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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 183
Richard Seeber

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 24

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

24. Hoci sa prísun dusíka a fosforu do 
životného prostredia EÚ za posledných 20 
rokov výrazne znížil, nadmerný únik živín 
naďalej ovplyvňuje kvalitu ovzdušia 
a vody a má nepriaznivý vplyv na 
ekosystémy, čo spôsobuje značné 
problémy pre ľudské zdravie. Na 
dosiahnutie ďalšieho významného zníženia 
úniku živín je naliehavo potrebné zaoberať 
sa najmä únikmi amoniaku v dôsledku 
neefektívneho hospodárenia s hnojivami 
a nedostatočného čistenia odpadových vôd. 
Ďalšie úsilie je potrebné vyvinúť aj na 
zabezpečenie nákladovo efektívneho 
riadenia cyklu živín s účinnejším 
využívaním zdrojov a na efektívnejšie 
využívanie hnojív. Na riešenie týchto 
problémov je potrebné zlepšiť vykonávanie 
právnych predpisov EÚ v oblasti životného 
prostredia a v prípade potreby sprísniť 
normy a zaoberať sa cyklom živín v rámci 
holistického prístupu, ktorý spája 
a integruje existujúce politiky EÚ, ktoré 
zohrávajú úlohu v boji proti nadmernému 
úniku živín a eutrofizácii pôdy. Je tiež 
dôležité zvyšovať povedomie ľudí o 
životnom prostredí v tejto oblasti. To by sa
malo odzrkadľovať aj v znížení
používania umelých hnojív a pesticídov v 
súkromných záhradách a na zelených
plochách.

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 184
Dan Jørgensen
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Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 24a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

24a. Pre niektoré z cieľov programu by
bol prínosný menej intenzívny prístup k
živočíšnej výrobe, pretože by to viedlo k
nižším emisiám dusíka a fosforu, znížilo
by to ohrozenie biodiverzity a zlepšilo
kvalitu pôdy, vzduchu a vody.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 185
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 25

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

25. Fragmentáciu pôdy pomôžu prekonať 
opatrenia prijaté v rámci stratégie v oblasti 
biodiverzity, s cieľom obnoviť 15 % 
degradovaných ekosystémov v EÚ 
a rozšíriť využívanie ekologickej 
infraštruktúry. To pomôže ďalej zveľadiť 
prírodný kapitál a zvýšiť odolnosť 
ekosystémov a môže to ponúknuť 
nákladovo efektívne možnosti zmiernenia 
zmeny klímy a prispôsobenia sa tejto 
zmene a riadenie rizík spojených s 
katastrofami. K udržaniu prírodného 
kapitálu v celej jeho škále medzičasom 
prispeje úsilie členských štátov 
o zmapovanie a vyhodnotenie ekosystémov 
a ich služieb a iniciatíva „bez čistých strát“ 
plánovaná na rok 2015. Začlenenie 
ekonomickej hodnoty ekosystémových 
služieb do systémov účtovníctva 
a podávania správ na úrovni EÚ a na 
vnútroštátnej úrovni do roku 2020 povedie 
k lepšej správe prírodného kapitálu EÚ.

25. Fragmentáciu pôdy pomôžu prekonať 
opatrenia prijaté v rámci stratégie v oblasti 
biodiverzity, s cieľom obnoviť 15 % 
degradovaných ekosystémov v EÚ do roku 
2020; toto však považuje za minimum a 
želá si, aby EÚ stanovila podstatne vyšší 
cieľ obnovy, ktorý bude odzrkadľovať jej 
vlastný ambicióznejší hlavný cieľ a jej
víziu do roku 2050; fragmentáciu pôdy 
pomôže prekonať aj rozšírenie využívania 
ekologickej infraštruktúry. Spolu s plným
vykonávaním smerníc o vtákoch a o 
biotopoch prispejú tieto opatrenia aj k
vytváraniu a zachovaniu zdravých a
odolných ekosystémov a k zlepšeniu ich
služieb. To pomôže ďalej zveľadiť 
prírodný kapitál a zvýšiť odolnosť 
ekosystémov a môže to ponúknuť 
nákladovo efektívne možnosti zmiernenia 
zmeny klímy a prispôsobenia sa tejto 
zmene a riadenie rizík spojených s 
katastrofami. K udržaniu prírodného 
kapitálu medzičasom prispeje úsilie 
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členských štátov o zmapovanie 
a vyhodnotenie ekosystémov a ich služieb 
a iniciatíva „bez čistých strát“ plánovaná 
na rok 2015. Začlenenie ekonomickej 
hodnoty ekosystémových služieb do 
systémov účtovníctva a podávania správ na 
úrovni EÚ a na vnútroštátnej úrovni do 
roku 2020 povedie k lepšej správe 
prírodného kapitálu EÚ.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 186
Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 25

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

25. Fragmentáciu pôdy pomôžu prekonať 
opatrenia prijaté v rámci stratégie v oblasti 
biodiverzity, s cieľom obnoviť 15 % 
degradovaných ekosystémov v EÚ 
a rozšíriť využívanie ekologickej 
infraštruktúry. To pomôže ďalej zveľadiť 
prírodný kapitál a zvýšiť odolnosť 
ekosystémov a môže to ponúknuť 
nákladovo efektívne možnosti zmiernenia 
zmeny klímy a prispôsobenia sa tejto 
zmene a riadenie rizík spojených s 
katastrofami. K udržaniu prírodného 
kapitálu v celej jeho škále medzičasom 
prispeje úsilie členských štátov 
o zmapovanie a vyhodnotenie ekosystémov 
a ich služieb a iniciatíva „bez čistých strát“ 
plánovaná na rok 2015. Začlenenie 
ekonomickej hodnoty ekosystémových 
služieb do systémov účtovníctva 
a podávania správ na úrovni EÚ a na 
vnútroštátnej úrovni do roku 2020 povedie 
k lepšej správe prírodného kapitálu EÚ.

25. Fragmentáciu pôdy pomôžu prekonať 
opatrenia prijaté v rámci stratégie v oblasti 
biodiverzity, s cieľom obnoviť 15 % 
degradovaných ekosystémov v EÚ 
a rozšíriť využívanie ekologickej 
infraštruktúry. V opatreniach by sa však 
mali zohľadniť charakteristiky a 
predpoklady členských štátov. To pomôže 
ďalej zveľadiť prírodný kapitál a zvýšiť 
odolnosť ekosystémov a môže to ponúknuť 
nákladovo efektívne možnosti zmiernenia 
zmeny klímy a prispôsobenia sa tejto 
zmene a riadenie rizík spojených s 
katastrofami. K udržaniu prírodného 
kapitálu v celej jeho škále medzičasom 
prispeje úsilie členských štátov 
o zmapovanie a vyhodnotenie ekosystémov 
a ich služieb a iniciatíva „bez čistých strát“ 
plánovaná na rok 2015. Začlenenie 
ekonomickej hodnoty ekosystémových 
služieb do systémov účtovníctva 
a podávania správ na úrovni EÚ a na 
vnútroštátnej úrovni do roku 2020 povedie 
k lepšej správe prírodného kapitálu EÚ.

Or. fi



PE508.027v01-00 6/68 AM\931425SK.doc

SK

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 187
Giancarlo Scottà

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 26 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

26. Na účely ochrany, zachovania 
a zveľaďovania prírodného kapitálu EÚ 
program zabezpečí, že do roku 2020:

26. Na účely ochrany, zachovania 
a zveľaďovania prírodného kapitálu EÚ by 
mal program zabezpečiť, že do roku 2020:

Or. it

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 188
Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 26 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

26. Na účely ochrany, zachovania 
a zveľaďovania prírodného kapitálu EÚ 
program zabezpečí, že do roku 2020:

26. Na účely ochrany, zachovania 
a podpory udržateľného využívania
prírodného kapitálu EÚ program 
zabezpečí, že do roku 2020:

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 189
Anna Rosbach

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 26 – pododsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) sa zastaví strata biodiverzity 
a degradácia ekosystémových služieb 
a ekosystémy a ich služby sa budú 
zachovávať a zveľaďovať,

a) sa zastaví strata biodiverzity 
a degradácia ekosystémových služieb 
a ekosystémy a ich služby vrátane 
populácií rýb sa budú nielen zachovávať, 
ale aj zveľaďovať,
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Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 190
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 26 – pododsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) sa zastaví strata biodiverzity 
a degradácia ekosystémových služieb 
a ekosystémy a ich služby sa budú 
zachovávať a zveľaďovať,

a) sa zastaví strata biodiverzity 
a degradácia ekosystémových služieb 
a ekosystémy a ich služby sa budú 
zachovávať, obnovovať a zveľaďovať 
najmä pomocou plného uplatňovania a 
účinnej ochrany siete Natura 2000, čo
podporia prioritné akčné rámce a
uplatňovanie zásady „nulových čistých
strát“.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 191
Anna Rosbach

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 26 – pododsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) výrazne sa zmiernia účinky tlakov na 
sladké, brakické a pobrežné vody s cieľom 
dosiahnuť dobrý stav, udržať ho alebo
posilniť, ako sa uvádza v rámcovej 
smernici o vode,

b) výrazne sa zmiernia účinky tlakov na 
sladké, brakické a pobrežné vody s cieľom 
dosiahnuť dobrý stav, udržať ho a podľa 
možností posilniť, ako sa uvádza 
v rámcovej smernici o vode,

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 192
Richard Seeber, Peter Liese
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Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 26 – pododsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(b) výrazne sa zmiernia účinky tlakov na 
sladké, brakické a pobrežné vody s cieľom 
dosiahnuť dobrý stav, udržať ho alebo 
posilniť, ako sa uvádza v rámcovej 
smernici o vode,

(b) výrazne sa zmiernia účinky tlakov na 
sladké, brakické a pobrežné vody okrem 
iného prostredníctvom horizontálnych 
opatrení s cieľom dosiahnuť dobrý stav, 
udržať ho alebo posilniť, ako sa uvádza 
v rámcovej smernici o vode,

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 193
Anna Rosbach

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 26 – pododsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

c) zmiernia sa účinky tlakov na morské 
vody s cieľom dosiahnuť alebo udržať 
dobrý environmentálny stav podľa 
požiadaviek rámcovej smernice o morskej 
stratégii,

c) zmiernia sa účinky tlakov na morské 
vody s cieľom dosiahnuť alebo udržať 
dobrý environmentálny stav podľa 
požiadaviek rámcovej smernice o morskej 
stratégii, pomôže to tiež chrániť 
biodiverzitu morského prostredia.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 194
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 26 – pododsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

d) ďalej sa znížia účinky znečistenia 
ovzdušia na ekosystémy a biodiverzitu,

d) ďalej sa výrazne znížia účinky 
znečistenia ovzdušia na ekosystémy 
a biodiverzitu v záujme dosiahnutia 
dlhodobého cieľa neprekračovať kritické
zaťaženie a úrovne.
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Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 195
Christa Klaß, Britta Reimers

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 26 – pododsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

(e) krajina v EÚ bude obhospodarovaná 
udržateľným spôsobom, pôda v členských 
štátoch bude dostatočne chránená 
a výrazne pokročí sanácia 
kontaminovaných lokalít členskými štátmi,

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 196
Anna Rosbach

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 26 – pododsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

e) krajina v EÚ bude obhospodarovaná 
udržateľným spôsobom, pôda bude 
dostatočne chránená, podporí sa úrodnosť 
poľnohospodárskej pôdy a výrazne 
pokročí sanácia kontaminovaných lokalít,

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 197
Margrete Auken, Jo Leinen

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 26 – pododsek 1 – písmeno e
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 198
Marit Paulsen, Riikka Manner

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 26 – pododsek 1 – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

g) budú chránené a udržateľne 
obhospodarované lesy a škála služieb, 
ktoré poskytujú, a zlepší sa ich odolnosť 
proti zmene klímy a požiarom, pretože lesy 
sú významným obnoviteľným zdrojom 
surovín.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 199
Eija-Riitta Korhola

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 26 – pododsek 1 – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

g) budú udržateľne obhospodarované lesy 
s cieľom ochrániť služby, ktoré poskytujú, 
a zlepšiť ich odolnosť proti zmene 
klímy, požiarom, búrkam, škodcom a 
chorobám.

Or. en
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Odôvodnenie

Namiesto jednoduchého zamerania sa na ochranu lesov by sa mala v programe zdôrazniť
úloha udržateľného lesného hospodárstva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 200
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 26 – pododsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) v plnom rozsahu vykonávať stratégiu 
EÚ v oblasti biodiverzity,

a) v plnom rozsahu bezodkladne 
vykonávať stratégiu EÚ v oblasti 
biodiverzity,

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 201
Dan Jørgensen

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 26 – pododsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) v plnom rozsahu vykonávať stratégiu 
EÚ v oblasti biodiverzity,

a) v plnom rozsahu vykonávať stratégiu 
EÚ v oblasti biodiverzity a posilniť právne
predpisy EÚ týkajúce sa zachovania
suchozemských a morských biotopov a
druhov.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 202
Richard Seeber, Peter Liese

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 26 – pododsek 2 – písmeno b
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(b) v plnom rozsahu vykonávať koncepciu 
zabezpečenia ochrany európskych vodných 
zdrojov,

(b) v plnom rozsahu vykonávať rámcovú 
smernicu o vode a koncepciu zabezpečenia 
ochrany európskych vodných zdrojov, 
okrem iného pomocou opatrení krížového 
plnenia.

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 203
Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 26 – pododsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(b) v plnom rozsahu vykonávať koncepciu 
zabezpečenia ochrany európskych vodných 
zdrojov,

(b) v plnom rozsahu vykonávať koncepciu 
zabezpečenia ochrany európskych vodných 
zdrojov, ale zohľadniť rozdiely medzi
členskými štátmi a ich špecifické črty.

Or. fi

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 204
Anna Rosbach

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 26 – pododsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

c) zdôrazniť úsilie, okrem iného, 
o dosiahnutie zdravých populácií rýb 
najneskôr do roku 2020, počnúc 
rybolovom, ktorý neprekročí úroveň 
maximálneho udržateľného výnosu od roku 
2015 v celom rybolovnom sektore, 
a stanoviť cieľ spočívajúci v znížení 
množstva odpadkov v moriach v rámci 
celej EÚ,

c) zdôrazniť úsilie okrem iného 
o dosiahnutie zdravých populácií rýb 
najneskôr do roku 2020, počnúc 
rybolovom, ktorý neprekročí úroveň 
maximálneho udržateľného výnosu od roku 
2015 v celom rybolovnom sektore, 
stanoviť cieľ spočívajúci v znížení 
množstva odpadkov v moriach v rámci 
celej EÚ a aktívne podporiť súkromné a 
verejné iniciatívy s cieľom predchádzať
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výskytu odpadkov v mori a bojovať proti
nemu vrátane iniciatív z kategórie „lovu 
odpadkov“;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 205
Matthias Groote

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 26 – pododsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(c) zdôrazniť úsilie, okrem iného, 
o dosiahnutie zdravých populácií rýb
najneskôr do roku 2020, počnúc 
rybolovom, ktorý neprekročí úroveň 
maximálneho udržateľného výnosu od roku 
2015 v celom rybolovnom sektore, 
a stanoviť cieľ spočívajúci v znížení 
množstva odpadkov v moriach v rámci 
celej EÚ,

(c) zdôrazniť úsilie, okrem iného, 
o dosiahnutie zdravých populácií rýb 
najneskôr do roku 2020, počnúc 
rybolovom, ktorý neprekročí úroveň 
maximálneho udržateľného výnosu od roku 
2015 v celom rybolovnom sektore, 
a stanoviť cieľ spočívajúci v znížení 
množstva odpadkov v moriach v rámci 
celej EÚ, a ďalej zriadiť integrovanú
ucelenú pobrežnú správu s cieľom 
zabezpečiť dlhodobú rovnováhu medzi
ochranou životného prostredia a
udržateľným využívaním morských a
pobrežných oblastí; 

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 206
Giancarlo Scottà

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 26 – pododsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(d) posilniť úsilie o dosiahnutie úplného 
súladu s právnymi predpismi EÚ v oblasti 
kvality ovzdušia a vymedziť strategické 
ciele a opatrenia po roku 2020,

(d) s prihliadnutím na rôzne geografické a
klimatické podmienky posilniť úsilie 
o dosiahnutie úplného súladu s právnymi 
predpismi EÚ v oblasti kvality ovzdušia 
a vymedziť strategické ciele a opatrenia po 
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roku 2020,

Or. it

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 207
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 26 – pododsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

d) posilniť úsilie o dosiahnutie úplného 
súladu s právnymi predpismi EÚ v oblasti 
kvality ovzdušia a vymedziť strategické 
ciele a opatrenia po roku 2020,

d) dosiahnuť úplný súlad s právnymi 
predpismi EÚ v oblasti kvality ovzdušia 
a vymedziť strategické ciele a opatrenia po 
roku 2020,

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 208
Andrés Perelló Rodríguez

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 26 – pododsek 2 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. es

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 209
Christa Klaß, Britta Reimers
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Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 26 – pododsek 2 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

zvýšiť na vnútroštátnej úrovni úsilie o 
obmedzenie využívania pôdy a zachovanie 
poľnohospodárskej pôdy na produkciu 
krmiva, potravín a obnoviteľných surovín.

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 210
Richard Seeber

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 26 – pododsek 2 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(f) podniknúť ďalšie kroky na zníženie 
emisií dusíka a fosforu vrátane emisií 
z mestských a priemyselných odpadových 
vôd a z používania hnojív,

(f) podniknúť ďalšie kroky na zníženie 
emisií dusíka a fosforu vrátane emisií 
z mestských a priemyselných odpadových 
vôd a z používania hnojív, zvýšiť
povedomie ľudí o životnom prostredí
pomocou iniciatív zameraných na 
zníženie využívania umelých hnojív a
pesticídov, najmä v súkromných
záhradách a na zelených plochách.

Or. de
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 211
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 26 – pododsek 2 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

f) podniknúť ďalšie kroky na zníženie 
emisií dusíka a fosforu vrátane emisií 
z mestských a priemyselných odpadových 
vôd a z používania hnojív,

f) podniknúť ďalšie kroky na zníženie 
emisií dusíka a fosforu vrátane emisií 
z mestských a priemyselných odpadových 
vôd prostredníctvom lepšej kontroly pri 
zdroji a z používania hnojív lepšou 
kontrolou ich používania,

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 212
Elena Oana Antonescu

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 26 – pododsek 2 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

f) podniknúť ďalšie kroky na zníženie 
emisií dusíka a fosforu vrátane emisií 
z mestských a priemyselných odpadových 
vôd a z používania hnojív,

f) podniknúť ďalšie kroky na zníženie 
emisií dusíka a fosforu vrátane emisií 
z mestských a priemyselných odpadových 
vôd prostredníctvom lepšej kontroly pri 
zdroji a z používania hnojív lepšou 
kontrolou ich používania,

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 213
Gaston Franco

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 26 – pododsek 2 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(f) podniknúť ďalšie kroky na zníženie 
emisií dusíka a fosforu vrátane emisií 

(f) podniknúť ďalšie kroky na zníženie 
emisií dusíka a fosforu vrátane emisií 
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z mestských a priemyselných odpadových 
vôd a z používania hnojív,

z mestských a priemyselných odpadových 
vôd a z používania hnojív a získavať 
odpadný fosfor,

Or. fr

Odôvodnenie

Malo by sa podporovať využívanie fosforu, ktorý je kľúčovou zložkou v poľnohospodárstve, 
pretože prírodné ložiská ubúdajú a v komunálnych odpadových vodách sa nachádza v
značnom množstve.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 214
Dan Jørgensen

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 26 – pododsek 2 – písmeno fa (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

fa) podporovať prechod na trvalo 
udržateľné systémy živočíšnej výroby 
prepojené s pôdou pomocou lepšieho 
začlenenia cieľov ochrany životného 
prostredia do poľnohospodárskej politiky; 

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 215
Marit Paulsen, Riikka Manner

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 26 – pododsek 2 – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

(g) vypracovať a implementovať novú 
stratégiu lesného hospodárstva EÚ, ktorá 
sa bude zaoberať rozmanitými 
požiadavkami týkajúcimi sa lesov 
a prínosmi lesov a ktorá prispeje 
k strategickejšiemu prístupu k ochrane 
a zveľaďovaniu lesov, a pritom 
rešpektovať rôzne regionálne podmienky 
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udržateľného lesného hospodárstva.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 216
Andrés Perelló Rodríguez

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 26 – pododsek 2 – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. es

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 217
Andrés Perelló Rodríguez

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 26 – pododsek 2 – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

(g) vypracovať a implementovať novú 
stratégiu lesného hospodárstva EÚ, ktorá 
sa bude zaoberať rozmanitými 
požiadavkami týkajúcimi sa lesov 
a prínosmi lesov a ktorá prispeje 
k strategickejšiemu prístupu k ochrane 
a zveľaďovaniu lesov, a vyčleniť finančné
a ľudské zdroje potrebné na boj proti
lesným požiarom.

Or. es
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 218
Giancarlo Scottà

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – Prioritný cieľ 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Prioritný cieľ 2: Vytvoriť z EÚ 
nízkouhlíkové ekologické 
a konkurencieschopné hospodárstvo 
efektívne využívajúce zdroje

Prioritný cieľ 2: Zaistiť
konkurencieschopnosť nízkouhlíkového
hospodárstva s uzavretým cyklom, ktoré 
účinne využíva zdroje a rešpektuje životné
prostredie a ekosystémy

Or. it

(Pozri pozmeňujúci návrh k článku 2 ods. 1 písm. b)).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 219
Jean-Pierre Audy

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – Prioritný cieľ 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Prioritný cieľ 2: Vytvoriť z EÚ 
nízkouhlíkové ekologické 
a konkurencieschopné hospodárstvo 
efektívne využívajúce zdroje

Prioritný cieľ 2: Vytvoriť z EÚ 
nízkouhlíkové ekologické 
a konkurencieschopné hospodárstvo 
efektívne využívajúce zdroje

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 220
Giancarlo Scottà

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 27

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

27. Hlavná iniciatíva stratégie Európa 2020 
„Európa efektívne využívajúca zdroje“ si 
kladie za cieľ podporiť prechod smerom 
k hospodárstvu efektívne využívajúcemu 

27. Hlavná iniciatíva stratégie Európa 2020 
„Európa efektívne využívajúca zdroje“ si 
kladie za cieľ podporiť 
konkurencieschopnosť hospodárstva
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zdroje, ktoré úplne oddeľuje hospodársky 
rast od využívania zdrojov a energie a od 
jeho vplyvov na životné prostredie, znižuje 
emisie skleníkových plynov, zvyšuje 
konkurencieschopnosť efektívnosťou 
a zavádzaním inovácií a podporuje väčšiu 
energetickú bezpečnosť. Plán „Európa 
efektívne využívajúca zdroje“ a plán 
prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo 
predstavujú základné kamene tejto 
iniciatívy, ktorou sa stanovuje rámec 
budúcich činností zameraných na 
dosiahnutie týchto cieľov.

efektívne využívajúceho zdroje, ktoré v čo 
najväčšej miere oddeľuje hospodársky rast 
od využívania zdrojov a energie a od jeho 
vplyvov na životné prostredie, znižuje 
emisie skleníkových plynov, zameriava sa 
na inovácie a podporuje väčšiu energetickú 
bezpečnosť. Plán „Európa efektívne 
využívajúca zdroje“ a plán prechodu na 
nízkouhlíkové hospodárstvo predstavujú 
základné kamene tejto iniciatívy, pretože 
vytvárajú viaceré možné scenáre ako 
porovnávacie kritériá pre budúce činnosti 
zamerané na dosiahnutie týchto cieľov.

Or. it

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 221
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 27

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

27. Hlavná iniciatíva stratégie Európa 2020 
„Európa efektívne využívajúca zdroje“ si 
kladie za cieľ podporiť prechod smerom 
k hospodárstvu efektívne využívajúcemu 
zdroje, ktoré úplne oddeľuje hospodársky 
rast od využívania zdrojov a energie a od 
jeho vplyvov na životné prostredie, znižuje 
emisie skleníkových plynov, zvyšuje 
konkurencieschopnosť efektívnosťou 
a zavádzaním inovácií a podporuje väčšiu 
energetickú bezpečnosť. Plán „Európa 
efektívne využívajúca zdroje“ a plán 
prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo 
predstavujú základné kamene tejto 
iniciatívy, ktorou sa stanovuje rámec
budúcich činností zameraných na 
dosiahnutie týchto cieľov.

27. Hlavná iniciatíva stratégie Európa 2020 
„Európa efektívne využívajúca zdroje“ si 
kladie za cieľ podporiť prechod smerom 
k hospodárstvu efektívne využívajúcemu 
zdroje, ktoré úplne oddeľuje hospodársky 
rast od využívania zdrojov a energie a od 
jeho vplyvov na životné prostredie, znižuje 
emisie skleníkových plynov, zvyšuje 
konkurencieschopnosť efektívnosťou 
a zavádzaním inovácií a podporuje väčšiu 
energetickú bezpečnosť. Plán „Európa 
efektívne využívajúca zdroje“, návrh 
Komisie týkajúci sa plánu prechodu na 
nízkouhlíkové hospodárstvo, Plán postupu 
v energetike do roku 2050 a Biela kniha o 
doprave predstavujú základné
východiskové body pre stanovenie rámca 
budúcich činností zameraných na 
dosiahnutie týchto cieľov v rámci novej 
globálnej dohody o klíme, ktorá sa má 
uzavrieť v roku 2015.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 222
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 27

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

27. Hlavná iniciatíva stratégie Európa 2020 
„Európa efektívne využívajúca zdroje“ si 
kladie za cieľ podporiť prechod smerom 
k hospodárstvu efektívne využívajúcemu 
zdroje, ktoré úplne oddeľuje hospodársky 
rast od využívania zdrojov a energie a od 
jeho vplyvov na životné prostredie, znižuje 
emisie skleníkových plynov, zvyšuje 
konkurencieschopnosť efektívnosťou 
a zavádzaním inovácií a podporuje väčšiu 
energetickú bezpečnosť. Plán „Európa 
efektívne využívajúca zdroje“ a plán 
prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo 
predstavujú základné kamene tejto 
iniciatívy, ktorou sa stanovuje rámec 
budúcich činností zameraných na 
dosiahnutie týchto cieľov.

27. Hlavná iniciatíva stratégie Európa 2020 
„Európa efektívne využívajúca zdroje“ si 
kladie za cieľ podporiť prechod smerom 
k hospodárstvu efektívne využívajúcemu 
zdroje, ktoré úplne oddeľuje hospodársky 
rast od využívania zdrojov a energie a od 
jeho vplyvov na životné prostredie, znižuje 
emisie skleníkových plynov, zvyšuje 
konkurencieschopnosť efektívnosťou 
a zavádzaním inovácií a podporuje väčšiu 
energetickú bezpečnosť. Plán „Európa 
efektívne využívajúca zdroje“, plán 
prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo a 
výmena najlepších postupov medzi 
členskými štátmi predstavujú základné 
kamene tejto iniciatívy, ktorou sa stanovuje 
rámec budúcich činností zameraných na 
dosiahnutie týchto cieľov.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 223
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 27

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

27. Hlavná iniciatíva stratégie Európa 2020 
„Európa efektívne využívajúca zdroje“ si 
kladie za cieľ podporiť prechod smerom 
k hospodárstvu efektívne využívajúcemu 
zdroje, ktoré úplne oddeľuje hospodársky 

27. Hlavná iniciatíva stratégie Európa 2020 
„Európa efektívne využívajúca zdroje“ si 
kladie za cieľ podporiť prechod smerom 
k hospodárstvu efektívne využívajúcemu 
zdroje, ktoré znižuje celkové množstvo 
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rast od využívania zdrojov a energie a od 
jeho vplyvov na životné prostredie, znižuje 
emisie skleníkových plynov, zvyšuje 
konkurencieschopnosť efektívnosťou 
a zavádzaním inovácií a podporuje väčšiu 
energetickú bezpečnosť. Plán „Európa 
efektívne využívajúca zdroje“ a plán 
prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo 
predstavujú základné kamene tejto 
iniciatívy, ktorou sa stanovuje rámec 
budúcich činností zameraných na 
dosiahnutie týchto cieľov.

získavaných a využívaných zdrojov, úplne
oddeľuje hospodársky rast od využívania 
zdrojov a energie a od jeho vplyvov na 
životné prostredie, znižuje emisie 
skleníkových plynov, zvyšuje 
konkurencieschopnosť efektívnosťou 
a zavádzaním inovácií a podporuje väčšiu 
energetickú bezpečnosť a bezpečnosť 
zdrojov. Plán „Európa efektívne 
využívajúca zdroje“ a plán prechodu na 
nízkouhlíkové hospodárstvo predstavujú 
základné kamene tejto iniciatívy, ktorou sa 
stanovuje rámec budúcich činností 
zameraných na dosiahnutie týchto cieľov.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 224
Riikka Manner

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 27a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

27a. Biohospodárstvo je kľúčovým 
prvkom inteligentného a zeleného rastu v
Európe. Biohospodárstvo má obzvlášť
výrazný vplyv na regionálnu ekonomiku v
Európskej únii a tiež na podporu 
hospodárskeho rastu a tvorbu pracovných
miest. Biohospodárstvo si vyžaduje
investície do dodávateľských reťazcov
surovín s cieľom zabezpečiť dostupnosť
surovín. 

Or. fi

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 225
Giancarlo Scottà

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 28
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

28. V celom hospodárstve sú nevyhnutné 
inovácie na zlepšenie účinného využívania
zdrojov s cieľom zlepšiť 
konkurencieschopnosť v kontexte rastúcich 
cien zdrojov, ich nedostatku a ich 
obmedzenej ponuky. Hlavnou hybnou silou 
inovácií vrátane ekologických inovácií je 
podnikateľský sektor. Trhy však neprinesú 
požadované zlepšenie samé od seba. Na 
zabezpečenie správnych rámcových 
podmienok pre ekologické inovácie sú 
nevyhnutné vládne opatrenia na úrovni 
Únie a na úrovni členských štátov, ktoré by 
stimulovali rozvoj udržateľného 
podnikania či vývoj technologických 
riešení environmentálnych problémov.

28. V celom hospodárstve sú nevyhnutné 
inovácie na zlepšenie účinného využívania 
zdrojov s cieľom zlepšiť 
konkurencieschopnosť v kontexte rastúcich 
cien zdrojov, ich nedostatku a ich 
obmedzenej ponuky. Hlavnou hybnou silou 
inovácií vrátane ekologických inovácií je 
podnikateľský sektor. Vládne opatrenia na 
úrovni Únie a na úrovni členských štátov 
by sa preto mali obmedziť na zabezpečenie 
všeobecného rámca pre ekologické 
inovácie s cieľom zabrániť skresľovaniu 
prirodzeného vývoja voľného trhu 
smerujúceho k rozvoju udržateľného 
podnikania či vývoju technologických 
riešení environmentálnych problémov.

Or. it

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 226
Margrete Auken, Jo Leinen

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 28

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

28. V celom hospodárstve sú nevyhnutné 
inovácie na zlepšenie účinného využívania 
zdrojov s cieľom zlepšiť 
konkurencieschopnosť v kontexte rastúcich 
cien zdrojov, ich nedostatku a ich 
obmedzenej ponuky. Hlavnou hybnou silou 
inovácií vrátane ekologických inovácií je 
podnikateľský sektor. Trhy však neprinesú 
požadované zlepšenie samé od seba. Na 
zabezpečenie správnych rámcových 
podmienok pre ekologické inovácie sú 
nevyhnutné vládne opatrenia na úrovni 
Únie a na úrovni členských štátov, ktoré by 
stimulovali rozvoj udržateľného 
podnikania či vývoj technologických 
riešení environmentálnych problémov.

28. V celom hospodárstve sú nevyhnutné 
inovácie na zlepšenie účinného využívania 
zdrojov a zníženie celkového objemu 
zdrojov s cieľom zlepšiť 
konkurencieschopnosť v kontexte rastúcich 
cien zdrojov, ich nedostatku a obmedzenej 
ponuky a závislosti od dovozu, . S cieľom 
prispieť k zabezpečeniu dodávok surovín
je potrebné posilniť inovačné partnerstvo
priemyslu a odvetvia, ktoré zabezpečuje
nakladanie s odpadmi, a výskum
recyklovateľnosti významných
technologických surovín. Hlavnou hybnou 
silou inovácií vrátane ekologických 
inovácií je podnikateľský sektor, ktorý
reaguje na signály regulátorov 
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prichádzajúce z ambicióznych právnych
predpisov v oblasti životného prostredia. 
Trhy však neprinesú požadované zlepšenie 
samé od seba. Na zabezpečenie správnych 
právnych rámcových podmienok pre 
investície a ekologické inovácie sú 
nevyhnutné vládne opatrenia na úrovni 
Únie a na úrovni členských štátov, ktoré by 
stimulovali rozvoj udržateľného 
podnikania či vývoj technologických 
riešení environmentálnych problémov.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 227
Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 28

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

28. V celom hospodárstve sú nevyhnutné 
inovácie na zlepšenie účinného využívania 
zdrojov s cieľom zlepšiť 
konkurencieschopnosť v kontexte rastúcich 
cien zdrojov, ich nedostatku a ich 
obmedzenej ponuky. Hlavnou hybnou silou 
inovácií vrátane ekologických inovácií je 
podnikateľský sektor. Trhy však neprinesú 
požadované zlepšenie samé od seba. Na 
zabezpečenie správnych rámcových 
podmienok pre ekologické inovácie sú 
nevyhnutné vládne opatrenia na úrovni 
Únie a na úrovni členských štátov, ktoré by 
stimulovali rozvoj udržateľného 
podnikania či vývoj technologických 
riešení environmentálnych problémov.

28. V celom hospodárstve sú nevyhnutné 
inovácie na zlepšenie účinného využívania 
zdrojov s cieľom zlepšiť 
konkurencieschopnosť v kontexte rastúcich 
cien zdrojov, ich nedostatku a ich 
obmedzenej ponuky. Hlavnou hybnou silou 
inovácií vrátane ekologických inovácií je 
podnikateľský sektor. Trhy však neprinesú 
požadované zlepšenie samé od seba. Na 
zabezpečenie správnych rámcových 
podmienok pre ekologické inovácie sú 
nevyhnutné vládne opatrenia na úrovni 
Únie a na úrovni členských štátov, ktoré by 
stimulovali rozvoj udržateľného 
podnikania či vývoj technologických 
riešení environmentálnych problémov a 
podporovali udržateľné modely 
využívania zdrojov.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 228
Giancarlo Scottà

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 29

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

29. Táto hlavná požiadavka na riešenie 
environmentálnej problematiky má aj 
významné sociálno-ekonomické prínosy. 
Potenciálny nárast počtu pracovných miest, 
ktorý so sebou prináša prechod na 
nízkouhlíkové hospodárstvo efektívne 
využívajúce zdroje, má kľúčový význam 
pre dosiahnutie cieľov stratégie Európa 
2020 v oblasti zamestnanosti. 
V posledných rokoch zamestnanosť 
v odvetví ekologických technológií 
a v sektore služieb v EÚ rastie zhruba 
o 3 % ročne. Hodnota globálneho trhu pre 
ekologický priemysel sa odhaduje 
minimálne na 1 bilión EUR a podľa 
prognóz sa v nasledujúcich 10 rokoch 
takmer zdvojnásobí. Európske spoločnosti 
už dosiahli vedúce svetové postavenie 
v recyklácii a energetickej účinnosti a mali 
by byť pobádané, aby ťažili z tohto rastu 
celosvetového dopytu, čo podporuje aj 
akčný plán v oblasti ekologických inovácií. 
Napríklad len v európskom odvetví 
obnoviteľných zdrojov energie by malo do 
roku 2020 vzniknúť vyše 400 000 nových 
pracovných miest .

29. Táto hlavná požiadavka na riešenie 
environmentálnej problematiky má aj 
významné sociálno-ekonomické prínosy. 
Potenciálny nárast počtu pracovných miest, 
ktorý so sebou prináša rast 
konkurencieschopnosti nízkouhlíkového 
hospodárstva efektívne využívajúceho 
zdroje, má kľúčový význam pre 
dosiahnutie cieľov stratégie Európa 2020 
v oblasti zamestnanosti. V posledných 
rokoch zamestnanosť v odvetví 
ekologických technológií a v sektore 
služieb v EÚ rastie zhruba o 3 % ročne. 
Hodnota globálneho trhu pre ekologický 
priemysel sa odhaduje minimálne na 
1 bilión EUR a podľa prognóz sa 
v nasledujúcich 10 rokoch takmer 
zdvojnásobí. Európske spoločnosti už 
dosiahli vedúce svetové postavenie 
v recyklácii a energetickej účinnosti a mali 
by byť pobádané, aby ťažili z tohto rastu 
celosvetového dopytu, čo podporuje aj 
akčný plán v oblasti ekologických inovácií. 
Napríklad len v európskom odvetví 
obnoviteľných zdrojov energie by malo do 
roku 2020 vzniknúť vyše 400 000 nových 
pracovných miest .

Or. it

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 229
Richard Seeber, Peter Liese

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 29
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

29. Táto hlavná požiadavka na riešenie 
environmentálnej problematiky má aj 
významné sociálno-ekonomické prínosy. 
Potenciálny nárast počtu pracovných miest, 
ktorý so sebou prináša prechod na 
nízkouhlíkové hospodárstvo efektívne 
využívajúce zdroje, má kľúčový význam 
pre dosiahnutie cieľov stratégie Európa 
2020 v oblasti zamestnanosti. 
V posledných rokoch zamestnanosť 
v odvetví ekologických technológií 
a v sektore služieb v EÚ rastie zhruba 
o 3 % ročne. Hodnota globálneho trhu pre 
ekologický priemysel sa odhaduje 
minimálne na 1 bilión EUR a podľa 
prognóz sa v nasledujúcich 10 rokoch 
takmer zdvojnásobí. Európske spoločnosti 
už dosiahli vedúce svetové postavenie 
v recyklácii a energetickej účinnosti a mali 
by byť pobádané, aby ťažili z tohto rastu 
celosvetového dopytu, čo podporuje aj 
akčný plán v oblasti ekologických inovácií. 
Napríklad len v európskom odvetví 
obnoviteľných zdrojov energie by malo do 
roku 2020,49 vzniknúť vyše 400 000 
nových pracovných miest .

29. Táto hlavná požiadavka na riešenie 
environmentálnej problematiky má aj 
významné sociálno-ekonomické prínosy. 
Potenciálny nárast počtu pracovných miest, 
ktorý so sebou prináša prechod na 
bezpečné a udržateľné nízkouhlíkové 
hospodárstvo efektívne využívajúce zdroje, 
má kľúčový význam pre dosiahnutie cieľov 
stratégie Európa 2020 v oblasti 
zamestnanosti. V posledných rokoch 
zamestnanosť v odvetví ekologických 
technológií a v sektore služieb v EÚ rastie 
zhruba o 3 % ročne. Hodnota globálneho 
trhu pre ekologický priemysel sa odhaduje 
minimálne na 1 bilión EUR a podľa 
prognóz sa v nasledujúcich 10 rokoch 
takmer zdvojnásobí. Európske spoločnosti 
už dosiahli vedúce svetové postavenie 
v recyklácii a energetickej účinnosti a mali 
by byť pobádané, aby ťažili z tohto rastu 
celosvetového dopytu, čo podporuje aj 
akčný plán v oblasti ekologických inovácií. 
Napríklad len v európskom odvetví 
obnoviteľných zdrojov energie by malo do 
roku 2020,49 vzniknúť vyše 400 000 
nových pracovných miest .

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 230
Eija-Riitta Korhola

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 29a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

29a. Na dosiahnutie toho bude EÚ 
potrebovať vytvoriť a zachovať 
podmienky na rozvoj bioodvetví, čo 
zahŕňa zabezpečenie udržateľných 
dodávok surovín pre tieto odvetvia. 
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Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh vychádza z pozmeňujúceho návrhu č. 28, v ktorom je výraz 
„ekologický priemysel“ nahradený výrazom „bioodvetvia“ a kde sa uvádza, že bioodvetvia 
podporujú stratégiu EÚ pre biohospodárstvo. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 231
Giancarlo Scottà

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 30

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

30. Na dosiahnutie míľnikov stanovených 
pre rok 2020 a splnenie cieľov 
stanovených do roku 2050 sa za dôležité 
považuje úplné implementovanie 
klimaticko-energetického balíka EÚ Hoci 
EÚ je v súčasnosti na dobrej ceste 
k zníženiu vlastných emisií skleníkových 
plynov do roku 2020 o 20 % oproti 
úrovniam v roku 1990, treba s
poľutovaním konštatovať, že vykonávanie
balíka spôsobuje neudržateľný nárast
nákladov na energiu a že paradoxne
podporuje únik uhlíka. Treba dúfať, že
nová smernica o energetickej účinnosti
prinesie výraznú nápravu tohto problému. 
Pokiaľ ide o účinné a trvalo udržateľné 
využívanie zdrojov, treba zvlášť 
prihliadať na prebiehajúcu diskusiu
o rozporoch medzi využívaním pôdy na 
výrobu potravín a na výrobu biopalív.

Or. it

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 232
Eija-Riitta Korhola

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 30
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

30. Na dosiahnutie míľnikov stanovených 
pre rok 2020 a na vytvorenie 
konkurencieschopného nízkouhlíkového 
hospodárstva do roku 2050 je zásadné 
úplné implementovanie klimaticko-
energetického balíka EÚ. Hoci EÚ je 
v súčasnosti na dobrej ceste k zníženiu 
vlastných emisií skleníkových plynov do 
roku 2020 o 20 % oproti úrovniam v roku 
1990, dosiahnutie 20 %-ného cieľa v
oblasti energetickej účinnosti si vyžiada 
omnoho razantnejšie zvyšovanie účinnosti. 
V tejto súvislosti sa očakáva významný 
príspevok novej smernice o energetickej 
účinnosti. To je dôležité aj vzhľadom na 
stále rastúci dopyt po energii. Energetickú
účinnosť musí ďalej podporiť účinné
využívanie zdrojov, aby sa podporila
dostupnosť surovín pre priemyselné 
účely. Je veľmi dôležité venovať 
pozornosť najmä prebiehajúcim 
diskusiám o rozporoch medzi využívaním 
pôdy na výrobu potravín a na výrobu 
biopalív. Je tiež potrebné zabezpečiť, aby 
zdroje dreva vrátane biomasy pre výrobu 
energie boli spravované udržateľným
spôsobom a používané so zreteľom na
kaskádové využitie surovín, aby sa
podporil vývoj smerom k nízkouhlíkovému
biohospodárstvu a produktom s vyššou
hodnotou.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 233
Margrete Auken, Jo Leinen, Dan Jørgensen

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 30

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

30. Na dosiahnutie míľnikov stanovených 30. Pre dosiahnutie troch cieľov 



AM\931425SK.doc 29/68 PE508.027v01-00

SK

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

stanovených pre rok 2020 a pre vytvorenie 
konkurencieschopného a udržateľného
nízkouhlíkového hospodárstva založeného 
na vysokom podiele energie z 
obnoviteľných zdrojov do roku 2050 má 
veľký význam úplné implementovanie 
klimaticko-energetického balíka EÚ. Hoci 
EÚ je v súčasnosti na dobrej ceste 
k zníženiu vlastných emisií skleníkových 
plynov do roku 2020 o 20 % oproti 
úrovniam v roku 1990 a mohla by byť 
schopná dosiahnuť aj viac, dosiahnutie 
20 %-ného cieľa v oblasti energetickej 
účinnosti si vyžiada omnoho razantnejšie 
zvyšovanie účinnosti na všetkých 
úrovniach. To je dôležité aj vzhľadom na 
stále rastúci dopyt po energii a stále viac si 
konkurujúce využívanie pôdy na výrobu 
potravín a energie. Je preto dôležité
zabezpečiť, aby biomasa používaná na
výrobu energie bola obmedzená z
hľadiska objemu tak, aby boli jej dodávky
udržateľné vzhľadom na zásadu
„kaskádového využitia“.  Keďže sa v tejto 
súvislosti očakáva významný príspevok 
novej smernice o energetickej účinnosti, 
mala by byť doplnená stanovením
požiadaviek týkajúcich sa využívania
všetkých produktov súvisiacich s
energiou, ktoré vstupujú na trh EÚ.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 234
Christa Klaß, Britta Reimers

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 30

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

30. Na dosiahnutie míľnikov stanovených
pre rok 2020 a na vytvorenie 
konkurencieschopného nízkouhlíkového 
hospodárstva do roku 2050 je zásadné 
úplné implementovanie klimaticko-

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

energetického balíka EÚ. Hoci EÚ je 
v súčasnosti na dobrej ceste k zníženiu 
vlastných emisií skleníkových plynov do 
roku 2020 o 20 % oproti úrovniam v roku 
1990, dosiahnutie 20 %-ného cieľa v 
oblasti energetickej účinnosti si vyžiada 
omnoho razantnejšie zvyšovanie účinnosti. 
To je dôležité aj vzhľadom na stále rastúci 
dopyt po energii. V tejto súvislosti sa 
očakáva významný príspevok novej 
smernice o energetickej účinnosti.

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 235
Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 30

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

30. Na dosiahnutie míľnikov stanovených 
pre rok 2020 a na vytvorenie 
konkurencieschopného nízkouhlíkového 
hospodárstva do roku 2050 je zásadné 
úplné implementovanie klimaticko-
energetického balíka EÚ. Hoci EÚ je 
v súčasnosti na dobrej ceste k zníženiu 
vlastných emisií skleníkových plynov do 
roku 2020 o 20 % oproti úrovniam v roku 
1990, dosiahnutie 20 %-ného cieľa v 
oblasti energetickej účinnosti si vyžiada 
omnoho razantnejšie zvyšovanie účinnosti. 
To je dôležité aj vzhľadom na stále rastúci 
dopyt po energii a zvyšujúce konkurenčné 
využívanie pôdy na výrobu potravín 
a energie. Je preto dôležité zabezpečiť,
aby biomasa používaná na výrobu energie
bola obmedzená z hľadiska objemu tak, 
aby boli jej dodávky udržateľné a biomasa 
sa využívala čo najefektívnejšie 
uplatňovaním zásady „kaskádového 
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využitia“. V tejto súvislosti sa očakáva 
významný príspevok novej smernice 
o energetickej účinnosti.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 236
Margrete Auken, Jo Leinen, Dan Jørgensen

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 31

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

31. K zníženiu emisií skleníkových plynov 
budú musieť prispieť všetky hospodárske 
odvetvia, aby sa EÚ podieľala 
spravodlivým dielom na celosvetovom 
úsilí. EÚ musí schváliť ďalšie kroky pre 
rámec v oblasti klímy a energetiky na 
obdobie po roku 2020, aby sa pripravila na 
medzinárodné rokovania o novej právne 
záväznej dohode, ale aj aby členským 
štátom a odvetviu poskytla jasný rámec na 
vykonanie nevyhnutných investícií 
v strednodobom horizonte. EÚ preto musí 
zvážiť možnosti politiky na dosiahnutie 
znížení stanovených v pláne prechodu na 
nízkouhlíkové hospodárstvo na obdobie po 
roku 2020. Energetický plán do roku 2050 
a biela kniha o doprave musia byť 
podporené silnými politickými rámcami. 
Členské štáty navyše musia vypracovať 
a realizovať dlhodobé nákladovo efektívne 
a nízkouhlíkové stratégie zamerané na 
dosiahnutie cieľa EÚ znížiť emisie 
skleníkových plynov do roku 2050 o 80 –
95 % oproti roku 1990 v rámci 

celosvetového úsilia o obmedzenie rastu 
priemernej teploty na menej než 2 °C. 
Ústredným pilierom politiky EÚ v oblasti 
klímy po roku 2020 bude aj naďalej systém 
obchodovania s emisiami EÚ.

31. K zníženiu emisií skleníkových plynov 
budú musieť prispieť všetky hospodárske 
odvetvia, aby EÚ splnila svoje záväzky a 
dosiahla ciele zníženia emisií 
skleníkových plynov do roku 2050 o 80 –
95 %. EÚ musí urýchlene schváliť ďalšie 
kroky pre nový rámec v oblasti klímy 
a energetiky na obdobie po roku 2020 s 
tromi právne záväznými cieľmi v oblasti 
znižovania emisií, energetickej 
efektívnosti a obnoviteľnej energie, aby sa 
pripravila na aktívne zapojenie do 
medzinárodných rokovaní o novej právne 
záväznej dohode do roku 2015, ale aj aby 
členským štátom a odvetviu poskytla jasný 
právny rámec na vykonanie nevyhnutných 
investícií v strednodobom a dlhodobom 
horizonte. EÚ preto musí zvážiť možnosti 
politiky na dosiahnutie znížení 
stanovených v pláne prechodu na 
nízkouhlíkové hospodárstvo na obdobie po 
roku 2020 v súlade s navrhnutými 
míľnikmi a najmodernejšími vedeckými 
poznatkami. Energetický plán do roku 
2050 a biela kniha o doprave musia byť 
podporené silnými politickými rámcami, 
míľnikmi a cieľmi do roku 2030, 2040 a 
2050. Členské štáty navyše musia 
vypracovať a realizovať dlhodobé 
nákladovo efektívne a nízkouhlíkové 
stratégie zamerané na dosiahnutie cieľa EÚ 
znížiť emisie uhlíka do roku 2050 oproti 
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roku 1990 v rámci celosvetového úsilia o 
obmedzenie rastu priemernej teploty na 
menej než 2 °C. Ústredným pilierom 
politiky EÚ v oblasti klímy po roku 2020 
bude aj naďalej systém obchodovania 
s emisiami EÚ, ktorý musí byť podrobený
štrukturálnej reforme, aby sa podporili
investície do nízkouhlíkových a
udržateľných technológií. Aby EÚ splnila
svoje medzinárodné záväzky, musí
významne podporiť rozvojové krajiny v
ich úsilí o obmedzenie zmeny klímy
prostredníctvom budovania kapacít, 
finančnej podpory a prenosu technológií.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 237
Giancarlo Scottà

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 31

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

31. K zníženiu emisií skleníkových plynov 
budú musieť prispieť všetky hospodárske 
odvetvia, aby sa EÚ podieľala 
spravodlivým dielom na celosvetovom 
úsilí. EÚ musí schváliť ďalšie kroky pre 
rámec v oblasti klímy a energetiky na 
obdobie po roku 2020, aby sa pripravila na 
medzinárodné rokovania o novej právne 
záväznej dohode, ale aj aby členským 
štátom a odvetviu poskytla jasný rámec na 
vykonanie nevyhnutných investícií 
v strednodobom horizonte. EÚ preto musí 
zvážiť možnosti politiky na dosiahnutie 
znížení stanovených v pláne prechodu na 
nízkouhlíkové hospodárstvo na obdobie 
po roku 2020. Energetický plán do roku 
2050 a biela kniha o doprave musia byť 
podporené silnými politickými rámcami. 
Členské štáty navyše musia vypracovať 
a realizovať dlhodobé nákladovo efektívne 
a nízkouhlíkové stratégie zamerané na 

31. K zníženiu emisií skleníkových plynov 
budú musieť prispieť všetky hospodárske 
odvetvia, aby sa EÚ podieľala 
spravodlivým dielom na celosvetovom 
úsilí. EÚ musí schváliť ďalšie kroky, aby 
sa pripravila na medzinárodné rokovania 
o novej právne záväznej celosvetovej 
dohode s cieľom poskytnúť členským 
štátom a odvetviu jasný rámec na 
vykonanie nevyhnutných investícií 
v strednodobom a dlhodobom horizonte. 
Energetický plán do roku 2050 a biela 
kniha o doprave musia byť podporené 
silnými politickými rámcami. Členské štáty 
navyše musia vypracovať a realizovať 
dlhodobé nákladovo efektívne a 
nízkouhlíkové stratégie zamerané na 
dosiahnutie cieľa EÚ znížiť emisie 
skleníkových plynov do roku 2050 o 80 –
95 % oproti roku 1990 v rámci 

celosvetového úsilia o obmedzenie rastu 
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dosiahnutie cieľa EÚ znížiť emisie 
skleníkových plynov do roku 2050 o 80 –
95 % oproti roku 1990 v rámci 

celosvetového úsilia o obmedzenie rastu 
priemernej teploty na menej než 2 °C.
Ústredným pilierom politiky EÚ v oblasti 
klímy po roku 2020 bude aj naďalej systém 
obchodovania s emisiami EÚ.

priemernej teploty na menej než 2 °C. 
Jedným z kľúčových nástrojov politiky 
EÚ v oblasti klímy po roku 2020 bude 
pravdepodobne aj naďalej systém 
obchodovania s emisiami EÚ.

Or. it

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 238
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 31

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

31. K zníženiu emisií skleníkových plynov 
budú musieť prispieť všetky hospodárske 
odvetvia, aby sa EÚ podieľala 
spravodlivým dielom na celosvetovom
úsilí. EÚ musí schváliť ďalšie kroky pre 
rámec v oblasti klímy a energetiky na 
obdobie po roku 2020, aby sa pripravila na 
medzinárodné rokovania o novej právne 
záväznej dohode, ale aj aby členským 
štátom a odvetviu poskytla jasný rámec na 
vykonanie nevyhnutných investícií 
v strednodobom horizonte. EÚ preto musí 
zvážiť možnosti politiky na dosiahnutie 
znížení stanovených v pláne prechodu na 
nízkouhlíkové hospodárstvo na obdobie po 
roku 2020. Energetický plán do roku 2050 
a biela kniha o doprave musia byť 
podporené silnými politickými rámcami. 
Členské štáty navyše musia vypracovať 
a realizovať dlhodobé nákladovo efektívne 
a nízkouhlíkové stratégie zamerané na 
dosiahnutie cieľa EÚ znížiť emisie 
skleníkových plynov do roku 2050 o 80 –
95 % oproti roku 1990 v rámci 

celosvetového úsilia o obmedzenie rastu 
priemernej teploty na menej než 2 °C. 
Ústredným pilierom politiky EÚ v oblasti 

31. K zníženiu emisií skleníkových plynov 
budú musieť prispieť všetky hospodárske 
odvetvia, aby sa EÚ podieľala 
spravodlivým dielom na celosvetovom 
úsilí. EÚ musí schváliť ďalšie kroky, 
pokiaľ ide o to, čo bude základom 
nadchádzajúcich diskusií o rámci politík v 
oblasti klímy a energií do roku 2030, aby 
sa pripravila na medzinárodné rokovania 
o novej právne záväznej dohode, ale aj aby 
členským štátom a odvetviu poskytla jasný 
rámec na vykonanie nevyhnutných 
investícií v strednodobom horizonte. EÚ 
preto musí zvážiť možnosti politiky, ktoré
by mala Komisia navrhnúť v tomto smere.  
Energetický plán do roku 2050 a biela 
kniha o doprave musia byť podporené 
silnými politickými rámcami. Členské štáty 
navyše musia vypracovať a realizovať 
dlhodobé nákladovo efektívne a 
nízkouhlíkové stratégie zamerané na 
dosiahnutie cieľa EÚ znížiť emisie 
skleníkových plynov do roku 2050 o 80 –
95 % oproti roku 1990 v rámci 

celosvetového úsilia o obmedzenie rastu 
priemernej teploty na menej než 2 °C. 
Ústredným pilierom politiky EÚ v oblasti 
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klímy po roku 2020 bude aj naďalej systém 
obchodovania s emisiami EÚ.

klímy po roku 2020 bude aj naďalej systém 
obchodovania s emisiami EÚ.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 239
Richard Seeber, Karl-Heinz Florenz, Peter Liese

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 31

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

31. K zníženiu emisií skleníkových plynov 
budú musieť prispieť všetky hospodárske 
odvetvia, aby sa EÚ podieľala 
spravodlivým dielom na celosvetovom 
úsilí. EÚ musí schváliť ďalšie kroky pre 
rámec v oblasti klímy a energetiky na 
obdobie po roku 2020, aby sa pripravila na 
medzinárodné rokovania o novej právne 
záväznej dohode, ale aj aby členským 
štátom a odvetviu poskytla jasný rámec na 
vykonanie nevyhnutných investícií 
v strednodobom horizonte. EÚ preto musí 
zvážiť možnosti politiky na dosiahnutie 
znížení stanovených v pláne prechodu na 
nízkouhlíkové hospodárstvo na obdobie 
po roku 2020. Energetický plán do roku 
2050 a biela kniha o doprave musia byť 
podporené silnými politickými rámcami. 
Členské štáty navyše musia vypracovať 
a realizovať dlhodobé nákladovo efektívne 
a nízkouhlíkové stratégie zamerané na 
dosiahnutie cieľa EÚ znížiť emisie 
skleníkových plynov do roku 2050 o 80 –
95 % oproti roku 1990 v rámci 

celosvetového úsilia o obmedzenie rastu 
priemernej teploty na menej než 2 °C. 
Ústredným pilierom politiky EÚ v oblasti 
klímy po roku 2020 bude aj naďalej systém 
obchodovania s emisiami EÚ.

31. K zníženiu emisií skleníkových plynov 
budú musieť prispieť všetky hospodárske 
odvetvia, aby sa EÚ podieľala 
spravodlivým dielom na celosvetovom 
úsilí. EÚ musí schváliť ďalšie kroky pre 
rámec v oblasti klímy a energetiky na 
obdobie po roku 2020, aby sa pripravila na 
medzinárodné rokovania o novej právne 
záväznej dohode, ale aj aby členským 
štátom a odvetviu poskytla jasný rámec na 
vykonanie nevyhnutných investícií 
v strednodobom horizonte. EÚ by sa preto
mala bezodkladne zaviazať dodržiavať
rámec pre politiku v oblasti energetiky a
klímy do roku 2030 na základe záväzných
cieľov pre emisie skleníkových plynov, 
udržateľnú energiu a energetickú 
účinnosť.  Energetický plán do roku 2050 
a biela kniha o doprave musia byť 
podporené silnými politickými rámcami. 
Členské štáty navyše musia vypracovať 
a realizovať dlhodobé nákladovo efektívne 
a nízkouhlíkové stratégie zamerané na 
dosiahnutie cieľa EÚ znížiť emisie 
skleníkových plynov do roku 2050 o 80 –
95 % oproti roku 1990 v rámci 

celosvetového úsilia o obmedzenie rastu 
priemernej teploty na menej než 2 °C. 
Ústredným pilierom politiky EÚ v oblasti 
klímy po roku 2020 bude aj naďalej systém 
obchodovania s emisiami EÚ.

Or. de
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 240
João Ferreira

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 31

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

31. K zníženiu emisií skleníkových plynov 
budú musieť prispieť všetky hospodárske 
odvetvia, aby sa EÚ podieľala 
spravodlivým dielom na celosvetovom 
úsilí. EÚ musí schváliť ďalšie kroky pre 
rámec v oblasti klímy a energetiky na 
obdobie po roku 2020, aby sa pripravila na 
medzinárodné rokovania o novej právne 
záväznej dohode, ale aj aby členským 
štátom a odvetviu poskytla jasný rámec na 
vykonanie nevyhnutných investícií 
v strednodobom horizonte. EÚ preto musí 
zvážiť možnosti politiky na dosiahnutie 
znížení stanovených v pláne prechodu na 
nízkouhlíkové hospodárstvo na obdobie po 
roku 2020. Energetický plán do roku 2050 
a biela kniha o doprave musia byť 
podporené silnými politickými rámcami. 
Členské štáty navyše musia vypracovať 
a realizovať dlhodobé nákladovo efektívne
a nízkouhlíkové stratégie zamerané na 
dosiahnutie cieľa EÚ znížiť emisie 
skleníkových plynov do roku 2050 o 80 –
95 % oproti roku 1990 v rámci 

celosvetového úsilia o obmedzenie rastu 
priemernej teploty na menej než 2 °C. 
Ústredným pilierom politiky EÚ v oblasti 
klímy po roku 2020 bude aj naďalej 
systém obchodovania s emisiami EÚ.

31. K zníženiu emisií skleníkových plynov 
budú musieť prispieť všetky hospodárske 
odvetvia, aby sa EÚ podieľala 
spravodlivým dielom na celosvetovom 
úsilí. EÚ musí schváliť ďalšie kroky pre 
rámec v oblasti klímy a energetiky na 
obdobie po roku 2020, aby sa pripravila na 
medzinárodné rokovania o novej právne 
záväznej dohode, ale aj aby členským 
štátom a odvetviu poskytla jasný rámec na 
vykonanie nevyhnutných investícií 
v strednodobom horizonte. EÚ preto musí 
zvážiť možnosti politiky na dosiahnutie 
znížení stanovených v pláne prechodu na 
nízkouhlíkové hospodárstvo na obdobie po 
roku 2020. Energetický plán do roku 2050 
a biela kniha o doprave musia byť 
podporené silnými politickými rámcami. 
Členské štáty navyše musia vypracovať 
a realizovať dlhodobé a z ekonomického 
hľadiska životaschopné nízkouhlíkové 
stratégie zamerané na dosiahnutie cieľa EÚ 
znížiť emisie skleníkových plynov do roku 
2050 o 80 – 95 % oproti roku 1990 v rámci 
celosvetového úsilia o obmedzenie rastu 
priemernej teploty na menej než 2 °C.

Or. pt

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 241
Ewald Stadler
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Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 31

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

31. K zníženiu emisií skleníkových plynov 
budú musieť prispieť všetky hospodárske 
odvetvia, aby sa EÚ podieľala 
spravodlivým dielom na celosvetovom 
úsilí. EÚ musí schváliť ďalšie kroky pre 
rámec v oblasti klímy a energetiky na 
obdobie po roku 2020, aby sa pripravila na 
medzinárodné rokovania o novej právne 
záväznej dohode, ale aj aby členským 
štátom a odvetviu poskytla jasný rámec na 
vykonanie nevyhnutných investícií 
v strednodobom horizonte. EÚ preto musí 
zvážiť možnosti politiky na dosiahnutie 
znížení stanovených v pláne prechodu na 
nízkouhlíkové hospodárstvo na obdobie po 
roku 2020. Energetický plán do roku 2050 
a biela kniha o doprave musia byť 
podporené silnými politickými rámcami. 
Členské štáty navyše musia vypracovať 
a realizovať dlhodobé nákladovo efektívne 
a nízkouhlíkové stratégie zamerané na 
dosiahnutie cieľa EÚ znížiť emisie 
skleníkových plynov do roku 2050 o 80 –
95 % oproti roku 1990 v rámci 

celosvetového úsilia o obmedzenie rastu 
priemernej teploty na menej než 2 °C. 
Ústredným pilierom politiky EÚ v oblasti 
klímy po roku 2020 bude aj naďalej systém 
obchodovania s emisiami EÚ.

31. K zníženiu emisií skleníkových plynov 
budú musieť prispieť všetky hospodárske 
odvetvia, aby sa EÚ podieľala 
spravodlivým dielom na celosvetovom 
úsilí. EÚ musí schváliť ďalšie kroky pre 
rámec v oblasti klímy a energetiky na 
obdobie po roku 2020, aby sa pripravila na 
medzinárodné rokovania o novej právne 
záväznej dohode, ale aj aby členským 
štátom a odvetviu poskytla jasný rámec na 
vykonanie nevyhnutných investícií 
v strednodobom horizonte. EÚ preto musí 
zvážiť možnosti politiky na dosiahnutie 
znížení stanovených v pláne prechodu na 
nízkouhlíkové hospodárstvo na obdobie po 
roku 2020. Energetický plán do roku 2050 
a biela kniha o doprave musia byť 
podporené silnými politickými rámcami. 
Členské štáty navyše musia vypracovať 
a realizovať dlhodobé nákladovo efektívne 
a nízkouhlíkové stratégie zamerané na 
dosiahnutie cieľa EÚ znížiť emisie 
skleníkových plynov do roku 2050 o 80 –
95 % oproti roku 1990 v rámci 

celosvetového úsilia o obmedzenie rastu 
priemernej teploty na menej než 2 °C. 
Zároveň by mala prebiehať pravidelná 
kontrola s cieľom určiť, či možno tento 
cieľ reálne dosiahnuť. Ústredným 
pilierom politiky EÚ v oblasti klímy po 
roku 2020 bude aj naďalej systém 
obchodovania s emisiami EÚ.

Or. de

Odôvodnenie

V prípade, že sa tento dvojstupňový cieľ nesplní, treba politické opatrenia, ktoré neboli 
úspešné, zrušiť, aby sa minimalizovala záťaž pre ekonomický rozvoj Európy.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 242
Andrés Perelló Rodríguez

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 31

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

31. K zníženiu emisií skleníkových plynov 
budú musieť prispieť všetky hospodárske 
odvetvia, aby sa EÚ podieľala 
spravodlivým dielom na celosvetovom 
úsilí. EÚ musí schváliť ďalšie kroky pre 
rámec v oblasti klímy a energetiky na 
obdobie po roku 2020, aby sa pripravila na 
medzinárodné rokovania o novej právne 
záväznej dohode, ale aj aby členským 
štátom a odvetviu poskytla jasný rámec na 
vykonanie nevyhnutných investícií 
v strednodobom horizonte. EÚ preto musí 
zvážiť možnosti politiky na dosiahnutie 
znížení stanovených v pláne prechodu na 
nízkouhlíkové hospodárstvo na obdobie po 
roku 2020. Energetický plán do roku 2050 
a biela kniha o doprave musia byť 
podporené silnými politickými rámcami. 
Členské štáty navyše musia vypracovať 
a realizovať dlhodobé nákladovo efektívne 
a nízkouhlíkové stratégie zamerané na 
dosiahnutie cieľa EÚ znížiť emisie 
skleníkových plynov do roku 2050 o 80 –
95 % oproti roku 1990 v rámci 

celosvetového úsilia o obmedzenie rastu 
priemernej teploty na menej než 2 °C. 
Ústredným pilierom politiky EÚ v oblasti 
klímy po roku 2020 bude aj naďalej systém 
obchodovania s emisiami EÚ.

31. K zníženiu emisií skleníkových plynov 
budú musieť prispieť všetky hospodárske 
odvetvia, aby sa EÚ podieľala 
spravodlivým dielom na celosvetovom 
úsilí. EÚ musí schváliť ďalšie kroky pre 
rámec v oblasti klímy a energetiky na 
obdobie po roku 2020, aby sa pripravila na 
medzinárodné rokovania o novej právne 
záväznej dohode, ale aj aby členským 
štátom a odvetviu poskytla jasný rámec na 
vykonanie nevyhnutných investícií 
v strednodobom horizonte. EÚ preto musí 
zvážiť možnosti politiky na dosiahnutie 
znížení stanovených v pláne prechodu na 
nízkouhlíkové hospodárstvo na obdobie po 
roku 2020. Energetický plán do roku 2050 
a biela kniha o doprave musia byť 
podporené silnými politickými rámcami. 
Členské štáty navyše musia vypracovať 
a realizovať dlhodobé nákladovo efektívne 
a nízkouhlíkové stratégie zamerané na 
dosiahnutie cieľa EÚ znížiť emisie 
skleníkových plynov do roku 2050 o 80 –
95 % oproti roku 1990 v rámci 

celosvetového úsilia o obmedzenie rastu 
priemernej teploty na menej než 2 °C. 
Ústredným pilierom politiky EÚ v oblasti 
klímy po roku 2020 bude aj naďalej systém 
obchodovania s emisiami EÚ. Prijmú sa
štrukturálne opatrenia, ktorými sa
napraví nerovnováha a nedostatky zistené
v systéme obchodovania s emisiami v
počiatočných fázach jeho komerčného
fungovania.

Or. es
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 243
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 33

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

33. Prijmú sa tiež opatrenia na ďalšie 
zlepšenie environmentálnych vlastností 
výrobkov a služieb na trhu EÚ počas 
celého ich životného cyklu 
prostredníctvom opatrení na zvýšenie 
ponuky ekologicky udržateľných výrobkov 
a vyvolanie zásadnej zmeny v dopyte 
spotrebiteľov po týchto výrobkoch. To sa 
dosiahne pomocou vyváženej kombinácie 
stimulov pre spotrebiteľov a podniky 
vrátane MSP a trhových nástrojov 
a regulácií na zníženie vplyvov ich činností 
a výrobkov na životné prostredie. 
Preskúmajú sa existujúce právne predpisy 
o výrobkoch, ako napríklad smernica o 
ekodizajne, smernica o označovaní 
energetickými štítkami a nariadenie o 
environmentálnej značke, s cieľom zlepšiť 
environmentálne vlastnosti výrobkov a 
efektívne využívanie zdrojov pri 
výrobkoch počas celého ich životného 
cyklu, a tým zabezpečiť súdržnejší rámec
pre udržateľnú výrobu a spotrebu v EÚ.

33. Niektoré existujúce nástroje politiky 
týkajúce sa výroby a spotreby sú z 
hľadiska rozsahu obmedzené Je potrebné 
vytvoriť rámec, ktorý vyšle výrobcom a 
spotrebiteľom vhodné signály na podporu 
efektívneho využívania zdrojov a 
hospodárstvo s uzavretým cyklom. Prijmú 
sa tiež opatrenia na ďalšie zlepšenie 
environmentálnych vlastností výrobkov 
a služieb na trhu EÚ počas celého ich 
životného cyklu prostredníctvom opatrení 
na zvýšenie ponuky ekologicky 
udržateľných výrobkov a vyvolanie 
zásadnej zmeny v dopyte spotrebiteľov po 
týchto výrobkoch. To sa dosiahne 
pomocou vyváženej kombinácie stimulov 
pre spotrebiteľov a podniky vrátane MSP 
a trhových nástrojov a regulácií na zníženie 
vplyvov ich činností a výrobkov na životné 
prostredie. Spotrebitelia by mali dostávať 
presné a spoľahlivé informácie o 
výrobkoch, ktoré si kupujú, a to aj v 
súvislosti s tvrdeniami týkajúcimi sa 
životného prostredia. Mali by byť 
podporované aj podnikateľské modely 
účinného využívania zdrojov, ako sú 
systémy služieb spojených s výrobkami 
vrátane prenájmu výrobkov. Preskúmajú 
sa existujúce právne predpisy o výrobkoch, 
ako napríklad smernica o ekodizajne, 
smernica o označovaní energetickými 
štítkami a nariadenie o environmentálnej 
značke, s cieľom zlepšiť environmentálne 
vlastnosti výrobkov a efektívne využívanie 
zdrojov pri výrobkoch počas celého ich 
životného cyklu a zamerať sa na platné 
ustanovenia prostredníctvom 
zosúladenejšieho právneho rámca pre 
udržateľnú výrobu a spotrebu v EÚ. Tento 
legislatívny rámec podporený 
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ukazovateľmi životného cyklu by sa 
zameral na roztrieštenosť a obmedzenie 
rozsahu existujúceho acquis v oblasti 
udržateľnej výroby a spotreby a 
prostredníctvom neho by sa identifikovali 
a vyriešili medzery v politike, stimuloch a 
právnych predpisoch, aby sa tak 
zabezpečili minimálne požiadavky 
týkajúce sa environmentálnych vlastností 
výrobkov.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 244
Margrete Auken, Jo Leinen

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 33

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

33. Prijmú sa tiež opatrenia na ďalšie 
zlepšenie environmentálnych vlastností 
výrobkov a služieb na trhu EÚ počas 
celého ich životného cyklu 
prostredníctvom opatrení na zvýšenie 
ponuky ekologicky udržateľných výrobkov 
a vyvolanie zásadnej zmeny v dopyte 
spotrebiteľov po týchto výrobkoch. To sa 
dosiahne pomocou vyváženej kombinácie 
stimulov pre spotrebiteľov a podniky 
vrátane MSP a trhových nástrojov 
a regulácií na zníženie vplyvov ich činností 
a výrobkov na životné prostredie. 
Preskúmajú sa existujúce právne predpisy 
o výrobkoch, ako napríklad smernica o 
ekodizajne, smernica o označovaní 
energetickými štítkami a nariadenie o 
environmentálnej značke, s cieľom zlepšiť 
environmentálne vlastnosti výrobkov a 
efektívne využívanie zdrojov pri 
výrobkoch počas celého ich životného 
cyklu, a tým zabezpečiť súdržnejší rámec 
pre udržateľnú výrobu a spotrebu v EÚ.

33. Prijmú sa tiež opatrenia a stanovia 
ciele na ďalšie zlepšenie 
environmentálnych vlastností výrobkov 
a služieb na trhu EÚ počas celého ich 
životného cyklu prostredníctvom opatrení 
na zvýšenie ponuky ekologicky 
udržateľných výrobkov a vyvolanie 
zásadnej zmeny v dopyte spotrebiteľov po 
týchto výrobkoch. To sa dosiahne 
pomocou vyváženej kombinácie stimulov 
pre spotrebiteľov a podniky vrátane MSP 
a trhových nástrojov a regulácií na zníženie 
vplyvov ich činností a výrobkov na životné 
prostredie. Preskúmajú sa existujúce 
právne predpisy o výrobkoch, ako 
napríklad smernica o ekodizajne, smernica 
o označovaní energetickými štítkami a 
nariadenie o environmentálnej značke, s 
cieľom zlepšiť environmentálne vlastnosti 
výrobkov a efektívne využívanie zdrojov 
pri výrobkoch počas celého ich životného 
cyklu, a tým zabezpečiť súdržnejší rámec 
pre udržateľnú výrobu a spotrebu v EÚ a 
smerovať k obnoviteľnému hospodárstvu 
s uzavretým cyklom. Zodpovednosť 
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výrobcov bude posilnená predĺžením 
záručnej lehoty niektorých skupín 
výrobkov. Pre označovanie výrobkov by 
mala byť vyžadovaná štandardizovaná 
metodika, aby sa spotrebiteľom a 
koncovým užívateľom poskytli 
porovnateľné a spoľahlivé informácie.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 245
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 34

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

34. Vzhľadom na to, že 80 % všetkých 
vplyvov výrobkov na životné prostredie sa 
fixuje vo fáze ich navrhovania, rámec 
politiky EÚ by mal zabezpečiť, aby 
prioritné výrobky uvádzané na trh EÚ boli 
navrhované v súlade so zásadami 
ekodizajnu, s cieľom optimalizovať 
efektívne využívanie zdrojov a materiálu 
zameraním sa okrem iného na ich 
recykláciu, obsah recyklovaného materiálu 
a trvanlivosť. Tieto požiadavky budú 
musieť byť vykonateľné a presaditeľné. Na 
úrovni EÚ aj na úrovni jednotlivých 
členských štátov bude posilnené úsilie 
o odstránenie prekážok pre ekologické 
inovácie a uvoľnenie plného potenciálu 
európskych ekologických odvetví, čo bude 
prínosné pre ekologické pracovné miesta 
a rast.

34. Vzhľadom na to, že 80 % všetkých 
vplyvov výrobkov na životné prostredie sa 
fixuje vo fáze ich navrhovania, rámec 
politiky EÚ by mal zabezpečiť, aby 
prioritné výrobky uvádzané na trh EÚ boli 
navrhované v súlade so zásadami 
ekodizajnu, s cieľom optimalizovať 
efektívne využívanie zdrojov a materiálu 
zameraním sa okrem iného na ich 
trvanlivosť, opraviteľnosť, možnosť 
opätovného využitia, recykláciu, obsah 
recyklovaného materiálu a rozoberanie. Z 
dlhodobého hľadiska musia byť výrobky
a ich súčiastky vyrobené z udržateľných
zdrojov a ich dizajn musí umožňovať, aby
sa dali opätovne využiť alebo boli plne
recyklovateľné. Tieto požiadavky budú 
musieť byť vykonateľné a presaditeľné. Na 
úrovni EÚ aj na úrovni jednotlivých 
členských štátov bude posilnené úsilie 
o odstránenie prekážok pre ekologické 
inovácie, zlepšenie informovanosti 
spotrebiteľov a ich osvetu a uvoľnenie 
plného potenciálu európskych 
ekologických odvetví, čo bude prínosné 
pre ekologické pracovné miesta a rast.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 246
Jean-Pierre Audy

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 34

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

34. Vzhľadom na to, že 80 % všetkých 
vplyvov výrobkov na životné prostredie sa 
fixuje vo fáze ich navrhovania, rámec 
politiky EÚ by mal zabezpečiť, aby 
prioritné výrobky uvádzané na trh EÚ boli 
navrhované v súlade so zásadami 
ekodizajnu, s cieľom optimalizovať 
efektívne využívanie zdrojov a materiálu 
zameraním sa okrem iného na ich 
recykláciu, obsah recyklovaného materiálu 
a trvanlivosť. Tieto požiadavky budú 
musieť byť vykonateľné a presaditeľné. Na
úrovni EÚ aj na úrovni jednotlivých 
členských štátov bude posilnené úsilie 
o odstránenie prekážok pre ekologické 
inovácie a uvoľnenie plného potenciálu 
európskych ekologických odvetví, čo bude 
prínosné pre ekologické pracovné miesta 
a rast.

34. Vzhľadom na to, že 80 % všetkých 
vplyvov výrobkov na životné prostredie sa 
fixuje vo fáze ich navrhovania, rámec 
politiky EÚ by mal zabezpečiť, aby 
prioritné výrobky uvádzané na trh EÚ boli 
navrhované ako ekologické, s cieľom 
optimalizovať efektívne využívanie 
zdrojov a materiálu zameraním sa okrem 
iného na ich recykláciu, obsah 
recyklovaného materiálu a trvanlivosť. 
Tieto požiadavky budú musieť byť 
vykonateľné a presaditeľné. Na úrovni EÚ 
aj na úrovni jednotlivých členských štátov 
bude posilnené úsilie o odstránenie
prekážok pre ekologické inovácie 
a uvoľnenie plného potenciálu európskych 
ekologických odvetví, čo bude prínosné 
pre ekologické pracovné miesta a rast.

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 247
Giancarlo Scottà

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 34

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

34. Vzhľadom na to, že 80 % všetkých 
vplyvov výrobkov na životné prostredie sa 
fixuje vo fáze ich navrhovania, rámec 
politiky EÚ by mal zabezpečiť, aby 
prioritné výrobky uvádzané na trh EÚ boli 
navrhované v súlade so zásadami 

34. Vzhľadom na to, že 80 % všetkých 
vplyvov výrobkov na životné prostredie sa 
fixuje vo fáze ich navrhovania, rámec 
politiky EÚ by mal stimulovať, aby 
prioritné výrobky uvádzané na trh EÚ boli 
navrhované v súlade so zásadami 
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ekodizajnu, s cieľom optimalizovať 
efektívne využívanie zdrojov a materiálu 
zameraním sa okrem iného na ich 
recykláciu, obsah recyklovaného materiálu 
a trvanlivosť. Tieto požiadavky budú 
musieť byť vykonateľné a presaditeľné. Na 
úrovni EÚ aj na úrovni jednotlivých 
členských štátov bude posilnené úsilie 
o odstránenie prekážok pre ekologické 
inovácie a uvoľnenie plného potenciálu 
európskych ekologických odvetví, čo bude 
prínosné pre ekologické pracovné miesta 
a rast.

ekodizajnu, s cieľom optimalizovať 
efektívne využívanie zdrojov a materiálu 
zameraním sa okrem iného na ich 
recykláciu, obsah recyklovaného materiálu 
a trvanlivosť. Tieto požiadavky budú 
musieť byť vykonateľné a presaditeľné. Na 
úrovni EÚ aj na úrovni jednotlivých 
členských štátov bude posilnené úsilie 
o odstránenie prekážok pre ekologické 
inovácie a uvoľnenie plného potenciálu 
európskych ekologických odvetví, čo bude 
prínosné pre ekologické pracovné miesta 
a rast.

Or. it

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 248
Ewald Stadler

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 34

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

34. Vzhľadom na to, že 80 % všetkých 
vplyvov výrobkov na životné prostredie sa 
fixuje vo fáze ich navrhovania, rámec 
politiky EÚ by mal zabezpečiť, aby 
prioritné výrobky uvádzané na trh EÚ boli 
navrhované v súlade so zásadami 
ekodizajnu, s cieľom optimalizovať 
efektívne využívanie zdrojov a materiálu 
zameraním sa okrem iného na ich 
recykláciu, obsah recyklovaného materiálu 
a trvanlivosť. Tieto požiadavky budú 
musieť byť vykonateľné a presaditeľné. Na 
úrovni EÚ aj na úrovni jednotlivých 
členských štátov bude posilnené úsilie 
o odstránenie prekážok pre ekologické 
inovácie a uvoľnenie plného potenciálu 
európskych ekologických odvetví, čo bude 
prínosné pre ekologické pracovné miesta 
a rast.

34. Vzhľadom na to, že 80 % všetkých 
vplyvov výrobkov na životné prostredie sa 
fixuje vo fáze ich navrhovania, rámec 
politiky EÚ by mal zabezpečiť, aby 
prioritné výrobky uvádzané na trh EÚ boli 
navrhované v súlade so zásadami 
ekodizajnu, s cieľom optimalizovať 
efektívne využívanie zdrojov a materiálu 
zameraním sa okrem iného na ich 
recykláciu, obsah recyklovaného materiálu 
a trvanlivosť. Tieto požiadavky budú 
musieť byť vykonateľné a presaditeľné. Na 
úrovni EÚ aj na úrovni jednotlivých 
členských štátov bude posilnené úsilie 
o odstránenie prekážok pre ekologické 
inovácie a uvoľnenie plného potenciálu 
európskych ekologických odvetví, čo bude 
prínosné pre ekologické pracovné miesta 
a rast. Tieto opatrenia však nesmú viesť k
zákazu výrobkov.

Or. de
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Odôvodnenie

Mnoho spotrebiteľov zle pochopilo zákaz niektorých žiaroviek. Podpora a dotovanie
ekologicky šetrných výrobkov ako alternatívy ku škodlivým výrobkom sú lepšie ako
jednoduchý zákaz.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 249
Ewald Stadler

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 35

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. de

Odôvodnenie

Priemysel tiež využíva energiu a má vplyv na životné prostredie. Toto objasnenie je potrebné, 
pretože termín „spotrebiteľ“ sa nepoužíva jednotne v celej EÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 250
Richard Seeber, Karl-Heinz Florenz, Peter Liese

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 35



PE508.027v01-00 44/68 AM\931425SK.doc

SK

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

35. S cieľom stanoviť rámec opatrení na 
zlepšenie aspektov účinného využívania 
zdrojov okrem emisií skleníkových plynov 
a energie sa vytýčia ciele na zníženie 
celkového vplyvu spotreby, najmä 
v odvetví potravinárstva, bytovej výstavby 
a mobility, na životné prostredie. Tieto 
odvetvia spolu zodpovedajú takmer za 
80 % vplyvov spotreby na životné 
prostredie. V záveroch samitu RIO+20 sa 
uznala potreba výrazne znížiť straty po 
zbere poľnohospodárskych plodín a ostatné 
potravinové straty a odpad v celom 
potravinovom dodávateľskom reťazci. 
Komisia by preto mala predložiť
komplexnú stratégiu boja proti
zbytočnému plytvaniu potravinami a
poskytnúť aktívnu podporu členským
štátom v boji proti produkovaniu
nadmerného odpadu.

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 251
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 35

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

35. S cieľom stanoviť rámec opatrení na 
zlepšenie aspektov účinného využívania 
zdrojov okrem emisií skleníkových plynov 
a energie je do roku 2015 potrebné prijať 
metódy merania a ciele týkajúce sa pôdnej 
stopy, vodnej stopy, materiálovej stopy a 
uhlíkovej stopy. Aspoň jeden z týchto 
ukazovateľov by mal byť súčasťou 
európskeho semestra do roku 2015. Ďalej 
sa vytýčia ciele na zníženie celkového 
vplyvu spotreby, najmä v odvetví 
potravinárstva, bytovej výstavby 
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potravinové straty a odpad v celom 
potravinovom dodávateľskom reťazci.

a mobility, na životné prostredie Tieto 
odvetvia spolu zodpovedajú takmer za 
80 % vplyvov spotreby na životné 
prostredie. V záveroch samitu RIO+20 sa 
uznala potreba výrazne znížiť straty po 
zbere poľnohospodárskych plodín a ostatné 
potravinové straty a odpad v celom 
potravinovom dodávateľskom reťazci.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 252
Dan Jørgensen

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 35a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

35a. Používanie obilnín, ktorými sa živia
ľudia, na kŕmenie hospodárskych zvierat
predstavuje neefektívne využívanie
zdrojov, pretože väčšina ich hodnoty ako
potraviny sa stratí počas ich premeny z
rastlinného na živočíšny materiál. Ide o
plytvanie týmito obilninami a tiež pôdou, 
vodou a energiou, ktoré boli použité na
ich vypestovanie.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 253
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 36

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

36. Okrem povinných požiadaviek na 
ekologické verejné obstarávanie určitých 
kategórií výrobkov väčšina členských 
štátov prijala dobrovoľné akčné plány 
a mnohé majú stanovené ciele pre 

36. Okrem povinných požiadaviek na 
ekologické verejné obstarávanie určitých 
kategórií výrobkov väčšina členských 
štátov prijala dobrovoľné akčné plány 
a mnohé majú stanovené ciele pre 
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konkrétne skupiny výrobkov. Zostáva však 
značný priestor pre správne orgány na 
všetkých úrovniach, aby svoj vplyv na 
životné prostredie ďalej znižovali 
prostredníctvom rozhodovania o nákupoch. 
Členské štáty a regióny by mali podniknúť 
ďalšie kroky na dosiahnutie cieľa 
uplatňovať kritériá ekologického verejného 
obstarávania aspoň na 50 % verejných 
zákaziek. Komisia posúdi možnosť zaviesť
ďalšie právne predpisy v jednotlivých 
odvetviach s cieľom stanoviť záväzné 
pravidlá ekologického verejného 
obstarávania pre ďalšie kategórie 
výrobkov.

konkrétne skupiny výrobkov. Zostáva však 
značný priestor pre správne orgány na 
všetkých úrovniach, aby svoj vplyv na 
životné prostredie ďalej znižovali 
prostredníctvom rozhodovania o nákupoch. 
Členské štáty a regióny by mali podniknúť 
ďalšie kroky na dosiahnutie cieľa 
uplatňovať kritériá ekologického verejného 
obstarávania aspoň na 50 % verejných 
zákaziek. Komisia navrhne ďalšie právne 
predpisy v jednotlivých odvetviach 
s cieľom stanoviť záväzné pravidlá 
ekologického verejného obstarávania pre 
ďalšie kategórie výrobkov.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 254
João Ferreira

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 36

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

36. Okrem povinných požiadaviek na 
ekologické verejné obstarávanie určitých 
kategórií výrobkov väčšina členských 
štátov prijala dobrovoľné akčné plány 
a mnohé majú stanovené ciele pre 
konkrétne skupiny výrobkov. Zostáva však 
značný priestor pre správne orgány na 
všetkých úrovniach, aby svoj vplyv na 
životné prostredie ďalej znižovali 
prostredníctvom rozhodovania o nákupoch. 
Členské štáty a regióny by mali podniknúť 
ďalšie kroky na dosiahnutie cieľa 
uplatňovať kritériá ekologického verejného 
obstarávania aspoň na 50 % verejných 
zákaziek. Komisia posúdi možnosť zaviesť 
ďalšie právne predpisy v jednotlivých 
odvetviach s cieľom stanoviť záväzné
pravidlá ekologického verejného 
obstarávania pre ďalšie kategórie 

36. Okrem povinných požiadaviek na 
ekologické verejné obstarávanie určitých 
kategórií výrobkov väčšina členských 
štátov prijala dobrovoľné akčné plány 
a mnohé majú stanovené ciele pre 
konkrétne skupiny výrobkov. Zostáva však 
značný priestor pre správne orgány na 
všetkých úrovniach, aby svoj vplyv na 
životné prostredie ďalej znižovali 
prostredníctvom rozhodovania o nákupoch. 
Členské štáty a regióny by mali podniknúť 
ďalšie kroky na dosiahnutie cieľa 
uplatňovať kritériá ekologického verejného 
obstarávania aspoň na 50 % verejných 
zákaziek. Komisia posúdi možnosť zaviesť 
právne normy v jednotlivých odvetviach 
s cieľom podporiť ekologické verejné 
obstarávanie pre ďalšie kategórie 
výrobkov.



AM\931425SK.doc 47/68 PE508.027v01-00

SK

výrobkov.

Or. pt

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 255
Dan Jørgensen

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 36

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

36. Okrem povinných požiadaviek na 
ekologické verejné obstarávanie určitých 
kategórií výrobkov väčšina členských 
štátov prijala dobrovoľné akčné plány 
a mnohé majú stanovené ciele pre 
konkrétne skupiny výrobkov. Zostáva však 
značný priestor pre správne orgány na 
všetkých úrovniach, aby svoj vplyv na 
životné prostredie ďalej znižovali 
prostredníctvom rozhodovania o nákupoch. 
Členské štáty a regióny by mali podniknúť 
ďalšie kroky na dosiahnutie cieľa 
uplatňovať kritériá ekologického verejného 
obstarávania aspoň na 50 % verejných 
zákaziek. Komisia posúdi možnosť zaviesť 
ďalšie právne predpisy v jednotlivých 
odvetviach s cieľom stanoviť záväzné 
pravidlá ekologického verejného 
obstarávania pre ďalšie kategórie 
výrobkov.

36. Okrem povinných požiadaviek na 
ekologické verejné obstarávanie určitých 
kategórií výrobkov väčšina členských 
štátov prijala dobrovoľné akčné plány 
a mnohé majú stanovené ciele pre 
konkrétne skupiny výrobkov. Zostáva však
značný priestor pre správne orgány na 
všetkých úrovniach, aby svoj vplyv na 
životné prostredie ďalej znižovali 
prostredníctvom rozhodovania o nákupoch. 
Členské štáty a regióny by mali podniknúť 
ďalšie kroky na dosiahnutie cieľa 
uplatňovať kritériá ekologického verejného 
obstarávania aspoň na 50 % verejných 
zákaziek. Komisia posúdi možnosť zaviesť 
ďalšie právne predpisy v jednotlivých 
odvetviach s cieľom stanoviť záväzné 
pravidlá ekologického verejného 
obstarávania pre ďalšie kategórie výrobkov 
vrátane potravín.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 256
Anna Rosbach

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 36

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

36. Okrem povinných požiadaviek na 36. Okrem povinných požiadaviek na 
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ekologické verejné obstarávanie určitých 
kategórií výrobkov väčšina členských 
štátov prijala dobrovoľné akčné plány 
a mnohé majú stanovené ciele pre 
konkrétne skupiny výrobkov. Zostáva však 
značný priestor pre správne orgány na 
všetkých úrovniach, aby svoj vplyv na 
životné prostredie ďalej znižovali 
prostredníctvom rozhodovania o nákupoch. 
Členské štáty a regióny by mali podniknúť 
ďalšie kroky na dosiahnutie cieľa 
uplatňovať kritériá ekologického verejného 
obstarávania aspoň na 50 % verejných 
zákaziek. Komisia posúdi možnosť zaviesť 
ďalšie právne predpisy v jednotlivých 
odvetviach s cieľom stanoviť záväzné 
pravidlá ekologického verejného 
obstarávania pre ďalšie kategórie 
výrobkov.

ekologické verejné obstarávanie určitých 
kategórií výrobkov väčšina členských 
štátov prijala dobrovoľné akčné plány 
a mnohé majú stanovené ciele pre 
konkrétne skupiny výrobkov. Zostáva však 
značný priestor pre správne orgány na 
všetkých úrovniach, aby svoj vplyv na 
životné prostredie ďalej znižovali 
prostredníctvom rozhodovania o nákupoch. 
Členské štáty a regióny by mali podniknúť 
ďalšie kroky na dosiahnutie cieľa 
uplatňovať kritériá ekologického verejného 
obstarávania Európskej únie aspoň na 
50 % verejných zákaziek. Komisia posúdi 
možnosť zaviesť ďalšie právne predpisy v 
jednotlivých odvetviach s cieľom stanoviť 
záväzné pravidlá ekologického verejného 
obstarávania pre ďalšie kategórie 
výrobkov.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 257
João Ferreira

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 37

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

37. Je tu tiež značný potenciál na zlepšenie 
odpadového hospodárstva v EÚ s cieľom 
lepšie využívať zdroje, otvoriť nové trhy,
vytvoriť nové pracovné miesta a znížiť 
závislosť od dovozu surovín, pri súčasnom 
znižovaní vplyvov na životné prostredie. 
V EÚ sa každoročne vyprodukuje 2,7 
miliardy ton odpadu, z čoho 98 miliónov 
ton predstavuje nebezpečný odpad. 
V priemere sa znovu použije alebo 
recykluje iba 40 % pevného odpadu. 
Zvyšok sa skládkuje alebo spáli. 
V niektorých členských štátoch sa 
recykluje vyše 70 % odpadu, čo ukazuje, 
že odpad možno využívať ako jeden 
z kľúčových zdrojov EÚ. Zároveň mnoho 

37. Je tu tiež značný potenciál na zlepšenie 
verejného odpadového hospodárstva v EÚ 
s cieľom lepšie využívať zdroje, vytvoriť 
nové pracovné miesta a znížiť závislosť od 
dovozu surovín, pri súčasnom znižovaní 
vplyvov na životné prostredie. V EÚ sa 
každoročne vyprodukuje 2,7 miliardy ton 
odpadu, z čoho 98 miliónov ton 
predstavuje nebezpečný odpad. V priemere 
sa znovu použije alebo recykluje iba 40 % 
pevného odpadu. Zvyšok sa skládkuje 
alebo spáli. V niektorých členských štátoch 
sa recykluje vyše 70 % odpadu, čo ukazuje, 
že odpad možno využívať ako sekundárny
zdroj surovín v EÚ, ktorý by mohol 
nahrádzať alebo dopĺňať primárne 
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členských štátov ukladá vyše 75 % 
komunálneho odpadu na skládky.

získavanie surovín. Zároveň mnoho 
členských štátov ukladá vyše 75 % 
komunálneho odpadu na skládky.

Or. pt

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 258
Gilles Pargneaux

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 37

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

37. Je tu tiež značný potenciál na zlepšenie 
odpadového hospodárstva v EÚ s cieľom 
lepšie využívať zdroje, otvoriť nové trhy, 
vytvoriť nové pracovné miesta a znížiť 
závislosť od dovozu surovín, pri súčasnom 
znižovaní vplyvov na životné prostredie. 
V EÚ sa každoročne vyprodukuje 2,7 
miliardy ton odpadu, z čoho 98 miliónov 
ton predstavuje nebezpečný odpad. 
V priemere sa znovu použije alebo 
recykluje iba 40 % pevného odpadu. 
Zvyšok sa skládkuje alebo spáli. 
V niektorých členských štátoch sa 
recykluje vyše 70 % odpadu, čo ukazuje, 
že odpad možno využívať ako jeden 
z kľúčových zdrojov EÚ. Zároveň mnoho 
členských štátov ukladá vyše 75 % 
komunálneho odpadu na skládky.

37. Je tu tiež značný potenciál na zlepšenie 
odpadového hospodárstva v EÚ s cieľom 
lepšie využívať zdroje, otvoriť nové trhy, 
vytvoriť nové pracovné miesta a znížiť 
závislosť od dovozu surovín, pri súčasnom 
znižovaní vplyvov na životné prostredie. 
V EÚ sa každoročne vyprodukuje 2,7 
miliardy ton odpadu, z čoho 98 miliónov 
ton predstavuje nebezpečný odpad. 
V priemere sa znovu použije alebo 
recykluje iba 40 % pevného odpadu. V 
prípade kvapalného odpadu neexistujú
spoľahlivé údaje, ale objem jeho
recyklácie je zrejme veľmi malý. Zvyšok 
sa skládkuje alebo spáli. V niektorých 
členských štátoch sa recykluje vyše 70 % 
odpadu, čo ukazuje, že odpad možno 
využívať ako jeden z kľúčových zdrojov 
EÚ. Zároveň mnoho členských štátov 
ukladá vyše 75 % komunálneho odpadu na 
skládky.

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 259
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 37
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

37. Je tu tiež značný potenciál na zlepšenie 
odpadového hospodárstva v EÚ s cieľom 
lepšie využívať zdroje, otvoriť nové trhy, 
vytvoriť nové pracovné miesta a znížiť 
závislosť od dovozu surovín, pri súčasnom 
znižovaní vplyvov na životné prostredie. 
V EÚ sa každoročne vyprodukuje 2,7 
miliardy ton odpadu, z čoho 98 miliónov 
ton predstavuje nebezpečný odpad. 
V priemere sa znovu použije alebo 
recykluje iba 40 % pevného odpadu. 
Zvyšok sa skládkuje alebo spáli. 
V niektorých členských štátoch sa 
recykluje vyše 70 % odpadu, čo ukazuje, 
že odpad možno využívať ako jeden 
z kľúčových zdrojov EÚ. Zároveň mnoho 
členských štátov ukladá vyše 75 % 
komunálneho odpadu na skládky.

37. Je tu tiež značný potenciál na zlepšenie 
odpadového hospodárstva v EÚ s cieľom 
lepšie využívať zdroje, otvoriť nové trhy, 
vytvoriť nové pracovné miesta a znížiť 
závislosť od dovozu surovín, pri súčasnom 
znižovaní vplyvov na životné prostredie. 
V EÚ sa každoročne vyprodukuje 2,7 
miliardy ton odpadu, z čoho 98 miliónov 
ton predstavuje nebezpečný odpad. 
V priemere sa pripraví na opätovné 
použitie alebo recykluje iba 40 % pevného 
odpadu. Zvyšok sa skládkuje alebo spáli. 
V niektorých členských štátoch sa 
recykluje vyše 70 % komunálneho 
odpadu, čo ukazuje, že odpad možno 
využívať ako jeden z kľúčových zdrojov 
EÚ. Zároveň mnoho členských štátov 
ukladá vyše 75 % komunálneho odpadu na 
skládky.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 260
Matthias Groote

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 37

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

37. Je tu tiež značný potenciál na zlepšenie 
odpadového hospodárstva v EÚ s cieľom 
lepšie využívať zdroje, otvoriť nové trhy, 
vytvoriť nové pracovné miesta a znížiť 
závislosť od dovozu surovín, pri súčasnom 
znižovaní vplyvov na životné prostredie. 
V EÚ sa každoročne vyprodukuje 2,7 
miliardy ton odpadu, z čoho 98 miliónov 
ton predstavuje nebezpečný odpad. 
V priemere sa znovu použije alebo 
recykluje iba 40 % pevného odpadu. 
Zvyšok sa skládkuje alebo spáli. 
V niektorých členských štátoch sa 

37. Je tu tiež značný potenciál na zlepšenie 
odpadového hospodárstva v EÚ s cieľom 
lepšie využívať zdroje, otvoriť nové trhy, 
vytvoriť nové pracovné miesta a znížiť 
závislosť od dovozu surovín, pri súčasnom 
znižovaní vplyvov na životné prostredie. 
V EÚ sa každoročne vyprodukuje 2,7 
miliardy ton odpadu, z čoho 98 miliónov 
ton predstavuje nebezpečný odpad. 
V priemere sa znovu použije alebo 
recykluje iba 40 % pevného odpadu. 
Zvyšok sa skládkuje alebo spáli. Podľa
hierarchie odpadov by malo spaľovanie a
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recykluje vyše 70 % odpadu, čo ukazuje, 
že odpad možno využívať ako jeden 
z kľúčových zdrojov EÚ. Zároveň mnoho 
členských štátov ukladá vyše 75 % 
komunálneho odpadu na skládky.

ukladanie na skládky predstavovať
poslednú možnosť nakladania s odpadom.
Vo všetkých prípadoch treba uprednostniť
prevenciu, opätovné využitie a recykláciu
odpadu. V niektorých členských štátoch sa 
recykluje vyše 70 % odpadu, čo ukazuje, 
že odpad možno využívať ako jeden 
z kľúčových zdrojov EÚ. Zároveň mnoho 
členských štátov ukladá vyše 75 % 
komunálneho odpadu na skládky.

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 261
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 37

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

37. Je tu tiež značný potenciál na zlepšenie 
odpadového hospodárstva v EÚ s cieľom 
lepšie využívať zdroje, otvoriť nové trhy, 
vytvoriť nové pracovné miesta a znížiť 
závislosť od dovozu surovín, pri súčasnom 
znižovaní vplyvov na životné prostredie. 
V EÚ sa každoročne vyprodukuje 2,7 
miliardy ton odpadu, z čoho 98 miliónov 
ton predstavuje nebezpečný odpad. 
V priemere sa znovu použije alebo 
recykluje iba 40 % pevného odpadu. 
Zvyšok sa skládkuje alebo spáli. 
V niektorých členských štátoch sa 
recykluje vyše 70 % odpadu, čo ukazuje, 
že odpad možno využívať ako jeden 
z kľúčových zdrojov EÚ. Zároveň mnoho 
členských štátov ukladá vyše 75 % 
komunálneho odpadu na skládky.

37. Je tu tiež značný potenciál na zlepšenie 
odpadového hospodárstva v EÚ s cieľom 
lepšie využívať zdroje a sekundárne 
suroviny, otvoriť nové trhy, vytvoriť nové 
pracovné miesta a znížiť závislosť od 
dovozu surovín, pri súčasnom znižovaní 
vplyvov na životné prostredie. V EÚ sa 
každoročne vyprodukuje 2,7 miliardy ton 
odpadu, z čoho 98 miliónov ton 
predstavuje nebezpečný odpad. V priemere 
sa znovu použije alebo recykluje iba 40 %
pevného odpadu. Zvyšok sa skládkuje 
alebo spáli. V niektorých členských štátoch 
sa recykluje vyše 70 % odpadu, čo ukazuje, 
že odpad možno využívať ako jeden 
z kľúčových zdrojov EÚ. Zároveň mnoho 
členských štátov ukladá vyše 75 % 
komunálneho odpadu na skládky.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 262
Kārlis Šadurskis
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Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 38

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

38. Na premenu odpadu na zdroje, ako sa 
požaduje v pláne na efektívne využívanie 
zdrojov, je potrebné úplné vykonávanie 
právnych predpisov EÚ o odpade, ktoré 
vychádzajú z prísneho uplatňovania 
hierarchie spôsobov nakladania s odpadom 
a vzťahujú sa na rôzne druhy odpadu, 
v celej EÚ. Nevyhnutné je tiež ďalšie úsilie 
o: zníženie vytvárania odpadu na 
obyvateľa v absolútnych hodnotách, 
obmedzenie energetického zhodnocovania 
na nerecyklovateľné materiály, postupné 
odstránenie skládkovania odpadu, 
zabezpečenie vysokej kvality recyklácie 
a rozvoj trhov pre druhotné suroviny. 
S nebezpečným odpadom sa bude musieť 
nakladať tak, aby sa minimalizovali 
výrazné nepriaznivé účinky na ľudské 
zdravie a životné prostredie, ako bolo 
dohodnuté na samite RIO+20. Na 
dosiahnutie tohto cieľa by sa v celej EÚ 
mali oveľa systematickejšie uplatňovať 
trhové nástroje, ktoré uprednostňujú 
prevenciu vzniku odpadu, recykláciu 
a opätovné použitie odpadu. Mali by sa 
odstrániť prekážky na vnútornom trhu 
EÚ brániace činnostiam recyklácie 
a preskúmať existujúce ciele v oblasti 
prevencie vzniku odpadu, opätovného 
použitia, recyklácie, rekuperácie 
a znižovania množstva odpadu 
ukladaného na skládky, aby sa prešlo na 
hospodárstvo „s uzavretým cyklom“, 
s kaskádovým využívaním zdrojov 
a takmer nulovým zvyškovým odpadom.

38. Na premenu odpadu na zdroje, ako sa 
požaduje v pláne na efektívne využívanie 
zdrojov, je potrebné úplné vykonávanie 
právnych predpisov EÚ o odpade, ktoré 
vychádzajú z prísneho uplatňovania 
hierarchie spôsobov nakladania s odpadom 
a vzťahujú sa na rôzne druhy odpadu, 
v celej EÚ. Okrem predchádzania vzniku
odpadu je nevyhnutné je tiež ďalšie úsilie 
o: zníženie vytvárania odpadu, postupný
odklon od likvidácie recyklovateľného a
kompostovateľného odpadu, nevyhnutné
plánovanie s cieľom rozvíjať potrebnú 
infraštruktúru pre recykláciu a využitie, 
zabezpečenie vysokej kvality recyklácie 
a rozvoj trhov pre druhotné suroviny. 
S nebezpečným odpadom sa bude musieť 
nakladať tak, aby sa minimalizovali 
výrazné nepriaznivé účinky na ľudské 
zdravie a životné prostredie, ako bolo 
dohodnuté na samite RIO+20.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 263
Karl-Heinz Florenz
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Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 38

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

38. Na premenu odpadu na zdroje, ako sa 
požaduje v pláne na efektívne využívanie 
zdrojov, je potrebné úplné vykonávanie 
právnych predpisov EÚ o odpade, ktoré 
vychádzajú z prísneho uplatňovania 
hierarchie spôsobov nakladania s odpadom 
a vzťahujú sa na rôzne druhy odpadu, 
v celej EÚ. Nevyhnutné je tiež ďalšie úsilie 
o: zníženie vytvárania odpadu na 
obyvateľa v absolútnych hodnotách, 
obmedzenie energetického zhodnocovania 
na nerecyklovateľné materiály, postupné 
odstránenie skládkovania odpadu, 
zabezpečenie vysokej kvality recyklácie 
a rozvoj trhov pre druhotné suroviny. 
S nebezpečným odpadom sa bude musieť 
nakladať tak, aby sa minimalizovali 
výrazné nepriaznivé účinky na ľudské 
zdravie a životné prostredie, ako bolo 
dohodnuté na samite RIO+20. Na 
dosiahnutie tohto cieľa by sa v celej EÚ 
mali oveľa systematickejšie uplatňovať 
trhové nástroje, ktoré uprednostňujú 
prevenciu vzniku odpadu, recykláciu 
a opätovné použitie odpadu. Mali by sa 
odstrániť prekážky na vnútornom trhu EÚ 
brániace činnostiam recyklácie 
a preskúmať existujúce ciele v oblasti 
prevencie vzniku odpadu, opätovného 
použitia, recyklácie, rekuperácie 
a znižovania množstva odpadu ukladaného 
na skládky, aby sa prešlo na hospodárstvo 
„s uzavretým cyklom“, s kaskádovým 
využívaním zdrojov a takmer nulovým 
zvyškovým odpadom.

38. Na premenu odpadu na zdroje, ako sa 
požaduje v pláne na efektívne využívanie 
zdrojov, je potrebné úplné vykonávanie 
právnych predpisov EÚ o odpade, ktoré 
vychádzajú z prísneho uplatňovania 
hierarchie spôsobov nakladania s odpadom 
a vzťahujú sa na rôzne druhy odpadu, 
v celej EÚ. Nevyhnutné je tiež ďalšie úsilie 
o obmedzenie energetického 
zhodnocovania na nerecyklovateľné a 
biologicky nerozložiteľné materiály, 
postupné odstránenie skládkovania odpadu, 
zabezpečenie vysokej kvality recyklácie 
a rozvoj trhov pre druhotné suroviny. 
S nebezpečným odpadom sa bude musieť 
nakladať tak, aby sa minimalizovali 
výrazné nepriaznivé účinky na ľudské 
zdravie a životné prostredie, ako bolo 
dohodnuté na samite RIO+20. Na 
dosiahnutie tohto cieľa by sa v celej EÚ 
mali oveľa systematickejšie uplatňovať 
trhové nástroje, ktoré zodpovedajú 
päťstupňovej hierarchii odpadov. Mali by 
sa odstrániť prekážky na vnútornom trhu 
EÚ brániace činnostiam recyklácie 
a preskúmať existujúce ciele v oblasti 
prevencie vzniku odpadu, opätovného 
použitia, recyklácie, rekuperácie 
a znižovania množstva odpadu ukladaného 
na skládky, pokiaľ ide o harmonogram 
cieľov, aby sa prešlo na hospodárstvo 
„s uzavretým cyklom“, s kaskádovým 
využívaním zdrojov a takmer nulovým 
zvyškovým odpadom.

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 264
Giancarlo Scottà
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Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 38

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

38. Na premenu odpadu na zdroje, ako sa 
požaduje v pláne na efektívne využívanie 
zdrojov, je potrebné úplné vykonávanie 
právnych predpisov EÚ o odpade, ktoré 
vychádzajú z prísneho uplatňovania 
hierarchie spôsobov nakladania s odpadom 
a vzťahujú sa na rôzne druhy odpadu, 
v celej EÚ. Nevyhnutné je tiež ďalšie úsilie 
o: zníženie vytvárania odpadu na 
obyvateľa v absolútnych hodnotách, 
obmedzenie energetického zhodnocovania 
na nerecyklovateľné materiály, postupné 
odstránenie skládkovania odpadu,
zabezpečenie vysokej kvality recyklácie 
a rozvoj trhov pre druhotné suroviny. 
S nebezpečným odpadom sa bude musieť 
nakladať tak, aby sa minimalizovali 
výrazné nepriaznivé účinky na ľudské 
zdravie a životné prostredie, ako bolo 
dohodnuté na samite RIO+20. Na 
dosiahnutie tohto cieľa by sa v celej EÚ 
mali oveľa systematickejšie uplatňovať 
trhové nástroje, ktoré uprednostňujú 
prevenciu vzniku odpadu, recykláciu 
a opätovné použitie odpadu. Mali by sa 
odstrániť prekážky na vnútornom trhu EÚ 
brániace činnostiam recyklácie 
a preskúmať existujúce ciele v oblasti 
prevencie vzniku odpadu, opätovného 
použitia, recyklácie, rekuperácie 
a znižovania množstva odpadu ukladaného 
na skládky, aby sa prešlo na hospodárstvo 
„s uzavretým cyklom“, s kaskádovým 
využívaním zdrojov a takmer nulovým 
zvyškovým odpadom.

38. Na premenu odpadu na zdroje, ako sa 
požaduje v pláne na efektívne využívanie 
zdrojov, je potrebné úplné vykonávanie 
právnych predpisov EÚ o odpade, ktoré 
vychádzajú z prísneho uplatňovania 
hierarchie spôsobov nakladania s odpadom 
a vzťahujú sa na rôzne druhy odpadu, 
v celej EÚ. Nevyhnutné je tiež ďalšie úsilie 
o: zníženie vytvárania odpadu v členských 
štátoch v pomere k HDP, zabezpečenie 
vysokej kvality recyklácie a rozvoj trhov 
pre druhotné suroviny S nebezpečným 
odpadom sa bude musieť nakladať tak, aby 
sa minimalizovali výrazné nepriaznivé 
účinky na ľudské zdravie a životné 
prostredie, ako bolo dohodnuté na samite 
RIO+20. Na dosiahnutie tohto cieľa by sa 
v celej EÚ mali oveľa systematickejšie 
uplatňovať trhové nástroje, ktoré 
uprednostňujú prevenciu vzniku odpadu, 
recykláciu a opätovné použitie odpadu. 
Mali by sa odstrániť prekážky na 
vnútornom trhu EÚ brániace činnostiam 
recyklácie a preskúmať existujúce ciele v 
oblasti prevencie vzniku odpadu, 
opätovného použitia, recyklácie, 
rekuperácie a znižovania množstva odpadu 
ukladaného na skládky, aby sa prešlo na 
hospodárstvo „s uzavretým cyklom“, 
s kaskádovým využívaním zdrojov 
a takmer nulovým zvyškovým odpadom.

Or. it

Odôvodnenie

Úplné uzatvorenie skládok do roku 2020 je nerealistické.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 265
João Ferreira, Sabine Wils

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 38

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

38. Na premenu odpadu na zdroje, ako sa 
požaduje v pláne na efektívne využívanie 
zdrojov, je potrebné úplné vykonávanie 
právnych predpisov EÚ o odpade, ktoré 
vychádzajú z prísneho uplatňovania 
hierarchie spôsobov nakladania s odpadom 
a vzťahujú sa na rôzne druhy odpadu, 
v celej EÚ. Nevyhnutné je tiež ďalšie úsilie 
o: zníženie vytvárania odpadu na obyvateľa 
v absolútnych hodnotách, obmedzenie 
energetického zhodnocovania na 
nerecyklovateľné materiály, postupné 
odstránenie skládkovania odpadu, 
zabezpečenie vysokej kvality recyklácie 
a rozvoj trhov pre druhotné suroviny. 
S nebezpečným odpadom sa bude musieť 
nakladať tak, aby sa minimalizovali 
výrazné nepriaznivé účinky na ľudské 
zdravie a životné prostredie, ako bolo 
dohodnuté na samite RIO+20. Na 
dosiahnutie tohto cieľa by sa v celej EÚ 
mali oveľa systematickejšie uplatňovať 
trhové nástroje, ktoré uprednostňujú 
prevenciu vzniku odpadu, recykláciu 
a opätovné použitie odpadu. Mali by sa 
odstrániť prekážky na vnútornom trhu 
EÚ brániace činnostiam recyklácie 
a preskúmať existujúce ciele v oblasti 
prevencie vzniku odpadu, opätovného 
použitia, recyklácie, rekuperácie 
a znižovania množstva odpadu ukladaného 
na skládky, aby sa prešlo na hospodárstvo 
„s uzavretým cyklom“, s kaskádovým 
využívaním zdrojov a takmer nulovým 
zvyškovým odpadom.

38. Na premenu odpadu na zdroje, ako sa 
požaduje v pláne na efektívne využívanie 
zdrojov, je potrebné úplné vykonávanie 
právnych predpisov EÚ o odpade, ktoré 
vychádzajú z prísneho uplatňovania 
hierarchie spôsobov nakladania s odpadom 
a vzťahujú sa na rôzne druhy odpadu, 
v celej EÚ. Nevyhnutné je tiež ďalšie úsilie 
o: zníženie vytvárania odpadu na obyvateľa 
v absolútnych hodnotách, obmedzenie 
energetického zhodnocovania na 
nerecyklovateľné materiály, postupné 
odstránenie skládkovania odpadu, 
zabezpečenie vysokej kvality recyklácie 
a rozvoj trhov pre druhotné suroviny. 
S nebezpečným odpadom sa bude musieť 
nakladať tak, aby sa minimalizovali 
výrazné nepriaznivé účinky na ľudské 
zdravie a životné prostredie, ako bolo 
dohodnuté na samite RIO+20. Na 
dosiahnutie tohto cieľa by sa v celej EÚ 
mali oveľa systematickejšie uplatňovať 
legislatívne a ekonomické stimuly, ktoré 
uprednostňujú prevenciu vzniku odpadu, 
recykláciu a opätovné použitie odpadu. 
Mali by sa preskúmať existujúce ciele v 
oblasti prevencie vzniku odpadu, 
opätovného použitia, recyklácie, 
rekuperácie a znižovania množstva odpadu 
ukladaného na skládky, aby sa prešlo na 
hospodárstvo „s uzavretým cyklom“, 
s kaskádovým využívaním zdrojov 
a takmer nulovým zvyškovým odpadom.

Or. pt
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 266
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 38

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

38. Na premenu odpadu na zdroje, ako sa 
požaduje v pláne na efektívne využívanie 
zdrojov, je potrebné úplné vykonávanie 
právnych predpisov EÚ o odpade, ktoré 
vychádzajú z prísneho uplatňovania 
hierarchie spôsobov nakladania s odpadom 
a vzťahujú sa na rôzne druhy odpadu, 
v celej EÚ. Nevyhnutné je tiež ďalšie úsilie 
o: zníženie vytvárania odpadu na 
obyvateľa v absolútnych hodnotách, 
obmedzenie energetického zhodnocovania 
na nerecyklovateľné materiály, postupné 
odstránenie skládkovania odpadu, 
zabezpečenie vysokej kvality recyklácie 
a rozvoj trhov pre druhotné suroviny. 
S nebezpečným odpadom sa bude musieť 
nakladať tak, aby sa minimalizovali 
výrazné nepriaznivé účinky na ľudské 
zdravie a životné prostredie, ako bolo 
dohodnuté na samite RIO+20. Na 
dosiahnutie tohto cieľa by sa v celej EÚ 
mali oveľa systematickejšie uplatňovať 
trhové nástroje, ktoré uprednostňujú 
prevenciu vzniku odpadu, recykláciu 
a opätovné použitie odpadu. Mali by sa 
odstrániť prekážky na vnútornom trhu EÚ 
brániace činnostiam recyklácie 
a preskúmať existujúce ciele v oblasti 
prevencie vzniku odpadu, opätovného 
použitia, recyklácie, rekuperácie 
a znižovania množstva odpadu ukladaného 
na skládky, aby sa prešlo na hospodárstvo 
„s uzavretým cyklom“, s kaskádovým 
využívaním zdrojov a takmer nulovým 
zvyškovým odpadom.

38. Na premenu odpadu na zdroje 
dosiahnutím prakticky nulovej tvorby 
zvyškového odpadu do roku 2020, ako sa 
požaduje v pláne na efektívne využívanie 
zdrojov, je potrebné úplné vykonávanie a 
posilnenie právnych predpisov EÚ o 
odpade, ktoré vychádzajú z prísneho 
uplatňovania hierarchie spôsobov 
nakladania s odpadom a vzťahujú sa na 
rôzne druhy odpadu, v celej EÚ. Okrem 
prevencie (t.j. znižovania tvorby odpadov) 
je nevyhnutné aj ďalšie úsilie o 
dosiahnutie výrazného zníženia vytvárania 
odpadu na obyvateľa za rok v absolútnych 
hodnotách, obmedzenie energetického 
zhodnocovania na nerecyklovateľné a 
nekompostovateľné materiály, postupné 
odstránenie skládkovania odpadu s 
výnimkou určitého nebezpečného odpadu, 
v prípade ktorého by skládky predstavovali 
najbezpečnejší spôsob zneškodňovania, 
podporu opakovaného použitia, 
zabezpečenie vysokej kvality recyklácie a 
cyklov netoxického materiálu a rozvoj 
trhov pre druhotné suroviny. 
S nebezpečným odpadom sa bude musieť 
nakladať tak, aby sa minimalizovali 
výrazné nepriaznivé účinky na ľudské 
zdravie a životné prostredie, ako bolo 
dohodnuté na samite RIO+20. Na 
dosiahnutie tohto cieľa by sa v celej EÚ 
mali oveľa systematickejšie uplatňovať 
trhové nástroje, ktoré uprednostňujú 
prevenciu vzniku odpadu, recykláciu 
a opätovné použitie odpadu. Preto by sa
nemali v budúcom viacročnom finančnom 
rámci vynakladať žiadne ďalšie verejné
prostriedky na infraštruktúru skládok.
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Mali by sa odstrániť prekážky na 
vnútornom trhu EÚ brániace činnostiam 
recyklácie a preskúmať existujúce ciele v 
oblasti prevencie vzniku odpadu, 
opätovného použitia, recyklácie, 
rekuperácie a znižovania množstva odpadu 
ukladaného na skládky, aby sa prešlo na 
hospodárstvo „s uzavretým cyklom“, 
s kaskádovým využívaním zdrojov 
a takmer nulovým zvyškovým odpadom.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 267
Gilles Pargneaux

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 38

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

38. Na premenu odpadu na zdroje, ako sa 
požaduje v pláne na efektívne využívanie 
zdrojov, je potrebné úplné vykonávanie 
právnych predpisov EÚ o odpade, ktoré 
vychádzajú z prísneho uplatňovania 
hierarchie spôsobov nakladania s odpadom 
a vzťahujú sa na rôzne druhy odpadu, 
v celej EÚ. Nevyhnutné je tiež ďalšie úsilie 
o: zníženie vytvárania odpadu na obyvateľa 
v absolútnych hodnotách, obmedzenie 
energetického zhodnocovania na 
nerecyklovateľné materiály, postupné 
odstránenie skládkovania odpadu, 
zabezpečenie vysokej kvality recyklácie 
a rozvoj trhov pre druhotné suroviny. 
S nebezpečným odpadom sa bude musieť 
nakladať tak, aby sa minimalizovali 
výrazné nepriaznivé účinky na ľudské 
zdravie a životné prostredie, ako bolo 
dohodnuté na samite RIO+20. Na 
dosiahnutie tohto cieľa by sa v celej EÚ 
mali oveľa systematickejšie uplatňovať 
trhové nástroje, ktoré uprednostňujú 
prevenciu vzniku odpadu, recykláciu 
a opätovné použitie odpadu. Mali by sa 

38. Na premenu odpadu na zdroje, ako sa 
požaduje v pláne na efektívne využívanie 
zdrojov, je potrebné úplné vykonávanie 
právnych predpisov EÚ o odpade, ktoré 
vychádzajú z prísneho uplatňovania 
hierarchie spôsobov nakladania s odpadom 
a vzťahujú sa na rôzne druhy odpadu, 
v celej EÚ. V prípade kvapalného odpadu
musí byť prioritou zber použitých tukov
pri zdroji predtým, než sa vypustia do sietí
pre odpadovú vodu. Nevyhnutné je tiež 
ďalšie úsilie o: zníženie vytvárania odpadu 
na obyvateľa v absolútnych hodnotách, 
obmedzenie energetického zhodnocovania 
na nerecyklovateľné materiály, postupné 
odstránenie skládkovania odpadu, 
zabezpečenie vysokej kvality recyklácie 
a rozvoj trhov pre druhotné suroviny. 
S nebezpečným odpadom sa bude musieť 
nakladať tak, aby sa minimalizovali 
výrazné nepriaznivé účinky na ľudské 
zdravie a životné prostredie, ako bolo 
dohodnuté na samite RIO+20. Na 
dosiahnutie tohto cieľa by sa v celej EÚ 
mali oveľa systematickejšie uplatňovať 
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odstrániť prekážky na vnútornom trhu EÚ 
brániace činnostiam recyklácie 
a preskúmať existujúce ciele v oblasti 
prevencie vzniku odpadu, opätovného 
použitia, recyklácie, rekuperácie 
a znižovania množstva odpadu ukladaného 
na skládky, aby sa prešlo na hospodárstvo 
„s uzavretým cyklom“, s kaskádovým 
využívaním zdrojov a takmer nulovým 
zvyškovým odpadom.

trhové nástroje, ktoré uprednostňujú 
prevenciu vzniku odpadu, recykláciu 
a opätovné použitie odpadu. Mali by sa 
odstrániť prekážky na vnútornom trhu EÚ 
brániace činnostiam recyklácie 
a preskúmať existujúce ciele v oblasti 
prevencie vzniku odpadu, opätovného 
použitia, recyklácie, rekuperácie 
a znižovania množstva odpadu ukladaného 
na skládky, aby sa prešlo na hospodárstvo 
„s uzavretým cyklom“, s kaskádovým 
využívaním zdrojov a takmer nulovým 
zvyškovým odpadom.

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 268
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 38

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

38. Na premenu odpadu na zdroje, ako sa 
požaduje v pláne na efektívne využívanie 
zdrojov, je potrebné úplné vykonávanie 
právnych predpisov EÚ o odpade, ktoré 
vychádzajú z prísneho uplatňovania 
hierarchie spôsobov nakladania s odpadom 
a vzťahujú sa na rôzne druhy odpadu, 
v celej EÚ. Nevyhnutné je tiež ďalšie úsilie 
o: zníženie vytvárania odpadu na obyvateľa 
v absolútnych hodnotách, obmedzenie 
energetického zhodnocovania na 
nerecyklovateľné materiály, postupné 
odstránenie skládkovania odpadu, 
zabezpečenie vysokej kvality recyklácie 
a rozvoj trhov pre druhotné suroviny. 
S nebezpečným odpadom sa bude musieť 
nakladať tak, aby sa minimalizovali 
výrazné nepriaznivé účinky na ľudské 
zdravie a životné prostredie, ako bolo 
dohodnuté na samite RIO+20. Na 
dosiahnutie tohto cieľa by sa v celej EÚ 
mali oveľa systematickejšie uplatňovať 

38. Na premenu odpadu na zdroje, ako sa 
požaduje v pláne na efektívne využívanie 
zdrojov, je potrebné úplné vykonávanie 
právnych predpisov EÚ o odpade, ktoré 
vychádzajú z prísneho uplatňovania 
hierarchie spôsobov nakladania s odpadom, 
a pritom posudzujú celkové vplyvy
produkcie odpadu a nakladanie s ním z 
hľadiska životného cyklu a vzťahujú sa na 
rôzne druhy odpadu, v celej EÚ. 
Nevyhnutné je tiež ďalšie úsilie o: zníženie 
vytvárania odpadu na obyvateľa 
v absolútnych hodnotách, obmedzenie 
energetického zhodnocovania na 
nerecyklovateľné materiály, postupné 
odstránenie skládkovania odpadu, 
zabezpečenie vysokej kvality recyklácie 
a rozvoj trhov pre druhotné suroviny. 
S nebezpečným odpadom sa bude musieť 
nakladať tak, aby sa minimalizovali 
výrazné nepriaznivé účinky na ľudské 
zdravie a životné prostredie, ako bolo 
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trhové nástroje, ktoré uprednostňujú 
prevenciu vzniku odpadu, recykláciu 
a opätovné použitie odpadu. Mali by sa 
odstrániť prekážky na vnútornom trhu EÚ 
brániace činnostiam recyklácie 
a preskúmať existujúce ciele v oblasti 
prevencie vzniku odpadu, opätovného 
použitia, recyklácie, rekuperácie 
a znižovania množstva odpadu ukladaného 
na skládky, aby sa prešlo na hospodárstvo 
„s uzavretým cyklom“, s kaskádovým 
využívaním zdrojov a takmer nulovým 
zvyškovým odpadom.

dohodnuté na samite RIO+20. Na 
dosiahnutie tohto cieľa by sa v celej EÚ 
mali oveľa systematickejšie uplatňovať 
trhové nástroje, ktoré uprednostňujú 
prevenciu vzniku odpadu, recykláciu 
a opätovné použitie odpadu. Mali by sa 
odstrániť prekážky na vnútornom trhu EÚ 
brániace činnostiam recyklácie 
a preskúmať existujúce ciele v oblasti 
prevencie vzniku odpadu, opätovného 
použitia, recyklácie, rekuperácie 
a znižovania množstva odpadu ukladaného 
na skládky, aby sa prešlo na hospodárstvo 
„s uzavretým cyklom“, s kaskádovým 
využívaním zdrojov a takmer nulovým 
zvyškovým odpadom.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 269
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 38

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

38. Na premenu odpadu na zdroje, ako sa 
požaduje v pláne na efektívne využívanie 
zdrojov, je potrebné úplné vykonávanie 
právnych predpisov EÚ o odpade, ktoré 
vychádzajú z prísneho uplatňovania 
hierarchie spôsobov nakladania s odpadom 
a vzťahujú sa na rôzne druhy odpadu, 
v celej EÚ. Nevyhnutné je tiež ďalšie úsilie 
o: zníženie vytvárania odpadu na obyvateľa 
v absolútnych hodnotách, obmedzenie 
energetického zhodnocovania na 
nerecyklovateľné materiály, postupné 
odstránenie skládkovania odpadu, 
zabezpečenie vysokej kvality recyklácie 
a rozvoj trhov pre druhotné suroviny. 
S nebezpečným odpadom sa bude musieť 
nakladať tak, aby sa minimalizovali 
výrazné nepriaznivé účinky na ľudské 
zdravie a životné prostredie, ako bolo 

38. Na premenu odpadu na zdroje, ako sa 
požaduje v pláne na efektívne využívanie 
zdrojov, je potrebné úplné vykonávanie 
právnych predpisov EÚ o odpade, ktoré 
vychádzajú z prísneho uplatňovania 
hierarchie spôsobov nakladania s odpadom 
a vzťahujú sa na rôzne druhy odpadu, 
v celej EÚ. Nevyhnutné je tiež ďalšie úsilie 
o: zníženie vytvárania odpadu na obyvateľa 
v absolútnych hodnotách, obmedzenie 
energetického zhodnocovania na 
nerecyklovateľné materiály, postupné 
odstránenie skládkovania odpadu, 
zabezpečenie vysokej kvality recyklácie a 
cyklov netoxického materiálu a rozvoj 
trhov pre druhotné suroviny. 
S nebezpečným odpadom sa bude musieť 
nakladať tak, aby sa minimalizovali 
výrazné nepriaznivé účinky na ľudské 
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dohodnuté na samite RIO+20. Na 
dosiahnutie tohto cieľa by sa v celej EÚ 
mali oveľa systematickejšie uplatňovať 
trhové nástroje, ktoré uprednostňujú 
prevenciu vzniku odpadu, recykláciu 
a opätovné použitie odpadu. Mali by sa 
odstrániť prekážky na vnútornom trhu EÚ 
brániace činnostiam recyklácie 
a preskúmať existujúce ciele v oblasti 
prevencie vzniku odpadu, opätovného 
použitia, recyklácie, rekuperácie 
a znižovania množstva odpadu ukladaného 
na skládky, aby sa prešlo na hospodárstvo 
„s uzavretým cyklom“, s kaskádovým 
využívaním zdrojov a takmer nulovým 
zvyškovým odpadom.

zdravie a životné prostredie, ako bolo 
dohodnuté na samite RIO+20. Na 
dosiahnutie tohto cieľa by sa v celej EÚ 
mali oveľa systematickejšie uplatňovať 
trhové nástroje, ktoré uprednostňujú 
prevenciu vzniku odpadu, recykláciu 
a opätovné použitie odpadu. Mali by sa 
odstrániť prekážky na vnútornom trhu EÚ 
brániace činnostiam recyklácie 
a preskúmať existujúce ciele v oblasti 
prevencie vzniku odpadu, opätovného 
použitia, recyklácie, rekuperácie 
a znižovania množstva odpadu ukladaného 
na skládky, aby sa prešlo na hospodárstvo 
„s uzavretým cyklom“, s kaskádovým 
využívaním zdrojov a takmer nulovým 
zvyškovým odpadom.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 270
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 38

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

38. Na premenu odpadu na zdroje, ako sa 
požaduje v pláne na efektívne využívanie 
zdrojov, je potrebné úplné vykonávanie 
právnych predpisov EÚ o odpade, ktoré 
vychádzajú z prísneho uplatňovania 
hierarchie spôsobov nakladania s odpadom 
a vzťahujú sa na rôzne druhy odpadu, 
v celej EÚ. Nevyhnutné je tiež ďalšie úsilie 
o: zníženie vytvárania odpadu na obyvateľa 
v absolútnych hodnotách, obmedzenie 
energetického zhodnocovania na 
nerecyklovateľné materiály, postupné 
odstránenie skládkovania odpadu, 
zabezpečenie vysokej kvality recyklácie 
a rozvoj trhov pre druhotné suroviny. 
S nebezpečným odpadom sa bude musieť 
nakladať tak, aby sa minimalizovali 
výrazné nepriaznivé účinky na ľudské 

38. Na premenu odpadu na zdroje, ako sa 
požaduje v pláne na efektívne využívanie 
zdrojov, je potrebné úplné vykonávanie 
právnych predpisov EÚ o odpade, ktoré 
vychádzajú z prísneho uplatňovania 
hierarchie spôsobov nakladania s odpadom 
a vzťahujú sa na rôzne druhy odpadu, 
v celej EÚ. Nevyhnutné je tiež ďalšie úsilie 
o: zníženie vytvárania odpadu na obyvateľa 
v absolútnych hodnotách, obmedzenie 
energetického zhodnocovania na 
nerecyklovateľné materiály, postupné 
odstránenie skládkovania odpadu, 
zabezpečenie vysokej kvality recyklácie 
a rozvoj trhov pre druhotné suroviny. 
S nebezpečným odpadom sa bude musieť 
nakladať tak, aby sa minimalizovali 
výrazné nepriaznivé účinky na ľudské 
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zdravie a životné prostredie, ako bolo 
dohodnuté na samite RIO+20. Na 
dosiahnutie tohto cieľa by sa v celej EÚ 
mali oveľa systematickejšie uplatňovať 
trhové nástroje, ktoré uprednostňujú 
prevenciu vzniku odpadu, recykláciu 
a opätovné použitie odpadu. Mali by sa 
odstrániť prekážky na vnútornom trhu EÚ 
brániace činnostiam recyklácie 
a preskúmať existujúce ciele v oblasti 
prevencie vzniku odpadu, opätovného 
použitia, recyklácie, rekuperácie 
a znižovania množstva odpadu ukladaného 
na skládky, aby sa prešlo na hospodárstvo 
„s uzavretým cyklom“, s kaskádovým 
využívaním zdrojov a takmer nulovým 
zvyškovým odpadom.

zdravie a životné prostredie, ako bolo 
dohodnuté na samite RIO+20. Na 
dosiahnutie tohto cieľa by sa v celej EÚ 
mala oveľa systematickejšie uplatňovať 
kombinácia rôznych trhových nástrojov, 
ktoré uprednostňujú prevenciu vzniku 
odpadu, recykláciu a opätovné použitie 
odpadu. Mali by sa odstrániť prekážky na 
vnútornom trhu EÚ brániace činnostiam 
recyklácie a preskúmať existujúce ciele v 
oblasti prevencie vzniku odpadu, 
opätovného použitia, recyklácie, 
rekuperácie a znižovania množstva odpadu 
ukladaného na skládky, aby sa prešlo na 
hospodárstvo „s uzavretým cyklom“, 
s kaskádovým využívaním zdrojov 
a takmer nulovým zvyškovým odpadom.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 271
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 38

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

38. Na premenu odpadu na zdroje, ako sa 
požaduje v pláne na efektívne využívanie 
zdrojov, je potrebné úplné vykonávanie 
právnych predpisov EÚ o odpade, ktoré 
vychádzajú z prísneho uplatňovania 
hierarchie spôsobov nakladania s odpadom 
a vzťahujú sa na rôzne druhy odpadu, 
v celej EÚ. Nevyhnutné je tiež ďalšie úsilie 
o: zníženie vytvárania odpadu na obyvateľa 
v absolútnych hodnotách, obmedzenie 
energetického zhodnocovania na 
nerecyklovateľné materiály, postupné 
odstránenie skládkovania odpadu, 
zabezpečenie vysokej kvality recyklácie 
a rozvoj trhov pre druhotné suroviny. 
S nebezpečným odpadom sa bude musieť 
nakladať tak, aby sa minimalizovali 
výrazné nepriaznivé účinky na ľudské 

38. Na premenu odpadu na zdroje, ako sa 
požaduje v pláne na efektívne využívanie 
zdrojov, je potrebné úplné vykonávanie 
právnych predpisov EÚ o odpade, ktoré 
vychádzajú z prísneho uplatňovania 
hierarchie spôsobov nakladania s odpadom 
a vzťahujú sa na rôzne druhy odpadu, 
v celej EÚ. Nevyhnutné je tiež ďalšie úsilie 
o: zníženie vytvárania odpadu na obyvateľa 
v absolútnych hodnotách, obmedzenie 
energetického zhodnocovania (najmä 
spaľovaním odpadov) na nerecyklovateľné 
materiály, postupné odstránenie 
skládkovania odpadu, zabezpečenie 
vysokej kvality recyklácie a rozvoj trhov 
pre druhotné suroviny. S nebezpečným 
odpadom sa bude musieť nakladať tak, aby 
sa minimalizovali výrazné nepriaznivé 
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zdravie a životné prostredie, ako bolo 
dohodnuté na samite RIO+20. Na 
dosiahnutie tohto cieľa by sa v celej EÚ 
mali oveľa systematickejšie uplatňovať 
trhové nástroje, ktoré uprednostňujú 
prevenciu vzniku odpadu, recykláciu 
a opätovné použitie odpadu. Mali by sa 
odstrániť prekážky na vnútornom trhu EÚ 
brániace činnostiam recyklácie 
a preskúmať existujúce ciele v oblasti 
prevencie vzniku odpadu, opätovného 
použitia, recyklácie, rekuperácie 
a znižovania množstva odpadu ukladaného 
na skládky, aby sa prešlo na hospodárstvo 
„s uzavretým cyklom“, s kaskádovým 
využívaním zdrojov a takmer nulovým 
zvyškovým odpadom.

účinky na ľudské zdravie a životné 
prostredie, ako bolo dohodnuté na samite 
RIO+20. Na dosiahnutie tohto cieľa by sa 
v celej EÚ mali oveľa systematickejšie 
uplatňovať trhové nástroje, ktoré 
uprednostňujú prevenciu vzniku odpadu, 
recykláciu a opätovné použitie odpadu. 
Mali by sa odstrániť prekážky na 
vnútornom trhu EÚ brániace činnostiam 
recyklácie a preskúmať existujúce ciele v 
oblasti prevencie vzniku odpadu, 
opätovného použitia, recyklácie, 
rekuperácie a znižovania množstva odpadu 
ukladaného na skládky, aby sa prešlo na 
hospodárstvo „s uzavretým cyklom“, 
s kaskádovým využívaním zdrojov 
a takmer nulovým zvyškovým odpadom.

Or. lt

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 272
Elena Oana Antonescu

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 38

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

38. Na premenu odpadu na zdroje, ako sa 
požaduje v pláne na efektívne využívanie 
zdrojov, je potrebné úplné vykonávanie 
právnych predpisov EÚ o odpade, ktoré 
vychádzajú z prísneho uplatňovania 
hierarchie spôsobov nakladania s odpadom 
a vzťahujú sa na rôzne druhy odpadu, 
v celej EÚ. Nevyhnutné je tiež ďalšie úsilie 
o: zníženie vytvárania odpadu na obyvateľa 
v absolútnych hodnotách, obmedzenie 
energetického zhodnocovania na 
nerecyklovateľné materiály, postupné 
odstránenie skládkovania odpadu, 
zabezpečenie vysokej kvality recyklácie 
a rozvoj trhov pre druhotné suroviny. 
S nebezpečným odpadom sa bude musieť 
nakladať tak, aby sa minimalizovali 
výrazné nepriaznivé účinky na ľudské 

38. Na premenu odpadu na zdroje, ako sa 
požaduje v pláne na efektívne využívanie 
zdrojov, je potrebné úplné vykonávanie 
právnych predpisov EÚ o odpade, ktoré 
vychádzajú z prísneho uplatňovania 
hierarchie spôsobov nakladania s odpadom 
a vzťahujú sa na rôzne druhy odpadu, 
v celej EÚ. Nevyhnutné je tiež ďalšie úsilie 
o: zníženie vytvárania odpadu na obyvateľa 
v absolútnych hodnotách, obmedzenie 
energetického zhodnocovania na 
nerecyklovateľné materiály, postupné 
odstránenie skládkovania odpadu, 
zabezpečenie vysokej kvality recyklácie 
a rozvoj trhov pre druhotné suroviny. 
S nebezpečným odpadom sa bude musieť 
nakladať tak, aby sa minimalizovali 
výrazné nepriaznivé účinky na ľudské 



AM\931425SK.doc 63/68 PE508.027v01-00

SK

zdravie a životné prostredie, ako bolo 
dohodnuté na samite RIO+20. Na 
dosiahnutie tohto cieľa by sa v celej EÚ 
mali oveľa systematickejšie uplatňovať 
trhové nástroje, ktoré uprednostňujú 
prevenciu vzniku odpadu, recykláciu 
a opätovné použitie odpadu. Mali by sa 
odstrániť prekážky na vnútornom trhu EÚ 
brániace činnostiam recyklácie 
a preskúmať existujúce ciele v oblasti
prevencie vzniku odpadu, opätovného 
použitia, recyklácie, rekuperácie 
a znižovania množstva odpadu ukladaného 
na skládky, aby sa prešlo na hospodárstvo 
„s uzavretým cyklom“, s kaskádovým 
využívaním zdrojov a takmer nulovým 
zvyškovým odpadom.

zdravie a životné prostredie, ako bolo 
dohodnuté na samite RIO+20. Na 
dosiahnutie tohto cieľa by sa v celej EÚ 
mala oveľa systematickejšie uplatňovať 
kombinácia rôznych trhových nástrojov, 
ktoré uprednostňujú prevenciu vzniku 
odpadu, recykláciu a opätovné použitie 
odpadu. Mali by sa odstrániť prekážky na 
vnútornom trhu EÚ brániace činnostiam 
recyklácie a preskúmať existujúce ciele v 
oblasti prevencie vzniku odpadu, 
opätovného použitia, recyklácie, 
rekuperácie a znižovania množstva odpadu 
ukladaného na skládky, aby sa prešlo na 
hospodárstvo „s uzavretým cyklom“, 
s kaskádovým využívaním zdrojov 
a takmer nulovým zvyškovým odpadom.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 273
Giancarlo Scottà

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 39

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

39. Prioritne sa bude riešiť aj účinné 
využívanie zdrojov v sektore vodného 
hospodárstva s cieľom pomôcť dosiahnuť 
cieľ dobrého stavu vôd. Aj napriek tomu, 
že suchá a nedostatok vody zasahujú čoraz 
väčšiu časť Európy, odhaduje sa, že 
plytvanie vodou v Európe predstavuje 20 –
40 % dostupnej vody (napríklad úniky 
v distribučnom systéme). Podľa 
dostupných modelov stále existuje značný 
priestor na hospodárnejšie využívanie vody 
v EÚ. Okrem toho sa očakáva, že rastúci 
dopyt a dôsledky zmeny klímy významne 
zvýšia tlak na vodné zdroje v Európe. 
Vzhľadom na tieto skutočnosti by Únia 
a členské štáty mali prijať opatrenia na 
zabezpečenie, aby odber vody rešpektoval 
do roku 2020 limity dostupných 

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

obnoviteľných vodných zdrojov vrátane 
hospodárnejšieho využívania vody 
pomocou trhových mechanizmov, ako je 
určovanie cien vody, ktoré odrážajú jej 
skutočnú hodnotu, a zároveň zaručiť, aby 
mal každý občan prístup k tomuto životne 
dôležitému zdroju. Pokrok bude uľahčený 
urýchleným predstavovaním a zavádzaním 
inovačných technológií, systémov 
a obchodných modelov, ktoré vychádzajú 
zo strategického plánu vykonávania 
európskeho partnerstva pre inovácie 
v oblasti vodného hospodárstva.

Or. it

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 274
Gilles Pargneaux

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 39

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

skutočnú hodnotu. Pokrok bude uľahčený 
urýchleným predstavovaním a zavádzaním 
inovačných technológií, systémov 
a obchodných modelov, ktoré vychádzajú 
zo strategického plánu vykonávania 
európskeho partnerstva pre inovácie 
v oblasti vodného hospodárstva. Prioritou 
politiky v oblasti čistenia odpadových vôd 
sa musí stať oddeľovanie použitých tukov 
pri zdroji predtým, než sa vypustia do sietí 
odpadovej vody, a ich následný zber a 
recyklácia. 

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 275
Richard Seeber, Peter Liese

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 39

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

poľnohospodárstva a výroby energie by 
ako najväčší spotrebitelia mali byť 
motivovaní k efektívnejšiemu využívaniu 
vodných zdrojov. Pokrok bude uľahčený 
urýchleným predstavovaním a zavádzaním 
inovačných technológií, systémov 
a obchodných modelov, ktoré vychádzajú 
zo strategického plánu vykonávania 
európskeho partnerstva pre inovácie 
v oblasti vodného hospodárstva.

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 276
João Ferreira, Sabine Wils

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 39

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

skutočnú hodnotu. Pokrok bude uľahčený 
predstavovaním a zavádzaním technológií, 
systémov a manažérskych modelov, ktoré 
vychádzajú zo strategického plánu 
vykonávania európskeho partnerstva pre 
inovácie v oblasti vodného hospodárstva.

Or. pt

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 277
Eija-Riitta Korhola

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 40

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

40. Dlhodobý a predvídateľný politický 
rámec pre všetky tieto oblasti pomôže 
stimulovať úroveň investícií a opatrení 
potrebných na úplný rozvoj trhov pre 
ekologickejšie technológie a na podporu 
udržateľných obchodných riešení. Na 
poskytnutie potrebného usmernenia pre 
subjekty vo verejnej a v súkromnej sfére s 
rozhodovacími právomocami pri premene 
hospodárstva sú potrebné ukazovatele a 
ciele účinného využívania zdrojov. Po 
schválení na úrovni Únie sa stanú 
neoddeliteľnou súčasťou tohto programu.

40. Dlhodobý a predvídateľný politický 
rámec pre všetky tieto oblasti pomôže 
stimulovať úroveň investícií a opatrení 
potrebných na úplný rozvoj trhov pre 
ekologickejšie technológie a na podporu 
udržateľných obchodných riešení. Na 
poskytnutie potrebného usmernenia pre 
subjekty vo verejnej a v súkromnej sfére s 
rozhodovacími právomocami pri premene 
hospodárstva sú potrebné ukazovatele a 
ciele účinného využívania zdrojov, ktoré 
prihliadajú na osobitné podmienky 
členských štátov. Po schválení na úrovni 
Únie sa stanú neoddeliteľnou súčasťou 
tohto programu.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 278
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 40

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

40. Dlhodobý a predvídateľný politický 40. Dlhodobý a predvídateľný politický 
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rámec pre všetky tieto oblasti pomôže 
stimulovať úroveň investícií a opatrení 
potrebných na úplný rozvoj trhov pre 
ekologickejšie technológie a na podporu 
udržateľných obchodných riešení. Na 
poskytnutie potrebného usmernenia pre
subjekty vo verejnej a v súkromnej sfére s 
rozhodovacími právomocami pri premene 
hospodárstva sú potrebné ukazovatele a 
ciele účinného využívania zdrojov. Po 
schválení na úrovni Únie sa stanú 
neoddeliteľnou súčasťou tohto programu.

rámec pre všetky tieto oblasti pomôže 
stimulovať úroveň investícií a opatrení 
potrebných na úplný rozvoj trhov pre 
ekologickejšie technológie a na podporu 
udržateľných obchodných riešení. Na 
poskytnutie potrebného usmernenia pre 
subjekty vo verejnej a v súkromnej sfére s 
rozhodovacími právomocami pri premene 
hospodárstva sú potrebné ukazovatele a 
ciele účinného využívania zdrojov týkajúce 
sa vodnej stopy, pôdnej stopy, materiálovej 
stopy a uhlíkovej stopy. Po schválení na 
úrovni Únie sa stanú neoddeliteľnou 
súčasťou tohto programu.

Or. en


