyššou účinnosťou, 
komercializáciou inovácií a lepším 
hospodárením so zdrojmi počas celého ich 
životného cyklu.

(22) Existuje značný priestor na znižovanie 
emisií skleníkových plynov a zvyšovanie 
efektívnosti využívania energie a zdrojov 
v Únii. To zmierni tlak na životné 
prostredie a povedie k väčšej
konkurencieschopnosti a novým zdrojom 
rastu a zamestnanosti prostredníctvom 
úspor nákladov, ktoré sa dosiahnu vyššou 
účinnosťou, komercializáciou inovácií 
a lepším hospodárením so zdrojmi počas 
celého ich životného cyklu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 91
Dan Jørgensen

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 22a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(22a) Degradácia morského prostredia aj 
z dôvodu okysľovania oceánov, odpad v 
mori a hluk v oceánoch predstavujú pre 
morské prostredie EÚ závažné hrozby.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 92
Anna Rosbach

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(23) Environmentálne problémy a vplyvy 
naďalej predstavujú významné riziká pre 
ľudské zdravie a blahobyt, pričom 
opatrenia na zlepšenie stavu životného 

(23) Environmentálne problémy a vplyvy 
stále viac predstavujú významné riziká pre 
ľudské zdravie a blahobyt, pričom 
opatrenia na zlepšenie stavu životného 
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prostredia môžu byť prospešné. prostredia môžu byť prospešné a mali by 
sa podporovať vo všetkých aspektoch 
politiky Európskej únie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 93
Zofija Mazej Kukovič

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(23) Environmentálne problémy a vplyvy 
naďalej predstavujú významné riziká pre 
ľudské zdravie a blahobyt, pričom 
opatrenia na zlepšenie stavu životného 
prostredia môžu byť prospešné.

(23) Environmentálne problémy a vplyvy 
čoraz viac predstavujú významné riziká pre 
ľudské zdravie a blahobyt, najmä pokiaľ 
ide o kvalitu a bezpečnosť dodávok 
potravín, pričom opatrenia na zlepšenie 
stavu životného prostredia môžu byť 
prospešné.

Or. en

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

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 23a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(23a) Politika Únie v oblasti zmeny klímy 
musí byť komplexná a uznať, že na ceste 
do roku 2050 musia k boju proti zmene 
klímy prispievať všetky hospodárske 
odvetvia. Okrem opatrení v odvetviach, 
ktoré už patria do systému pre 
obchodovanie s emisiami, sú potrebné 
ďalšie kroky na zaistenie nákladovo 
efektívneho znižovania emisií, na ktoré sa 
vzťahuje rozhodnutie o spoločnom úsilí, a 
to tak, aby sa stimulovali ekologické 
investície a podporila zmena v správaní 
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spotrebiteľov a ostatných zúčastnených 
strán.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 95
Anna Rosbach

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(24) Úplné a jednotné vykonávanie 
environmentálneho acquis v celej Únii je 
dobrá investícia pre životné prostredie 
a ľudské zdravie a aj pre hospodárstvo.

(24) Úplné a jednotné vykonávanie 
environmentálneho acquis v celej Únii je 
dobrá investícia pre životné prostredie 
a ľudské zdravie, pre hospodárstvo i pre 
budúce generácie.

Or. en

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

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(24) Úplné a jednotné vykonávanie 
environmentálneho acquis v celej Únii je 
dobrá investícia pre životné prostredie 
a ľudské zdravie a aj pre hospodárstvo.

(24) Úplné a jednotné vykonávanie 
environmentálneho acquis v celej Únii je 
záväzok vyplývajúci zo zmluvy, ako aj
dobrá investícia pre životné prostredie 
a ľudské zdravie a aj pre hospodárstvo.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 97
Zofija Mazej Kukovič

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 24
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(24) Úplné a jednotné vykonávanie 
environmentálneho acquis v celej Únii je 
dobrá investícia pre životné prostredie 
a ľudské zdravie a aj pre hospodárstvo.

(24) Úplné a jednotné vykonávanie 
environmentálneho acquis v celej Únii je 
dobrá investícia pre životné prostredie, 
bezpečné dodávky potravín a ľudské 
zdravie a aj pre hospodárstvo.

Or. en

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

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 24a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(24a) Boli by prospešné ďalšie kroky na 
podporu udržateľnosti 
poľnohospodárstva. Väčší dôraz by sa mal 
klásť na zlepšenie kvality pôdy 
prostredníctvom striedania plodín, 
využívania strukovín, ekologického 
hnojiva a integrovaných systémov 
pestovania plodín a chovu hospodárskych 
zvierat. Využívanie a znečisťovanie vôd by 
sa mohlo obmedziť chovom zvierat v 
zmiešaných systémoch a na pastvinách, 
nie v priemyselných systémoch.  
Biodiverzita by sa mohla podporovať 
menej intenzívnym poľnohospodárstvom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 99
Anna Rosbach

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 25
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(25) Politika Únie v oblasti životného 
prostredia by mala naďalej vychádzať zo 
spoľahlivej vedomostnej základne.

(25) Politika Únie v oblasti životného 
prostredia by mala naďalej vychádzať zo 
spoľahlivej vedomostnej základne, preto 
by sa úspory rozpočtu Únie, pokiaľ 
možno, nemali týkať výskumných fondov.

Or. en

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

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(25) Politika Únie v oblasti životného 
prostredia by mala naďalej vychádzať zo 
spoľahlivej vedomostnej základne.

(25) Politika Únie v oblasti životného 
prostredia by mala naďalej vychádzať zo 
spoľahlivej vedomostnej a faktickej
základne a reagovať na nové vedecké 
zistenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 101
Karl-Heinz Florenz

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(26) Ciele týkajúce sa životného prostredia 
by mali byť podporované primeranými 
investíciami.

(26) Ciele týkajúce sa životného prostredia 
by mali byť podporované primeranými 
investíciami, najmä v oblasti nakladania s 
odpadom, zameraním sa na podporu zo 
štrukturálnych fondov EÚ v súlade s 
rámcovou smernicou o odpade. Mali by sa 
preto prioritne poskytnúť finančné 
prostriedky EÚ na činnosti, ktoré sú v 
hierarchii spracovania odpadov vyššie 



AM\931263SK.doc 15/71 PE508.007v01-00

SK

(napr. recyklačné zariadenie by malo mať 
prednosť pred odstraňovaním odpadu).

Or. de

Pozmeňujúci návrh 102
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(26) Ciele týkajúce sa životného prostredia 
by mali byť podporované primeranými 
investíciami.

(26) Ciele týkajúce sa životného prostredia 
by mali byť podporované primeranými 
investíciami a malo by sa podporovať 
využívanie verejno-súkromných 
partnerstiev.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 103
Anna Rosbach

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(27) Na zníženie tlakov na životné 
prostredie, ktoré vyplývajú z politiky 
a činnosti iných odvetví a na dosiahnutie 
cieľov súvisiacich so životným prostredím 
a s klímou je nevyhnutné začlenenie 
environmentálnej problematiky.

(27) Na zníženie tlakov na životné 
prostredie, ktoré vyplývajú z politiky 
a činnosti iných odvetví, a na dosiahnutie 
cieľov súvisiacich so životným prostredím 
a s klímou je nevyhnutné začlenenie 
environmentálnej problematiky do 
všetkých oblastí politík.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 104
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
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Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 27a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(27a) V EÚ ako celku ešte nebolo 
vypracované žiadne primerané 
ustanovenie na účinné a spravodlivé 
zapojenie verejnosti do riešenia 
environmentálnych problémov, najmä 
prostredníctvom posudzovania vplyvu na 
životné prostredie.

Or. lt

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

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 30

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(30) Nový všeobecný akčný program ako 
súčasť nadväzných krokov po konferencii 
Organizácie spojených národov o trvalo 
udržateľnom rozvoji (samit RIO+20) by 
mal podporovať medzinárodné
a regionálne procesy, ktorých cieľom je 
zmeniť globálne hospodárstvo na 
inkluzívne ekologické hospodárstvo 
v kontexte trvalo udržateľného rozvoja 
a znižovania chudoby.

(30) Nový všeobecný akčný program by 
mal podporovať plnenie záväzkov 
prijatých na konferencii Organizácie 
spojených národov o trvalo udržateľnom 
rozvoji v roku 2012 (samit RIO+20) v EÚ 
a na medzinárodnej úrovni, ktorých 
cieľom je zmeniť globálne hospodárstvo na 
inkluzívne ekologické hospodárstvo 
v kontexte trvalo udržateľného rozvoja 
a znižovania chudoby

Or. en

Pozmeňujúci návrh 106
Karl-Heinz Florenz

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 33a (nové)



AM\931263SK.doc 17/71 PE508.007v01-00

SK

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(33a) V súlade s oznámením Komisie 
(COM(2012)0095) a správou Európskeho 
parlamentu (2012/2104/INI) o zlepšení 
využitia potenciálu opatrení EÚ v oblasti 
životného prostredia: budovanie dôvery 
prostredníctvom rozširovania poznatkov 
a schopnosti reagovať, by sa mala 
venovať väčšia pozornosť vykonávaniu 
právnych predpisov EÚ v oblasti 
životného prostredia.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 107
Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola

Návrh rozhodnutia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) chrániť, zachovávať a zveľaďovať
prírodný kapitál Únie,

a) chrániť, zachovávať a podporovať 
udržateľné využívanie prírodného 
kapitálu Únie,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 108
Giancarlo Scottà

Návrh rozhodnutia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) prejsť v Únii na nízkouhlíkové 
ekologické a konkurencieschopné 
hospodárstvo efektívne využívajúce zdroje,

b) umožniť konkurencieschopné, cyklické, 
nízkouhlíkové hospodárstvo, ktoré
efektívne využíva zdroje a rešpektuje 
životné prostredie a ekosystémy;
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Or. it

Pozmeňujúci návrh 109
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič

Návrh rozhodnutia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) prejsť v Únii na nízkouhlíkové 
ekologické a konkurencieschopné 
hospodárstvo efektívne využívajúce zdroje,

b) prejsť v Únii na nízkouhlíkové 
ekologické, inovatívne
a konkurencieschopné hospodárstvo 
efektívne využívajúce zdroje,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 110
Jean-Pierre Audy

Návrh rozhodnutia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) prejsť v Únii na nízkouhlíkové 
ekologické a konkurencieschopné 
hospodárstvo efektívne využívajúce zdroje,

b) (Netýka sa slovenského znenia)

Or. fr

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

Návrh rozhodnutia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(e) zdokonaliť vedomostnú základňu pre 
politiku v oblasti životného prostredia,

e) zdokonaliť vedomostnú a faktickú 
základňu pre politiku v oblasti životného 
prostredia,
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 112
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Návrh rozhodnutia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(f) zabezpečiť investície do politiky 
v oblasti ochrany životného prostredia 
a klímy a správne stanoviť ceny,

f) zabezpečiť investície do politiky 
v oblasti ochrany životného prostredia 
a klímy,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 113
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič

Návrh rozhodnutia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(f) zabezpečiť investície do politiky 
v oblasti ochrany životného prostredia 
a klímy a správne stanoviť ceny,

f) zabezpečiť súkromné a verejné
investície do politiky v oblasti ochrany 
životného prostredia a klímy a správne 
stanoviť ceny,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 114
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Návrh rozhodnutia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(g) zlepšiť začlenenie problematiky 
životného prostredia a súdržnosť politík,

g) zlepšiť začlenenie problematiky 
životného prostredia, súdržnosť politík a 
zapojenie verejnosti do riešenia 
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environmentálnych problémov,

Or. lt

Pozmeňujúci návrh 115
João Ferreira

Návrh rozhodnutia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno ga (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ga) vytvoriť harmonický a udržateľný 
vzťah medzi prírodou a spoločnosťou;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 116
Zofija Mazej Kukovič

Návrh rozhodnutia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno ia (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(ia) maximalizovať dodávky zdravých 
potravín a prístup k nim;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 117
João Ferreira

Návrh rozhodnutia
Článok 2 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Program je založený na zásade 
znečisťovateľ platí, zásade predbežnej 
opatrnosti a prevencie a zásade nápravy 
znečisťovania priamo pri zdroji.

2. Program je založený na zásade 
predbežnej opatrnosti a prevencie a zásade 
nápravy znečisťovania priamo pri zdroji, 
pričom zásada hospodárskej demokracie 
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má vždy prednosť pred zákonmi trhu.

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 118
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh rozhodnutia
Článok 2 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Programom sa zaistí vysoká úroveň
ochrany životného prostredia, ako aj 
kvality života prostredníctvom 
spravodlivého a udržateľného blahobytu 
občanov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 119
Anna Rosbach

Návrh rozhodnutia
Článok 2 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Všetky opatrenia, činnosti a ciele 
stanovené v programe sa vykonávajú 
v súlade so zásadami inteligentnej 
regulácie a podľa potreby sa vykoná
komplexné posúdenie ich vplyvu.

3. Všetky opatrenia, činnosti a ciele 
stanovené v programe sa vykonávajú 
v súlade so zásadami inteligentnej 
regulácie, mali by vychádzať z riadnej 
vedy a podľa potreby by sa malo vykonať
komplexné posúdenie ich vplyvu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 120
Ewald Stadler

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. de

Pozmeňujúci návrh 121
Anna Rosbach

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 122
Anna Rosbach

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Politika Únie v oblasti životného 
prostredia stimuluje inovácie a investície 
do ekologických výrobkov a služieb, čím 
sa vytvárajú pracovné miesta a vývozné 
príležitosti. Postupné rozširovania 
Európskej únie prispeli k rozšíreniu 
vysokých štandardov ochrany životného 
prostredia na veľkú časť európskeho 
kontinentu a úsilie Únie prispelo 
k posilneniu medzinárodného záväzku 
bojovať proti zmene klímy a strate 
biodiverzity a k úspešnému celosvetovému 
úsiliu o odstránenie látok, ktoré 
poškodzujú ozónovú vrstvu, a olovnatých 
palív.

3. Politiky v oblasti životného prostredia 
členských štátov, ako aj Únie, stimulujú
inovácie a investície do ekologických 
výrobkov a služieb, čím sa vytvárajú 
pracovné miesta a vývozné príležitosti.
Postupné rozširovania Európskej únie 
prispeli k rozšíreniu vysokých štandardov 
ochrany životného prostredia na veľkú časť 
európskeho kontinentu a úsilie Únie 
prispelo k posilneniu medzinárodného 
záväzku bojovať proti zmene klímy a strate 
biodiverzity a k úspešnému celosvetovému 
úsiliu o odstránenie látok, ktoré 
poškodzujú ozónovú vrstvu, a olovnatých 
palív.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 123
Anna Rosbach

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Značný pokrok sa dosiahol aj 
v začleňovaní cieľov týkajúcich sa 
životného prostredia do iných politík 
a činností Únie. Reformovaná spoločná 
poľnohospodárska politika (SPP) od roku 

4. Značný pokrok sa dosiahol aj 
v začleňovaní cieľov týkajúcich sa 
životného prostredia do iných politík 
a činností Únie. Reformovaná spoločná 
poľnohospodárska politika (SPP) od roku 
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2003 spojila priame platby s požiadavkami 
na poľnohospodárov, aby udržiavali pôdu 
v dobrom poľnohospodárskom 
a ekologickom stave a aby dodržiavali 
príslušné právne predpisy v oblasti 
životného prostredia. Boj proti zmene 
klímy sa stal neoddeliteľnou súčasťou 
energetickej politiky a pokrok nastal aj 
v začlenení otázok, ktoré sa týkajú 
efektívneho využívania zdrojov, zmeny 
klímy a energetickej účinnosti, do ďalších 
kľúčových odvetví, ako sú doprava 
a stavebníctvo.

2003 spojila priame platby s požiadavkami 
na poľnohospodárov, aby udržiavali pôdu 
v dobrom poľnohospodárskom 
a ekologickom stave a aby dodržiavali 
príslušné právne predpisy v oblasti 
životného prostredia. Stále však zostáva 
široký priestor na zlepšenie, pokiaľ ide o 
ekologizáciu SPP. Boj proti zmene klímy 
sa stal neoddeliteľnou súčasťou 
energetickej politiky a pokrok nastal aj 
v začlenení otázok, ktoré sa týkajú 
efektívneho využívania zdrojov, zmeny 
klímy a energetickej účinnosti, do ďalších 
kľúčových odvetví, ako sú doprava 
a stavebníctvo.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 124
Giancarlo Scottà

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Značný pokrok sa dosiahol aj 
v začleňovaní cieľov týkajúcich sa 
životného prostredia do iných politík 
a činností Únie. Reformovaná spoločná 
poľnohospodárska politika (SPP) od roku 
2003 spojila priame platby s požiadavkami 
na poľnohospodárov, aby udržiavali pôdu 
v dobrom poľnohospodárskom 
a ekologickom stave a aby dodržiavali 
príslušné právne predpisy v oblasti 
životného prostredia. Boj proti zmene 
klímy sa stal neoddeliteľnou súčasťou 
energetickej politiky a pokrok nastal aj 
v začlenení otázok, ktoré sa týkajú 
efektívneho využívania zdrojov, zmeny 
klímy a energetickej účinnosti, do ďalších 
kľúčových odvetví, ako sú doprava 
a stavebníctvo.

4. Značný pokrok sa dosiahol aj 
v začleňovaní cieľov týkajúcich sa 
životného prostredia do iných politík 
a činností Únie. Reformovaná spoločná 
poľnohospodárska politika (SPP) od roku 
2003 spojila priame platby s požiadavkami 
na poľnohospodárov, aby udržiavali pôdu 
v dobrom poľnohospodárskom 
a ekologickom stave a aby dodržiavali 
príslušné právne predpisy v oblasti 
životného prostredia. Prispôsobovanie sa
zmene klímy sa stalo neoddeliteľnou 
súčasťou energetickej politiky a pokrok 
nastal aj v začlenení otázok, ktoré sa týkajú 
efektívneho využívania zdrojov, zmeny 
klímy a energetickej účinnosti, do ďalších 
kľúčových odvetví, ako sú doprava 
a stavebníctvo.

Or. it
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Pozmeňujúci návrh 125
Richard Seeber, Peter Liese

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Značný pokrok sa dosiahol aj 
v začleňovaní cieľov týkajúcich sa 
životného prostredia do iných politík 
a činností Únie. Reformovaná spoločná 
poľnohospodárska politika (SPP) od roku 
2003 spojila priame platby s požiadavkami 
na poľnohospodárov, aby udržiavali pôdu 
v dobrom poľnohospodárskom 
a ekologickom stave a aby dodržiavali 
príslušné právne predpisy v oblasti 
životného prostredia. Boj proti zmene 
klímy sa stal neoddeliteľnou súčasťou 
energetickej politiky a pokrok nastal aj 
v začlenení otázok, ktoré sa týkajú 
efektívneho využívania zdrojov, zmeny 
klímy a energetickej účinnosti, do ďalších
kľúčových odvetví, ako sú doprava 
a stavebníctvo.

4. Značný pokrok sa dosiahol aj 
v začleňovaní cieľov týkajúcich sa 
životného prostredia do iných politík 
a činností Únie. Reformovaná spoločná 
poľnohospodárska politika (SPP) od roku 
2003 spojila priame platby s požiadavkami 
na poľnohospodárov, aby udržiavali pôdu 
v dobrom poľnohospodárskom 
a ekologickom stave a aby dodržiavali 
príslušné právne predpisy v oblasti 
životného prostredia. Boj proti zmene 
klímy sa stal neoddeliteľnou súčasťou 
energetickej politiky a pokrok nastal aj 
v začlenení otázok, ktoré sa týkajú 
efektívneho využívania zdrojov, zmeny 
klímy a energetickej účinnosti, do ďalších 
kľúčových odvetví, ako sú doprava 
a stavebníctvo. V budúcnosti sa však musí 
väčšia pozornosť venovať účinnejšiemu 
uplatňovaniu podmienenosti.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 126
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Mnoho environmentálnych trendov 
v EÚ však naďalej vyvoláva znepokojenie, 
v neposlednom rade pre nedostatočné 
vykonávanie existujúcich právnych 
predpisov EÚ v oblasti životného 

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

prostredia. Iba 17 % druhov a biotopov, 
ktoré sú posudzované podľa smernice 
o biotopoch, je v dobrom stave 
a degradácia a strata prírodného kapitálu 
ohrozuje úsilie o dosiahnutie cieľov EÚ 
v oblasti biodiverzity. Znamená to vysoké 
súvisiace náklady, ktoré v našom 
hospodárskom ani sociálnom systéme 
doteraz neboli riadne vyhodnotené. Tridsať 
percent územia EÚ je veľmi rozdrobených, 
čo má nepriaznivý vplyv na spojitosť 
ekosystémov, ich zdravie a schopnosť 
poskytovať služby a životaschopné biotopy 
pre jednotlivé druhy. Hoci sa v EÚ 
dosiahol pokrok v oddeľovaní 
hospodárskeho rastu od emisií 
skleníkových plynov, využívania zdrojov 
a vplyvov na životné prostredie, 
využívanie zdrojov je stále v značnej miere 
neudržateľné a neefektívne, a s odpadom sa 
zatiaľ nenakladá náležitým spôsobom.
Výsledkom toho je, že podniky v EÚ 
prichádzajú o významné príležitosti, ktoré 
ponúka efektívne využívanie zdrojov 
z hľadiska konkurencieschopnosti, 
znižovania nákladov, zvyšovania 
produktivity a zabezpečenia dodávok.
Kvalita vody a úroveň znečistenia ovzdušia 
sú v mnohých častiach Európy ešte 
problematické a občania EÚ sú naďalej 
vystavovaní nebezpečným látkam, 
prípadne je ohrozované ich zdravie a dobré
životné podmienky. Neudržateľné 
využívanie krajiny vyčerpáva úrodnú pôdu, 
čo má nepriaznivý vplyv na potravinovú 
bezpečnosť a plnenie cieľov v oblasti 
biodiverzity. K degradácii pôdy dochádza 
naďalej do značnej miery nekontrolovane.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 127
Margrete Auken, Jo Leinen

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 5
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 128
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

5. Mnoho environmentálnych trendov 
v EÚ však naďalej vyvoláva znepokojenie, 
v neposlednom rade pre nedostatočné 
vykonávanie existujúcich právnych 
predpisov EÚ v oblasti životného 
prostredia. Iba 17 % druhov a biotopov, 
ktoré sú posudzované podľa smernice 
o biotopoch, je v dobrom stave 
a degradácia a strata prírodného kapitálu 
ohrozuje úsilie o dosiahnutie cieľov EÚ 
v oblasti biodiverzity a zmeny klímy.
Znamená to vysoké súvisiace náklady, 
ktoré v našom hospodárskom ani 
sociálnom systéme doteraz neboli riadne 
vyhodnotené. Tridsať percent územia EÚ 
je veľmi rozdrobených, čo má nepriaznivý 
vplyv na spojitosť ekosystémov, ich 
zdravie a schopnosť poskytovať služby 
a životaschopné biotopy pre jednotlivé 
druhy. Vo vodách EÚ stále hrozí morským 
biotopom a druhom úpadok a zánik z 
rôznych dôvodov spôsobených ľuďmi.
Hoci sa v EÚ dosiahol pokrok 
v oddeľovaní hospodárskeho rastu od 
emisií skleníkových plynov, využívania 
zdrojov a vplyvov na životné prostredie, 
využívanie zdrojov je stále v značnej miere 
neudržateľné a neefektívne, a s odpadom sa 
zatiaľ nenakladá náležitým spôsobom.
Výsledkom toho je, že podniky v EÚ 
prichádzajú o významné príležitosti, ktoré 
ponúka efektívne využívanie zdrojov 
z hľadiska konkurencieschopnosti, 
znižovania nákladov, zvyšovania 
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problematické a občania EÚ sú naďalej 
vystavovaní nebezpečným látkam, 
prípadne je ohrozované ich zdravie a dobré 
životné podmienky. Neudržateľné 
využívanie krajiny vyčerpáva úrodnú pôdu, 
čo má nepriaznivý vplyv na potravinovú 
bezpečnosť a plnenie cieľov v oblasti 
biodiverzity. K degradácii pôdy dochádza 
naďalej do značnej miery nekontrolovane.

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 129
Pavel Poc

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

5. Mnoho environmentálnych trendov 
v EÚ však naďalej vyvoláva znepokojenie, 
v neposlednom rade pre nedostatočné 
vykonávanie existujúcich právnych 
predpisov EÚ v oblasti životného 
prostredia. Iba 17 % druhov a biotopov, 
ktoré sú posudzované podľa smernice 
o biotopoch, je v dobrom stave 
a degradácia a strata prírodného kapitálu 
ohrozuje úsilie o dosiahnutie cieľov EÚ 
v oblasti biodiverzity a zmeny klímy. Z 
395 európskych domorodých druhov 
uvedených na červenej listine ohrozených 
druhov Medzinárodnej únie na ochranu 
prírody a prírodných zdrojov (IUCN) a 
označených za kriticky ohrozené, 110 je 
ohrozených z dôvodu invazívneho 
zamorenia cudzími druhmi. Znamená to 
vysoké súvisiace náklady, ktoré v našom 
hospodárskom ani sociálnom systéme 
doteraz neboli riadne vyhodnotené. Tridsať 
percent územia EÚ je veľmi rozdrobených, 
čo má nepriaznivý vplyv na spojitosť 
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využívanie zdrojov je stále v značnej miere 
neudržateľné a neefektívne, a s odpadom sa 
zatiaľ nenakladá náležitým spôsobom.
Výsledkom toho je, že podniky v EÚ 
prichádzajú o významné príležitosti, ktoré 
ponúka efektívne využívanie zdrojov 
z hľadiska konkurencieschopnosti, 
znižovania nákladov, zvyšovania 
produktivity a zabezpečenia dodávok.
Kvalita vody a úroveň znečistenia ovzdušia 
sú v mnohých častiach Európy ešte 
problematické a občania EÚ sú naďalej 
vystavovaní nebezpečným látkam, 
prípadne je ohrozované ich zdravie a dobré 
životné podmienky. Neudržateľné 
využívanie krajiny vyčerpáva úrodnú pôdu, 
čo má nepriaznivý vplyv na potravinovú 
bezpečnosť a plnenie cieľov v oblasti 
biodiverzity. K degradácii pôdy dochádza 
naďalej do značnej miery nekontrolovane.

ekosystémov, ich zdravie a schopnosť 
poskytovať služby a životaschopné biotopy 
pre jednotlivé druhy. Hoci sa v EÚ 
dosiahol pokrok v oddeľovaní 
hospodárskeho rastu od emisií 
skleníkových plynov, využívania zdrojov 
a vplyvov na životné prostredie, 
využívanie zdrojov je stále v značnej miere 
neudržateľné a neefektívne, a s odpadom sa 
zatiaľ nenakladá náležitým spôsobom.
Výsledkom toho je, že podniky v EÚ 
prichádzajú o významné príležitosti, ktoré 
ponúka efektívne využívanie zdrojov 
z hľadiska konkurencieschopnosti, 
znižovania nákladov, zvyšovania 
produktivity a zabezpečenia dodávok.
Kvalita vody a úroveň znečistenia ovzdušia 
sú v mnohých častiach Európy ešte 
problematické a občania EÚ sú naďalej 
vystavovaní nebezpečným látkam, 
prípadne je ohrozované ich zdravie a dobré 
životné podmienky. Neudržateľné 
využívanie krajiny vyčerpáva úrodnú pôdu, 
čo má nepriaznivý vplyv na potravinovú 
bezpečnosť a plnenie cieľov v oblasti 
biodiverzity. K degradácii pôdy dochádza 
naďalej do značnej miery nekontrolovane.

Or. en

Odôvodnenie

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.

Pozmeňujúci návrh 130
Ewald Stadler

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 5
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

5. Mnoho environmentálnych trendov 
v EÚ však naďalej vyvoláva znepokojenie, 
v neposlednom rade pre nedostatočné 
vykonávanie existujúcich právnych 
predpisov EÚ v oblasti životného 
prostredia. Iba 17 % druhov a biotopov, 
ktoré sú posudzované podľa smernice 
o biotopoch, je v dobrom stave 
a degradácia a strata prírodného kapitálu 
ohrozuje úsilie o dosiahnutie cieľov EÚ 
v oblasti biodiverzity a zmeny klímy.
Znamená to vysoké súvisiace náklady, 
ktoré v našom hospodárskom ani 
sociálnom systéme doteraz neboli riadne 
vyhodnotené, ani za predpokladu, že 
hodnotu prírody možno stanoviť. Navyše 
stále vôbec nie je jasné, do akej miery je 
zmena klímy spôsobená človekom a do 
akej miery sa klíma mení pod vplyvom 
prírodných faktorov. Tridsať percent 
územia EÚ je veľmi rozdrobených, čo má 
nepriaznivý vplyv na spojitosť 
ekosystémov, ich zdravie a schopnosť 
poskytovať služby a životaschopné biotopy 
pre jednotlivé druhy. Hoci sa v EÚ 
dosiahol pokrok v oddeľovaní 
hospodárskeho rastu od emisií 
skleníkových plynov, využívania zdrojov 
a vplyvov na životné prostredie, 
využívanie zdrojov je stále v značnej miere 
neudržateľné a neefektívne, a s odpadom sa 
zatiaľ nenakladá náležitým spôsobom.
Výsledkom toho je, že podniky v EÚ 
prichádzajú o významné príležitosti, ktoré 
ponúka efektívne využívanie zdrojov 
z hľadiska konkurencieschopnosti, 
znižovania nákladov, zvyšovania 
produktivity a zabezpečenia dodávok.
Kvalita vody a úroveň znečistenia ovzdušia 
sú v mnohých častiach Európy ešte 
problematické a občania EÚ sú naďalej 
vystavovaní nebezpečným látkam, 
prípadne je ohrozované ich zdravie a dobré 
životné podmienky. Neudržateľné 
využívanie krajiny vyčerpáva úrodnú pôdu, 
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čo má nepriaznivý vplyv na potravinovú 
bezpečnosť a plnenie cieľov v oblasti 
biodiverzity. K degradácii pôdy dochádza 
naďalej do značnej miery nekontrolovane.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 131
Anna Rosbach

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 132
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Zmena životného prostredia v EÚ je 
v čoraz väčšom rozsahu vyvolávaná 
vývojom, ktorý prebieha na globálnej 
úrovni, vrátane demografickej štruktúry, 
spotrebných a obchodných modelov 
a rýchleho technologického pokroku. Tento 
vývoj môže ponúkať významné príležitosti 
pre hospodársky rast a spoločenský 
blahobyt, ale zároveň predstavuje výzvy 
a vytvára neistoty pre hospodárstvo 
a spoločnosť EÚ a spôsobuje zhoršovanie 
životného prostredia na celom svete.

6. Zmena životného prostredia v EÚ je 
v čoraz väčšom rozsahu vyvolávaná 
vývojom, ktorý prebieha na globálnej 
úrovni, vrátane demografickej štruktúry, 
spotrebných a obchodných modelov 
a rýchleho technologického pokroku. Tento 
vývoj môže ponúkať významné príležitosti 
pre hospodársky rast a spoločenský 
blahobyt, ale zároveň predstavuje výzvy 
a vytvára neistoty pre hospodárstvo 
a spoločnosť EÚ, pokiaľ ide o zachovanie 
životné prostredia.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 133
Ewald Stadler

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 6a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6a. Medzinárodný rozmer 
environmentálnej politiky EÚ musí 
zahŕňať rokovania s ostatnými 
zoskupeniami štátov. Rozsah začlenenia 
environmentálnych cieľov do obchodnej 
politiky EÚ ešte nebol vyčerpaný.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 134
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. Rastúci globálny dopyt po výrobkoch 
a službách a čerpanie zdrojov spolu so 
súčasnými nehospodárnymi systémami 
výroby a spotreby vo svetovom 
hospodárstve zvyšujú ceny základných 
surovín, nerastov a energie, zhoršujú 
znečistenie životného prostredia, vytvárajú 
viac odpadu, zvyšujú globálne emisie 
skleníkových plynov a spôsobujú 
degradáciu pôdy, odlesňovanie a stratu 
biodiverzity. Takmer dve tretiny svetových 
ekosystémov upadajú a existujú dôkazy, že 
hranice možností našej planéty pre 
biodiverzitu, zmenu klímy a cyklus dusíka 
už boli prekročené. Je pravdepodobné, že 
pokiaľ nenastane významný pokrok 
v zlepšovaní efektívneho využívania 
zdrojov, do roku 2030 dosiahne globálny 
deficit zásob vody 40 %. Existuje takisto 
riziko, že zmena klímy tieto problémy len 
prehĺbi, čo si vyžiada vysoké náklady.
V roku 2011 mali katastrofy čiastočne 
spôsobené zmenou klímy za následok 
globálne ekonomické straty vo výške viac 
než 300 miliárd EUR. Organizácia pre 
hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) 

7. Rastúci globálny dopyt po výrobkoch 
a službách a čerpanie zdrojov spolu so 
súčasnými nehospodárnymi systémami 
výroby a spotreby vo svetovom 
hospodárstve zvyšujú ceny základných 
surovín, nerastov a energie, zhoršujú 
znečistenie životného prostredia, vytvárajú 
viac odpadu, zvyšujú globálne emisie 
skleníkových plynov a spôsobujú 
degradáciu pôdy, odlesňovanie a stratu 
biodiverzity. Takmer dve tretiny svetových 
ekosystémov upadajú a existujú dôkazy, že 
hranice možností našej planéty pre 
biodiverzitu, zmenu klímy a cyklus dusíka 
už boli prekročené. Je pravdepodobné, že 
pokiaľ nenastane významný pokrok 
v zlepšovaní efektívneho využívania 
zdrojov, do roku 2030 dosiahne globálny 
deficit zásob vody 40 %. Existuje takisto 
riziko, že zmena klímy tieto problémy len 
prehĺbi, čo si vyžiada vysoké náklady1.
V roku 2011 mali katastrofy čiastočne 
spôsobené zmenou klímy za následok 
globálne ekonomické straty vo výške viac 
než 300 miliárd EUR. Organizácia pre 
hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) 
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varovala, že riziká pokračujúceho 
znehodnocovania a ubúdania prírodného 
kapitálu prinášajú so sebou nezvratné 
zmeny, ktoré by mohli ohroziť dve storočia 
rastu životnej úrovne a viesť k značným 
nákladom.

varovala, že riziká pokračujúceho 
znehodnocovania a ubúdania prírodného 
kapitálu prinášajú so sebou nezvratné 
zmeny, ktoré by mohli ohroziť dve storočia 
rastu životnej úrovne a viesť k značným 
nákladom.

__________________

Podľa Sternovej správy o ekonómii zmeny 
klímy sa celkové náklady na zmenu klímy 
bez prijatia opatrení vyrovnajú 
každoročnej strate minimálne 5 % 
celkového hrubého domáceho produktu 
(GDP). Táto výška môže narásť na 20 % 
GDP, ak sa zohľadnia širšie riziká a 
vplyvy.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 135
Richard Seeber, Peter Liese

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

9. Na zabezpečenie dobrého života 
v budúcnosti je potrebné už dnes prijať 
naliehavé a koordinované postupy na 
zlepšenie ekologickej odolnosti a na 
maximalizáciu prínosov, ktoré môže 
poskytnúť politika v oblasti životného 
prostredia hospodárstvu a spoločnosti, a to 
pri rešpektovaní ekologických limitov 
našej planéty. Tento program odráža 
odhodlanie EÚ premeniť sa na inkluzívne 
ekologické hospodárstvo, ktoré 
zabezpečuje rast a vývoj, chráni zdravie 
a blahobyt ľudí, poskytuje im dôstojné 
pracovné miesta, zmenšuje nerovnosti 
a investuje do biodiverzity a 
ekosystémových služieb, ktoré zo sebou 
prináša, a chráni ich pre ich vlastnú 
hodnotu a kľúčový prínos pre ľudský 
blahobyt a hospodársku prosperitu.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 136
Karin Kadenbach

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

9. Na zabezpečenie dobrého života 
v budúcnosti je potrebné už dnes prijať 
naliehavé a koordinované postupy na 
zlepšenie ekologickej odolnosti a na 
maximalizáciu prínosov, ktoré môže 
poskytnúť politika v oblasti životného 
prostredia hospodárstvu a spoločnosti, a to 
pri rešpektovaní ekologických limitov 
našej planéty. Tento program odráža 
odhodlanie EÚ premeniť sa na inkluzívne 
ekologické hospodárstvo, ktoré 
zabezpečuje rast a vývoj, chráni zdravie 
a blahobyt ľudí, poskytuje im dôstojné 
pracovné miesta, zmenšuje nerovnosti 
a investuje do biodiverzity a 
ekosystémových služieb, ktoré zo sebou 
prináša, a chráni ich – prírodný kapitál –
pre ich vlastnú hodnotu a kľúčový prínos 
pre ľudský blahobyt a hospodársku 
prosperitu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 137
Giancarlo Scottà

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

10. Nasledujúca vízia pre rok 2050 má 
pomôcť pri smerovaní opatrení do roku 
2020 a v ďalšom období: v roku 2050 

10. Nasledujúca vízia pre rok 2050 má 
pomôcť pri smerovaní opatrení do roku 
2020 a v ďalšom období: v roku 2050 
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budeme žiť dobrý život v ekologických 
medziach našej planéty. Zdrojom našej 
prosperity a zdravého prostredia bude 
inovatívne cyklické hospodárstvo, v 
ktorom sa ničím neplytvá a v ktorom sú 
prírodné zdroje spravované tak, aby 
posilňovali odolnosť našej spoločnosti. Náš 
rast s nízkymi emisiami uhlíka je už dávno
oddelený od využívania zdrojov a udáva 
krok globálne udržateľnému hospodárstvu.

budeme žiť dobrý život v ekologických 
medziach našej planéty. Zdrojom našej 
prosperity a zdravého prostredia bude 
inovatívne cyklické hospodárstvo – na 
základe hlavného predpokladu, že nič 
nevzniká, nič sa nestráca, všetko sa 
pretvára1 –v ktorom sa ničím neplytvá a v 
ktorom sú prírodné zdroje spravované tak, 
aby posilňovali odolnosť našej spoločnosti 
Náš rast s nízkymi emisiami uhlíka bude, 
pokiaľ možno, oddelený od využívania 
zdrojov a bude udávať krok globálne 
udržateľnému hospodárstvu.
__________________
1 Antoine-Laurent de Lavoisier.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 138
Erik Bánki

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

10. Nasledujúca vízia pre rok 2050 má 
pomôcť pri smerovaní opatrení do roku 
2020 a v ďalšom období: v roku 2050 
budeme žiť dobrý život v ekologických 
medziach našej planéty. Zdrojom našej 
prosperity a zdravého prostredia bude 
inovatívne cyklické hospodárstvo, v 
ktorom sa ničím neplytvá a v ktorom sú 
prírodné zdroje spravované tak, aby 
posilňovali odolnosť našej spoločnosti. Náš 
rast s nízkymi emisiami uhlíka je už dávno 
oddelený od využívania zdrojov a udáva 
krok globálne udržateľnému hospodárstvu.

10. Nasledujúca vízia pre rok 2050 má 
pomôcť pri smerovaní opatrení do roku 
2020 a v ďalšom období: v roku 2050 
budeme žiť dobrý život v ekologických 
medziach našej planéty. Zdrojom nášho 
blahobytu a zdravého prostredia bude 
inovatívne cyklické hospodárstvo, v 
ktorom sa ničím neplytvá a v ktorom sú 
prírodné zdroje spravované tak, aby 
posilňovali odolnosť našej spoločnosti.
Biodiverzita a ekosystémové služby sú 
chránené, cenené a príslušne 
obnovované. Náš rast s nízkymi emisiami 
uhlíka je už dávno oddelený od využívania 
zdrojov a udáva krok globálne 
udržateľnému hospodárstvu.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 139
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

10. Nasledujúca vízia pre rok 2050 má 
pomôcť pri smerovaní opatrení do roku 
2020 a v ďalšom období: v roku 2050 
budeme žiť dobrý život v ekologických 
medziach našej planéty. Zdrojom našej 
prosperity a zdravého prostredia bude 
inovatívne cyklické hospodárstvo, v
ktorom sa ničím neplytvá a v ktorom sú 
prírodné zdroje spravované tak, aby 
posilňovali odolnosť našej spoločnosti. Náš 
rast s nízkymi emisiami uhlíka je už dávno 
oddelený od využívania zdrojov a udáva 
krok globálne udržateľnému hospodárstvu.

10. Nasledujúca vízia pre rok 2050 má 
pomôcť pri smerovaní opatrení do roku 
2020 a v ďalšom období: v roku 2050 
budeme žiť dobrý život v ekologických 
medziach našej planéty. Zdrojom našej 
prosperity a zdravého prostredia bude 
inovatívne cyklické hospodárstvo, v 
ktorom sa ničím neplytvá a v ktorom sú 
prírodné zdroje spravované tak, aby 
posilňovali odolnosť našej spoločnosti. Náš 
rast s nízkymi emisiami uhlíka je už dávno 
oddelený od využívania zdrojov a udáva 
krok globálne udržateľnému hospodárstvu.
Environmentálna spravodlivosť sa 
vykonáva v rámci EÚ i mimo nej. Všetci 
ľudia majú rovnaký prístup k 
environmentálnym úžitkom. Záťaž z 
dôvodu environmentálnej degradácie sa 
delí spravodlivým spôsobom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 140
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

11. Na takúto premenu je potrebné plné 
začlenenie otázok životného prostredia do 
ďalších politík, napríklad v oblasti 
energetiky, dopravy, poľnohospodárstva, 
rybného hospodárstva, ekonomiky 
a priemyslu, výskumu a inovácií, 

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

zamestnanosti a do sociálnej politiky, aby 
sa vytvoril súdržný, vzájomne prepojený 
prístup. Opatrenia v rámci EÚ by mali 
dopĺňať aj posilnené opatrenia na 
celosvetovej úrovni a spolupráca so 
susednými krajinami pri riešení spoločných 
výziev. Navyše spoločnosť ako celok sa 
musí do maximálnej možnej miery zapojiť 
do riešenia týchto problémov.

Or. lt

Pozmeňujúci návrh 141
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 142
Richard Seeber, Peter Liese

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 12
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

12. EÚ začala túto premenu za pochodu 
pomocou dlhodobých, integrovaných 
stratégií na zastavenie straty biodiverzity27, 
zlepšenie efektívneho využívania zdrojov28

a urýchlenie prechodu na nízkouhlíkové 
hospodárstvo29. Komisia viac začlenila 
environmentálne otázky a ciele do 
nedávnych iniciatív prijatých v iných 
kľúčových oblastiach politiky vrátane 
energetiky30 a dopravy31 a snaží sa zlepšiť 
environmentálne prínosy prostredníctvom 
reformy politík EÚ v oblasti 
poľnohospodárstva a rozvoja vidieka, 
rybného hospodárstva a súdržnosti, pričom 
vychádza z doterajších výsledkov.

12. EÚ začala túto premenu za pochodu 
pomocou dlhodobých, integrovaných 
stratégií na zastavenie straty biodiverzity, 
zlepšenie efektívneho využívania zdrojov 
a urýchlenie prechodu na nízkouhlíkové 
hospodárstvo. Komisia viac začlenila 
environmentálne otázky a ciele do 
nedávnych iniciatív prijatých v iných 
kľúčových oblastiach politiky vrátane 
energetiky a dopravy a snaží sa zlepšiť 
environmentálne prínosy prostredníctvom 
reformy politík EÚ v oblasti 
poľnohospodárstva a rozvoja vidieka, 
rybného hospodárstva a súdržnosti, pričom 
vychádza z doterajších výsledkov. V tejto 
súvislosti sa však musí väčšia pozornosť 
venovať účinnejšiemu uplatňovaniu 
podmienenosti.

Or. de

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

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

13. EÚ sa zaviazala plniť celý rad 
medzinárodne dohodnutých záväzkov 
týkajúcich sa životného prostredia vrátane 
záväzkov prijatých na konferencii 
Organizácie Spojených národov o trvalo 
udržateľnom rozvoji (samit Rio+20), kde 
vyjadrila svoju podporu inkluzívnemu 
ekologickému hospodárstvu ako ústrednej 
časti širšej stratégie trvalo udržateľného 
rozvoja.

13. EÚ sa zaviazala plniť celý rad právne 
záväzných záväzkov v rámci 
multilaterálnych environmentálnych 
dohôd, ako aj politických záväzkov 
týkajúcich sa životného prostredia vrátane 
záväzkov prijatých na konferencii 
Organizácie Spojených národov o trvalo 
udržateľnom rozvoji (samit Rio+20). V 
záveroch z konferencie Rio + 20 sa 
uznáva inkluzívne ekologické
hospodárstvo ako dôležitý nástroj na 
dosiahnutie trvalo udržateľného rozvoja a 
stanovuje sa rámec pre opatrenia 
pokrývajúce všetky tri rozmery trvalo 
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udržateľného rozvoja, z ktorých sa mnohé 
odrážajú v prioritných cieľoch tohto 
programu. Ďalej sa v nich dohodlo, že sa 
vypracujú ciele v oblasti trvalo 
udržateľného rozvoja s cieľom posilniť 
inštitucionálny rámec a vypracovať 
finančnú stratégiu pre trvalo udržateľný 
rozvoj. EÚ a jej členské štáty teraz musia 
zaistiť, aby sa tieto ciele vykonávali tak 
vnútroštátne, prostredníctvom vnútorných 
politík, ako aj globálne, prispievaním ku 
krokom na medzinárodnej úrovni.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 144
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

14. Tento program dopĺňa uvedené úsilie 
vymedzením prioritných cieľov, ktoré má 
EÚ dosiahnuť v období do roku 2020.

14. Tento program dopĺňa uvedené úsilie 
vymedzením prioritných cieľov, ktoré má 
EÚ dosiahnuť v období do roku 2020, a 
orientačného smerovania do roku 2050.
Zaisťuje vykonávanie, podporuje 
vnútroštátne kroky a pomáha celému radu 
účastníkov pri nákladovo efektívnych 
investičných rozhodnutiach.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 145
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

15. V mnohých prípadoch budú opatrenia 
na dosiahnutie týchto cieľov potrebné 

15. V mnohých prípadoch budú opatrenia 
na dosiahnutie týchto cieľov potrebné 
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predovšetkým na vnútroštátnej, regionálnej 
alebo miestnej úrovni, v súlade so zásadou 
subsidiarity. V iných prípadoch bude 
potrebné vykonať dodatočné opatrenia na 
úrovni EÚ. Vzhľadom na to, že politika 
v oblasti životného prostredia patrí do 
spoločnej právomoci EÚ, jedným z cieľov 
tohto programu je vytvoriť spoločnú 
zodpovednosť za spoločné ciele a zámery 
a zabezpečiť rovnaké podmienky pre 
podniky a verejné orgány. Jasné ciele 
a zámery zároveň tvorcom politík a ďalším 
zainteresovaným stranám vrátane regiónov 
a miest, podnikov, sociálnych partnerov 
a jednotlivých občanov naznačia 
smerovanie a poskytnú predvídateľný 
rámec činností.

predovšetkým na vnútroštátnej, regionálnej 
alebo miestnej úrovni, v súlade so zásadou 
subsidiarity, s podmienkou, že verejnosť 
musí mať možnosť vyjadriť sa v 
diskusiách o environmentálnych 
otázkach. V iných prípadoch bude 
potrebné vykonať dodatočné opatrenia na 
úrovni EÚ. Vzhľadom na to, že politika 
v oblasti životného prostredia patrí do 
spoločnej právomoci EÚ, jedným z cieľov 
tohto programu je vytvoriť spoločnú 
zodpovednosť za spoločné ciele a zámery 
a zabezpečiť rovnaké podmienky pre 
podniky a verejné orgány. Jasné ciele 
a zámery zároveň tvorcom politík a ďalším 
zainteresovaným stranám vrátane regiónov 
a miest, podnikov, sociálnych partnerov 
a jednotlivých občanov naznačia 
smerovanie a poskytnú predvídateľný 
rámec činností.

Or. lt

Pozmeňujúci návrh 146
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

15. V mnohých prípadoch budú opatrenia 
na dosiahnutie týchto cieľov potrebné 
predovšetkým na vnútroštátnej, regionálnej 
alebo miestnej úrovni, v súlade so zásadou 
subsidiarity. V iných prípadoch bude 
potrebné vykonať dodatočné opatrenia na 
úrovni EÚ. Vzhľadom na to, že politika 
v oblasti životného prostredia patrí do 
spoločnej právomoci EÚ, jedným z cieľov 
tohto programu je vytvoriť spoločnú 
zodpovednosť za spoločné ciele a zámery 
a zabezpečiť rovnaké podmienky pre 
podniky a verejné orgány. Jasné ciele 
a zámery zároveň tvorcom politík a ďalším 
zainteresovaným stranám vrátane regiónov 
a miest, podnikov, sociálnych partnerov 
a jednotlivých občanov naznačia 

15. V mnohých prípadoch budú opatrenia 
na dosiahnutie týchto cieľov potrebné 
predovšetkým na vnútroštátnej, regionálnej 
alebo miestnej úrovni, v súlade so zásadou 
subsidiarity. V iných prípadoch bude 
potrebné vykonať dodatočné opatrenia na 
úrovni EÚ. Vzhľadom na to, že politika 
v oblasti životného prostredia patrí do 
spoločnej právomoci EÚ, jedným z cieľov 
tohto programu je vytvoriť spoločnú 
zodpovednosť za spoločné ciele a zámery 
a zabezpečiť rovnaké podmienky pre 
podniky a verejné orgány. Jasné ciele 
a zámery, ako aj výmena najlepších 
postupov, zároveň tvorcom politík 
a ďalším zainteresovaným stranám vrátane 
regiónov a miest, podnikov, sociálnych 
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smerovanie a poskytnú predvídateľný 
rámec činností.

partnerov a jednotlivých občanov naznačia 
smerovanie a poskytnú predvídateľný 
rámec činností.

Or. en

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

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

16. Hospodárska prosperita a blahobyt EÚ 
sa opierajú o prírodný kapitál, napr. jeho 
biodiverzitu vrátane ekosystémov 
poskytujúcich základné výrobky a služby, 
od úrodnej pôdy a multifunkčných lesov po 
produktívny pôdny fond a moria, od 
sladkých vôd a čistého vzduchu po 
opeľovanie, od ochrany pred povodňami 
cez reguláciu klímy až po ochranu pred 
prírodnými katastrofami. Rozsiahly súbor 
právnych predpisov EÚ sa snaží chrániť, 
zachovávať a zveľaďovať prírodný kapitál, 
a to vrátane rámcovej smernice o vode, 
smernice o čistení komunálnych 
odpadových vôd1 , smernice o ochrane vôd 
pred znečistením dusičnanmi2,  rámcovej 
smernice o morskej stratégii, smernice 
o kvalite ovzdušia a s ňou súvisiacich 
smerníc, ako aj smernice o biotopoch 
a smernice o vtákoch. K zmierneniu tlakov 
na biodiverzitu vrátane ekosystémov, pôdy 
a druhov a biotopov prispievajú aj právne 
predpisy v oblasti boja proti zmene klímy, 
chemických látok, priemyselných emisií 
a odpadu.
__________________

1 Smernica 91/271/EHS
2 Smernica 91/676/EEC.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 148
Giancarlo Scottà

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. it

Pozmeňujúci návrh 149
Jean-Pierre Audy

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

16. Hospodárska prosperita a blahobyt EÚ 
sa opierajú o prírodný kapitál, ktorý zahŕňa 
ekosystémy poskytujúce základné výrobky 

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

poskytujúce základné výrobky a služby, od 
úrodnej pôdy a multifunkčných lesov po 
produktívny pôdny fond a moria, od 
sladkých vôd a čistého vzduchu po 
opeľovanie, od ochrany pred povodňami 
cez reguláciu klímy až po ochranu pred 
prírodnými katastrofami. Rozsiahly súbor 
právnych predpisov EÚ sa snaží chrániť, 
zachovávať a zveľaďovať prírodný kapitál, 
a to vrátane rámcovej smernice o vode, 
rámcovej smernice o morskej stratégii, 
smernice o kvalite ovzdušia a s ňou 
súvisiacich smerníc, ako aj smernice 
o biotopoch a smernice o vtákoch.
K zmierneniu tlakov na biodiverzitu 
vrátane ekosystémov, druhov a biotopov 
prispievajú aj právne predpisy v oblasti 
boja proti zmene klímy, chemických látok, 
priemyselných emisií a odpadu.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 150
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

16. Hospodárska prosperita a blahobyt EÚ 
sa opierajú o prírodný kapitál, ktorý zahŕňa 
ekosystémy poskytujúce základné výrobky 
a služby, od úrodnej pôdy a 
multifunkčných lesov po produktívny 
pôdny fond a moria, od sladkých vôd 
a čistého vzduchu po opeľovanie, od 
ochrany pred povodňami cez reguláciu 
klímy až po ochranu pred prírodnými 
katastrofami. Rozsiahly súbor právnych 
predpisov EÚ sa snaží chrániť, zachovávať 
a zveľaďovať prírodný kapitál, a to vrátane 
rámcovej smernice o vode, rámcovej 
smernice o morskej stratégii, smernice 
o kvalite ovzdušia a s ňou súvisiacich 
smerníc, ako aj smernice o biotopoch 
a smernice o vtákoch. K zmierneniu tlakov 
na biodiverzitu vrátane ekosystémov, 

16. Hospodárska prosperita a blahobyt EÚ 
sa opierajú o prírodný kapitál, ktorý zahŕňa 
ekosystémy poskytujúce základné výrobky 
a služby, od úrodnej pôdy a 
multifunkčných lesov po produktívny 
pôdny fond a moria, od sladkých vôd 
a čistého vzduchu po opeľovanie, od 
ochrany pred povodňami cez reguláciu 
klímy až po ochranu pred prírodnými 
katastrofami. Rozsiahly súbor právnych 
predpisov EÚ sa snaží chrániť, zachovávať 
a zveľaďovať prírodný kapitál, a to vrátane
rámcovej smernice o vode, smernice o 
čistení komunálnych odpadových vôd1 , 
smernice o ochrane vôd pred znečistením 
dusičnanmi2,  rámcovej smernice 
o morskej stratégii, smernice o kvalite 
ovzdušia a s ňou súvisiacich smerníc, ako 
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druhov a biotopov prispievajú aj právne 
predpisy v oblasti boja proti zmene klímy, 
chemických látok, priemyselných emisií 
a odpadu.

aj smernice o biotopoch a smernice 
o vtákoch. K zmierneniu tlakov na 
biodiverzitu vrátane ekosystémov, druhov 
a biotopov prispievajú aj právne predpisy 
v oblasti boja proti zmene klímy, 
chemických látok, priemyselných emisií 
a odpadu.
__________________
1 Smernica 91/271/EEC.
2 Smernica 91/676/EEC.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 151
Elena Oana Antonescu

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

16. Hospodárska prosperita a blahobyt EÚ 
sa opierajú o prírodný kapitál, ktorý zahŕňa 
ekosystémy poskytujúce základné výrobky 
a služby, od úrodnej pôdy a 
multifunkčných lesov po produktívny 
pôdny fond a moria, od sladkých vôd 
a čistého vzduchu po opeľovanie, od 
ochrany pred povodňami cez reguláciu 
klímy až po ochranu pred prírodnými 
katastrofami. Rozsiahly súbor právnych 
predpisov EÚ sa snaží chrániť, zachovávať 
a zveľaďovať prírodný kapitál, a to vrátane 
rámcovej smernice o vode, smernice o 
čistení komunálnych odpadových vôd1 , 
smernice o ochrane vôd pred znečistením 
dusičnanmi2,  smernice o kvalite ovzdušia 
a s ňou súvisiacich smerníc, ako 
aj smernice o biotopoch a smernice 
o vtákoch. K zmierneniu tlakov na 
biodiverzitu vrátane ekosystémov, druhov 
a biotopov prispievajú aj právne predpisy 
v oblasti boja proti zmene klímy, 
chemických látok, priemyselných emisií 
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a odpadu.
__________________
1 Smernica 91/271/EEC.
2 Smernica 91/676/EEC.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 152
Ewald Stadler

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

17. Z nedávnych hodnotení však vyplýva, 
že biodiverzita v EÚ stále ubúda a že 
väčšina ekosystémov je vážne poškodená.
V stratégii EÚ v oblasti biodiverzity do 
roku 2020 sa stanovujú ciele a opatrenia 
nevyhnutné na zvrátenie týchto 
nepriaznivých trendov a na posilnenie 
ekosystémových služieb. Aby mohla EÚ 
splniť svoj hlavný cieľ v oblasti 
biodiverzity do roku 2020, musí sa 
uvedená stratégia vykonávať v plnom 
rozsahu. Sú do nej síce začlenené opatrenia 
na zlepšenie vykonávania smernice 
o vtákoch a smernice o biotopoch vrátane 
sústavy Natura 2000, no na dosiahnutie 
hlavného cieľa bude potrebné úplné 
vykonávanie všetkých existujúcich 
právnych predpisov zameraných na 
ochranu prírodného kapitálu.

17. Z nedávnych hodnotení však vyplýva, 
že biodiverzita v EÚ stále ubúda.
V stratégii EÚ v oblasti biodiverzity do 
roku 2020 sa stanovujú ciele a opatrenia 
nevyhnutné na zvrátenie týchto 
nepriaznivých trendov a na posilnenie 
ekosystémových služieb. Aby mohla EÚ 
splniť svoj hlavný cieľ v oblasti 
biodiverzity do roku 2020, musí sa 
uvedená stratégia vykonávať v plnom 
rozsahu. Sú do nej síce začlenené opatrenia 
na zlepšenie vykonávania smernice 
o vtákoch a smernice o biotopoch vrátane 
sústavy Natura 2000, no na dosiahnutie 
hlavného cieľa bude potrebné úplné 
vykonávanie všetkých existujúcich 
právnych predpisov zameraných na 
ochranu prírodného kapitálu.

Or. de

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

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 17
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

17. Z nedávnych hodnotení však vyplýva, 
že biodiverzita v EÚ stále ubúda a že 
väčšina ekosystémov je vážne poškodená.
V stratégii EÚ v oblasti biodiverzity do 
roku 2020 sa stanovujú ciele a opatrenia 
nevyhnutné na zvrátenie týchto 
nepriaznivých trendov a na posilnenie 
ekosystémových služieb. Aby mohla EÚ 
splniť svoj hlavný cieľ v oblasti 
biodiverzity do roku 2020, musí sa 
uvedená stratégia vykonávať v plnom 
rozsahu. Sú do nej síce začlenené opatrenia 
na zlepšenie vykonávania smernice 
o vtákoch a smernice o biotopoch vrátane 
sústavy Natura 2000, no na dosiahnutie 
hlavného cieľa bude potrebné úplné 
vykonávanie všetkých existujúcich 
právnych predpisov zameraných na 
ochranu prírodného kapitálu.

17. Z nedávnych hodnotení však vyplýva, 
že biodiverzita v EÚ stále ubúda a že 
väčšina ekosystémov je vážne poškodená.
V stratégii EÚ v oblasti biodiverzity do 
roku 2020 sa stanovujú ciele a opatrenia 
nevyhnutné na zastavenie straty 
biodiverzity a na zachovanie, obnovu a 
posilnenie ekosystémov a ich služieb. Aby 
mohla EÚ splniť svoj hlavný cieľ v oblasti 
biodiverzity do roku 2020, musí sa 
uvedená stratégia vykonávať v plnom 
rozsahu. Sú do nej síce začlenené opatrenia 
na zlepšenie vykonávania smernice 
o vtákoch a smernice o biotopoch vrátane 
sústavy Natura 2000, no na dosiahnutie 
hlavného cieľa bude potrebné úplné 
vykonávanie všetkých existujúcich 
právnych predpisov zameraných na 
ochranu prírodného kapitálu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 154
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

17. Z nedávnych hodnotení však vyplýva, 
že biodiverzita v EÚ stále ubúda a že 
väčšina ekosystémov je vážne poškodená.
V stratégii EÚ v oblasti biodiverzity do 
roku 2020 sa stanovujú ciele a opatrenia 
nevyhnutné na zvrátenie týchto 
nepriaznivých trendov a na posilnenie 
ekosystémových služieb. Aby mohla EÚ 
splniť svoj hlavný cieľ v oblasti 
biodiverzity do roku 2020, musí sa 
uvedená stratégia vykonávať v plnom 
rozsahu. Sú do nej síce začlenené opatrenia 
na zlepšenie vykonávania smernice 

17. Z nedávnych hodnotení však vyplýva, 
že biodiverzita v EÚ stále ubúda a že 
väčšina ekosystémov je vážne poškodená.
V stratégii EÚ v oblasti biodiverzity do 
roku 2020 sa stanovujú ciele a opatrenia 
nevyhnutné na zvrátenie týchto 
nepriaznivých trendov a na posilnenie 
ekosystémových služieb. Aby mohla EÚ 
splniť svoj hlavný cieľ v oblasti 
biodiverzity do roku 2020, musí sa 
uvedená stratégia vykonávať v plnom 
rozsahu. Sú do nej síce začlenené opatrenia 
na zlepšenie vykonávania smernice 
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o vtákoch a smernice o biotopoch vrátane 
sústavy Natura 2000, no na dosiahnutie 
hlavného cieľa bude potrebné úplné 
vykonávanie všetkých existujúcich 
právnych predpisov zameraných na 
ochranu prírodného kapitálu.

o vtákoch a smernice o biotopoch vrátane 
sústavy Natura 2000, no na dosiahnutie 
hlavného cieľa bude potrebné úplné 
vykonávanie všetkých existujúcich 
právnych predpisov zameraných na 
ochranu prírodného kapitálu. Komisia by 
preto mala zabezpečiť, aby plány riadenia 
pre zachovanie siete Natura 2000 spĺňali 
kritéria stanovené v článku 6 smernice o 
biotopoch. S cieľom zapojiť vlastníkov 
pôdy a užívateľov pôdy do politík na 
ochranu biodiverzity sa tiež vyžaduje ich 
aktívna účasť.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 155
Pavel Poc

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

17. Z nedávnych hodnotení však vyplýva, 
že biodiverzita v EÚ stále ubúda a že 
väčšina ekosystémov je vážne poškodená.
V stratégii EÚ v oblasti biodiverzity do 
roku 2020 sa stanovujú ciele a opatrenia 
nevyhnutné na zvrátenie týchto 
nepriaznivých trendov a na posilnenie 
ekosystémových služieb. Aby mohla EÚ 
splniť svoj hlavný cieľ v oblasti 
biodiverzity do roku 2020, musí sa 
uvedená stratégia vykonávať v plnom 
rozsahu. Sú do nej síce začlenené opatrenia 
na zlepšenie vykonávania smernice 
o vtákoch a smernice o biotopoch vrátane 
sústavy Natura 2000, no na dosiahnutie 
hlavného cieľa bude potrebné úplné 
vykonávanie všetkých existujúcich 
právnych predpisov zameraných na 
ochranu prírodného kapitálu.

17. Z nedávnych hodnotení však vyplýva, 
že biodiverzita v EÚ stále ubúda a že 
väčšina ekosystémov je vážne poškodená.
Invazívne cudzie druhy predstavujú pre 
biodiverzitu, ľudské zdravie a 
hospodárstvo väčšie riziko ako sa pôvodne 
myslelo. V stratégii EÚ v oblasti 
biodiverzity do roku 2020 sa stanovujú 
ciele a opatrenia nevyhnutné na zvrátenie 
týchto nepriaznivých trendov a na 
posilnenie ekosystémových služieb. Aby 
mohla EÚ splniť svoj hlavný cieľ v oblasti 
biodiverzity do roku 2020, musí sa 
uvedená stratégia vykonávať v plnom 
rozsahu. Sú do nej síce začlenené opatrenia 
na zlepšenie vykonávania smernice 
o vtákoch a smernice o biotopoch vrátane 
sústavy Natura 2000, no na dosiahnutie 
hlavného cieľa bude potrebné úplné 
vykonávanie všetkých existujúcich 
právnych predpisov zameraných na 
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ochranu prírodného kapitálu.

Or. en

Odôvodnenie

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.

Pozmeňujúci návrh 156
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 17a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

17a. Členské štáty musia vypracovať 
plány riadenia zahŕňajúce rôzne aspekty 
rôznych iných politík. Členské štáty musia 
zohľadňovať skutočnosť, že vodné zdroje 
a niektoré plodiny sú nevyhnutným 
predpokladom na úspešné zachovanie 
určitých biotopov a druhov.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 157
Matthias Groote

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

18. Napriek doterajšiemu značnému úsiliu 
bude požiadavka rámcovej smernice 
o vode dosiahnuť „dobrý ekologický stav“ 
do roku 2015 splnená pravdepodobne len v 

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

prípade zhruba 53 % útvarov povrchových 
vôd v EÚ. V dôsledku pretrvávajúceho 
nadmerného využívania morí a oceánov 
ľuďmi, napr. nadmerným rybolovom, 
odstraňovaním odpadu a masovým 
cestovným ruchom, existuje aj riziko, že 
cieľ rámcovej smernice o morskej stratégii 
dosiahnuť do roku 2020 „dobrý 
environmentálny stav“ nebude dosiahnutý.
Z tohto dôvodu je kľúčová užšia 
koordinácia a prísnejšia regulácia 
využívania morí a pobrežných oblastí v 
kontexte integrovaného manažmentu 
pobrežia. A aj keď politika EÚ v oblasti 
ovzdušia a priemyselných emisií pomohla 
zmenšiť mnohé formy znečistenia, 
ekosystémy naďalej trpia nadmerným 
ukladaním dusíka a znečistením ozónom, 
ktoré súvisia s emisiami z dopravy, 
intenzívneho poľnohospodárstva a výroby 
elektrickej energie.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 158
Richard Seeber, Peter Liese

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

18. Napriek doterajšiemu značnému úsiliu 
bude požiadavka rámcovej smernice 
o vode dosiahnuť „dobrý ekologický stav“ 
do roku 2015 splnená pravdepodobne len v 
prípade zhruba 53 % útvarov povrchových 
vôd v EÚ. Existuje aj riziko, že cieľ 
rámcovej smernice o morskej stratégii 
dosiahnuť do roku 2020 „dobrý 
environmentálny stav“ nebude dosiahnutý, 
okrem iného aj pre pokračujúci nadmerný 
rybolov a výskyt odpadkov v európskych 
moriach. A aj keď politika EÚ v oblasti 
ovzdušia a priemyselných emisií pomohla 
zmenšiť mnohé formy znečistenia, 

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

EÚ v oblasti ovzdušia a priemyselných 
emisií pomohla zmenšiť mnohé formy 
znečistenia, ekosystémy naďalej trpia 
nadmerným ukladaním dusíka 
a znečistením ozónom, ktoré súvisia 
s emisiami z dopravy, intenzívneho 
poľnohospodárstva a výroby elektrickej 
energie.

Or. de

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

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 160
Matthias Groote
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Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

19. Ochrana, zachovanie a zveľadenie 
prírodného kapitálu EÚ si preto vyžadujú 
riešenie problémov pri zdroji okrem iného 
prostredníctvom lepšieho začlenenia cieľov 
týkajúcich sa prírodného kapitálu do iných 
politík, čím sa zabezpečí súdržnosť politík 
a spoločné prínosy. Na podporu týchto 
cieľov sú určené prvky ekologizácie 
uvedené v návrhoch reforiem Komisie, 
najmä týkajúcich sa politiky EÚ v oblasti 
poľnohospodárstva, rybného hospodárstva 
a súdržnosti, ktoré sú podložené návrhmi 
na ekologizáciu rozpočtu EÚ v rámci 
viacročného finančného rámca na obdobie 
rokov 2014 – 2020. Najmä v 
poľnohospodárstve možno veľa vykonať 
na zníženie emisií skleníkových plynov a 
množstva hnojív obsahujúcich dusičnany 
a fosfáty, ktoré sa uvoľňujú do spodných 
vôd. Poľnohospodárstvo zamerané na 
súlad s prísnymi environmentálnymi 
požiadavkami môže nielen chrániť kvalitu 
pôdy a trvalo ju zlepšovať a chrániť 
biodiverzitu vo vidieckych oblastiach, ale 
môže aj významne prispieť k zlepšeniu 
kvality ovzdušia a vody. Ekologizácia SPP 
bude navyše podporovať aj 
environmentálne prospešné 
poľnohospodárske postupy diverzifikácie 
plodín, ochrany trvalých trávnych porastov 
a zriaďovania a udržiavania ekologicky 
hodnotných oblastí poľnohospodárskej 
pôdy a zalesnených oblastí.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 161
Giancarlo Scottà
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Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

19. Ochrana, zachovanie a zveľadenie 
prírodného kapitálu EÚ si preto vyžadujú 
riešenie problémov pri zdroji okrem iného 
prostredníctvom lepšieho začlenenia cieľov 
týkajúcich sa prírodného kapitálu do iných 
politík, čím sa zabezpečí súdržnosť politík 
a spoločné prínosy. Na podporu týchto 
cieľov sú určené prvky ekologizácie 
uvedené v návrhoch reforiem Komisie, 
najmä týkajúcich sa politiky EÚ v oblasti 
poľnohospodárstva, rybného hospodárstva 
a súdržnosti, ktoré sú podložené návrhmi 
na ekologizáciu rozpočtu EÚ v rámci 
viacročného finančného rámca na obdobie 
rokov 2014 – 2020. Napríklad pre vodné 
ekosystémy vo vidieckych oblastiach by 
malo byť prínosom spojenie 
poľnohospodárskych platieb 
s dodržiavaním príslušných požiadaviek 
rámcovej smernice o vode podľa návrhov 
Komisie na reformu SPP40. Ekologizácia 
SPP bude podporovať aj environmentálne 
prospešné poľnohospodárske postupy 
diverzifikácie plodín, ochrany trvalých 
trávnych porastov a zriaďovania 
a udržiavania ekologicky hodnotných 
oblastí poľnohospodárskej pôdy a 
zalesnených oblastí.

19. Ochrana, zachovanie a zveľadenie 
prírodného kapitálu EÚ si preto vyžadujú 
riešenie problémov pri zdroji okrem iného 
prostredníctvom lepšieho začlenenia cieľov 
týkajúcich sa prírodného kapitálu do iných 
politík, čím sa zabezpečí súdržnosť politík 
a spoločné prínosy. Na podporu týchto 
cieľov sú určené prvky ekologizácie 
uvedené v návrhoch reforiem Komisie, 
najmä týkajúcich sa politiky EÚ v oblasti 
poľnohospodárstva, rybného hospodárstva 
a súdržnosti, ktoré sú podložené návrhmi 
na ekologizáciu rozpočtu EÚ v rámci 
viacročného finančného rámca na obdobie 
rokov 2014 – 2020. Ekologizácia SPP bude 
podporovať aj environmentálne prospešné 
poľnohospodárske postupy diverzifikácie 
plodín, ochrany trvalých trávnych porastov 
a zriaďovania a udržiavania ekologicky 
hodnotných oblastí poľnohospodárskej 
pôdy a zalesnených oblastí.

Or. it

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

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

19. Ochrana, zachovanie a zveľadenie 
prírodného kapitálu EÚ si preto vyžadujú 
riešenie problémov pri zdroji okrem iného 
prostredníctvom lepšieho začlenenia cieľov 

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

týkajúcich sa prírodného kapitálu do iných 
politík, čím sa zabezpečí súdržnosť politík 
a spoločné prínosy. Na podporu týchto 
cieľov sú určené prvky ekologizácie 
uvedené v návrhoch reforiem Komisie, 
najmä týkajúcich sa politiky EÚ v oblasti 
poľnohospodárstva, rybného hospodárstva 
a súdržnosti, ktoré sú podložené návrhmi 
na ekologizáciu rozpočtu EÚ v rámci 
viacročného finančného rámca na obdobie 
rokov 2014 – 2020. Napríklad pre vodné 
ekosystémy vo vidieckych oblastiach by 
malo byť prínosom spojenie 
poľnohospodárskych platieb 
s dodržiavaním objektívnych a 
merateľných kritérií stanovených v
rámcovej smernici o vode. Ekologizácia 
SPP bude podporovať aj environmentálne 
prospešné poľnohospodárske postupy 
diverzifikácie plodín, ochrany trvalých 
trávnych porastov a zriaďovania 
a udržiavania ekologicky hodnotných 
oblastí poľnohospodárskej pôdy a 
zalesnených oblastí. Kľúčovým prvkom 
udržateľného poľnohospodárstva je 
produktívne využívanie pôdy, ktoré 
efektívne využíva zdroje a je v súlade so 
záujmami budúcich generácií.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 163
Eija-Riitta Korhola

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

19. Ochrana, zachovanie a zveľadenie
prírodného kapitálu EÚ si preto vyžadujú 
riešenie problémov pri zdroji okrem iného 
prostredníctvom lepšieho začlenenia cieľov 
týkajúcich sa prírodného kapitálu do iných 
politík, čím sa zabezpečí súdržnosť politík 
a spoločné prínosy. Na podporu týchto 

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

podporu týchto cieľov sú určené prvky 
ekologizácie uvedené v návrhoch reforiem 
Komisie, najmä týkajúcich sa politiky EÚ 
v oblasti poľnohospodárstva, rybného 
hospodárstva a súdržnosti, ktoré sú 
podložené návrhmi na ekologizáciu 
rozpočtu EÚ v rámci viacročného 
finančného rámca na obdobie rokov 2014 –
2020. Napríklad pre vodné ekosystémy vo 
vidieckych oblastiach by malo byť 
prínosom spojenie poľnohospodárskych 
platieb s dodržiavaním príslušných 
požiadaviek rámcovej smernice o vode 
podľa návrhov Komisie na reformu SPP. 
Ekologizácia SPP bude podporovať aj 
environmentálne prospešné 
poľnohospodárske postupy diverzifikácie 
plodín, ochrany trvalých trávnych porastov 
a zriaďovania a udržiavania ekologicky 
hodnotných oblastí poľnohospodárskej 
pôdy a zalesnených oblastí.

Or. en

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

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

19. Ochrana, zachovanie a zveľadenie 
prírodného kapitálu EÚ si preto vyžadujú 
riešenie problémov pri zdroji okrem iného 
prostredníctvom lepšieho začlenenia cieľov 
týkajúcich sa prírodného kapitálu do iných 
politík, čím sa zabezpečí súdržnosť politík 
a spoločné prínosy. Na podporu týchto 
cieľov sú určené prvky ekologizácie 
uvedené v návrhoch reforiem Komisie, 
najmä týkajúcich sa politiky EÚ v oblasti 
poľnohospodárstva, rybného hospodárstva 
a súdržnosti, ktoré sú podložené návrhmi 
na ekologizáciu rozpočtu EÚ v rámci 
viacročného finančného rámca na obdobie 

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

viacročného finančného rámca na obdobie 
rokov 2014 – 2020. Napríklad pre vodné 
ekosystémy vo vidieckych oblastiach by 
malo byť prínosom spojenie 
poľnohospodárskych platieb 
s dodržiavaním príslušných požiadaviek 
rámcovej smernice o vode podľa návrhov 
Komisie na reformu SPP. Ekologizácia 
SPP bude podporovať aj environmentálne 
prospešné poľnohospodárske postupy 
diverzifikácie plodín, ochrany trvalých 
trávnych porastov a zriaďovania 
a udržiavania ekologicky hodnotných 
oblastí poľnohospodárskej pôdy a 
zalesnených oblastí.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 165
Anna Rosbach

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

20. V prípade morského prostredia platí, že 
hoci námorné odvetvie ponúka 
ekonomické príležitosti od rybolovu, cez 
lodnú dopravu a akvakultúru až po 
suroviny, získavanie energie na mori 
a morské biotechnológie, je nevyhnutné 
zabezpečiť ich využívanie v súlade 
s ochranou a udržateľnou správou 
morských a pobrežných ekosystémov.

20. V prípade morského prostredia platí, že 
hoci námorné odvetvie ponúka 
ekonomické príležitosti od rybolovu, cez 
lodnú dopravu a akvakultúru až po 
suroviny, získavanie energie na mori 
a morské biotechnológie, je nevyhnutné 
zabezpečiť ich využívanie v súlade 
s ochranou a udržateľnou správou 
morských a pobrežných ekosystémov. Ak 
je to možné, zúčastnené strany by mali 
byť vyzvané, aby predstavili nové spôsoby 
na ochranu morského prostredia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 166
Matthias Groote
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Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

20. V prípade morského prostredia platí, že 
hoci námorné odvetvie ponúka 
ekonomické príležitosti od rybolovu, cez 
lodnú dopravu a akvakultúru až po 
suroviny, získavanie energie na mori 
a morské biotechnológie, je nevyhnutné 
zabezpečiť ich využívanie v súlade 
s ochranou a udržateľnou správou 
morských a pobrežných ekosystémov.

20. V prípade morského prostredia platí, že 
hoci námorné odvetvie ponúka 
ekonomické príležitosti od rybolovu, cez 
lodnú dopravu a akvakultúru až po 
suroviny, získavanie energie na mori 
a morské biotechnológie, je nevyhnutné 
zabezpečiť ich využívanie v súlade 
s ochranou a udržateľnou správou 
morských a pobrežných ekosystémov. V 
súvislosti s udržateľným morským 
územným plánovaním môže integrovaný 
európsky pobrežný manažment zohrávať 
účinnú úlohu pri koordinácii morských a 
pobrežných činností a pri nastoľovaní 
rovnováhy medzi jednotlivými funkciami,
ktoré moria a oceány plnia.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 167
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

20. V prípade morského prostredia platí, že 
hoci námorné odvetvie ponúka 
ekonomické príležitosti od rybolovu, cez 
lodnú dopravu a akvakultúru až po 
suroviny, získavanie energie na mori 
a morské biotechnológie, je nevyhnutné 
zabezpečiť ich využívanie v súlade 
s ochranou a udržateľnou správou 
morských a pobrežných ekosystémov.

20. V prípade morského prostredia platí, že 
hoci námorné odvetvie ponúka 
ekonomické príležitosti od rybolovu, cez 
lodnú dopravu a akvakultúru až po 
suroviny, získavanie energie na mori 
a morské biotechnológie, je nevyhnutné 
zabezpečiť ich využívanie v súlade 
s ochranou a udržateľnou správou 
morských a pobrežných ekosystémov.
Zachovane morských zdrojov si vyžaduje 
dohodu medzi členskými štátmi a 
Komisiou týkajúcu sa elektronického 
mapovania vôd EÚ vrátane chránených 
oblastí a druhov. Táto mapa by mala 
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zahŕňať prvky, ktoré musia byť chránené 
v rámci zmlúv a právnych predpisov v 
oblasti vplyvu na životné prostredie, ako 
sú prírodné zdroje, biodiverzita a kultúrne 
dedičstvo. Komisia by mala vyžadovať, 
aby sa ako súčasť integrovanej námornej 
politiky preskúmali medzinárodné vody, 
najmä Stredozemie.

Or. es

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

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

21. Ako súčasť politiky EÚ v oblasti 
zmeny klímy by sa mali vo väčšej miere 
uplatňovať postupy na prispôsobenie sa 
zmene klímy a jej zmiernenie, ktoré 
rešpektujú ekosystém a sú prospešné aj pre 
biodiverzitu a poskytovanie ďalších 
ekosystémových služieb, zatiaľ čo 
pri rozhodovaní týkajúcom sa energie 
z obnoviteľných zdrojov by sa mali plne 
zohľadňovať ďalšie environmentálne ciele, 
ako je zachovanie biodiverzity a ochrana 
vôd. Napokon bude treba zaviesť opatrenia 
na riešenie znečistenia ovzdušia spojeného 
s dopravou a emisiami CO241.

21. Ako súčasť politiky EÚ v oblasti 
zmeny klímy by sa mali vo väčšej miere 
uplatňovať postupy na prispôsobenie sa 
zmene klímy a jej zmiernenie, ktoré 
rešpektujú ekosystém a sú prospešné aj pre 
biodiverzitu a poskytovanie ďalších 
ekosystémových služieb, zatiaľ čo 
pri rozhodovaní týkajúcom sa energie 
z obnoviteľných zdrojov by sa mali plne 
zohľadňovať ďalšie environmentálne ciele, 
ako je zachovanie biodiverzity a ochrana 
pôdy a vôd. Napokon bude treba zaviesť 
opatrenia na riešenie znečistenia ovzdušia 
spojeného s dopravou a emisiami CO241.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 169
Matthias Groote

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 22
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

22. Degradácia, fragmentácia 
a neudržateľné využívanie pôdy v EÚ 
ohrozuje poskytovanie niekoľkých 
kľúčových ekosystémových služieb 
a biodiverzitu a zvyšuje zraniteľnosť 
Európy voči zmene klímy a prírodným 
katastrofám. To ďalej zhoršuje degradáciu 
pôdy. Vyše 25 % územia EÚ je 
postihnutých pôdnou eróziou 
spôsobovanou vodou, ktorá ohrozuje 
funkcie pôdy, s dosahom na kvalitu 
sladkých vôd. Medzi pretrvávajúce 
problémy patrí aj kontaminácia 
a nepriepustnosť pôdy. Predpokladá sa, že 
v celej EÚ je kontaminovaných vyše pol 
milióna lokalít, a pokiaľ tieto lokality 
nebudú identifikované a vyhodnotené, 
budú naďalej predstavovať potenciálne 
závažné environmentálne a zdravotné 
riziká. Každoročne sa na účely bytovej 
výstavby, priemyslu, dopravy alebo na 
rekreačné účely zaberie vyše 1 000 km² 
pôdy. Toto umelé pokrývanie pôdy má 
negatívny vplyv na prírodný cyklus vody, 
pretože povrchová voda už nemôže 
prenikať do pôdy a dopĺňať spodné vody.
Keďže pôda už napríklad nemôže 
absorbovať a zachytávať dažďovú vodu, 
zvýšený tok vedie k záplavám a nedostatku 
pitnej vody. Zvrátiť tieto dlhodobé zmeny 
je zložité a nákladné a na ich nápravu sú 
takmer vždy potrebné kompromisy medzi 
rôznymi sociálnymi, ekonomickými 
a environmentálnymi potrebami. V 
územno-plánovacích rozhodnutiach 
členských štátov týkajúcich sa využívania 
pôdy by sa preto malo presne stanoviť, 
ktoré oblasti sa majú uvoľniť na výstavbu 
a obmedziť veľkosť týchto oblastí. Malo 
by sa vyčleniť dostatočné množstvo 
ekologických plôch, aby sa tak 
kompenzoval nevyhnutný vplyv 
pokrývania pôdy vo veľkom rozsahu.

Or. de
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Pozmeňujúci návrh 170
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 171
Margrete Auken, Jo Leinen

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

22. Degradácia, fragmentácia 
a neudržateľné využívanie pôdy v EÚ a 
mimo nej ohrozuje poskytovanie 
niekoľkých kľúčových ekosystémových 
služieb a biodiverzitu a zvyšuje 
zraniteľnosť Európy voči zmene klímy 
a prírodným katastrofám. To ďalej 
spôsobuje degradáciu pôdy a 
dezertifikáciu. Vyše 25 % územia EÚ je 
postihnutých pôdnou eróziou 
spôsobovanou vodou, ktorá ohrozuje 
funkcie pôdy, s dosahom na kvalitu 
sladkých vôd. Medzi pretrvávajúce 
problémy patrí aj kontaminácia 
a nepriepustnosť pôdy. Predpokladá sa, že 
v celej EÚ je kontaminovaných vyše pol 
milióna lokalít, a pokiaľ tieto lokality 
nebudú identifikované a vyhodnotené, 
budú naďalej predstavovať potenciálne 
závažné environmentálne a zdravotné 
riziká. Každoročne sa na účely bytovej 
výstavby, priemyslu, dopravy alebo na 
rekreačné účely zaberie vyše 1 000 km² 
pôdy. Zvrátiť tieto dlhodobé zmeny je 
zložité a nákladné a na ich nápravu sú 
takmer vždy potrebné kompromisy medzi 
rôznymi sociálnymi, ekonomickými 
a environmentálnymi potrebami. Územno-
plánovacie rozhodnutia členských štátov 
týkajúce sa využívania pôdy by mali viac 
zohľadňovať kritérium udržateľnosti s 
cieľom do roku 2050 netto nulového 
zaberania pôdy.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 172
Claudiu Ciprian Tănăsescu
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Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

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

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 22
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

S cieľom riešiť vážny problém zaberania 
pôdy treba členské štáty vyzvať, aby 
prijímali opatrenia na obmedzenie oblastí 
pôdy, na ktorých sa stavia, a na ochranu 
poľnohospodárskej pôdy určenej na 
produkciu potravín, krmív a 
obnoviteľných surovín.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 174
Anja Weisgerber
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Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

23. S cieľom obmedziť najzávažnejšie 
tlaky ľudskej činnosti na krajinu, pôdu 
a ďalšie ekosystémy v Európe sa prijmú 
opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa v 
rozhodnutiach o využití pôdy na všetkých 
príslušných úrovniach venovala náležitá 
pozornosť ekologickým, ako aj sociálnym 
a hospodárskym vplyvom. Závery samitu 
RIO+20 požadujú „svet bez ďalšej 
degradácie pôdy“. EÚ a členské štáty by 
mali zvážiť, ako najlepšie zabezpečiť 
realizáciu tohto záväzku, v rámci svojich 
príslušných právomocí, a takisto ako 
najlepšie riešiť problémy kvality pôdy 
v záväznom právnom rámci42. Stanovia sa 
aj ciele pre udržateľné využívanie krajiny 
a pôdy.

vypúšťa sa

__________________
42KOM(2006) 232 (Ú. v. EÚ C 332, 
30.12.2006) navrhuje smernicu, ktorou sa 
ustanovuje rámec pre ochranu pôdy 
a ktorou sa mení a dopĺňa smernica 
2004/35/ES.

Or. de

Odôvodnenie

Ochranu pôdy možno účinnejšie, efektívnejšie a menej byrokratickejšie skôr dosiahnuť na 
miestnej, regionálnej a národnej úrovni ako na úrovni Únie.
Záväzné právne ustanovenia EÚ by neboli v súlade so zásadou subsidiarity.

Pozmeňujúci návrh 175
Christa Klaß, Britta Reimers

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

23. S cieľom obmedziť najzávažnejšie 23. S cieľom obmedziť najzávažnejšie 
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tlaky ľudskej činnosti na krajinu, pôdu 
a ďalšie ekosystémy v Európe sa prijmú 
opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa v 
rozhodnutiach o využití pôdy na všetkých 
príslušných úrovniach venovala náležitá 
pozornosť ekologickým, ako aj sociálnym
a hospodárskym vplyvom. Závery samitu 
RIO+20 požadujú „svet bez ďalšej 
degradácie pôdy“. EÚ a členské štáty by 
mali zvážiť, ako najlepšie zabezpečiť 
realizáciu tohto záväzku, v rámci svojich 
príslušných právomocí, a takisto ako 
najlepšie riešiť problémy kvality pôdy 
v záväznom právnom rámci42. Stanovia sa 
aj ciele pre udržateľné využívanie krajiny 
a pôdy.

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

V súlade so zásadou subsidiarity sa 
problémy týkajúce sa kvality pôdy 
účinnejšie riešia v záväzných právnych 
rámcoch na vnútroštátnej úrovni.
Stanovia sa aj ciele pre udržateľné 
využívanie krajiny a pôdy.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 176
Matthias Groote

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

23. S cieľom obmedziť najzávažnejšie 
tlaky ľudskej činnosti na krajinu, pôdu 
a ďalšie ekosystémy v Európe sa prijmú 
opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa v 
rozhodnutiach o využití pôdy na všetkých 
príslušných úrovniach venovala náležitá 
pozornosť ekologickým, ako aj sociálnym 
a hospodárskym vplyvom. Závery samitu 
RIO+20 požadujú „svet bez ďalšej 
degradácie pôdy“. EÚ a členské štáty by 
mali bezodkladne zvážiť, ako najlepšie 
zabezpečiť realizáciu tohto záväzku, v 



AM\931263SK.doc 67/71 PE508.007v01-00

SK

príslušných právomocí, a takisto ako 
najlepšie riešiť problémy kvality pôdy 
v záväznom právnom rámci42. Stanovia sa 
aj ciele pre udržateľné využívanie krajiny 
a pôdy.

rámci svojich príslušných právomocí.
Udržateľné využívanie pozemkov a pôdy 
musí byť súčasťou komplexného a 
záväzného súboru európskych pravidiel 
týkajúcich sa ochrany a udržateľného 
využívania pôdy. Keďže pôda a ochrana 
životného prostredia a klímy sú 
neoddeliteľné spojené, prijatie záväzných 
pravidiel uplatniteľných v celej EÚ je 
základom pre dosiahnutie cieľov EÚ v 
oblasti klímy, ochranu biodiverzity a 
poľnohospodárskej produktivity.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 177
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. es

Pozmeňujúci návrh 178
Margrete Auken, Jo Leinen
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Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

23. S cieľom obmedziť najzávažnejšie 
tlaky ľudskej činnosti na krajinu, pôdu 
a ďalšie ekosystémy v Európe sa prijmú 
opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa v 
rozhodnutiach o využití pôdy na všetkých 
príslušných úrovniach venovala náležitá 
pozornosť ekologickým, ako aj sociálnym 
a hospodárskym vplyvom. Závery samitu 
RIO+20 uznávajú hospodársky a sociálny 
význam dobrého hospodárenia s pôdou a 
požadujú „svet bez ďalšej degradácie 
pôdy“. EÚ a členské štáty by mali 
zabezpečiť, aby bol tento záväzok 
realizovaný v rámci ich príslušných 
právomocí, ako aj riešiť problémy kvality 
pôdy v záväznom právnom rámci, pričom 
podporia návrh Komisie smernice, ktorou 
sa zavádza rámec na ochranu. Stanovia sa 
aj ciele pre udržateľné využívanie krajiny 
a pôdy.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 179
Richard Seeber, Peter Liese

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

23. S cieľom obmedziť najzávažnejšie 
tlaky ľudskej činnosti na krajinu, pôdu 
a ďalšie ekosystémy v Európe sa prijmú 
opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa v 
rozhodnutiach o využití pôdy na všetkých 
príslušných úrovniach venovala náležitá 
pozornosť ekologickým, ako aj sociálnym 
a hospodárskym vplyvom. Závery samitu 
RIO+20 požadujú „svet bez ďalšej 
degradácie pôdy“. EÚ a členské štáty by 

23. S cieľom obmedziť najzávažnejšie 
tlaky ľudskej činnosti na krajinu, pôdu 
a ďalšie ekosystémy v Európe sa prijmú 
opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa v 
rozhodnutiach o využití pôdy na všetkých 
príslušných úrovniach venovala náležitá 
pozornosť ekologickým, ako aj sociálnym 
a hospodárskym vplyvom. Závery samitu 
RIO+20 požadujú „svet bez ďalšej 
degradácie pôdy“. EÚ a členské štáty by 
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mali zvážiť, ako najlepšie zabezpečiť 
realizáciu tohto záväzku, v rámci svojich 
príslušných právomocí, a takisto ako 
najlepšie riešiť problémy kvality pôdy 
v záväznom právnom rámci42. Stanovia sa 
aj ciele pre udržateľné využívanie krajiny 
a pôdy.

mali zvážiť, ako najlepšie zabezpečiť 
realizáciu tohto záväzku, v rámci svojich 
príslušných právomocí, a takisto ako 
najlepšie riešiť problémy kvality pôdy 
v súčasnom právnom rámci. Stanovia sa aj 
ciele pre udržateľné využívanie krajiny 
a pôdy.

__________________
42 KOM(2006) 232 (Ú. v. EÚ C 332, 
30.12.2006) navrhuje smernicu, ktorou sa 
ustanovuje rámec pre ochranu pôdy 
a ktorou sa mení a dopĺňa smernica 
2004/35/ES.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 180
Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

23. S cieľom obmedziť najzávažnejšie 
tlaky ľudskej činnosti na krajinu, pôdu 
a ďalšie ekosystémy v Európe sa prijmú 
opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa v 
rozhodnutiach o využití pôdy na všetkých 
príslušných úrovniach venovala náležitá 
pozornosť ekologickým, ako aj sociálnym 
a hospodárskym vplyvom. Závery samitu 
RIO+20 uznávajú hospodársky a sociálny 
význam dobrého hospodárenia s pôdou a 
požadujú „svet bez ďalšej degradácie 
pôdy“. EÚ a členské štáty by mali zvážiť, 
ako najlepšie zabezpečiť realizáciu tohto 
záväzku v rámci svojich príslušných 
právomocí, aj ako riešiť problémy kvality 
pôdy, pričom použijú prístup založený na 
riziku, v záväznom právnom rámci a budú 
vychádzať z príslušných aspektov návrhu 
Komisie smernice, ktorou sa zavádza 
rámec na ochranu pôdy a mení smernica 
2004/35/ES. Mali by sa stanoviť aj ciele 
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pre udržateľné využívanie krajiny a pôdy.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 181
Esther de Lange

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 182
Anja Weisgerber, Esther de Lange

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 23 – poznámka pod čiarou 42

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

42. KOM(2006) 232 (Ú. v. EÚ C 332, 
30.12.2006) navrhuje smernicu, ktorou sa 
ustanovuje rámec pre ochranu pôdy 
a ktorou sa mení a dopĺňa smernica 
2004/35/ES.

vypúšťa sa

Or. de
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Odôvodnenie

Ochranu pôdy možno účinnejšie, efektívnejšie a menej byrokratickejšie skôr dosiahnuť na 
miestnej, regionálnej a národnej úrovni ako na úrovni Únie. Záväzné právne ustanovenia EÚ 
by neboli v súlade so zásadou subsidiarity.


