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Pozmeňujúci návrh 1
Karin Kadenbach

Návrh uznesenia
Citácia 28a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na správu s názvom 
Analýza a informovanie o výsledkoch 
projektov trhového uplatnenia 
ekologických inovácií v rámci programu 
CIP, ktorú vypracovala Výkonná 
agentúra pre konkurencieschopnosť a 
inovácie a ktorá bola zverejnená v máji 
2013; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2
Adam Bielan

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže čisté a zdravé životné prostredie, 
ako aj sila a konkurencieschopnosť 
hospodárstva, sú predpokladom pre 
zachovanie prosperity a vysokej kvality 
života v Európe;

A. keďže čisté a zdravé životné prostredie, 
rovnako ako sila a konkurencieschopnosť 
hospodárstva, sú predpokladom pre 
zachovanie prosperity a vysokej kvality 
života v Európe;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 3
Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Aa (nové)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Aa. keďže environmentálne problémy, 
ako je zmena klímy, nedostatok zdrojov a 
degradácia biodiverzity, vyžadujú 
radikálnu premenu nášho hospodárstva, v 
ktorom budú čisté technológie hrať 
kľúčovú úlohu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 4
Christofer Fjellner

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže rozsah krízy predstavuje 
jedinečnú a historickú šancu na 
transformačnú zmenu v našich 
hospodárstvach, ktorá umožní skutočne
udržateľný a sociálne spravodlivý
dlhodobý rozvoj;

B. keďže rozsah krízy predstavuje 
jedinečnú a historickú šancu na 
transformačnú zmenu v našich 
hospodárstvach, ktorá umožní udržateľný 
dlhodobý rozvoj;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 5
Jean-Pierre Audy

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže rozsah krízy predstavuje 
jedinečnú a historickú šancu na 
transformačnú zmenu v našich 
hospodárstvach, ktorá umožní skutočne 
udržateľný a sociálne spravodlivý 
dlhodobý rozvoj;

B. keďže rozsah krízy predstavuje 
jedinečnú a historickú šancu na 
transformačnú zmenu v našich 
hospodárstvach, ktorá umožní skutočne 
udržateľný a sociálne spravodlivý rozvoj;
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Or. fr

Pozmeňujúci návrh 6
Jean-Pierre Audy

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. kedže rast v oblasti ekologických 
technológií v posledných rokoch ukázal, že 
investovanie do ekologických technológií 
nie je drahá povinnosť ale obrovská
hospodárska príležitosť; keďže napriek 
tomu, že skoro každý sektor utrpel velké
straty ako následok recesie, ekologický 
sektor utrpel pokles v raste ale stále rastie;

C. keďže rast v oblasti ekologických 
technológií v posledných rokoch ukázal, že 
investovanie do ekologických technológií 
je hospodárska príležitosť; keďže napriek 
tomu, že skoro každý sektor utrpel veľké
straty ako následok recesie, ekologický 
sektor utrpel pokles v raste ale stále rastie;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 7
Adam Bielan

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. kedže rast v oblasti ekologických 
technológií v posledných rokoch ukázal, že 
investovanie do ekologických technológií 
nie je drahá povinnosť ale obrovská 
hospodárska príležitosť; keďže napriek 
tomu, že skoro každý sektor utrpel velké
straty ako následok recesie, ekologický 
sektor utrpel pokles v raste ale stále rastie;

C. keďže rast v oblasti ekologických 
technológií v posledných rokoch ukázal, že 
investovanie do ekologických technológií 
nie je len drahá povinnosť, ale môže byť 
obrovskou hospodárskou príležitosťou;
keďže napriek tomu, že skoro každý sektor 
utrpel veľké straty ako následok recesie,
ekologický sektor utrpel pokles v raste ale 
stále rastie;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 8
Jean-Pierre Audy

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

D. keďže je potrebné nahradiť súčasné 
hospodárstvo, ktoré intenzívne využíva 
zdroje, takým, ktoré ich využíva efektívne, 
a to transformáciou zriadených 
hospodárstiev na ekologické hospodárstva 
s vysokou pridanou hodnotou, ktoré budú 
vytvárať pracovné miesta a zároveň 
chrániť životné prostredie;

D. keďže je potrebné preorientovať sa zo 
súčasného hospodárstva, ktoré intenzívne 
využíva zdroje, na také, ktoré ich využíva 
efektívne, vytvára pracovné miesta a 
zároveň chráni životné prostredie;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 9
Adam Bielan

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

D. keďže je potrebné nahradiť súčasné 
hospodárstvo, ktoré intenzívne využíva
zdroje, takým, ktoré ich využíva efektívne, 
a to transformáciou zriadených 
hospodárstiev na ekologické hospodárstva
s vysokou pridanou hodnotou, ktoré budú 
vytvárať pracovné miesta a zároveň 
chrániť životné prostredie;

D. keďže je potrebné dosiahnuť, aby 
súčasné hospodárstvo efektívnejšie 
využívalo zdroje, a to podporovaním 
ekologických priemyslov s vysokou 
pridanou hodnotou, ktoré budú vytvárať 
pracovné miesta a zároveň chrániť životné 
prostredie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 10
Adam Bielan

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

E. keďže ekologické riešenia prilákajú
novú generáciu výrobcov a služieb v 
oblasti špičkových technológií, zvýšia
európsku konkurencieschopnosť a vytvoria
nové vysoko špecializované pracovné 
miesta;

E. keďže ekologické riešenia môžu 
prilákať novú generáciu výrobcov a 
služieb v oblasti špičkových technológií, 
zvýšiť európsku konkurencieschopnosť a 
vytvoriť nové vysoko kvalifikované
pracovné miesta;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 11
Mikael Gustafsson
v mene Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť
Antigoni Papadopoulou

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

E. keďže ekologické riešenia prilákajú 
novú generáciu výrobcov a služieb v 
oblasti špičkových technológií, zvýšia 
európsku konkurencieschopnosť a vytvoria 
nové vysoko špecializované pracovné 
miesta;

E. keďže ekologické riešenia prilákajú 
novú generáciu výrobcov a služieb v 
oblasti špičkových technológií, zvýšia 
európsku konkurencieschopnosť a vytvoria 
nové vysoko kvalifikované pracovné 
miesta, čo by malo motivovať k prijímaniu 
tak mužov, ako aj žien, aby sa v tomto 
odvetví podnietila rodová rovnosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 12
Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Fa (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Fa. keďže ceny zdrojov sa za uplynulé 
roky výrazne zvýšili a 
konkurencieschopnosť podnikov je preto 
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čoraz viac daná efektívnosťou ich 
využívania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 13
Christofer Fjellner

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Fa (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Fa. keďže história preukázala, že orgány 
ťažko môžu predvídať, ktoré inovatívne 
technológie budú konkurencieschopné na 
trhu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 14
Ramon Tremosa i Balcells

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Fa (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Fa. keďže fiškálne stimuly môžu byť 
užitočným nástrojom na posilnenie 
ekologických inovácií v Európe;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 15
Christofer Fjellner

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

G. keďže Európa je lídrom vo vývoji 
nových technológií; keďže existuje mnoho 
prekážok vo vývoji a širšom využití 
enviromentálnych technológií, ako 
napríklad závislosť na existujúcich 
technológiách, cenové signály, ktoré 
zvyčajne zvýhodňujú menej ekologické 
riešenia, sťažený prístup k financiám a 
nízka uvedomelosť spotrebiteľa; keďže 
výzvou je preto zlepšiť celkové 
environmentálne vlastnosti výrobkov 
počas ich celého životného cyklu, 
podporiť dopyt po lepších výrobkoch 
a výrobných technológiách a pomôcť 
spotrebiteľom informovane sa rozhodnúť;

G. keďže Európa je lídrom vo vývoji 
nových technológií; keďže existuje mnoho 
prekážok vo vývoji a širšom využití 
environmentálnych technológií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 16
Daciana Octavia Sârbu

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

G. keďže Európa je lídrom vo vývoji 
nových technológií; keďže existuje mnoho 
prekážok vo vývoji a širšom využití 
enviromentálnych technológií, ako 
napríklad závislosť na existujúcich 
technológiách, cenové signály, ktoré 
zvyčajne zvýhodňujú menej ekologické 
riešenia, sťažený prístup k financiám a 
nízka uvedomelosť spotrebiteľa; keďže 
výzvou je preto zlepšiť celkové 
environmentálne vlastnosti výrobkov počas 
ich celého životného cyklu, podporiť dopyt 
po lepších výrobkoch a výrobných 
technológiách a pomôcť spotrebiteľom 
informovane sa rozhodnúť;

G. keďže Európa je lídrom vo vývoji 
nových technológií; keďže existuje mnoho 
prekážok vo vývoji a širšom využití 
environmentálnych technológií, ako 
napríklad závislosť na existujúcich 
technológiách, cenové signály, ktoré 
zvyčajne zvýhodňujú menej ekologické 
riešenia, sťažený prístup k financiám a 
nízka uvedomelosť spotrebiteľa; keďže 
výzvou je preto zlepšiť celkové 
environmentálne vlastnosti výrobkov počas 
ich celého životného cyklu, podporiť dopyt 
po lepších výrobkoch a výrobných 
technológiách a pomôcť spotrebiteľom 
informovane sa rozhodnúť; keďže štítky, 
ktoré uvádzajú údaje o environmentálnom 
charaktere výrobkov a služieb, musia 
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poskytovať jasné a objektívne informácie 
a vyhýbať sa zavádzaniu spotrebiteľa (tzv. 
greenwashingu);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 17
Karin Kadenbach

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Ja (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ja. keďže analýza iniciatívy týkajúcej sa 
ekologických inovácií v rámci programu 
CIP ukazuje, že očakávaný prínos pre 
životné prostredie, hospodárstvo a 
zamestnanosť výrazne prevažuje nad 
verejnými výdavkami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 18
Jolanta Emilia Hibner

Návrh uznesenia
Odôvodnenie M

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

M. keďže sa pri definovaní inteligentných 
ekologických pracovných miest používajú 
rozličné hodnotiace kritériá (napr. definície 
ILO, UNEP, CEDEFOP, OECD alebo 
Eurostatu), čo môže viesť ku skresleným 
štatistickým údajom o ekologických 
pracovných miestach a raste;

M. keďže sa pri definovaní pojmov ako 
ekologické inovácie a inteligentné 
ekologické pracovné miesta používajú 
rozličné hodnotiace kritériá (napr. definície 
ILO, UNEP, CEDEFOP, OECD alebo 
Eurostatu), čo môže viesť ku skresleným 
štatistickým údajom o ekologických 
inováciách, ekologických pracovných 
miestach a raste;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 19
Mikael Gustafsson
v mene Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť
Antigoni Papadopoulou

Návrh uznesenia
Odôvodnenie M

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

M. keďže sa pri definovaní inteligentných 
ekologických pracovných miest používajú 
rozličné hodnotiace kritériá (napr. definície 
ILO, UNEP, CEDEFOP, OECD alebo 
Eurostatu), čo môže viesť ku skresleným 
štatistickým údajom o ekologických 
pracovných miestach a raste;

M. keďže sa pri definovaní inteligentných 
ekologických pracovných miest používajú 
rozličné hodnotiace kritériá (napr. definície 
ILO, UNEP, CEDEFOP, OECD alebo 
Eurostatu), čo môže viesť ku skresleným 
štatistickým údajom o ekologických 
pracovných miestach a raste; keďže 
zavedením niektorých zásadných 
ukazovateľov, okrem iného aj rodovej 
rovnováhy, by sa mohla zlepšiť 
porovnateľnosť zozbieraných údajov v 
každom členskom štáte;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 20
Karin Kadenbach

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Ma (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ma. keďže v súčasnosti sa v rámci 
programu ekologických inovácií financuje 
viac ako 240 projektov; keďže Komisia 
zverejnila v máji 2013 novú výzvu na 
výber ďalších 45 projektov ekologických 
inovácií s novými environmentálnymi 
riešeniami; keďže prostredníctvom 
fungovania a financovania iniciatívy 
ekologických inovácií v rámci programu 
CIP sa podporili nádejní európski vývojári 
ekologických inovácií, a to vďaka 
poskytnutiu rizikového kapitálu, ktorý by 
inak nebol dostupný;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 21
Nikos Chrysogelos
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 1a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1a. zdôrazňuje význam právnych 
predpisov ako prostriedku na zvýšenie 
dopytu po environmentálnych 
technológiách; domnieva sa, že 
konkurencieschopnosť európskej výroby 
závisí od toho, či Európa bude vedúcim 
svetovým aktérom v oblasti 
environmentálne efektívneho tovaru a 
výroby;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 22
Marina Yannakoudakis

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. vyzýva Komisiu, aby vytvorila európsku 
stratégiu na prispôsobenie kvalifikácií 
pracovnej sily potrebám sektora
ekologických technológií, preskúmaním 
rôznych podsektorov a ich potrieb 
kvalifikovaných pracovníkov, ako aj aby 
vytvorila celoeurópsku databázu 
ekologických vysoko špecializovaných 
pracovných miest;

2. vyzýva členské štáty, aby vytvorili 
stratégie na zladenie kvalifikácií pracovnej 
sily s príležitosťami, ktoré ponúka sektor
ekologických technológií, preskúmaním 
rôznych podsektorov a ich potrieb 
kvalifikovaných pracovníkov;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 23
Mikael Gustafsson
v mene Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť
Antigoni Papadopoulou

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. vyzýva Komisiu, aby vytvorila európsku 
stratégiu na prispôsobenie kvalifikácií 
pracovnej sily potrebám sektora 
ekologických technológií, preskúmaním 
rôznych podsektorov a ich potrieb
kvalifikovaných pracovníkov, ako aj aby 
vytvorila celoeurópsku databázu 
ekologických vysoko špecializovaných
pracovných miest;

2. vyzýva Komisiu, aby vytvorila európsku 
stratégiu na prispôsobenie kvalifikácií 
pracovnej sily potrebám sektora 
ekologických technológií, pričom do nej 
začlení hľadisko rodovej rovnosti, 
preskúma rôzne podsektory a ich potreby
kvalifikovaných pracovníkov, nebude brať 
do úvahy žiadne rodové predsudky v 
procese zamestnanosti a vytvorí
celoeurópsku databázu ekologických 
vysoko kvalifikovaných pracovných miest;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 24
Adam Bielan

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. vyzýva Komisiu, aby vytvorila európsku 
stratégiu na prispôsobenie kvalifikácií 
pracovnej sily potrebám sektora 
ekologických technológií, preskúmaním 
rôznych podsektorov a ich potrieb 
kvalifikovaných pracovníkov, ako aj aby 
vytvorila celoeurópsku databázu 
ekologických vysoko špecializovaných
pracovných miest;

2. vyzýva Komisiu, aby vytvorila európsku 
stratégiu na prispôsobenie kvalifikácií 
pracovnej sily potrebám sektora 
ekologických technológií, preskúmaním 
rôznych podsektorov a ich potrieb 
kvalifikovaných pracovníkov, ako aj aby 
vytvorila celoeurópsku databázu 
ekologických pracovných miest;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 25
Marina Yannakoudakis

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. domnieva sa, že inovačné európske 
spoločnosti nepotrebujú len dotácie, ale aj 
lepšie právne predpisy, lepšie prepojenie s 
výskumnou základňou a lepšie a 
rozmanitejšie financovanie a lepší prístup 
k nemu, a to od grantov po pôžičky 
a financovanie zo súkromného kapitálu;
preto vyzýva členské štáty a Komisiu, aby 
vytvorili primerané podmienky na štátnej a 
európskej úrovni;

3. domnieva sa, že skôr ako dotácie 
potrebujú inovačné európske spoločnosti 
flexibilnejšie právne predpisy, lepšie 
prepojenie s výskumnou základňou a lepšie 
a rozmanitejšie financovanie a lepší prístup 
k nemu, a to od grantov po pôžičky 
a financovanie zo súkromného kapitálu;
preto vyzýva členské štáty a Komisiu, aby 
vytvorili primerané podmienky na štátnej a 
európskej úrovni;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 26
Zofija Mazej Kukovič

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. domnieva sa, že inovačné európske 
spoločnosti nepotrebujú len dotácie, ale aj 
lepšie právne predpisy, lepšie prepojenie s 
výskumnou základňou a lepšie a 
rozmanitejšie financovanie a lepší prístup 
k nemu, a to od grantov po pôžičky 
a financovanie zo súkromného kapitálu;
preto vyzýva členské štáty a Komisiu, aby 
vytvorili primerané podmienky na štátnej a 
európskej úrovni;

3. domnieva sa, že inovačné európske
spoločnosti potrebujú lepšie prepojenie s 
výskumnou základňou a lepšie a 
rozmanitejšie financovanie a lepší prístup 
k nemu, a to od grantov po pôžičky 
a financovanie zo súkromného kapitálu;
preto vyzýva členské štáty a Komisiu, aby 
vytvorili primerané podmienky na štátnej a 
európskej úrovni;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 27
Christofer Fjellner
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Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. domnieva sa, že inovačné európske 
spoločnosti nepotrebujú len dotácie, ale aj
lepšie právne predpisy, lepšie prepojenie s 
výskumnou základňou a lepšie a 
rozmanitejšie financovanie a lepší prístup 
k nemu, a to od grantov po pôžičky 
a financovanie zo súkromného kapitálu;
preto vyzýva členské štáty a Komisiu, aby 
vytvorili primerané podmienky na štátnej a 
európskej úrovni;

3. domnieva sa, že inovačné európske 
spoločnosti nepotrebujú dotácie, ale lepšie 
právne predpisy, lepšie prepojenie s 
výskumnou základňou a lepšie a 
rozmanitejšie financovanie a lepší prístup 
k nemu, a to od grantov po pôžičky 
a financovanie zo súkromného kapitálu;
preto vyzýva členské štáty a Komisiu, aby 
vytvorili primerané podmienky na štátnej a
európskej úrovni;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 28
Marina Yannakoudakis

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje, že vytváranie pracovných 
miest v oblasti ekologických technológií by 
sa nemalo obmedzovať na výrobu 
obnoviteľnej energie, zvyšovanie 
energetickej účinnosti a na dopravný 
sektor, keďže ekologický rast predstavuje 
príležitosť pre všetky odvetvia, ktoré by 
preto mali preskúmať možnosti ako
vyzdvihnúť dôležitosti kupovania 
ekologických výrobkov a zvýšiť 
uvedomelosť spotrebiteľa o nej;

4. zdôrazňuje, že pracovné miesta v oblasti 
ekologických technológií by sa nemali
obmedzovať na výrobu obnoviteľnej 
energie, zvyšovanie energetickej účinnosti 
a na dopravný sektor, keďže ekologický 
rast predstavuje príležitosť pre všetky 
odvetvia, ktoré by preto mali preskúmať 
možnosti, ako vyzdvihnúť dôležitosti 
kupovania ekologických výrobkov a zvýšiť 
uvedomelosť spotrebiteľa o nej;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 29
Gerben-Jan Gerbrandy
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Návrh uznesenia
Odsek 4a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4a. domnieva sa, že na zvýšenie 
konkurencieschopnosti spoločností je 
potrebný rýchly vývoj čistej technológie;
vyzýva preto Komisiu, aby z ekologických 
inovácií urobila ústredný bod svojej 
priemyselnej politiky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 30
Daciana Octavia Sârbu

Návrh uznesenia
Odsek 4a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4a. vyzýva Komisiu, aby uľahčila vývoj 
noriem označovania a jasných definícií na 
účel určenia údajov o environmentálnom 
charaktere výrobkov a služieb a 
informovania o nich;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 31
Adam Bielan

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. domnieva sa, že nové udržateľné 
hospodárstvo EÚ musí zabezpečiť 
vyvážený hospodársky a sociálny rozvoj; 
žiada vypracovanie ambicióznej 
udržateľnej priemyselnej politiky 
s dôrazom na efektívnosť využívania 

5. domnieva sa, že nové udržateľné 
hospodárstvo EÚ musí zabezpečiť 
vyvážený hospodársky a sociálny rozvoj; 
žiada vypracovanie ambicióznej 
udržateľnej priemyselnej politiky 
s dôrazom na efektívnosť využívania 
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zdrojov; zdôrazňuje, že ekologické 
hospodárstvo musí ponúkať vyhliadky na 
dôstojné a dobre platené pracovné miesta 
so zameraním na ochranu životného 
prostredia;

zdrojov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 32
Nikos Chrysogelos
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. domnieva sa, že nové udržateľné 
hospodárstvo EÚ musí zabezpečiť 
vyvážený hospodársky a sociálny rozvoj; 
žiada vypracovanie ambicióznej 
udržateľnej priemyselnej politiky 
s dôrazom na efektívnosť využívania 
zdrojov; zdôrazňuje, že ekologické 
hospodárstvo musí ponúkať vyhliadky na 
dôstojné a dobre platené pracovné miesta 
so zameraním na ochranu životného 
prostredia;

5. domnieva sa, že nové udržateľné 
hospodárstvo EÚ musí zabezpečiť 
vyvážený hospodársky a sociálny rozvoj; 
žiada vypracovanie ambicióznej 
udržateľnej priemyselnej politiky 
s dôrazom na efektívnosť využívania 
zdrojov; pripomína, že efektívne 
využívanie zdrojov a materiálu zníži 
náklady pre priemysel a domácnosti, 
uvoľní zdroje pre ďalšie investície a zníži 
závislosť hospodárstva EÚ od vzácnych 
zdrojov a veľmi nestálych trhov so 
zdrojmi; zdôrazňuje, že ekologické 
hospodárstvo musí ponúkať vyhliadky na 
dôstojné a dobre platené pracovné miesta 
so zameraním na ochranu životného 
prostredia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 33
Mikael Gustafsson
v mene Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť
Antigoni Papadopoulou

Návrh uznesenia
Odsek 5
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. domnieva sa, že nové udržateľné 
hospodárstvo EÚ musí zabezpečiť 
vyvážený hospodársky a sociálny rozvoj; 
žiada vypracovanie ambicióznej 
udržateľnej priemyselnej politiky 
s dôrazom na efektívnosť využívania 
zdrojov; zdôrazňuje, že ekologické 
hospodárstvo musí ponúkať vyhliadky na 
dôstojné a dobre platené pracovné miesta 
so zameraním na ochranu životného 
prostredia;

5. domnieva sa, že nové udržateľné 
hospodárstvo EÚ musí zabezpečiť 
vyvážený hospodársky a sociálny rozvoj; 
žiada vypracovanie ambicióznej 
udržateľnej priemyselnej politiky 
s dôrazom na efektívnosť využívania 
zdrojov; zdôrazňuje, že ekologické 
hospodárstvo musí ponúkať vyhliadky na 
dôstojné a dobre platené pracovné miesta s 
rovnakými príležitosťami pre mužov a 
ženy a so zameraním na ochranu životného 
prostredia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 34
Zofija Mazej Kukovič

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. domnieva sa, že nové udržateľné 
hospodárstvo EÚ musí zabezpečiť 
vyvážený hospodársky a sociálny rozvoj; 
žiada vypracovanie ambicióznej 
udržateľnej priemyselnej politiky 
s dôrazom na efektívnosť využívania 
zdrojov; zdôrazňuje, že ekologické 
hospodárstvo musí ponúkať vyhliadky na 
dôstojné a dobre platené pracovné miesta 
so zameraním na ochranu životného 
prostredia;

5. domnieva sa, že nové udržateľné 
hospodárstvo EÚ musí zabezpečiť 
vyvážený hospodársky a sociálny rozvoj; 
žiada vypracovanie ambicióznej 
priemyselnej politiky s dôrazom na 
efektívnosť využívania zdrojov; 
zdôrazňuje, že ekologické hospodárstvo 
musí ponúkať vyhliadky na dôstojné 
a dobre platené pracovné miesta 
so zameraním na ochranu životného 
prostredia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 35
Zofija Mazej Kukovič
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Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. víta súčasné univerzitné programy alebo 
pracovné školiace programy, ktoré sú 
zamerané na ekologickú, hospodársku a 
sociálnu udržateľnosť, a zdôrazňuje, že 
treba plniť nové vzdelávacie potreby v 
rámci rozvoja udržateľných pracovných 
miest;

6. víta súčasné univerzitné programy alebo 
pracovné školiace programy, ktoré sú 
zamerané na ekologickú, hospodársku a 
sociálnu udržateľnosť, a zdôrazňuje, že 
treba plniť nové vzdelávacie potreby v 
rámci rozvoja podnikateľskej kultúry;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 36
Mikael Gustafsson
v mene Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť
Antigoni Papadopoulou

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. víta súčasné univerzitné programy alebo 
pracovné školiace programy, ktoré sú 
zamerané na ekologickú, hospodársku a 
sociálnu udržateľnosť, a zdôrazňuje, že 
treba plniť nové vzdelávacie potreby v 
rámci rozvoja udržateľných pracovných 
miest;

6. víta súčasné univerzitné programy alebo 
pracovné školiace programy, ktoré sú 
zamerané na ekologickú, hospodársku a 
sociálnu udržateľnosť, zdôrazňuje, že treba 
plniť nové vzdelávacie potreby v rámci 
rozvoja udržateľných pracovných miest, a 
pripomína, že je dôležité, aby vzdelávanie 
a odborná príprava v súvislosti s 
ekologickými pracovnými miestami 
skutočne zohľadňovali aspekty rodovej 
rovnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 37
Mikael Gustafsson
v mene Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť
Antigoni Papadopoulou
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Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. víta oznámenie Komisie s názvom 
Inovácie pre udržateľnú budúcnosť -
Akčný plán ekologických inovácií 
(EkoAP) (COM(2011)0899),

7. víta oznámenie Komisie s názvom 
Inovácie pre udržateľnú budúcnosť -
Akčný plán ekologických inovácií 
(EkoAP) (COM(2011)0899); vyjadruje 
však poľutovanie nad tým, že plán sa 
nezmieňuje o rodovej rovnosti, ktorá je 
neoddeliteľnou súčasťou vymedzenia 
udržateľného hospodárstva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 38
Adam Bielan

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. vyzýva Komisiu, aby zmapovala rôzne 
percepcie ekologickej inovácie a s nimi 
spojené výzvy, a aby vytvorila jednotné 
chápanie rôznych strategických príležitostí, 
ktoré ekologická inovácia ponúka pre 
budúcnosť;

9. vyzýva Komisiu, aby navrhla prístup 
pre zmenu vnímania ekologickej inovácie 
a s ňou spojených výziev, a aby vytvorila 
jednotné chápanie rôznych strategických 
príležitostí, ktoré ekologická inovácia 
ponúka pre budúcnosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 39
Marusya Lyubcheva

Návrh uznesenia
Odsek 9a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9а. naliehavo žiada Komisiu, aby vytvorila 
štandardnú terminológiu pre ekologické 
inovácie, ktorú by používali všetky členské 
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štáty s cieľom uľahčiť prenos a právnu 
ochranu inovácií;

Or. bg

Pozmeňujúci návrh 40
Marina Yannakoudakis

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. považuje vymedzenie ekologických 
pracovných miest Eurostatom (v sektore 
ekologických výrobkov a služieb), v 
ktorom sa napríklad uvádza, že ekologické 
technológie a výrobky musia mať za 
hlavný cieľ ochranu životného prostredia 
alebo manažment zdrojov, za užitočné, 
pokiaľ ide o vyhýbanie sa skresleným 
štatistickým údajom, zároveň však 
považuje za potrebné ďalej rozvinúť 
celoeurópsku jednotnú definíciu 
ekologických pracovných miest a rastu, 
ktorá by napríklad takisto zahrňovala 
verejný dopravný sektor;

10. považuje vymedzenie ekologických 
pracovných miest Eurostatom (v sektore 
ekologických výrobkov a služieb), v 
ktorom sa napríklad uvádza, že ekologické 
technológie a výrobky musia mať za 
hlavný cieľ ochranu životného prostredia 
alebo manažment zdrojov, za užitočné, 
pokiaľ ide o vyhýbanie sa skresleným 
štatistickým údajom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 41
Zofija Mazej Kukovič

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. považuje vymedzenie ekologických 
pracovných miest Eurostatom (v sektore 
ekologických výrobkov a služieb), v 
ktorom sa napríklad uvádza, že ekologické 
technológie a výrobky musia mať za 
hlavný cieľ ochranu životného prostredia 

10. považuje vymedzenie ekologických 
pracovných miest Eurostatom (v sektore 
ekologických výrobkov a služieb), v 
ktorom sa napríklad uvádza, že ekologické 
technológie a výrobky musia mať za 
hlavný cieľ ochranu životného prostredia 
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alebo manažment zdrojov, za užitočné, 
pokiaľ ide o vyhýbanie sa skresleným 
štatistickým údajom, zároveň však 
považuje za potrebné ďalej rozvinúť 
celoeurópsku jednotnú definíciu 
ekologických pracovných miest a rastu, 
ktorá by napríklad takisto zahrňovala 
verejný dopravný sektor;

alebo manažment zdrojov, za užitočné, 
pokiaľ ide o vyhýbanie sa skresleným 
štatistickým údajom, zároveň však 
považuje za potrebné rozvinúť 
celoeurópsku jednotnú definíciu 
ekologických pracovných miest a rastu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 42
Karin Kadenbach

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. považuje vymedzenie ekologických 
pracovných miest Eurostatom (v sektore 
ekologických výrobkov a služieb), v 
ktorom sa napríklad uvádza, že ekologické 
technológie a výrobky musia mať za 
hlavný cieľ ochranu životného prostredia 
alebo manažment zdrojov, za užitočné, 
pokiaľ ide o vyhýbanie sa skresleným 
štatistickým údajom, zároveň však 
považuje za potrebné ďalej rozvinúť 
celoeurópsku jednotnú definíciu 
ekologických pracovných miest a rastu, 
ktorá by napríklad takisto zahrňovala 
verejný dopravný sektor;

10. považuje vymedzenie ekologických 
pracovných miest Eurostatom (v sektore 
ekologických výrobkov a služieb), v 
ktorom sa napríklad uvádza, že ekologické 
technológie a výrobky musia mať za 
hlavný cieľ ochranu životného prostredia 
alebo manažment zdrojov, za užitočné, 
pokiaľ ide o vyhýbanie sa skresleným 
štatistickým údajom, zároveň však 
považuje za potrebné ďalej rozvinúť 
celoeurópsku jednotnú definíciu 
ekologických pracovných miest a rastu, 
ktorá by napríklad takisto zahrňovala 
verejný dopravný sektor; považuje za 
užitočné v ďalšej fáze zvážiť 
komplexnejšie vymedzenie pojmu 
ekologické pracovné miesta, ktoré by 
zahŕňalo dodatočné pracovné 
miesta/aktivity;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 43
Adam Bielan
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Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. zdôrazňuje nevyužitý potenciál 
ekologických inovácií z hľadiska životného 
prostredia, pretože sa očakáva, že pomôžu 
znížiť emisie skleníkových plynov okrem 
iného aj prostredníctvom intenzívnejšieho 
využívania recyklovaných materiálov a 
výroby kvalitných výrobkov s menším 
vplyvom na životné prostredie, ako aj 
uľahčenia ekologickejších výrobných 
procesov a služieb; zdôrazňuje potrebu 
cielených opatrení zameraných 
na prekážky a bariéry, ktoré sťažujú 
obchodovanie s ekologickými inováciami
a pri internacionalizácii takýchto 
výrobkov a služieb;

11. zdôrazňuje nevyužitý potenciál 
ekologických inovácií z hľadiska životného 
prostredia, pretože sa očakáva, že pomôžu 
znížiť emisie skleníkových plynov okrem 
iného aj prostredníctvom intenzívnejšieho 
využívania recyklovaných materiálov a 
výroby kvalitných výrobkov s menším 
vplyvom na životné prostredie, ako aj 
uľahčenia ekologickejších výrobných 
procesov a služieb; zdôrazňuje potrebu 
cielených opatrení zameraných 
na prekážky a bariéry, ktoré sťažujú 
celosvetovú komercializáciu ekologických 
inovácií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 44
Jolanta Emilia Hibner

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. zdôrazňuje nevyužitý potenciál 
ekologických inovácií z hľadiska životného 
prostredia, pretože sa očakáva, že pomôžu 
znížiť emisie skleníkových plynov okrem 
iného aj prostredníctvom intenzívnejšieho 
využívania recyklovaných materiálov a 
výroby kvalitných výrobkov s menším 
vplyvom na životné prostredie, ako aj 
uľahčenia ekologickejších výrobných 
procesov a služieb; zdôrazňuje potrebu 
cielených opatrení zameraných 
na prekážky a bariéry, ktoré sťažujú 
obchodovanie s ekologickými inováciami
a pri internacionalizácii takýchto výrobkov 
a služieb;

11. zdôrazňuje nevyužitý potenciál 
ekologických inovácií z hľadiska životného 
prostredia, pretože sa očakáva, že pomôžu 
znížiť emisie skleníkových plynov a 
ďalších škodlivín a tvorbu odpadu okrem 
iného aj prostredníctvom intenzívnejšieho 
využívania recyklovaných materiálov a 
výroby kvalitných výrobkov s menším 
vplyvom na životné prostredie, ako aj 
uľahčenia ekologickejších výrobných 
procesov a služieb; zdôrazňuje potrebu 
cielených opatrení zameraných 
na prekážky a bariéry, ktoré sťažujú 
komercializáciu ekologických inovácií 
a internacionalizáciu takýchto výrobkov a 
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služieb;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 45
Franco Bonanini

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. zdôrazňuje nevyužitý potenciál 
ekologických inovácií z hľadiska životného 
prostredia, pretože sa očakáva, že pomôžu 
znížiť emisie skleníkových plynov okrem 
iného aj prostredníctvom intenzívnejšieho 
využívania recyklovaných materiálov a 
výroby kvalitných výrobkov s menším 
vplyvom na životné prostredie, ako aj 
uľahčenia ekologickejších výrobných 
procesov a služieb; zdôrazňuje potrebu 
cielených opatrení zameraných 
na prekážky a bariéry, ktoré sťažujú 
obchodovanie s ekologickými inováciami
a pri internacionalizácii takýchto výrobkov 
a služieb;

11. zdôrazňuje nevyužitý potenciál 
ekologických inovácií z hľadiska životného 
prostredia, pretože sa očakáva, že pomôžu 
znížiť emisie skleníkových plynov okrem 
iného aj prostredníctvom intenzívnejšieho 
využívania recyklovaných materiálov a 
výroby kvalitných výrobkov s menším 
vplyvom na životné prostredie, ako aj 
uľahčenia ekologickejších výrobných 
procesov a služieb; domnieva sa, že 
prístup zameraný na ekologické inovácie 
by sa mal využívať aj v prípade miestnych 
produktov, a to najmä z potravinárskeho a 
remeselného odvetvia, s cieľom podporiť 
vznik účinného cyklu medzi 
technologickými a produktívnymi 
inováciami, trvalo udržateľným miestnym 
rozvojom, rozumným využívaním 
prírodných zdrojov, osvedčenými 
hydrogeologickými postupmi a ochranou 
miestnych komunít, kultúrnych špecifík a 
tradícií; zdôrazňuje potrebu cielených 
opatrení zameraných na prekážky a 
bariéry, ktoré sťažujú komercializáciu 
ekologických inovácií a internacionalizáciu
takýchto výrobkov a služieb;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 46
Gerben-Jan Gerbrandy
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Návrh uznesenia
Odsek 11a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11a. vyzýva Komisiu, aby začlenila 
osobitné odporúčania týkajúce sa 
ekologických inovácií do európskeho 
semestra s cieľom podporiť udržateľný 
rast;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 47
Zofija Mazej Kukovič

Návrh uznesenia
Odsek 11a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11a. podčiarkuje úlohu, ktorú už má 
potravinárska výroba, pokiaľ ide o 
ekologické pracovné miesta; zdôrazňuje, 
že je potrebné ďalej rozvíjať prepojenie 
medzi podnikaním a potravinárskou 
výrobou, aby sa dosiahol reálny 
ekologický rast;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 48
Zofija Mazej Kukovič

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. vyzýva Komisiu, aby vytvorila 
systematický prístup k politike ekologickej 
inovácie, s jasnými rámcovými 
podmienkami, ktoré zabezpečia rovnaké 
podmienky pre ekologickú inováciu v 

12. vyzýva Komisiu, aby vytvorila 
systematický prístup k politike ekologickej 
inovácie s transparentnými 
štandardizovanými kritériami pre 
ekologickú inováciu v podnikoch a 
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podnikoch a infraštruktúru, ktorá dovolí 
podnikom a spotrebiteľom robiť 
udržateľné rozhodnutia;

infraštruktúru, ktorá dovolí podnikom a 
spotrebiteľom robiť informované 
rozhodnutia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 49
Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh uznesenia
Odsek 12a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12a. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
vytvorili ekologické normy pre verejné 
obstarávanie s cieľom posilniť úlohu 
verejných inštitúcií ako počiatočných 
zákazníkov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 50
Marina Yannakoudakis

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. keďže ekologická inovácia je 
prierezová politická oblasť, ktorú 
samostatne nevyrieši žiadne ministerstvo 
či agentúra, vyzýva Komisiu a členské 
štáty, aby podporili spoluprácu medzi 
ministerstvami a politickými oblasťami a 
aby pravidelne monitorovali vykonávanie 
príslušných politík;

13. keďže ekologická inovácia je 
prierezová politická oblasť, vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby podporili 
spoluprácu medzi ministerstvami a 
politickými oblasťami a aby pravidelne 
monitorovali vykonávanie príslušných 
politík;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 51
Adam Bielan

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. keďže ekologická inovácia je 
prierezová politická oblasť, ktorú 
samostatne nevyrieši žiadne ministerstvo 
či agentúra, vyzýva Komisiu a členské 
štáty, aby podporili spoluprácu medzi 
ministerstvami a politickými oblasťami a 
aby pravidelne monitorovali vykonávanie 
príslušných politík;

13. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
podporili spoluprácu medzi ministerstvami 
a politickými oblasťami a aby pravidelne 
monitorovali vykonávanie politík;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 52
Nikos Chrysogelos
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. keďže ekologická inovácia je 
prierezová politická oblasť, ktorú 
samostatne nevyrieši žiadne ministerstvo či 
agentúra, vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby podporili spoluprácu medzi 
ministerstvami a politickými oblasťami a 
aby pravidelne monitorovali vykonávanie 
príslušných politík;

13. keďže ekologická inovácia je 
prierezová politická oblasť, ktorú 
samostatne nevyrieši žiadne ministerstvo či 
agentúra; zdôrazňuje, že je nutné 
uplatňovať koncepciu ekologických 
inovácií vo všetkých oblastiach politík, a 
vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
podporili spoluprácu medzi ministerstvami 
a politickými oblasťami a aby pravidelne 
monitorovali vykonávanie príslušných 
politík;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 53
Nikos Chrysogelos
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v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. vyzýva všetkých kľúčových hráčov, 
aby spolupracovali na raste, inovácii a 
pracovných miestach v každom sektore a 
aby využívali existujúce nástroje, 
konkrétne: technologické platformy, 
panely kvalifikovaných odborníkov, 
spoločné technologické iniciatívy, vedúce 
trhy, klastre a priemyselné skupiny na 
vysokej úrovni;

14. vyzýva všetkých kľúčových hráčov, 
aby spolupracovali na ekologickom raste, 
inovácii a pracovných miestach v každom 
sektore a aby využívali existujúce nástroje, 
ako sú technologické platformy, panely 
kvalifikovaných odborníkov, spoločné 
technologické iniciatívy, vedúce trhy, 
klastre a priemyselné skupiny na vysokej 
úrovni;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 54
Nikos Chrysogelos
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 14a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14a. uznáva úlohu environmentálnych 
politík ako hnacej sily inovácií v trhových 
hospodárstvach, kde sú inovácie 
podnietené potrebami; pripomína, že 
vďaka prísnym environmentálnym 
normám získala EÚ vedúce postavenie v 
mnohých odvetviach rastu, a zdôrazňuje, 
že EÚ by sa mala snažiť zostať vedúcim 
trhom pre nové ekologické technológie a 
koncepčné inovácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 55
Marina Yannakoudakis
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Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
navrhli nové a posilnili existujúce právne 
predpisy v oblasti rozvoja a využívania 
obnoviteľných energií a zvyšovania 
energetickej účinnosti, poskytujúc právnu 
istotu a zabezpečujúc rovnaké podmienky, 
a aby zvýšili verejné a súkromné 
investície;

15. vyzýva členské štáty, aby uplatňovali 
existujúce právne predpisy v oblasti 
rozvoja a využívania obnoviteľných energií 
a zvyšovania energetickej účinnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 56
Zofija Mazej Kukovič

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
navrhli nové a posilnili existujúce právne 
predpisy v oblasti rozvoja a využívania 
obnoviteľných energií a zvyšovania 
energetickej účinnosti, poskytujúc právnu 
istotu a zabezpečujúc rovnaké podmienky,
a aby zvýšili verejné a súkromné 
investície;

15. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
posilnili právne predpisy v oblasti rozvoja 
a využívania obnoviteľných energií a 
zvyšovania energetickej účinnosti 
prostredníctvom uplatňovania 
transparentných štandardizovaných 
kritérií výberu a aby zvýšili verejné a 
súkromné investície;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 57
Nikos Chrysogelos
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 15a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15a. poukazuje na prínos fiškálnych 
politík a vyzýva členské štáty, aby v 
záujme podpory ekologických inovácií 
presunuli daňovú záťaž z práce na 
využívanie zdrojov a znečisťovanie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 58
Mikael Gustafsson
v mene Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť
Antigoni Papadopoulou

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. vyzýva členské štáty na zlepšenie 
koordinácie týchto politík, a konkrétne na 
podporu regionálnych partnerstiev v raste, 
inovácii a pracovných miestach, ako aj v 
cezhraničných iniciatívach;

16. vyzýva členské štáty na zlepšenie 
koordinácie týchto politík, a konkrétne na 
podporu regionálnych partnerstiev v raste, 
inovácii, pracovných miestach a 
rovnakých príležitostiach pre ženy a 
mužov, ako aj v cezhraničných 
iniciatívach;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 59
Nikos Chrysogelos
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. vyzýva Komisiu, aby poskytla 
platformu, ktorá umožní členským štátom 
koordinovať ich snahy pri tvorbe nových 
udržateľných pracovných miest a rastu;

17. upriamuje pozornosť na potenciál 
koncepcie ekologických inovácií, pokiaľ 
ide o vytváranie pracovných miest 
v udržateľnom hospodárstve; vyzýva 
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Komisiu, aby poskytla platformu, ktorá 
umožní členským štátom koordinovať ich 
snahy pri tvorbe nových udržateľných 
pracovných miest a rastu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 60
Zofija Mazej Kukovič

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. vyzýva Komisiu, aby poskytla 
platformu, ktorá umožní členským štátom 
koordinovať ich snahy pri tvorbe nových 
udržateľných pracovných miest a rastu;

17. vyzýva Komisiu, aby poskytla 
platformu, ktorá umožní členským štátom 
koordinovať ich snahy pri tvorbe nových 
pracovných miest a rastu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 61
Zofija Mazej Kukovič

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. naliehavo vyzýva členské štáty, aby si 
vymieňali skúsenosti a osvedčené postupy 
v oblasti pracovných príležitostí pri riešení 
problémov súvisiacich s ekonomickým, 
sociálnym a environmentálnym dosahom 
zmeny klímy;

18. naliehavo vyzýva členské štáty, aby si 
vymieňali skúsenosti a osvedčené postupy 
v oblasti pracovných príležitostí pri riešení 
problémov súvisiacich s ekonomickým, 
sociálnym a environmentálnym dosahom 
finančnej krízy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 62
Mikael Gustafsson
v mene Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť
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Antigoni Papadopoulou

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. naliehavo vyzýva členské štáty, aby si 
vymieňali skúsenosti a osvedčené postupy 
v oblasti pracovných príležitostí pri riešení 
problémov súvisiacich s ekonomickým, 
sociálnym a environmentálnym dosahom 
zmeny klímy;

18. naliehavo vyzýva členské štáty, aby si 
vymieňali skúsenosti a osvedčené postupy 
a metódy dohľadu nad rodovými 
predsudkami v oblasti pracovných 
príležitostí pri riešení problémov 
súvisiacich s ekonomickým, sociálnym 
a environmentálnym dosahom zmeny 
klímy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 63
Marina Yannakoudakis

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. odporúča, aby regionálne orgány prijali 
stratégie rozvoja v súlade s cieľmi stratégie 
EÚ 2020, v záujme vytvorenia nových 
pracovných miest v udržateľnom 
hospodárstve.

19. odporúča, aby miestne a regionálne 
orgány prijali v súlade s právnou a 
inštitucionálnou štruktúrou každého 
členského štátu stratégie rozvoja zladené
s cieľmi stratégie EÚ 2020, v záujme 
vytvorenia nových pracovných miest 
v udržateľnom hospodárstve.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 64
Zofija Mazej Kukovič

Návrh uznesenia
Odsek 19
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. odporúča, aby regionálne orgány prijali 
stratégie rozvoja v súlade s cieľmi stratégie 
EÚ 2020, v záujme vytvorenia nových 
pracovných miest v udržateľnom
hospodárstve.

19. odporúča, aby regionálne orgány prijali 
stratégie rozvoja v súlade s cieľmi stratégie 
EÚ 2020, v záujme vytvorenia nových 
pracovných miest s cieľom dosiahnuť rast 
hospodárstva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 65
Nikos Chrysogelos
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. odporúča, aby regionálne orgány prijali 
stratégie rozvoja v súlade s cieľmi stratégie 
EÚ 2020, v záujme vytvorenia nových 
pracovných miest v udržateľnom 
hospodárstve.

19. požaduje horizontálne začlenenie 
koncepcie ekologických inovácií do 
štrukturálnych fondov a Kohézneho 
fondu; odporúča, aby regionálne orgány 
prijali stratégie rozvoja v súlade s cieľmi 
stratégie EÚ 2020, v záujme vytvorenia 
nových pracovných miest v udržateľnom 
hospodárstve;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 66
Nikos Chrysogelos
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 19a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19a. domnieva sa, že neexistencia 
konkrétnych cieľov politík v oblasti klímy 
a efektívneho využívania zdrojov bráni 
komerčnému využitiu existujúcich 
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inovatívnych technológií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 67
Marina Yannakoudakis

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. zastáva názor, že existujúce a 
navrhované právne predpisy Únie v oblasti 
životného prostredia majú značný
potenciál na vytvorenie nových 
pracovných miest v oblastiach ako sú 
napríklad vzdušné, pozemné, vodné, 
energetické a verejné služby, manažment 
poľnohospodárstva, dopravy, lesného 
hospodárstva a životného prostredia, a 
vyzýva členské štáty, aby tieto právne 
predpisy vykonávali;

20. zastáva názor, že existujúce a 
navrhované právne predpisy Únie v oblasti 
životného prostredia ponúkajú v 
prípadoch, keď sa riadne posúdi ich vplyv 
pri zohľadnení dosahu na životné 
prostredie a hospodársku 
konkurencieschopnosť, potenciál na 
vytvorenie podmienok pre nové pracovné 
miesta v oblastiach ako sú napríklad 
ovzdušie, pôda a voda, energia, verejné 
služby, poľnohospodárstvo, doprava a 
manažment lesného hospodárstva a 
životného prostredia, a vyzýva členské 
štáty, aby tieto právne predpisy 
vykonávali;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 68
Franco Bonanini

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. zastáva názor, že existujúce a 
navrhované právne predpisy Únie v oblasti 
životného prostredia majú značný potenciál 
na vytvorenie nových pracovných miest v 
oblastiach ako sú napríklad vzdušné, 
pozemné, vodné, energetické a verejné 

20. zastáva názor, že existujúce a 
navrhované právne predpisy Únie v oblasti 
životného prostredia majú značný potenciál 
na vytvorenie nových pracovných miest v 
oblastiach ako sú napríklad ovzdušie, pôda 
a voda, energia, verejné služby, 
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služby, manažment poľnohospodárstva, 
dopravy, lesného hospodárstva a životného 
prostredia, a vyzýva členské štáty, aby tieto 
právne predpisy vykonávali;

poľnohospodárstvo, doprava, cestovný 
ruch a manažment lesného hospodárstva a 
životného prostredia, a vyzýva členské 
štáty, aby tieto právne predpisy 
vykonávali;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 69
Nikos Chrysogelos
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 20a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20a. zdôrazňuje naliehavú potrebu zvýšiť 
efektívnosť trhu EÚ s uhlíkom, aby sa 
zabezpečila istota investícií do technológií 
priaznivých pre klímu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 70
Nikos Chrysogelos
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 21a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21a. podčiarkuje význam lepšieho 
začlenenia najlepších postupov v oblasti 
ekologických inovácií do reálnej 
ekonomiky, aby sa zabezpečila väčšia 
viditeľnosť pokroku v každodennom 
živote ľudí;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 71
Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh uznesenia
Odsek 21a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21a. zdôrazňuje, že ekologické inovácie 
v EÚ podporujú efektívnejšie využívanie 
zdrojov za našimi hranicami, a tak znižujú 
vyčerpávanie celosvetových zdrojov;
naliehavo preto žiada členské štáty, aby 
posilnili svoje vnútroštátne stratégie 
efektívneho využívania zdrojov a aby sa 
podelili o svoje poznatky na 
medzinárodných fórach;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 72
Nikos Chrysogelos
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 21b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21b. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
stanovili environmentálne normy a 
finančné stimuly, ktoré vytvoria 
spoľahlivé rámcové podmienky aspoň na 
10 rokov, čím zároveň vytvoria právnu 
istotu a istotu v oblasti plánovania, ktoré 
sú predpokladom pre využívanie 
príležitostí rastu v súvislosti s 
ekologickými inováciami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 73
Nikos Chrysogelos
v mene skupiny Verts/ALE
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Návrh uznesenia
Odsek 21d (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21d. poznamenáva, že zvyšovanie štátnej 
podpory EÚ pre fosílne palivá bránilo 
rozvoju environmentálnych technológií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 74
Zofija Mazej Kukovič

Návrh uznesenia
Odsek 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby v 
strednodobom časovom horizonte znížili 
všetky dotácie a finančnú pomoc pre 
fosílne palivá a environmentálne 
neudržateľné politiky;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 75
Marina Yannakoudakis

Návrh uznesenia
Odsek 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby v
strednodobom časovom horizonte znížili
všetky dotácie a finančnú pomoc pre 
fosílne palivá a environmentálne 
neudržateľné politiky;

22. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
postupne zrušili všetky dotácie a finančnú 
pomoc pre fosílne palivá a 
environmentálne neudržateľné politiky, 
ako aj také dotácie, ktoré poškodzujú 
hospodársku súťaž v rámci vnútorného 
trhu s energiou;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 76
Jolanta Emilia Hibner

Návrh uznesenia
Odsek 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby v 
strednodobom časovom horizonte znížili
všetky dotácie a finančnú pomoc pre 
fosílne palivá a environmentálne 
neudržateľné politiky;

22. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby v 
strednodobom časovom horizonte zrušili
všetky dotácie a finančnú pomoc pre 
fosílne palivá a environmentálne 
neudržateľné politiky a aby v dlhodobom 
horizonte zabezpečili, že šírenie 
ekologických inovácií a 
environmentálnych technológií nebude 
závislé od dotácií a finančnej pomoci, 
ktoré narúšajú konkurencieschopnosť a 
voľný trh, ale od pravidiel trhu a 
nákladovej efektívnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 77
Nikos Chrysogelos
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby v 
strednodobom časovom horizonte znížili
všetky dotácie a finančnú pomoc pre 
fosílne palivá a environmentálne 
neudržateľné politiky;

22. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby v 
strednodobom časovom horizonte zrušili
všetky dotácie a finančnú pomoc pre 
fosílne palivá a environmentálne 
neudržateľné politiky; požaduje, aby bola 
investičná podpora z verejných zdrojov 
všeobecne podmienená výberom 
výrobných metód šetrných k životnému 
prostrediu;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 78
Adam Bielan

Návrh uznesenia
Odsek 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby v 
strednodobom časovom horizonte znížili
všetky dotácie a finančnú pomoc pre 
fosílne palivá a environmentálne 
neudržateľné politiky;

22. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby v 
strednodobom časovom horizonte zrušili
všetky dotácie a finančnú pomoc pre 
environmentálne neudržateľné politiky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 79
Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh uznesenia
Odsek 22a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22a. dôrazne nalieha na Komisiu, aby 
definovala dotácie škodlivé pre životné 
prostredie ako „výsledok opatrenia vlády, 
ktoré poskytuje spotrebiteľom alebo 
výrobcom výhodu s cieľom zvýšiť ich 
príjem alebo znížiť ich náklady, čím však 
znevýhodňuje vhodné environmentálne 
postupy“1; vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby na základe tejto definície bezodkladne 
a do roku 2014 prijali konkrétne plány, 
podľa ktorých sa do roku 2020 postupne 
zrušia všetky dotácie škodlivé pre životné 
prostredie vrátane dotácií, ktoré stimulujú 
neefektívne využívanie obnoviteľných 
zdrojov, a dotácií na fosílne palivá, a aby 
podávali správy o pokroku vo svojich 
národných programoch reforiem;
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__________________
1 Prevzaté z OECD (1998 a 2005), IEEP et 
al. 2007, pozri 
http://ec.europa.eu/environment/enveco/ta
xation/index.htm

Or. en

Pozmeňujúci návrh 80
Christofer Fjellner

Návrh uznesenia
Odsek 22a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22a. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
zrušili všetky clá na environmentálny 
tovar;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 81
Marusya Lyubcheva

Návrh uznesenia
Odsek 23

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23. víta možnosti podpory ekologickej 
inovácie v rámci programov COSME, 
Horizont 2020 a LIFE;

23. víta možnosti podpory ekologickej 
inovácie v rámci programov COSME, 
Horizont 2020 a LIFE, pričom trvá na tom, 
aby sa sprístupnilo viac finančných 
prostriedkov na posilnenie praktického 
využívania už vytvorených ekologických 
inovácií;

Or. bg

Pozmeňujúci návrh 82
Zofija Mazej Kukovič
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Návrh uznesenia
Odsek 23

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23. víta možnosti podpory ekologickej 
inovácie v rámci programov COSME, 
Horizont 2020 a LIFE;

23. víta možnosti podpory ekologickej 
inovácie v rámci spoločnej 
poľnohospodárskej politiky, ako aj 
programov COSME, Horizont 2020 a 
LIFE;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 83
Mikael Gustafsson
v mene Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť
Antigoni Papadopoulou

Návrh uznesenia
Odsek 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. vyzýva Komisiu, aby uplatnila 
potrebné nástroje a aby vymedzila 
dostatočné rozpočtové zdroje s cieľom 
zabezpečiť ľahký prechod z programu CIP 
na Horizont 2020, pokiaľ ide o ekologickú 
inováciu;

24. vyzýva Komisiu, aby uplatnila
potrebné nástroje a aby vymedzila 
dostatočné rozpočtové zdroje s cieľom 
zabezpečiť ľahký prechod z programu CIP 
na Horizont 2020, pokiaľ ide o ekologickú 
inováciu, a pripomína, že rodovo vyvážená 
účasť na rozhodovaní vo všetkých fázach 
a aspektoch financovania má zásadný 
význam;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 84
Marusya Lyubcheva

Návrh uznesenia
Odsek 24
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. vyzýva Komisiu, aby uplatnila 
potrebné nástroje a aby vymedzila 
dostatočné rozpočtové zdroje s cieľom 
zabezpečiť ľahký prechod z programu CIP 
na Horizont 2020, pokiaľ ide o ekologickú 
inováciu;

24. vyzýva Komisiu, aby uplatnila 
potrebné nástroje a aby vymedzila 
dostatočné rozpočtové zdroje s cieľom 
zabezpečiť ľahký prechod z programu CIP 
na Horizont 2020, pokiaľ ide o ekologickú 
inováciu, a aby zmiernila procedurálne 
obmedzenia a finančné zaťaženie malých 
a stredných podnikov;

Or. bg

Pozmeňujúci návrh 85
Marusya Lyubcheva

Návrh uznesenia
Odsek 24a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24а. naliehavo žiada členské štáty, aby 
začlenili ekologické inovácie do svojich 
stratégií na roky 2014 – 2020 ako 
prostriedok na presadzovanie 
ekologického hospodárstva, rastu a 
nových pracovných miest, čím zabezpečia 
rozvoj podnikania za rovnakých 
podmienok a podporia spoluprácu medzi 
sférami vzdelávania, obchodu a vedy;

Or. bg

Pozmeňujúci návrh 86
Christofer Fjellner

Návrh uznesenia
Odsek 26

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

26. vyzýva Komisiu, konkrétne, aby 
naprogramovala jasne definované, cielené 
a posilnené zdroje pre projekty trhového 
uplatnenia, rizikový kapitál, budovanie 

26. konkrétne vyzýva Komisiu, aby 
naprogramovala jasne definované zdroje 
pre projekty trhového uplatnenia, rizikový 
kapitál, budovanie siete a 
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siete a internacionalizáciu ekologických 
inovácií a ich komercializáciu zo strany 
MSP v EÚ, prípadne s minimálnou 
zárukou v podobe rozpočtov vyčlenených 
výhradne pre ekologickú inováciu;

internacionalizáciu ekologických inovácií a 
ich komercializáciu zo strany MSP v EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 87
Marina Yannakoudakis

Návrh uznesenia
Odsek 26

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

26. vyzýva Komisiu, konkrétne, aby 
naprogramovala jasne definované, cielené 
a posilnené zdroje pre projekty trhového 
uplatnenia, rizikový kapitál, budovanie 
siete a internacionalizáciu ekologických 
inovácií a ich komercializáciu zo strany 
MSP v EÚ, prípadne s minimálnou 
zárukou v podobe rozpočtov vyčlenených 
výhradne pre ekologickú inováciu;

26. konkrétne vyzýva Komisiu, aby 
naprogramovala jasne definované, cielené 
a posilnené zdroje pre projekty trhového 
uplatnenia, rizikový kapitál, budovanie 
siete a internacionalizáciu ekologických 
inovácií a ich komercializáciu zo strany 
MSP v EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 88
Franco Bonanini

Návrh uznesenia
Odsek 26

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

26. vyzýva Komisiu, konkrétne, aby 
naprogramovala jasne definované, cielené 
a posilnené zdroje pre projekty trhového 
uplatnenia, rizikový kapitál, budovanie 
siete a internacionalizáciu ekologických 
inovácií a ich komercializáciu zo strany 
MSP v EÚ, prípadne s minimálnou 
zárukou v podobe rozpočtov vyčlenených 

26. konkrétne vyzýva Komisiu, aby 
naprogramovala jasne definované, cielené 
a posilnené zdroje pre projekty trhového 
uplatnenia, rizikový kapitál, budovanie 
siete a internacionalizáciu ekologických 
inovácií – pričom by mala zabezpečiť, aby 
boli účinne prepojené s podpornými 
sieťami a programami pre 
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výhradne pre ekologickú inováciu; internacionalizáciu MSP, a mala by im 
umožniť lepší prístup na globálne trhy – a 
pre ich komercializáciu zo strany MSP v 
EÚ, prípadne s minimálnou zárukou v 
podobe rozpočtov vyčlenených výhradne 
pre ekologickú inováciu;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 89
Nikos Chrysogelos
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 27a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

27a. domnieva sa, že potenciál MSP a 
družstiev, čo sa týka podpory ekologických 
inovácií, nie je ešte stále vyčerpaný;
požaduje preto pre MSP a družstvá 
osobitné možnosti financovania so 
zreteľom na koncepcie ekologických 
inovácií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 90
Nikos Chrysogelos
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 27b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

27b. je presvedčený o potrebe 
inovatívnych finančných nástrojov, aby sa 
zlepšili príležitosti na budovanie kapacít a 
vytváranie sietí;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 91
Christofer Fjellner

Návrh uznesenia
Odsek 28

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

28. zdôrazňuje, že zvýšenie prostriedkov 
musí byť spojené so zjednodušením 
postupov financovania;

28. zdôrazňuje, že je potrebné zjednodušiť 
postupy financovania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 92
Marina Yannakoudakis

Návrh uznesenia
Odsek 28

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

28. zdôrazňuje, že zvýšenie prostriedkov 
musí byť spojené so zjednodušením 
postupov financovania;

28. zdôrazňuje, že účinnejšie využívanie 
prostriedkov musí byť spojené 
so zjednodušením postupov financovania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 93
Jean-Pierre Audy

Návrh uznesenia
Odsek 28a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

28a. vyzýva Európsku radu, aby sa 
zamerala na ekologické inovácie, 
pracovné miesta a rast, ktoré vytvára 
environmentálna politika, ako na súčasť 
jej zodpovednosti za poskytovanie 
potrebného podnetu na rozvoj EÚ, pričom 
ich náležite porovná s tým, čo sa 
uskutočňuje na iných kontinentoch, ktoré 
nám konkurujú, a aby zabezpečila, že 
environmentálne zmeny nebudú 
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oslabovať konkurencieschopnosť EÚ a 
nepovedú k deindustrializácii;

Or. fr


