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Pozmeňujúci návrh 1
Sophie Auconie

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže svetová populácia sa do roku 
2050 zvýši zo siedmich na viac ako deväť 
miliárd, čo povedie k 70 % nárastu dopytu 
po potravinách;

A. keďže svetová populácia sa do roku 
2050 zvýši zo siedmich na viac ako deväť 
miliárd, čo povedie k 70 % nárastu dopytu 
po potravinách a zvýšeniu silného tlaku na 
vodné rezervy;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 2
Satu Hassi

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže svetová populácia sa do roku 
2050 zvýši zo siedmich na viac ako deväť 
miliárd, čo povedie k 70 % nárastu dopytu 
po potravinách;

A. keďže svetová populácia sa má do roku 
2050 zvýšiť zo siedmich na viac ako deväť 
miliárd, čo povedie k odhadovanému 70 % 
nárastu dopytu po potravinách;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 3
Gerben-Jan Gerbrandy, Riikka Manner

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Aa (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže súčasná hospodárska a finančná 
kríza ukazuje, že Európa naliehavo 
potrebuje nové zdroje udržateľného 
hospodárskeho rastu;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 4
Martina Anderson

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže nedostatok prírodných zdrojov na 
svete, zvyšovanie tlaku na obnoviteľné 
suroviny a globálne účinky zmeny klímy 
vyžadujú efektívne využívanie zdrojov;

B. keďže nedostatok prírodných zdrojov na 
svete, zvyšovanie tlaku na obnoviteľné 
suroviny a neudržateľné modely spotreby 
a globálne účinky zmeny klímy vyžadujú 
efektívne využívanie zdrojov; keďže je 
potrebné prednostne chápať systémový 
stres a stratu biodiverzity, ktoré sú 
výsledkom poľnohospodársko-
priemyselných monokultúrnych systémov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 5
Satu Hassi

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže nedostatok prírodných zdrojov na 
svete, zvyšovanie tlaku na obnoviteľné 
suroviny a globálne účinky zmeny klímy 
vyžadujú efektívne využívanie zdrojov;

B. keďže nedostatok prírodných zdrojov na 
svete, zvyšovanie tlaku na obnoviteľné 
suroviny a globálne účinky zmeny klímy 
vyžadujú efektívne a spravodlivé
využívanie zdrojov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 6
Satu Hassi
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Návrh uznesenia
Odôvodnenie Ba (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B a. keďže z hľadiska 
poľnohospodárskych, rybolovných a 
lesných činností sa už pôdne a morské 
zdroje vo väčšine prípadov využívajú príliš 
intenzívne;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7
Martina Anderson

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže inovačný a efektívny prístup 
zaručí nielen väčšiu udržateľnosť, ale aj 
podporu pre rozvoj vidieka, možné 
zníženie emisií skleníkových plynov, 
väčšiu udržateľnosť výrobného cyklu 
a rozšírenie priemyselnej inovácie v rámci 
celého hodnotového reťazca;

C. keďže inovačný a efektívny prístup 
môže byť prínosom nielen pre väčšiu 
udržateľnosť, ale aj podporu pre rozvoj 
vidieka, možné zníženie emisií 
skleníkových plynov, väčšiu udržateľnosť 
výrobného cyklu a rozšírenie priemyselnej 
inovácie v rámci celého hodnotového 
reťazca; ďalším prínosom bude 
sprístupnenie modelov spotreby, 
premiestnenie a opätovné prepojenie 
modelov výroby a spotreby tak, aby viedli 
k zníženiu závislosti od externých zdrojov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 8
Satu Hassi

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže inovačný a efektívny prístup 
zaručí nielen väčšiu udržateľnosť, ale aj 
podporu pre rozvoj vidieka, možné 
zníženie emisií skleníkových plynov, 
väčšiu udržateľnosť výrobného cyklu 
a rozšírenie priemyselnej inovácie v rámci 
celého hodnotového reťazca;

C. keďže inovačný a efektívny prístup s 
primeranými zárukami zaručí nielen 
väčšiu udržateľnosť, ale aj podporu pre 
rozvoj vidieka, možné zníženie emisií 
skleníkových plynov, väčšiu udržateľnosť 
výrobného cyklu a rozšírenie priemyselnej 
inovácie v rámci celého hodnotového 
reťazca;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 9
Riikka Manner

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže inovačný a efektívny prístup 
zaručí nielen väčšiu udržateľnosť, ale aj 
podporu pre rozvoj vidieka, možné 
zníženie emisií skleníkových plynov, 
väčšiu udržateľnosť výrobného cyklu 
a rozšírenie priemyselnej inovácie v rámci 
celého hodnotového reťazca;

C. keďže dlhodobý, inovačný a efektívny 
prístup zaručí nielen väčšiu udržateľnosť, 
ale aj podporu pre rozvoj vidieka a 
regionálny rozvoj, možné zníženie emisií 
skleníkových plynov, väčšiu udržateľnosť 
výrobného cyklu a rozšírenie priemyselnej 
inovácie v rámci celého hodnotového 
reťazca;

Or. fi

Pozmeňujúci návrh 10
Elena Oana Antonescu

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže inovačný a efektívny prístup 
zaručí nielen väčšiu udržateľnosť, ale aj 
podporu pre rozvoj vidieka, možné 

C. keďže inovačný a efektívny prístup 
zaručí nielen väčšiu udržateľnosť, ale aj 
podporu pre rozvoj vidieka a často aj 
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zníženie emisií skleníkových plynov, 
väčšiu udržateľnosť výrobného cyklu 
a rozšírenie priemyselnej inovácie v rámci 
celého hodnotového reťazca;

MSP, možné zníženie emisií skleníkových 
plynov, väčšiu udržateľnosť výrobného 
cyklu a rozšírenie priemyselnej inovácie 
v rámci celého hodnotového reťazca;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 11
Martina Anderson

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

D. keďže prechod na udržateľné 
hospodárstvo umožní posilniť 
konkurencieschopnosť európskeho 
priemyselného odvetvia, zvýšiť 
hospodársky rast a tým podporiť významný 
rast európskych mier zamestnanosti;

D. keďže prechod na udržateľné 
hospodárstvo môže posilniť 
konkurencieschopnosť európskeho 
priemyselného odvetvia, zvýšiť 
hospodársky rast a tým podporiť významný 
rast európskych mier zamestnanosti; keďže 
dôraz na biohospodárstvo, biotechnológiu 
založenú na genetickej modifikácii a 
produkcii komodity biomasy môže viesť k 
reindustralizácii a centralizovaniu 
poľnohospodársko-potravinárskej výroby, 
ktorá je výhodnejšia pre veľké 
spoločnosti, čím malých výrobcov v oblasti 
okrajových a tradičných biotechnológiách 
vytláča z podnikania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 12
Julie Girling

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

D. keďže prechod na udržateľné 
hospodárstvo umožní posilniť 
konkurencieschopnosť európskeho 

D. keďže prechod na udržateľné 
hospodárstvo umožní posilniť 
konkurencieschopnosť európskeho 
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priemyselného odvetvia, zvýšiť 
hospodársky rast a tým podporiť významný 
rast európskych mier zamestnanosti;

priemyselného odvetvia a 
poľnohospodárskeho sektora, zvýšiť 
hospodársky rast a tým podporiť významný 
rast európskych mier zamestnanosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 13
Satu Hassi

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

D. keďže prechod na udržateľné 
hospodárstvo umožní posilniť 
konkurencieschopnosť európskeho 
priemyselného odvetvia, zvýšiť 
hospodársky rast a tým podporiť 
významný rast európskych mier 
zamestnanosti;

D. keďže prechod na udržateľné 
hospodárstvo umožní posilniť 
konkurencieschopnosť európskeho 
priemyselného odvetvia, zvýšiť 
udržateľnú hospodársku činnosť a tým 
podporiť významný rast európskych mier 
zamestnanosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 14
Elena Oana Antonescu

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Da (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

D a. keďže biohospodárstvo má zlepšiť 
následky na zdravie a pomôcť zachovať 
biodiverzitu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 15
Judith A. Merkies, Jo Leinen, Vittorio Prodi
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Návrh uznesenia
Odôvodnenie Da (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

D a. keďže úspešné biohospodárstvo pre 
Európu závisí od dostupnosti udržateľne 
riadených zdrojov potravín (z 
poľnohospodárstva, lesného hospodárstva 
a biologicky rozložiteľného obsahu);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 16
Gerben-Jan Gerbrandy, Riikka Manner

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. s potešením víta oznámenie Komisie 
s názvom Inovácie pre udržateľný rast: 
biohospodárstvo pre Európu a akčný plán 
na vykonávanie stratégie pre 
biohospodárstvo, ktorý toto oznámenie 
zahŕňa;

1. s potešením schvaľuje oznámenie 
Komisie s názvom Inovácie pre udržateľný 
rast: biohospodárstvo pre Európu a akčný 
plán na vykonávanie stratégie pre 
biohospodárstvo, ktorý toto oznámenie 
zahŕňa;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 17
Martina Anderson

Návrh uznesenia
Odsek 1 – bod 1 (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

(1) uznáva spoločenské obavy vrátane 
obáv týkajúcich sa:
- biotechnológií a nedostatku kritérií 
udržateľnosti,
- bezpečnosti a udržateľnosti potravín 
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produkovaných mimo Európy, ale 
predávaných v Európe,
- zamerania na účinnejšie spôsoby výroby 
a zmeny biomasy na rôzne priemyselné 
produkty a potenciálneho ohrozenia 
perspektívy udržateľného 
poľnohospodárstva z dôvodu odrazového 
efektu, podporovania intenzívnejšieho 
využívania pôdy a emisií skleníkových 
plynov vzhľadom na expandujúci 
globálny trh;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 18
Martina Anderson

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. súhlasí s názorom, že prechod na 
biohospodárstvo nie je založený len na 
produkcii zdrojov s malým vplyvom na 
životné prostredie, ale aj na ich 
udržateľnom využívaní z hľadiska 
životného prostredia, hospodárstva 
a spoločnosti;

2. súhlasí s názorom, že prechod na 
biohospodárstvo nie je založený len na 
produkcii zdrojov s malým vplyvom na 
životné prostredie, ale aj na ich 
udržateľnom využívaní z hľadiska 
životného prostredia, hospodárstva 
a spoločnosti, pričom uznáva, že samotné 
účinné využívanie zdrojov nemôže 
zabrániť masívnemu zvyšovaniu dopyte 
po biomase vrátane prudkého zvýšenia 
dopytu na priemyselné účely, a že toto 
zvýšenie bude mať, okrem iného, závažný 
vplyv na globálne emisie oxidu dusného a 
metánu z dôvodu rastúceho dopytu po 
mäse a biomase na priemyselné a 
energetické účely;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 19
Satu Hassi
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Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. súhlasí s názorom, že prechod na 
biohospodárstvo nie je založený len na 
produkcii zdrojov s malým vplyvom na 
životné prostredie, ale aj na ich 
udržateľnom využívaní z hľadiska 
životného prostredia, hospodárstva 
a spoločnosti;

2. súhlasí s názorom, že prechod na 
biohospodárstvo nie je založený len na 
produkcii zdrojov s malým vplyvom na 
životné prostredie, ale aj na ich 
udržateľnom využívaní z hľadiska 
životného prostredia, hospodárstva 
a spoločnosti, so zachovaním využitia 
biotických zdrojov v rámci obnovy 
ekosystému;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 20
Riikka Manner

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. súhlasí s názorom, že prechod na 
biohospodárstvo nie je založený len na 
produkcii zdrojov s malým vplyvom na 
životné prostredie, ale aj na ich
udržateľnom využívaní z hľadiska 
životného prostredia, hospodárstva 
a spoločnosti;

2. súhlasí s názorom, že prechod na 
biohospodárstvo nie je založený len na 
produkcii obnoviteľných prírodných
zdrojov s malým vplyvom na životné 
prostredie, ale aj na ich udržateľnom 
využívaní z hľadiska životného prostredia, 
hospodárstva a spoločnosti;

Or. fi

Pozmeňujúci návrh 21
Elena Oana Antonescu

Návrh uznesenia
Odsek 2
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. súhlasí s názorom, že prechod na 
biohospodárstvo nie je založený len na 
produkcii zdrojov s malým vplyvom na 
životné prostredie, ale aj na ich 
udržateľnom využívaní z hľadiska 
životného prostredia, hospodárstva 
a spoločnosti;

2. súhlasí s názorom, že prechod na 
inteligentné, udržateľné a inkluzívne
biohospodárstvo nie je založený len na 
produkcii zdrojov s malým vplyvom na 
životné prostredie, ale aj na ich 
udržateľnom využívaní z hľadiska 
životného prostredia, hospodárstva 
a spoločnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 22
Martina Anderson

Návrh uznesenia
Odsek 2 – bod 1 (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

(1) uznáva obavy, že prechod na 
biohospodárstvo predstavuje riziko pre 
potravinovú sebestačnosť, ochranu lesov 
a biodiverzity vo svete, rešpektovanie 
miestnych znalostných systémov a 
tradičné vlastnícke práva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 23
Gerben-Jan Gerbrandy, Riikka Manner

Návrh uznesenia
Odsek 2 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2 a. zdôrazňuje naliehavosť okamžitých 
opatrení na podporu inovácií a investícií 
do nových technológií a obchodných 
modelov a vytvorenie stimulov, ktoré budú 
mať pre hospodárstvo dlhodobý prínos; 
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zdôrazňuje kľúčový význam súkromného 
sektora pri zabezpečení udržateľného 
hospodárskeho rastu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 24
Gerben-Jan Gerbrandy, Riikka Manner

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. domnieva sa, že biohospodárstvo môže 
prispieť k napĺňaniu cieľov stratégie 
Európa 2020 a najmä iniciatív Inovácia 
v Únii a Európa efektívne využívajúca 
zdroje;

3. domnieva sa, že biohospodárstvo je 
predpokladom pre napĺňanie cieľov 
stratégie Európa 2020 a najmä iniciatív 
Inovácia v Únii a Európa efektívne 
využívajúca zdroje;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 25
Judith A. Merkies

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. podporuje návrh Komisie na vytvorenie 
pracovnej skupiny a plánu pre 
biohospodárstvo, v ktorom sa poukáže na 
prínos obnoviteľných zdrojov energie 
a biotechnológií k udržateľnému rozvoju;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 26
Jolanta Emilia Hibner
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Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. podporuje návrh Komisie na vytvorenie 
pracovnej skupiny a plánu pre 
biohospodárstvo, v ktorom sa poukáže na 
prínos obnoviteľných zdrojov energie 
a biotechnológií k udržateľnému rozvoju;

4. podporuje návrh Komisie na vytvorenie 
panela pre biohospodárstvo a plánu pre 
biohospodárstvo, v ktorom sa poukáže na 
prínos obnoviteľných zdrojov energie 
a biotechnológií k udržateľnému rozvoju;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 27
Martina Anderson

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. podporuje návrh Komisie na vytvorenie 
pracovnej skupiny a plánu pre 
biohospodárstvo, v ktorom sa poukáže na 
prínos obnoviteľných zdrojov energie 
a biotechnológií k udržateľnému rozvoju;

4. podporuje návrh Komisie na vytvorenie 
pracovnej skupiny a plánu pre 
biohospodárstvo, v ktorom sa poukáže na 
prínos obnoviteľných zdrojov energie 
a biotechnológií k udržateľnému rozvoju, s 
dôrazom na vytváranie pracovných miest 
a účasť zastupujúcich orgánov európskej 
odborovej únie a ostatných odborníkov na 
ekologické pracovné miesta;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 28
Riikka Manner

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. podporuje návrh Komisie na vytvorenie 
pracovnej skupiny a plánu pre 
biohospodárstvo, v ktorom sa poukáže na 

4. podporuje návrh Komisie na vytvorenie 
pracovnej skupiny a plánu pre 
biohospodárstvo, v ktorom sa poukáže na 
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prínos obnoviteľných zdrojov energie 
a biotechnológií k udržateľnému rozvoju;

prínos obnoviteľných zdrojov energie 
a biotechnológií k udržateľnému rozvoju a 
na podporu regiónov a prevádzkovateľov 
zameranú na rozvoj nových inovácií pre 
odvetvie biohospodárstva;

Or. fi

Pozmeňujúci návrh 29
Judith A. Merkies

Návrh uznesenia
Odsek 4 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4 a. vyzýva členské štáty, aby vypracovali 
národné a regionálne akčné plány pre 
biohospodárstvo a žiada Komisiu, aby 
každé dva roky predložila Európskemu 
parlamentu správu o uplatňovaní 
biohospodárstva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 30
Satu Hassi

Návrh uznesenia
Odsek 4 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4 a. zdôrazňuje potrebu zabezpečenia, aby 
boli politiky v oblasti biohospodárstva 
vrátane dotácií zamerané na zaistenie 
postupného využívania biologických 
zdrojov, ako aj opätovného využívania a 
recyklovania; v tejto súvislosti vyjadruje 
obavy, že dotácie na využívanie 
biologických materiálov pre energiu 
ohrozujú ciele týkajúce sa účinného 
využívania zdrojov;



PE508.065v01-00 16/50 AM\931696SK.doc

SK
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Pozmeňujúci návrh 31
Martina Anderson

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. domnieva sa, že prechod na 
biohospodárstvo umožní Európe dosiahnuť 
dôležitý pokrok v oblasti inovácie 
a konkurencieschopnosti a posilní jej úlohu 
na medzinárodnej scéne;

5. domnieva sa, že prechod na 
biohospodárstvo umožní Európe dosiahnuť 
dôležitý pokrok v oblasti inovácie 
a konkurencieschopnosti a posilní jej úlohu 
na medzinárodnej scéne vrátane záväzku 
dodržiavania medzinárodných zásad a 
noriem v oblasti ľudských práv;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 32
Riikka Manner

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. domnieva sa, že prechod na 
biohospodárstvo umožní Európe dosiahnuť 
dôležitý pokrok v oblasti inovácie 
a konkurencieschopnosti a posilní jej úlohu 
na medzinárodnej scéne;

5. domnieva sa, že prechod na 
biohospodárstvo umožní Európe dosiahnuť 
dôležitý pokrok v oblasti nízkouhlíkového 
hospodárstva, inovácie 
a konkurencieschopnosti a posilní jej úlohu 
na medzinárodnej scéne;

Or. fi

Pozmeňujúci návrh 33
Gerben-Jan Gerbrandy, Riikka Manner

Návrh uznesenia
Odsek 5
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. domnieva sa, že prechod na 
biohospodárstvo umožní Európe dosiahnuť 
dôležitý pokrok v oblasti inovácie 
a konkurencieschopnosti a posilní jej úlohu 
na medzinárodnej scéne;

5. zdôrazňuje, že EÚ je celosvetovým 
lídrom v rôznych oblastiach biovedy a 
biotechnológií; domnieva sa, že prechod 
na biohospodárstvo umožní Európe 
dosiahnuť dôležitý pokrok v oblasti 
inovácie a konkurencieschopnosti a posilní 
jej úlohu na medzinárodnej scéne;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 34
Martina Anderson

Návrh uznesenia
Odsek 5 – bod 1 (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

(1) považuje za potrebné lepšie preskúmať 
účinok biotechnológií založený na 
genetickej modifikácii ešte pred 
schválením výroby potravín 
prostredníctvom takejto technológie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 35
Satu Hassi

Návrh uznesenia
Odsek 5 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5 a. žiada o dôkladné posúdenie vplyvu 
presunu biohospodárstva a biologických 
produktov na nepriame využívanie pôdy 
mimo EÚ, ako aj závislosti od dovozu vo 
všeobecnosti; je aj naďalej odhodlaný 
chrániť práva miestnych komunít v 
rozvojových krajinách, ktoré sú 
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nepriaznivo ovplyvnené zvyšovanie 
celosvetového dopytu po biologických 
zdrojoch negatívny vplyv, najmä pokiaľ 
ide o zraniteľné skupiny, ako sú 
nemajetní ľudia, ženy a domorodí 
obyvatelia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 36
Judith A. Merkies, Jo Leinen, Vittorio Prodi, Kathleen Van Brempt

Návrh uznesenia
Odsek 5 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5 a. zastáva názor, že biohospodárstvo pre 
Európu by nemalo iba nahrádzať súčasné 
hospodárstvo založené na fosílnych 
palivách alebo opakovať súčasné modely 
nehospodárneho správania a spotreby, ale 
malo by byť účinnejším a udržateľnejším 
modelom so zreteľom na sociálne a 
environmentálne spravovanie v rámci 
celého hodnotového reťazca založeného 
na biohospodárstve;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 37
Satu Hassi

Návrh uznesenia
Odsek 6 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6 a. zdôrazňuje najmä potrebu výskumu v 
oblasti posúdenia udržateľnosti 
biotických zdrojov so zreteľom na 
ekosystémové funkcie a prírodné 
potravinové reťazce, ako aj dopyt ľudí po 
potravinách;
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Pozmeňujúci návrh 38
Judith A. Merkies, Vittorio Prodi

Návrh uznesenia
Odsek 6 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6 a. vyzýva Komisiu, aby zahrnula návrhy 
na financovanie biohospodárstva do 
diskusií o viacročnom finančnom rámci a 
najmä programe Horizont 2020;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 39
Jolanta Emilia Hibner

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. podporuje vytvorenie systému 
založeného na nepretržitej výmene
poznatkov medzi výskumnými ústavmi, 
podnikmi, inštitúciami a univerzitami 
a vymedzenie regulačného rámca, ktorý 
uľahčí výskum a jeho uplatňovanie;

7. podporuje všetky opatrenia zamerané 
na podporu výmeny poznatkov medzi 
výskumnými ústavmi, podnikmi, 
inštitúciami a univerzitami a
presadzovanie riešení uľahčujúcich
výskum a jeho uplatňovanie;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 40
Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh uznesenia
Odsek 7
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. podporuje vytvorenie systému 
založeného na nepretržitej výmene
poznatkov medzi výskumnými ústavmi, 
podnikmi, inštitúciami a univerzitami 
a vymedzenie regulačného rámca, ktorý 
uľahčí výskum a jeho uplatňovanie;

7. podporuje vytvorenie panela a 
monitorovacieho strediska pre 
biohospodárstvo s cieľom zabezpečiť 
nepretržitú výmenu poznatkov medzi 
výskumnými ústavmi, podnikmi, 
inštitúciami a univerzitami a vymedzenie 
regulačného rámca, ktorý uľahčí výskum 
a jeho uplatňovanie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 41
Martina Anderson

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. podporuje vytvorenie systému 
založeného na nepretržitej výmene 
poznatkov medzi výskumnými ústavmi, 
podnikmi, inštitúciami a univerzitami 
a vymedzenie regulačného rámca, ktorý 
uľahčí výskum a jeho uplatňovanie;

7. podporuje vytvorenie systému 
založeného na nepretržitej výmene 
poznatkov medzi výskumnými ústavmi, 
spolupracujúcimi systémami na výmenu 
znalostí o poľnohospodárstve a 
spolupráci, podnikmi, inštitúciami 
a univerzitami a vymedzenie regulačného 
rámca, ktorý uľahčí výskum a jeho 
uplatňovanie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 42
Riikka Manner

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. podporuje vytvorenie systému 
založeného na nepretržitej výmene 

7. podporuje vytvorenie systému 
založeného na nepretržitej výmene 
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poznatkov medzi výskumnými ústavmi, 
podnikmi, inštitúciami a univerzitami 
a vymedzenie regulačného rámca, ktorý 
uľahčí výskum a jeho uplatňovanie;

poznatkov medzi výskumnými ústavmi, 
podnikmi, inštitúciami, univerzitami a 
regionálnymi prevádzkovateľmi, 
a vymedzenie regulačného rámca, ktorý 
uľahčí výskum a jeho uplatňovanie, a 
poukazuje na potrebu komercializácie 
nových inovácií;

Or. fi

Pozmeňujúci návrh 43
Satu Hassi

Návrh uznesenia
Odsek 7 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7 a. pripomína význam uplatňovania 
zásady obozretnosti pri využívaní 
biotechnológií, najmä v oblasti geneticky 
modifikovaných organizmov a syntetickej 
biológie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 44
Martina Anderson

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. domnieva sa, že je nevyhnutné vytvoriť 
viacodborové a prierezové informačné 
a vzdelávacie programy, aby sa výsledky 
takéhoto výskumu vo všeobecnosti v praxi 
uplatňovali a aby sa zvýšilo povedomie
európskych spotrebiteľov o nich;

8. domnieva sa, že je nevyhnutné vytvoriť 
viacodborové a prierezové informačné 
a vzdelávacie programy, aby sa výsledky 
takéhoto výskumu vo všeobecnosti v praxi 
uplatňovali a aby sa zvýšila aktivita 
európskych spotrebiteľov/ aktívnych 
občanov, ktorí sa kriticky zapájajú do 
programu biohospodárstva, jeho vplyvu 
na modely udržateľnej spotreby a 
potenciálneho vplyvu na komunity mimo 
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EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 45
Julie Girling

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. domnieva sa, že je nevyhnutné vytvoriť 
viacodborové a prierezové informačné 
a vzdelávacie programy, aby sa výsledky 
takéhoto výskumu vo všeobecnosti v praxi 
uplatňovali a aby sa zvýšilo povedomie 
európskych spotrebiteľov o nich;

8. domnieva sa, že je nevyhnutné vytvoriť 
viacodborové a prierezové informačné 
a vzdelávacie programy, aby sa výsledky 
výskumu sprístupnili zúčastneným 
stranám vrátane spotrebiteľov, čím im 
poskytnú príležitosť na zvýšenie 
povedomia a miery účasti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 46
Miroslav Ouzký

Návrh uznesenia
Odsek 8 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8 a. žiada o odstránenie prekážok pre 
inováciu v rámci hodnotového reťazca, 
najmä na základe rýchlych a vedeckých 
európskych postupov schvaľovania 
biotechnologických výrobkov a oveľa 
rýchlejšieho prístupu na trh;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 47
Riikka Manner
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Návrh uznesenia
Odsek 8 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8a. zdôrazňuje, že biohospodárstvo 
potrebuje prvotriedne know-how a 
kvalifikovanú pracovnú silu; trvá na tom, 
že v regiónoch Európskej únie sa musí 
zabezpečiť odborné a vyššie vzdelávanie 
so zreteľom na ich osobitné 
charakteristiky; poukazuje na to, že 
komplexné systémy vzdelávania a 
odbornej prípravy v regiónoch stimulujú 
aj rozmach obchodu;

Or. fi

Pozmeňujúci návrh 48
Satu Hassi

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. s potešením víta vyčlenenie 
rozpočtových prostriedkov vo výške 4,5 
miliardy EUR, ktoré navrhla Komisia ako 
súčasť rámcového programu pre výskum 
Horizont 2020, a dúfa, že tieto rozpočtové 
prostriedky budú k dispozícii pre všetky 
odvetvia a nástroje biohospodárstva;

9. s potešením víta vyčlenenie 
rozpočtových prostriedkov vo výške 4,5 
miliardy EUR, ktoré navrhla Komisia ako 
súčasť rámcového programu pre výskum 
Horizont 2020, a dúfa, že tieto rozpočtové 
prostriedky budú k dispozícii pre všetky 
odvetvia a nástroje biohospodárstva 
vrátane výskumu ekosystémového rámca, 
opätovného využívania a recyklovania 
biologického materiálu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 49
Riikka Manner

Návrh uznesenia
Odsek 9
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. s potešením víta vyčlenenie 
rozpočtových prostriedkov vo výške 4,5 
miliardy EUR, ktoré navrhla Komisia ako 
súčasť rámcového programu pre výskum 
Horizont 2020, a dúfa, že tieto rozpočtové 
prostriedky budú k dispozícii pre všetky 
odvetvia a nástroje biohospodárstva;

9. s potešením víta vyčlenenie 
rozpočtových prostriedkov vo výške 4,5 
miliardy EUR, ktoré navrhla Komisia ako 
súčasť rámcového programu pre výskum 
Horizont 2020, a dúfa, že tieto rozpočtové 
prostriedky budú k dispozícii pre všetky 
odvetvia a nástroje biohospodárstva a na 
účely zdokonalenia inovácií;

Or. fi

Pozmeňujúci návrh 50
Julie Girling

Návrh uznesenia
Odsek 9 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9 a. zdôrazňuje, že koordinácia výskumu v 
rámci celého hodnotového reťazca pre 
biomasu je nevyhnutná pre udržateľnú 
dodávku biomasy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 51
Jolanta Emilia Hibner

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. zastáva názor, že biorafinérie
predstavujú základný nástroj na 
uskutočnenie uspokojivých procesov 
transformácie nepoužívaných zariadení 
a na oživenie oblastí zasiahnutých krízou 
pomocou inovačných postupov a investícií, 
a dúfa, že táto ich úloha sa bude naďalej 

10. zastáva názor, že zariadenia na výrobu 
biopaliva predstavujú základný nástroj na 
uskutočnenie uspokojivých procesov 
transformácie nepoužívaných zariadení 
a na oživenie oblastí zasiahnutých krízou 
pomocou inovačných postupov a investícií, 
a dúfa, že táto ich úloha sa bude naďalej 
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uprednostňovať; uprednostňovať;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 52
Satu Hassi

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. zastáva názor, že biorafinérie 
predstavujú základný nástroj na 
uskutočnenie uspokojivých procesov 
transformácie nepoužívaných zariadení 
a na oživenie oblastí zasiahnutých krízou 
pomocou inovačných postupov a investícií, 
a dúfa, že táto ich úloha sa bude naďalej 
uprednostňovať;

10. zastáva názor, že biorafinérie založené 
na miestnom udržateľnom biomateriáli, 
ktoré nevyraďujú potraviny ale iné 
hodnotnejšie použitia, predstavujú 
základný nástroj na uskutočnenie 
uspokojivých procesov transformácie 
nepoužívaných zariadení a na oživenie 
oblastí zasiahnutých krízou pomocou 
inovačných postupov a investícií do 
recyklačného hospodárstva, a dúfa, že táto 
ich úloha sa bude naďalej uprednostňovať;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 53
Gerben-Jan Gerbrandy, Riikka Manner

Návrh uznesenia
Odsek 10 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10 a. zdôrazňuje, že dostatočné množstvá 
udržateľných surovín sú nevyhnutné na 
úspešnú prevádzku biorafinérií v Európe; 
poukazuje na to, že si to bude vyžadovať 
aj zlepšenie infraštruktúry na ukladanie a 
prepravu, ako aj vybudovanie potrebnej 
logistiky;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 54
Gerben-Jan Gerbrandy, Riikka Manner

Návrh uznesenia
Odsek 10 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10 b. poukazuje na to, že v Európe 
existuje iba obmedzený počet 
ukazovateľov a že je nevyhnutné zvýšiť 
investície na udržanie vedúcej úlohy 
európskych priemyselných odvetví v 
sektore biorafinérií; vyzýva Komisiu a 
členské štáty, aby podporili pilotné a 
demonštračné činnosti pre začatie 
využívania produktov a procesov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 55
Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh uznesenia
Odsek 10 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10 c. žiada o rozvoj nového právneho 
nástroja, ktorý stimuluje účinnejšie 
využívanie zdrojov biomasy na základe 
posúdenia celkovej dostupnosti, 
stanovením zásady postupného využívania 
a podporou opatrení, a ktorý zabezpečí, že 
celkové množstvo biomasy použité v 
každom sektore bude obmedzené na 
udržateľné dodávky z ekosystémov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 56
Martina Anderson
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Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. považuje za potrebné zaručiť 
interdisciplinárny a integrovaný prístup 
k biohospodárstvu a dúfa v harmonizáciu 
odlišujúcich sa európskych politík, ktoré 
zasahujú do rôznych odvetví, ktoré ho 
tvoria (Horizont 2020, politika súdržnosti, 
spoločná poľnohospodárska politika, 
smernica o energii z obnoviteľných 
zdrojov, rámcová smernica o odpadoch, 
smernica o obaloch, osobitné opatrenia 
týkajúce sa biologického odpadu), 
a vo vymedzenie jednotného a stabilného 
regulačného rámca na európskej i na 
vnútroštátnej úrovni;

11. považuje za potrebné zaručiť 
interdisciplinárny a integrovaný prístup 
k biohospodárstvu a dúfa v harmonizáciu 
odlišujúcich sa európskych politík a 
príslušných zásad, najmä zásady 
prevencie vzhľadom na riziká súvisiace s 
biotechnológiami (na zemi a na mori), 
ktoré zasahujú do rôznych odvetví, ktoré 
ho tvoria (Horizont 2020, politika 
súdržnosti, spoločná poľnohospodárska 
politika, smernica o energii 
z obnoviteľných zdrojov, rámcová 
smernica o odpadoch, smernica o obaloch, 
osobitné opatrenia týkajúce sa 
biologického odpadu), a vo vymedzenie 
jednotného a stabilného regulačného rámca 
na európskej i na vnútroštátnej úrovni;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 57
Riikka Manner

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. považuje za potrebné zaručiť 
interdisciplinárny a integrovaný prístup 
k biohospodárstvu a dúfa v harmonizáciu 
odlišujúcich sa európskych politík, ktoré 
zasahujú do rôznych odvetví, ktoré ho 
tvoria (Horizont 2020, politika súdržnosti, 
spoločná poľnohospodárska politika, 
smernica o energii z obnoviteľných 
zdrojov, rámcová smernica o odpadoch, 
smernica o obaloch, osobitné opatrenia 
týkajúce sa biologického odpadu), 
a vo vymedzenie jednotného a stabilného 
regulačného rámca na európskej i na 

11. považuje za potrebné zaručiť 
interdisciplinárny a integrovaný prístup 
k biohospodárstvu a dúfa v harmonizáciu 
odlišujúcich sa európskych politík, ktoré 
zasahujú do rôznych odvetví, ktoré ho 
tvoria (Horizont 2020, politika súdržnosti, 
spoločná poľnohospodárska politika, 
smernica o energii z obnoviteľných 
zdrojov, environmentálny akčný program 
EÚ do roku 2020, rámcová smernica 
o odpadoch, smernica o obaloch, osobitné 
opatrenia týkajúce sa biologického 
odpadu), a vo vymedzenie jednotného, 
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vnútroštátnej úrovni; dlhodobého a stabilného regulačného 
rámca na európskej i na vnútroštátnej 
úrovni;

Or. fi

Pozmeňujúci návrh 58
Sophie Auconie

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. považuje za potrebné zaručiť 
interdisciplinárny a integrovaný prístup 
k biohospodárstvu a dúfa v harmonizáciu 
odlišujúcich sa európskych politík, ktoré 
zasahujú do rôznych odvetví, ktoré ho 
tvoria (Horizont 2020, politika súdržnosti, 
spoločná poľnohospodárska politika, 
smernica o energii z obnoviteľných 
zdrojov, rámcová smernica o odpadoch, 
smernica o obaloch, osobitné opatrenia 
týkajúce sa biologického odpadu), 
a vo vymedzenie jednotného a stabilného 
regulačného rámca na európskej i na 
vnútroštátnej úrovni;

11. považuje za potrebné zaručiť 
interdisciplinárny a integrovaný prístup 
k biohospodárstvu a dúfa v harmonizáciu 
odlišujúcich sa európskych politík, ktoré 
zasahujú do rôznych odvetví, ktoré ho 
tvoria (Horizont 2020, politika súdržnosti, 
spoločná poľnohospodárska politika, 
smernica o energii z obnoviteľných 
zdrojov, rámcová smernica o vode,
rámcová smernica o odpadoch, smernica 
o obaloch, osobitné opatrenia týkajúce sa 
biologického odpadu), a vo vymedzenie 
jednotného a stabilného regulačného rámca
s cieľom zaistiť predvídateľnosť pre 
zúčastnené strany na európskej i na 
vnútroštátnej úrovni; žiada, aby sa včasné  
legislatívne zmeny obmedzili len na 
minimum, najmä zmeny podporujúce 
rozvoj biohospodárstva, ako sú reforma 
systému obchodovania s emisnými 
kvótami skleníkových plynov;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 59
Judith A. Merkies, Vittorio Prodi, Kathleen Van Brempt

Návrh uznesenia
Odsek 11
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. považuje za potrebné zaručiť 
interdisciplinárny a integrovaný prístup 
k biohospodárstvu a dúfa v harmonizáciu 
odlišujúcich sa európskych politík, ktoré 
zasahujú do rôznych odvetví, ktoré ho
tvoria (Horizont 2020, politika súdržnosti, 
spoločná poľnohospodárska politika, 
smernica o energii z obnoviteľných 
zdrojov, rámcová smernica o odpadoch, 
smernica o obaloch, osobitné opatrenia 
týkajúce sa biologického odpadu), 
a vo vymedzenie jednotného a stabilného 
regulačného rámca na európskej i na 
vnútroštátnej úrovni;

11. považuje za potrebné zaručiť 
interdisciplinárny a integrovaný prístup 
k biohospodárstvu a dúfa v harmonizáciu 
odlišujúcich sa európskych politík, ktoré 
zasahujú do rôznych odvetví, ktoré ho 
tvoria (účinnosť zdrojov, Únia pre 
inovácie, iniciatíva pre suroviny, Horizont 
2020, politika súdržnosti, spoločná 
poľnohospodárska politika, smernica 
o energii z obnoviteľných zdrojov, 
rámcová smernica o odpadoch, rámcová 
smernica o vode, environmentálny akčný 
program 2020, smernica o obaloch, 
osobitné opatrenia týkajúce sa 
biologického odpadu), a vo vymedzenie 
jednotného a stabilného regulačného rámca 
na európskej i na vnútroštátnej úrovni;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 60
Miroslav Ouzký

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. vyzýva Európsku komisiu, aby zriadila 
nástroje finančnej podpory priemyselných 
investícií v oblasti biohospodárstva do 
komerčne využiteľných riešení a do fázy 
pred komerčným využitím, napríklad 
využitím štrukturálnych fondov a fondov 
Európskej investičnej banky;

12. vyzýva Európsku komisiu, aby zriadila 
nástroje finančnej podpory priemyselných 
investícií v oblasti biohospodárstva do fázy 
pred komerčným využitím, napríklad 
využitím štrukturálnych fondov a fondov 
Európskej investičnej banky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 61
Satu Hassi
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Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. vyzýva Európsku komisiu, aby zriadila 
nástroje finančnej podpory priemyselných 
investícií v oblasti biohospodárstva do 
komerčne využiteľných riešení a do fázy 
pred komerčným využitím, napríklad 
využitím štrukturálnych fondov a fondov 
Európskej investičnej banky;

12. vyzýva Európsku komisiu, aby zriadila 
nástroje finančnej podpory priemyselných 
investícií v oblasti biohospodárstva do fázy 
pred komerčným využitím, napríklad 
využitím štrukturálnych fondov a fondov 
Európskej investičnej banky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 62
Riikka Manner

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. vyzýva Európsku komisiu, aby zriadila 
nástroje finančnej podpory priemyselných 
investícií v oblasti biohospodárstva do 
komerčne využiteľných riešení a do fázy 
pred komerčným využitím, napríklad 
využitím štrukturálnych fondov a fondov 
Európskej investičnej banky;

12. vyzýva Európsku komisiu, aby zriadila 
nástroje finančnej podpory priemyselných 
investícií v oblasti biohospodárstva do 
komerčne využiteľných riešení a do fázy 
pred komerčným využitím, napríklad 
využitím štrukturálnych fondov a fondov 
Európskej investičnej banky; uvedomuje 
si, že je často zložité komercializovať 
inovácie v oblasti biohospodárstva a 
uvádzať ich na trh;

Or. fi

Pozmeňujúci návrh 63
Judith A. Merkies, Jo Leinen, Vittorio Prodi

Návrh uznesenia
Odsek 12
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. vyzýva Európsku komisiu, aby zriadila 
nástroje finančnej podpory priemyselných 
investícií v oblasti biohospodárstva do 
komerčne využiteľných riešení a do fázy 
pred komerčným využitím, napríklad 
využitím štrukturálnych fondov a fondov
Európskej investičnej banky;

12. vyzýva Európsku komisiu, aby 
inovačným spoločnostiam, najmä MSP, 
umožnila získať finančné a iné nástroje 
podpory, ktoré stimulujú biohospodárstvo, 
napríklad využitím inteligentnej 
špecializácie regionálnych a 
štrukturálnych fondov a rizikového 
kapitálu Európskej investičnej banky a 
prostredníctvom zriadenia jedného 
kontaktného miesta pre informácie o 
všetkých iniciatívach týkajúcich sa 
biohospodárstva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 64
Gerben-Jan Gerbrandy, Riikka Manner

Návrh uznesenia
Odsek 12 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12 a. zdôrazňuje potrebu väčšej ucelenosti 
medzi rôznymi fondmi pre výskum a 
inovácie EÚ s cieľom dosiahnuť čo 
najväčší vplyv;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 65
Satu Hassi

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. požaduje prijatie konkrétnych 
cielených opatrení na zníženie zložitosti 
a skrátenie byrokratických postupov 

vypúšťa sa
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udeľovania povolení, ktoré sťažujú 
vývojové postupy biorafinérií a ktoré by 
mohli spôsobiť presun inovačných 
a moderných technológií mimo EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 66
Riikka Manner

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. požaduje prijatie konkrétnych 
cielených opatrení na zníženie zložitosti 
a skrátenie byrokratických postupov 
udeľovania povolení, ktoré sťažujú 
vývojové postupy biorafinérií a ktoré by 
mohli spôsobiť presun inovačných 
a moderných technológií mimo EÚ;

13. požaduje prijatie konkrétnych 
cielených opatrení na zníženie zložitosti 
a skrátenie byrokratických postupov 
udeľovania povolení, ktoré sťažujú 
vývojové postupy biorafinérií a ktoré by 
mohli spôsobiť presun inovačných 
a moderných technológií a ich vlastníctva
mimo EÚ;

Or. fi

Pozmeňujúci návrh 67
Satu Hassi

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. súhlasí s využitím verejno-súkromných 
partnerstiev (PPP) a v záujme prekonania 
kritiky, ktorá sa objavila v minulosti pri 
uplatňovaní tejto formy spolupráce 
v iných odvetviach, vyzýva Európsku 
komisiu, aby vyčlenila primerané zdroje 
na financovanie ich rozvoja a rastu, 
pretože sa domnieva, že ide o kľúčový 
prostriedok, ktorý umožní vytvorenie 
nových hodnotových reťazcov, posilní 

14. súhlasí s využitím verejno-súkromných 
partnerstiev (PPP) na projekty, ktoré 
podliehajú riadnemu hodnoteniu vplyvu v 
oblasti biohospodárstva, aj pokiaľ ide o 
udržateľnosť základne biotických zdrojov, 
ako aj v záujme prekonania kritiky, ktorá 
sa objavila v minulosti pri uplatňovaní 
tejto formy spolupráce v iných odvetviach; 
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existujúce odvetvia a uľahčí investovanie 
do technológií a skúšobných zariadení 
schopných uviesť na trh výsledky 
výskumu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 68
Judith A. Merkies, Jo Leinen, Vittorio Prodi

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. súhlasí s využitím verejno-súkromných 
partnerstiev (PPP) a v záujme prekonania 
kritiky, ktorá sa objavila v minulosti pri 
uplatňovaní tejto formy spolupráce v iných 
odvetviach, vyzýva Európsku komisiu, aby 
vyčlenila primerané zdroje na 
financovanie ich rozvoja a rastu, pretože 
sa domnieva, že ide o kľúčový prostriedok, 
ktorý umožní vytvorenie nových 
hodnotových reťazcov, posilní existujúce 
odvetvia a uľahčí investovanie 
do technológií a skúšobných zariadení 
schopných uviesť na trh výsledky 
výskumu;

14. súhlasí s využitím verejno-súkromných 
partnerstiev (PPP) a využíva skúsenosti 
získané z kritiky, ktorá sa objavila 
v minulosti pri uplatňovaní tejto formy 
spolupráce v iných odvetviach, vyzýva 
Európsku komisiu, aby vyčlenila primerané 
zdroje na ich rozvoj a rast, pretože sa 
domnieva, že ide o kľúčový prostriedok, 
ktorý umožní vytvorenie nových 
hodnotových reťazcov, posilní existujúce 
odvetvia a uľahčí investovanie 
do technológií a skúšobných zariadení 
schopných uviesť na trh výsledky 
výskumu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 69
Martina Anderson

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. súhlasí s potrebou viacúrovňového 
prístupu a žiada, aby sa venovala ešte 
väčšia pozornosť regionálnemu 
a miestnemu rozmeru biohospodárstva; s 

15. súhlasí s potrebou viacúrovňového 
prístupu a žiada, aby sa venovala ešte 
väčšia pozornosť medzinárodnému, 
regionálnemu a miestnemu rozmeru 
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potešením víta vytvorenie panelových 
diskusií o biohospodárstve na regionálnej, 
národnej a európskej úrovni, ktoré budú 
môcť merať pokrok dosiahnutý v tomto 
odvetví a umožnia výmenu takých znalostí 
a najlepších postupov, ktoré prispejú 
k vyrovnaniu stupňa rozvoja 
biohospodárstva na území EÚ; okrem toho 
žiada Komisiu, aby do nich zapojila aj 
odborníkov z tohto odvetvia a všetkých 
zainteresovaných oblastí, ako aj zástupcov 
spotrebiteľov a občanov;

biohospodárstva a vplyvu biohospodárstva 
na vidiecke spoločenstvá a ich organizácie 
občianskej spoločnosti mimo EÚ (vrátane 
domácich a environmentálnych 
organizácií), vrátane potenciálneho 
ohrozenia potravinovej bezpečnosti, 
nadmerného využívania prírodných 
zdrojov, znižovania biodiverzity a zvýšenej 
miery odlesňovania z dôvodu potravinovej 
a nepotravinovej výroby; s potešením víta 
vytvorenie panelových diskusií 
o biohospodárstve na regionálnej, národnej 
a európskej úrovni, ktoré budú môcť merať 
pokrok dosiahnutý v tomto odvetví 
a umožnia výmenu takých znalostí 
a najlepších postupov, ktoré prispejú 
k vyrovnaniu stupňa rozvoja 
biohospodárstva na území EÚ; okrem toho 
žiada Komisiu, aby do nich zapojila aj 
odborníkov z tohto odvetvia a všetkých 
zainteresovaných oblastí, ako aj zástupcov 
spotrebiteľov a občanov a vytvorila 
priestor na zodpovednosť pre zúčastnené 
strany mimo EÚ s cieľom pomôcť 
spoločenským hnutiam, domácim a 
environmentálnym organizáciám v ich 
úsilí o zaistenie prístupu, kontroly a práv 
spoločenstva k svojim zdrojom vrátane 
rybolovu, lesného hospodárstva a 
pôdohospodárstva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 70
Riikka Manner

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. súhlasí s potrebou viacúrovňového 
prístupu a žiada, aby sa venovala ešte 
väčšia pozornosť regionálnemu 
a miestnemu rozmeru biohospodárstva; s 
potešením víta vytvorenie panelových 

15. súhlasí s potrebou viacúrovňového 
prístupu a žiada, aby sa venovala ešte 
väčšia pozornosť regionálnemu 
a miestnemu rozmeru biohospodárstva; s 
potešením víta vytvorenie panelových 
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diskusií o biohospodárstve na regionálnej,
národnej a európskej úrovni, ktoré budú 
môcť merať pokrok dosiahnutý v tomto 
odvetví a umožnia výmenu takých znalostí 
a najlepších postupov, ktoré prispejú 
k vyrovnaniu stupňa rozvoja 
biohospodárstva na území EÚ; okrem toho 
žiada Komisiu, aby do nich zapojila aj 
odborníkov z tohto odvetvia a všetkých 
zainteresovaných oblastí, ako aj zástupcov 
spotrebiteľov a občanov;

diskusií o biohospodárstve na regionálnej, 
národnej a európskej úrovni, ktoré budú 
môcť merať pokrok dosiahnutý v tomto 
odvetví a umožnia výmenu takých znalostí 
a najlepších postupov, ktoré prispejú 
k vyrovnaniu stupňa rozvoja 
biohospodárstva na území EÚ; okrem toho 
žiada Komisiu, aby do nich zapojila aj 
odborníkov z tohto odvetvia a všetkých 
zainteresovaných oblastí, ako aj zástupcov 
spotrebiteľov a občanov; poukazuje na 
skutočnosť, že regionálne hospodárstva 
musia zohrávať kľúčovú úlohu pri 
dosahovaní inteligentného, udržateľného 
a inkluzívneho rastu; poukazuje na to, že 
samotné regióny majú znalosti a know-
how potrebné na mobilizáciu subjektov v 
závislosti od ich špecifických vlastností; 

Or. fi

Pozmeňujúci návrh 71
Gerben-Jan Gerbrandy, Riikka Manner

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. súhlasí s potrebou viacúrovňového 
prístupu a žiada, aby sa venovala ešte 
väčšia pozornosť regionálnemu 
a miestnemu rozmeru biohospodárstva; s 
potešením víta vytvorenie panelových 
diskusií o biohospodárstve na regionálnej, 
národnej a európskej úrovni, ktoré budú 
môcť merať pokrok dosiahnutý v tomto 
odvetví a umožnia výmenu takých znalostí 
a najlepších postupov, ktoré prispejú 
k vyrovnaniu stupňa rozvoja 
biohospodárstva na území EÚ; okrem toho 
žiada Komisiu, aby do nich zapojila aj 
odborníkov z tohto odvetvia a všetkých 
zainteresovaných oblastí, ako aj zástupcov 
spotrebiteľov a občanov;

15. súhlasí s potrebou viacúrovňového 
prístupu a žiada, aby sa venovala ešte 
väčšia pozornosť regionálnemu 
a miestnemu rozmeru biohospodárstva a 
iniciatívam vychádzajúcim zdola; s 
potešením víta vytvorenie panelových 
diskusií o biohospodárstve na regionálnej, 
národnej a európskej úrovni, ktoré budú 
môcť merať pokrok dosiahnutý v tomto 
odvetví a umožnia výmenu takých znalostí 
a najlepších postupov, ktoré prispejú 
k vyrovnaniu stupňa rozvoja 
biohospodárstva na území EÚ; okrem toho 
žiada Komisiu, aby do nich zapojila aj 
odborníkov z tohto odvetvia a všetkých 
zainteresovaných oblastí, ako aj zástupcov 
spotrebiteľov a občanov;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 72
Judith A. Merkies, Vittorio Prodi

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. očakáva, že všetky finančné nástroje 
budú dané k dispozícií, aby sa umožnilo 
premietnuť výsledky výskumu do 
konkrétneho vplyvu na trh; okrem toho 
očakáva, že tým (MSP, 
prevádzkovateľom, podnikom), ktorí budú 
mať záujem o uplatňovanie výsledkov 
tohto výskumu v praxi, sa poskytne 
primeraná podpora;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 73
Satu Hassi

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. očakáva, že všetky finančné nástroje 
budú dané k dispozícií, aby sa umožnilo 
premietnuť výsledky výskumu do 
konkrétneho vplyvu na trh; okrem toho 
očakáva, že tým (MSP, 
prevádzkovateľom, podnikom), ktorí budú 
mať záujem o uplatňovanie výsledkov 
tohto výskumu v praxi, sa poskytne 
primeraná podpora;

16. očakáva, že všetky finančné nástroje 
budú dané k dispozícií, aby sa umožnilo 
premietnuť výsledky výskumu do 
konkrétneho vplyvu na trh;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 74
Gerben-Jan Gerbrandy, Riikka Manner

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. očakáva, že všetky finančné nástroje 
budú dané k dispozícií, aby sa umožnilo 
premietnuť výsledky výskumu do 
konkrétneho vplyvu na trh; okrem toho 
očakáva, že tým (MSP, prevádzkovateľom, 
podnikom), ktorí budú mať záujem 
o uplatňovanie výsledkov tohto výskumu 
v praxi, sa poskytne primeraná podpora;

16. zdôrazňuje, že všetky finančné nástroje 
by mali byť dané k dispozícií, aby sa 
umožnilo premietnuť výsledky výskumu 
do konkrétneho vplyvu na trh; očakáva, že 
tým (MSP, prevádzkovateľom, podnikom), 
ktorí budú mať záujem o uplatňovanie 
výsledkov tohto výskumu v praxi, sa 
poskytne primeraná podpora a lepší prístup 
k financovaniu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 75
Judith A. Merkies, Jo Leinen, Vittorio Prodi, Kathleen Van Brempt

Návrh uznesenia
Odsek 16 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16 a. vyzýva Komisiu, aby svoju finančnú 
podporu zamerala na inováciu v súlade s 
iniciatívou Únia v inovácii vrátane priorít 
programu Horizont 2020 s cieľom 
stimulovať dosahovanie výsledkov v 
oblasti výskumu, prípravu na marketing a 
stimulovať tzv. údolie smrti v oblasti 
výskumu v Európe;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 76
Miroslav Ouzký

Návrh uznesenia
Odsek 17



PE508.065v01-00 38/50 AM\931696SK.doc

SK

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. domnieva sa, že existuje celá skupina 
vynikajúcich nástrojov (verejné 
obstarávanie, daňové stimuly, systémy 
certifikácie a osobitného označovania), 
ktoré môžu vytvoriť silný trh 
s biologickými produktmi, a dúfa, že 
reformy platných právnych predpisov sa 
budú uberať týmto smerom;

17. domnieva sa, že existuje celá skupina 
vynikajúcich nástrojov (verejné 
obstarávanie, daňové stimuly, systémy 
certifikácie a osobitného označovania), 
ktoré môžu vytvoriť silný trh 
s biologickými produktmi, a dúfa, že 
reformy platných právnych predpisov sa 
budú uberať týmto smerom; nástroje na 
vytváranie trhu by mali byť založené na 
udržateľných kritériách;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 77
Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. domnieva sa, že existuje celá skupina 
vynikajúcich nástrojov (verejné 
obstarávanie, daňové stimuly, systémy 
certifikácie a osobitného označovania), 
ktoré môžu vytvoriť silný trh 
s biologickými produktmi, a dúfa, že 
reformy platných právnych predpisov sa 
budú uberať týmto smerom;

17. domnieva sa, že existuje celá skupina 
vynikajúcich nástrojov (verejné 
obstarávanie, daňové stimuly, systémy 
certifikácie a osobitného označovania), 
ktoré môžu zaistiť dostatočnú dodávku 
udržateľných a vysoko kvalitných 
biologických produktov, ako aj 
energeticky účinných systémov výroby; je 
presvedčený, že je potrebná reforma
platných právnych predpisov; vyzýva 
Komisiu, aby vypracovala kritériá 
udržateľnosti pre využívanie biomasy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 78
Åsa Westlund

Návrh uznesenia
Odsek 17
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. domnieva sa, že existuje celá skupina 
vynikajúcich nástrojov (verejné 
obstarávanie, daňové stimuly, systémy 
certifikácie a osobitného označovania), 
ktoré môžu vytvoriť silný trh
s biologickými produktmi, a dúfa, že 
reformy platných právnych predpisov sa 
budú uberať týmto smerom;

17. žiada o bežné využívanie verejného 
obstarávania ako nástroja na vytvorenie 
silného trhu s biologickými produktmi, 
a dúfa, že reformy platných právnych 
predpisov sa budú uberať týmto smerom; 
zastáva názor, že by sa mali využívať aj 
ostatné nástroje, napríklad certifikačné 
systémy a osobitné označovanie;

Or. sv

Pozmeňujúci návrh 79
Judith A. Merkies, Vittorio Prodi

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. domnieva sa, že existuje celá skupina 
vynikajúcich nástrojov (verejné 
obstarávanie, daňové stimuly, systémy 
certifikácie a osobitného označovania), 
ktoré môžu vytvoriť silný trh 
s biologickými produktmi, a dúfa, že 
reformy platných právnych predpisov sa 
budú uberať týmto smerom;

17. domnieva sa, že existuje celá skupina 
vynikajúcich nástrojov (verejné 
obstarávanie, štandardizácia, systémy 
certifikácie a osobitného označovania), 
ktoré môžu vytvoriť silný trh 
s biologickými produktmi, a dúfa, že 
reformy platných právnych predpisov sa 
budú uberať týmto smerom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 80
Satu Hassi

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. zastáva názor, že je mimoriadne 
dôležité zapojiť a informovať 
spotrebiteľov, pokiaľ ide o voľbu 

18. zastáva názor, že je mimoriadne 
dôležité zapojiť a informovať 
spotrebiteľov, pokiaľ ide o voľbu 
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biologických produktov a ekologických 
služieb; v tejto súvislosti očakáva rozvoj 
štandardizácie takejto výroby v EÚ, keďže 
ju považuje za nástroj na presadenie 
výnosného európskeho trhu s týmito 
výrobkami;

biologických produktov a ekologických 
služieb; v tejto súvislosti očakáva rozvoj 
štandardizácie takejto výroby v EÚ 
založenej na dostatočných kritériách 
udržateľnosti, keďže ju považuje za 
nástroj na presadenie výnosného 
európskeho trhu s týmito výrobkami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 81
Miroslav Ouzký

Návrh uznesenia
Odsek 18 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18 a. je presvedčený, že životnosť 
biologických produktov sa nemôže umelo 
krátiť; produkt by mal byť vyrobený tak, 
aby mal čo najdlhšiu životnosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 82
Satu Hassi

Návrh uznesenia
Odsek 18 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18 a. vidí veľký potenciál v oblasti 
inovačných metód mikrobiologickej 
produkcie bielkovinových potravín 
určených na ľudskú spotrebu, ktoré 
umožnia uvoľniť biotické zdroje 
používané v súčasnosti pri produkcii mäso 
aj na iné využitie;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 83
Satu Hassi

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. zastáva názor, že súčinnosť miestnych 
producentov poľnohospodárskych surovín 
a biorafinérií môže prispieť k posilneniu 
konkurencieschopnosti a k zvýšeniu 
ziskovosti vidieckych poľnohospodárskych 
oblastí; dúfa, že na tento účel bude možné 
zabezpečiť prístup, ktorý zohľadní rôzne 
segmenty tzv. pyramídy využitia biomasy 
a ktorému sa podarí posilniť najvyššie 
úrovne tejto pyramídy, čo podnieti 
reťazové využívanie tohto vzácneho 
zdroja;

19. zastáva názor, že súčinnosť miestnych 
producentov poľnohospodárskych surovín 
a biorafinérií môže prispieť k posilneniu 
konkurencieschopnosti a k zvýšeniu 
ziskovosti vidieckych poľnohospodárskych 
oblastí; dúfa, že na tento účel bude možné 
zabezpečiť prístup, ktorý zohľadní rôzne 
segmenty tzv. pyramídy využitia biomasy, 
zachovanie najvyššej priority pre 
potravinovú výrobu a ktorému sa podarí 
posilniť najvyššie úrovne tejto pyramídy, 
čo podnieti reťazové využívanie tohto 
vzácneho zdroja;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 84
Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. zastáva názor, že súčinnosť miestnych 
producentov poľnohospodárskych surovín 
a biorafinérií môže prispieť k posilneniu 
konkurencieschopnosti a k zvýšeniu 
ziskovosti vidieckych poľnohospodárskych 
oblastí; dúfa, že na tento účel bude možné 
zabezpečiť prístup, ktorý zohľadní rôzne 
segmenty tzv. pyramídy využitia biomasy 
a ktorému sa podarí posilniť najvyššie 
úrovne tejto pyramídy, čo podnieti
reťazové využívanie tohto vzácneho 
zdroja;

19. zdôrazňuje, že biohospodárstvo 
výrazne prispeje k rozvoju vidieckych a 
pobrežných oblastí; zastáva názor, že 
súčinnosť a úzka spolupráca v rámci 
hodnotového reťazca vrátane miestnych 
producentov poľnohospodárskych surovín 
a biorafinérií môže prispieť k posilneniu 
konkurencieschopnosti a k zvýšeniu 
ziskovosti týchto poľnohospodárskych 
oblastí; zastáva názor, že Európa by mala 
vypracovať dlhodobú stratégiu pre 
biohospodárstvo, ktorá zohľadní tzv. 
pyramídy využitia biomasy, so zameraním 
na vyššie segmetny pyramídy využitia 



PE508.065v01-00 42/50 AM\931696SK.doc

SK

biomasy a mala by uprednostniť 
využívanie druhej, prípadne tretej 
generácie biomasy; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 85
Riikka Manner

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. zastáva názor, že súčinnosť miestnych 
producentov poľnohospodárskych surovín 
a biorafinérií môže prispieť k posilneniu 
konkurencieschopnosti a k zvýšeniu 
ziskovosti vidieckych poľnohospodárskych 
oblastí; dúfa, že na tento účel bude možné 
zabezpečiť prístup, ktorý zohľadní rôzne 
segmenty tzv. pyramídy využitia biomasy 
a ktorému sa podarí posilniť najvyššie 
úrovne tejto pyramídy, čo podnieti 
reťazové využívanie tohto vzácneho 
zdroja;

19. zastáva názor, že súčinnosť miestnych 
producentov poľnohospodárskych a 
lesníckych surovín a biorafinérií môže 
prispieť k posilneniu 
konkurencieschopnosti a k zvýšeniu 
ziskovosti vidieckych poľnohospodárskych 
oblastí; dúfa, že na tento účel bude možné 
zabezpečiť prístup, ktorý zohľadní rôzne 
segmenty tzv. pyramídy využitia biomasy 
a ktorému sa podarí posilniť najvyššie 
úrovne tejto pyramídy, čo podnieti 
reťazové využívanie tohto vzácneho 
zdroja;

Or. fi

Pozmeňujúci návrh 86
Judith A. Merkies, Jo Leinen, Vittorio Prodi, Kathleen Van Brempt

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. zastáva názor, že súčinnosť miestnych 
producentov poľnohospodárskych surovín 
a biorafinérií môže prispieť k posilneniu 
konkurencieschopnosti a k zvýšeniu 
ziskovosti vidieckych poľnohospodárskych 
oblastí; dúfa, že na tento účel bude možné 

19. zastáva názor, že súčinnosť miestnych 
producentov poľnohospodárskych a 
lesníckych surovín a biorafinérií môže 
prispieť k posilneniu 
konkurencieschopnosti a k zvýšeniu 
ziskovosti vidieckych poľnohospodárskych 
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zabezpečiť prístup, ktorý zohľadní rôzne 
segmenty tzv. pyramídy využitia biomasy
a ktorému sa podarí posilniť najvyššie 
úrovne tejto pyramídy, čo podnieti 
reťazové využívanie tohto vzácneho 
zdroja;

oblastí; žiada o prístup, ktorý vytvorí 
hierarchiu a bude vychádzať z tzv. 
postupného využívania biomasy, čo 
povedie k inteligentnému a účinnému 
využívaniu biomasy s pridanou hodnotou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 87
Miroslav Ouzký

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. dúfa, že vyvinuté biologické 
a biotechnologické postupy nájdu 
uplatnenie pri využívaní obnoviteľných 
zdrojov na biologickom základe 
pochádzajúcich z odpadov a plodín, ktoré 
nie sú určené na konzumáciu, ako aj pri 
využívaní zložiek existujúcich 
poľnohospodárskych odvetví;

20. dúfa, že vyvinuté biologické 
a biotechnologické postupy nájdu 
uplatnenie pri využívaní obnoviteľných 
zdrojov na biologickom základe 
pochádzajúcich z odpadov a plodín, ktoré 
nie sú určené na konzumáciu, ako aj pri 
využívaní zložiek existujúcich 
poľnohospodárskych odvetví, pričom 
predaj týchto surovín by mal byť čo 
najnižší;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 88
Judith A. Merkies, Vittorio Prodi, Kathleen Van Brempt

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. dúfa, že vyvinuté biologické 
a biotechnologické postupy nájdu
uplatnenie pri využívaní obnoviteľných 
zdrojov na biologickom základe 
pochádzajúcich z odpadov a plodín, ktoré 
nie sú určené na konzumáciu, ako aj pri 

20. požaduje, aby vyvinuté biologické 
a biotechnologické postupy našli
uplatnenie pri využívaní obnoviteľných 
zdrojov na biologickom základe 
pochádzajúcich z odpadov a plodín, ktoré 
nie sú určené na konzumáciu, ako aj pri 
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využívaní zložiek existujúcich 
poľnohospodárskych odvetví;

využívaní zložiek existujúcich 
poľnohospodárskych a lesníckych odvetví;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 89
Åsa Westlund

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. dúfa, že vyvinuté biologické 
a biotechnologické postupy nájdu 
uplatnenie pri využívaní obnoviteľných 
zdrojov na biologickom základe 
pochádzajúcich z odpadov a plodín, ktoré 
nie sú určené na konzumáciu, ako aj pri 
využívaní zložiek existujúcich 
poľnohospodárskych odvetví;

20. domnieva sa, že vyvinuté biologické 
a biotechnologické postupy nájdu 
uplatnenie pri využívaní obnoviteľných 
zdrojov na biologickom základe 
pochádzajúcich z odpadov a plodín, ktoré 
nie sú určené na konzumáciu, ako aj pri 
využívaní zložiek existujúcich 
poľnohospodárskych odvetví;

Or. sv

Pozmeňujúci návrh 90
Satu Hassi

Návrh uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. vyzýva Európsku komisiu, aby 
podporila činnosti zamerané na zvýšenie 
dostupnosti biomasy na priemyselné účely 
a zároveň zabezpečila, aby stimuly na 
premenu biomasy na energiu nenarušili 
fungovanie trhu a neobmedzili jej 
dostupnosť pre producentov;

21. vyzýva Európsku komisiu, aby 
podporila činnosti zamerané na to, aby 
využívanie biomasy bolo aj naďalej 
ekologické a neviedlo k zníženiu 
schopnosti absorbovania uhlíka; v tejto 
súvislosti považuje za nevyhnutné 
stanoviť kritériá udržateľnosti pre 
energetické využívanie biomasy s cieľom 
zabezpečiť dostupnosť biomasy na účely 
účinnejšieho využívania zdrojov a zároveň 
zabezpečila, aby stimuly na premenu 
biomasy na energiu nenarušili fungovanie 
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trhu a neobmedzili jej dostupnosť pre 
producentov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 91
Judith A. Merkies, Jo Leinen, Vittorio Prodi, Kathleen Van Brempt

Návrh uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. vyzýva Európsku komisiu, aby 
podporila činnosti zamerané na zvýšenie 
dostupnosti biomasy na priemyselné účely
a zároveň zabezpečila, aby stimuly na 
premenu biomasy na energiu nenarušili 
fungovanie trhu a neobmedzili jej 
dostupnosť pre producentov;

21. vyzýva Európsku komisiu, aby 
podporila činnosti zamerané na udržateľné
zvýšenie potenciálu surovín v záujme 
lepšej mobilizácie takýchto surovín a 
zhromažďovania biologicky 
odbúrateľného odpadu, a zároveň 
zabezpečila, aby stimuly na premenu 
biomasy na energiu nenarušili fungovanie 
trhu a neobmedzili jej dostupnosť pre 
producentov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 92
Sophie Auconie

Návrh uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. vyzýva Európsku komisiu, aby 
podporila činnosti zamerané na zvýšenie 
dostupnosti biomasy na priemyselné účely 
a zároveň zabezpečila, aby stimuly na 
premenu biomasy na energiu nenarušili 
fungovanie trhu a neobmedzili jej 
dostupnosť pre producentov;

21. vyzýva Európsku komisiu, aby 
podporila činnosti zamerané na zvýšenie 
dostupnosti biomasy na priemyselné účely
v oblastiach blízkych metanizačným 
jednotkám;

(Biomasa sa príliš často prepravuje tisíce 
kilometrov z miestnych metanizačných 
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jednotiek.)

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 93
Åsa Westlund

Návrh uznesenia
Odsek 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. domnieva sa, že v súlade 
s vymedzením novej stratégie európskej 
priemyselnej politiky by biohospodárstvo 
mohlo vo významnej miere spomaliť 
proces deindustrializácie, ktorý 
v súčasnosti sužuje Európu, a zvrátiť jeho 
priebeh pomocou nových stratégií, ktoré 
oživia trh a posilnia konkurencieschopnosť 
územného systému;

22. domnieva sa, že v súlade 
s vymedzením novej stratégie európskej 
priemyselnej politiky by biohospodárstvo 
mohlo oživiť trh a posilniť
konkurencieschopnosť územného systému; 

Or. sv

Pozmeňujúci návrh 94
Sophie Auconie

Návrh uznesenia
Odsek 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. domnieva sa, že v súlade 
s vymedzením novej stratégie európskej 
priemyselnej politiky by biohospodárstvo 
mohlo vo významnej miere spomaliť 
proces deindustrializácie, ktorý 
v súčasnosti sužuje Európu, a zvrátiť jeho 
priebeh pomocou nových stratégií, ktoré 
oživia trh a posilnia konkurencieschopnosť 
územného systému;

22. domnieva sa, že v súlade 
s vymedzením novej stratégie európskej 
priemyselnej politiky by biohospodárstvo 
mohlo vo významnej miere spomaliť 
proces deindustrializácie, ktorý 
v súčasnosti sužuje Európu, a zvrátiť jeho 
priebeh pomocou nových stratégií, ktoré 
oživia trh a posilnia konkurencieschopnosť 
európskeho priemyselného odvetvia tým, 
že zabezpečí, aby európske podniky mali 
náskok pred medzinárodnými 
konkurentmi v rôznych odvetviach 
ekologického hospodárstva zajtrajška;
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Or. fr

Pozmeňujúci návrh 95
Miroslav Ouzký

Návrh uznesenia
Odsek 22 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22 a. žiada o bezpečnosť dodávok v 
podmienkach svetového trhu tým, že sa 
zrušia clá za biomasu používanú na 
výrobu biohospodárskeho materiálu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 96
Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh uznesenia
Odsek 22 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22 a. dôrazne vyzýva Komisiu, aby 
definovala dotácie škodlivé pre životné 
prostredie ako výsledok opatrenia vlády, 
ktorý poskytuje spotrebiteľom alebo 
výrobcom výhodu s cieľom zvýšiť svoj 
príjem alebo znížiť svoje náklady, pričom 
však diskriminuje riadne environmentálne 
postupy1; vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby bezodkladne a najneskôr do roku 
2014 prijali konkrétne plány založené na 
jasnej definícii na zrušenie všetkých 
dotácií škodlivých pre životné prostredie 
do roku 2020 vrátane dotácií, ktoré 
stimulujú neefektívne využívanie 
obnoviteľných zdrojov, a aby podávali 
správu o pokroku vo svojich národných 
programoch reforiem;
__________________
1 Prispôsobené z OECD (1998 a 2005) v 
IEEP a kol. 2007, pozri 
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http://ec.europa.eu/environment/enveco/ta
xation/index.htm 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 97
Judith A. Merkies, Vittorio Prodi, Kathleen Van Brempt

Návrh uznesenia
Odsek 22 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22 a. zdôrazňuje význam spravovania 
životného prostredia v súvislosti s 
využívaním pôdy a vody; žiada Komisiu, 
aby podporovala sociálnu zodpovednosť 
podnikov a krížový súlad s rámcovou 
smernicou o vode, smernicami o 
účtovníctve a transparentnosti a návrhmi 
ILUC; vyzýva Komisiu, aby pri dovoze 
biopalív riešila možné škodlivé sociálne 
účinky; pripomína, že zahrnutie 
sociálnych a environmentálnych otázok v 
rámci dodávateľského reťazca je 
nevyhnutné pri hľadaní podpory pre 
biohospodárstvo pre Európu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 98
Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh uznesenia
Odsek 23 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23 a. zdôrazňuje, že prechod na 
biohospodárstvo prispeje k lepšej 
integrácii výsledkov Rio+20 do politík 
EÚ; je presvedčený, že EÚ by mala 
zintenzívniť svoj prínos k iniciatívam, 
ktoré uľahčujú prechod na inkluzívne 
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ekologické hospodárstvo na 
medzinárodnej úrovni;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 99
Riikka Manner

Návrh uznesenia
Odsek 23 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23a. poukazuje na potrebu konkrétnych 
cieľov zameraných na zvýšenie podielu 
obnoviteľných prírodných zdrojov 
používaných pri výrobe a spotrebe tovaru; 
vyzýva Komisiu, aby navrhla praktické 
opatrenia na podporu výroby a spotreby 
produktov biohospodárstva; konštatuje, že 
biohospodárstvo založené na uhlíkovo 
neutrálnych surovinách biomasy takisto 
povedie k zníženiu závislosti Európy od 
fosílnych surovín, dovážaných surovín a 
neobnoviteľných surovín;

Or. fi

Pozmeňujúci návrh 100
Riikka Manner

Návrh uznesenia
Odsek 24 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24a. vyzýva Komisiu, aby podporila 
využívanie a dostupnosť biomasy ako 
suroviny pre biohospodárstvo s cieľom 
zabezpečiť stabilné operačné prostredie 
pre existujúci a rozvíjajúci sa 
biohospodársky priemysel; žiada, aby sa v 
budúcnosti v právnych predpisoch 
uvádzala každá forma podpory pre 
využívanie biohospodárskych zdrojov a 
využívanie surovín s cieľom zabezpečiť 
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dlhodobú a konzistentnú politiku vo 
všetkých ohľadoch;

Or. fi


