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PR_COD_1amCom

Označenie postupov

* Konzultácia
*** Súhlas

***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie)
***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie)

***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie)

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k návrhu aktu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Európskeho parlamentu je 
zmenený a doplnený text označený hrubou kurzívou. Štandardná kurzíva
označuje príslušným oddeleniam tie časti návrhu aktu, ku ktorým sa navrhuje 
oprava pri príprave konečného znenia textu (napríklad zrejmé chyby alebo 
vynechaný text v konkrétnej jazykovej verzii). Navrhované opravy tohto 
typu musia byť schválené príslušnými oddeleniami.

V záhlaví každého pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu týkajúceho sa 
platného aktu, ktorý sa má návrhom aktu zmeniť, sa v treťom riadku uvádza 
platný akt a vo štvrtom riadku príslušné ustanovenie tohto aktu. Časti 
prevzaté z ustanovenia platného aktu, ktoré chce Európsky parlament zmeniť 
a doplniť, ktoré sa však návrhom aktu nezmenili, sa označujú tučným 
písmom. Prípadné vypustenia týkajúce sa takýchto častí textu sa označujú 
takto: [...].



PR\928464SK.doc 3/57 PE506.123v01-00

SK

OBSAH

strana

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU...................5

DÔVODOVÁ SPRÁVA ......................................................................................................55



PE506.123v01-00 4/57 PR\928464SK.doc

SK



PR\928464SK.doc 5/57 PE506.123v01-00

SK

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o všeobecnom environmentálnom 
akčnom programe Únie do roku 2020 „Dobrý život v rámci možností našej planéty“
(COM(2012)0710 – C7-0392/2012 – 2012/0337(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2012)0710),

– so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 192 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, 
v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0392/2012),

– so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z ...1,,

– so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov z ...2,

– so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 
potravín a stanovisko Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (A7-0000/2013),

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh 
alebo ho nahradiť iným textom;

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným 
parlamentom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 5a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5a) Uznesenie Európskeho parlamentu z 
20. apríla 2012 o preskúmaní šiesteho 
environmentálneho akčného programu 
a stanovení priorít siedmeho 
environmentálneho akčného programu 
„Lepšie životné prostredie pre lepší život“ 

                                               
1 Ú. v. EÚ C...
2 Ú. v. EÚ C...
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vymedzilo tri priority, na ktorých sa 
zakladá nový program: vykonávanie 
a posilňovanie, integrácia a medzinárodný 
rozmer.

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 5b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5b) V správe Európskej agentúry pre 
životné prostredie nazvanej Životné 
prostredie v Európe – stav a výhľad na 
rok 2010 (SOER 2010) sa konštatuje, že 
v oblasti životného prostredia existujú 
závažné problémy, ktoré by mohli mať 
výrazné následky, ak by sa nič neurobilo 
preto, aby sa tieto problémy riešili.

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 10a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(10a) Únia si stanovila za cieľ zastaviť 
znižovanie lesnatosti planéty najneskôr 
v roku 2030 a do roku 2020 znížiť hrubé 
odlesňovanie tropických oblastí najmenej 
o 50 % v porovnaní s úrovňou v roku 
20081.
_______________
1 2912. zasadnutie Rady pre životné 
prostredie, 4. decembra 2008.

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

(21) Strata biodiverzity a degradácia 
ekosystémov v Únii majú významné 
dôsledky pre životné prostredie a blaho 
ľudstva a sú tiež nákladné pre spoločnosť 
ako celok, najmä pre hospodárske subjekty 
v odvetviach, ktoré sú priamo závislé od 
ekosystémových služieb. Ohrozenie 
biodiverzity je tiež otázkou zodpovednosti 
Únie voči najvzdialenejším regiónom a 
zámorským krajinám a územiam, ktoré sú 
„horúcimi bodmi“ pre biodiverzitu1, 
a voči ostatnému svetu, pokiaľ ide 
o európsku ekologickú stopu mimo hraníc 



PE506.123v01-00 8/57 PR\928464SK.doc

SK

Únie. 
_______________
1 „Horúce body“ sú geografické zóny, kde 
je ohrozená biodiverzita. 
V najvzdialenejších regiónoch 
a zámorských krajinách a územiach sa 
nachádza 70 % európskej biodiverzity 
a viac endemických druhov ako na celom 
európskom kontinente.

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh rozhodnutia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) chrániť, zachovávať a zveľaďovať 
prírodný kapitál Únie,

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

Or. fr

Odôvodnenie

Odkaz na tento pojem hodnoty je v súlade so stratégiou Únie v prospech biodiverzity do roku 
2020. V záveroch Rady pre životné prostredie z marca 2010 sa uvádza:  „biodiverzita 
Európskej únie a ekosystémové služby, ktoré poskytuje – jej prírodné bohatstvo – budú 
chránené, ocenené a primerane obnovené do roku 2050 pre vnútornú hodnotu biodiverzity a 
ich zásadný príspevok k blahobytu ľudí a hospodárskej prosperite a aby sa tak zabránilo 
katastrofálnym zmenám spôsobeným stratou biodiverzity.“ Ide o horizontálny pozmeňujúci a 
doplňujúci návrh pre celý text.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh rozhodnutia
Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Za zabezpečenie realizácie prioritných 
cieľov stanovených v tomto programe 
zodpovedá Únia a jej členské štáty. 
Pri riešení zistených problémov uplatňujú 

1. Za zabezpečenie realizácie prioritných 
cieľov stanovených v tomto programe 
zodpovedá Únia a jej členské štáty. 
Pri riešení zistených problémov uplatňujú 
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súdržný prístup. Opatrenia sa prijímajú 
v náležitom súlade so zásadou subsidiarity 
a na úrovni, ktorá je najvhodnejšia na 
dosiahnutie prioritných cieľov 
a súvisiacich výsledkov stanovených 
v tomto programe.

súdržný prístup. Opatrenia sa prijímajú 
v náležitom súlade so zásadami prenesenia 
právomocí, subsidiarity a proporcionality
a na úrovni, ktorá je najvhodnejšia na 
dosiahnutie prioritných cieľov 
a súvisiacich výsledkov stanovených 
v tomto programe.

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh rozhodnutia
Príloha – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

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

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Návrh rozhodnutia
Príloha – odsek 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Návrh rozhodnutia
Príloha – odsek 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

18. Napriek doterajšiemu značnému úsiliu 
bude požiadavka rámcovej smernice 
o vode dosiahnuť „dobrý ekologický stav“ 
do roku 2015 splnená pravdepodobne len v 
prípade zhruba 53 % útvarov povrchových 

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

v EÚ. Cieľ rámcovej smernice o morskej 
stratégii dosiahnuť do roku 2020 „dobrý 
environmentálny stav“ je tiež vystavený 
výrazným tlakom, okrem iného aj pre 
pokračujúcu hrozbu spôsobenú ľudským 
faktorom, ako je nadmerný rybolov, 
znečisťovanie (vrátane znečisťovania 
podmorských oblastí hlukom) a výskyt 
odpadkov v moriach spolu s účinkami 
globálneho otepľovania (okysľovanie 
oceánov). A aj keď politika EÚ v oblasti 
ovzdušia a priemyselných emisií pomohla 
zmenšiť mnohé formy znečistenia, 
ekosystémy naďalej trpia nadmerným 
ukladaním dusíka a znečistením ozónom, 
ktoré súvisia s emisiami z dopravy, 
intenzívneho poľnohospodárstva a výroby 
elektrickej energie. 

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Návrh rozhodnutia
Príloha – odsek 18a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

18a. Pokiaľ ide o poľnohospodárske 
odvetvie, potenciál zníženia emisií 
skleníkových plynov je veľmi vysoký 
a nevyužíva sa naplno. Zmeniť 
poľnohospodárske postupy s cieľom 
znížiť vplyv odvetvia na zmenu klímy si 
vyžaduje informačnú fázu a fázu 
zvyšovania povedomia, ako aj 
hospodársku podporu zmien. Nástroje 
existujú, ale ich využívanie sa stretáva 
s prekážkami v oblasti informovanosti 
a metodiky, ktoré treba prekonať.

Or. fr
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Návrh rozhodnutia
Príloha – odsek 18b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

18b. Okrem toho sektor využívania pôdy, 
zmeny vo využívaní pôdy a lesného 
hospodárstva (LULUCF), ktorý zahŕňa 
najmä činnosti v oblasti hospodárenia s 
poľnohospodárskou pôdou, sa vyznačuje 
osobitosťou, že je jediným sektorom, ktorý 
je zdrojom uhlíka v dôsledku svojej 
schopnosti zachytávania uhlíka. Prijatie 
harmonizovaného legislatívneho rámca 
na európskej úrovni, ktorý vymedzuje 
pravidlá účtovania uplatňované v tomto 
odvetví, ktoré sú v súlade s rozhodnutiami 
prijatými v tejto oblasti v rámci 
Rámcového dohovoru Organizácie 
Spojených národov o zmene klímy 
(UNFCCC), predstavuje prvú etapu 
zapojenia tohto odvetvia do plnenia do 
záväzkov, ktoré prijala Únia v oblasti boja 
proti zmene klímy.

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Návrh rozhodnutia
Príloha – odsek 18c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

18c. Ekologizácia SPP umožní posilniť 
schopnosť poľnohospodárskej pôdy 
zachytávať uhlík a v širšom meradle 
dosiahnuť ekologické ciele, akými sú 
zachovanie biodiverzity a zlepšenie kvality 
vody a pôdy.  

Or. fr
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

Návrh rozhodnutia
Príloha – odsek 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. fr

Odôvodnenie

Vypustenie odkazu na rámcovú smernicu o vode je v súlade s výsledkom hlasovania o SPP vo 
výbore AGRI 23. a 24. januára 2013. Veľké rozdiely vo vnútroštátnych transpozičných 
opatreniach znemožňuje integráciu rámcovej smernice do podmienok budúcej SPP. Treba 
uskutočniť výber jasne identifikovateľných základných a ekologizačných opatrení, ktoré sa 
dajú uplatniť na ochranu vodných zdrojov. Tri ekologické opatrenia, ktoré Komisia navrhla 
s určitou flexibilnosťou, to podporujú.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

Návrh rozhodnutia
Príloha – odsek 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

20. V prípade morského prostredia je 
zodpovednosť Únie prvoradá, pretože má 
najmä vzhľadom na európske zámorské 
územia najrozsiahlejšie námorné odvetvie 
na svete. Hoci námorné odvetvie ponúka 
ekonomické príležitosti od rybolovu cez 
lodnú dopravu a akvakultúru až po 
suroviny, získavanie energie na mori 
a morské biotechnológie, je nevyhnutné 
zabezpečiť ich využívanie v súlade 
s ochranou a udržateľnou správou 
morských a pobrežných ekosystémov. 
Morské životné prostredie trpí v dôsledku 
chronického meškania v oblasti ochrany, 
pretože ekologická sústava Natura 2000 
na mori, ktorá mala byť dokončená 
v roku 2012, nie je stále ekologicky 
súdržná a funkčná. Úsilie, ktoré vyvinuli 
členské štáty na rozšírenie sústavy Natura 
2000 na mori na základe existujúcich 
vedeckých poznatkov a vykonávania 
programu získavania vedeckých 
poznatkov na mori s cieľom dokončiť 
sieť, je značné, ale treba v ňom 
pokračovať. Účinnosť správy chránených 
morských oblastí sa musí zlepšiť, a to 
najmä v Stredomorí.

_______________
1 COM(2006)0216 z 22. mája 2006.

Or. fr
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16

Návrh rozhodnutia
Príloha – odsek 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

23. S cieľom obmedziť najzávažnejšie 
tlaky ľudskej činnosti na krajinu, pôdu 
a ďalšie ekosystémy v Európe sa prijmú 
opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa v 
rozhodnutiach o využití pôdy na všetkých 
príslušných úrovniach venovala náležitá 
pozornosť ekologickým, ako aj sociálnym 
a hospodárskym vplyvom. Závery samitu 
RIO+20 požadujú „svet bez ďalšej 
degradácie pôdy“. EÚ a členské štáty by 
mali bezodkladne zvážiť, ako najlepšie 
zabezpečiť realizáciu tohto záväzku, v 
rámci svojich príslušných právomocí. Od 
členských štátov sa požaduje, aby v rámci 
stanovenom tematickou stratégiou na 
ochranu pôdy vypracovali cielené 
vnútroštátne stratégie na ochranu pôdy 
a metódu vyhodnocovania rizík s cieľom 
identifikovať prioritné znečistené miesta, 
pričom treba dodržiavať zásadu 
subsidiarity a zohľadniť rôznorodosť 
súčasných možností, ktoré boli vybrané na 
vnútroštátnej úrovni na ochranu pôdy. 
Treba tiež podporovať výmenu poznatkov 
a skúseností medzi členskými štátmi.
Stanovia sa aj ciele pre udržateľné 
využívanie krajiny a pôdy.

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17

Návrh rozhodnutia
Príloha – odsek 26 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

26. Na účely ochrany, zachovania 
a zveľaďovania prírodného kapitálu EÚ 

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

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

a) sa zastaví strata biodiverzity 
a degradácia ekosystémových služieb 
a ekosystémy a ich služby sa budú 
zachovávať, zveľaďovať a v rámci 
možností obnovovať; 

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

g) budú chránené lesy a služby, ktoré 
poskytujú, budú sa spravovať 
udržateľným spôsobom a zlepší sa ich 
odolnosť proti zmene klímy, požiarom, 
víchriciam a napadnutiu parazitmi. 

Or. fr
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20

Návrh rozhodnutia
Príloha – odsek 26 – pododsek 1 – písmeno ga (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

ga) sa občania Únie stanú aktérmi 
ochrany, zachovania, zveľaďovania 
a zhodnocovania prírodného bohatstva.

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21

Návrh rozhodnutia
Príloha – odsek 26 – pododsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

c) zdôrazniť úsilie, okrem iného, 
o dosiahnutie zdravých populácií rýb 
najneskôr do roku 2020, počnúc 
rybolovom, ktorý neprekročí úroveň 
maximálneho udržateľného výnosu od roku 
2015 v celom rybolovnom sektore, o boj 
proti znečisťovaniu a stanovenie cieľa 
spočívajúceho v znížení množstva 
odpadkov v moriach v rámci celej EÚ 
a dokončenie siete chránených morských 
oblastí v Únii; 

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22

Návrh rozhodnutia
Príloha – odsek 26 – pododsek 2 – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

g) vypracovať a implementovať novú 
stratégiu lesného hospodárstva EÚ, ktorá 
sa bude zaoberať rozmanitými 
požiadavkami týkajúcimi sa lesov 

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

a prínosmi lesov a ktorá prispeje 
k strategickejšiemu prístupu k ochrane 
a zveľaďovaniu lesov, pričom sa zosúladia 
požiadavky udržateľnosti a 
konkurencieschopnosti európskeho
lesníckeho odvetvia;

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23

Návrh rozhodnutia
Príloha – odsek 26 – pododsek 2 – písmeno ga (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

ga) zlepšiť komunikáciu Únie s občanmi 
o svojej environmentálnej politike, 
posilniť vzdelávanie v oblasti ochrany 
životného prostredia vo vzdelávacích 
systémoch členských štátov a podporiť 
akcie občanov. 

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24

Návrh rozhodnutia
Príloha – odsek -27 (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

- 27. Stratégia Európa 2020 je zameraná 
na podporu udržateľného rastu 
s uprednostnením hospodárstva s nízkymi 
emisiami uhlíka, účinnejším 
a konkurencieschopnejším využívaním 
zdrojov, a to prostredníctvom dvoch 
hlavných iniciatív, ktoré zosúlaďujú 
environmentálne ambície s cieľmi 
priemyselnej politiky: „Európa efektívne 
využívajúca svoje zdroje“ a „Priemyselná 
politika vo veku globalizácie“1.
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_______________
1 COM(2010)0614 z 28.októbra 2010. 

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25

Návrh rozhodnutia
Príloha – odsek 27

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26

Návrh rozhodnutia
Príloha – odsek 27a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

27a. Hlavná iniciatíva „Priemyselná 
politika vo veku globalizácie“ je zameraná 
na rozvoj priemyselnej politiky, ktorá 
pomáha podnikom, a najmä MSP, 
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uskutočniť prechod na hospodárstvo 
s nízkymi emisiami uhlíka a posilniť ich 
konkurencieschopnosť. Na dosiahnutie 
tohto cieľa musí Únia stimulovať 
inováciu a priemyselný rozvoj 
prostredníctvom inteligentných 
environmentálnych právnych predpisov1, 
ktoré sú založené na posúdení vplyvu, 
vyhodnotení existujúcich politík (tzv. 
skúška spôsobilosti) a preskúmaní vplyvu 
na konkurencieschopnosť2.
_______________
1 COM (2012)0746 z 12. decembra 2012 
„Vhodnosť právnych predpisov EÚ“.
2 SEC (2012)0091 z 27. januára.2012 
„Operatívne usmernenia pre 
posudzovanie sektorovej 
konkurencieschopnosti v rámci systému 
Komisie na posudzovanie vplyvu“. 

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27

Návrh rozhodnutia
Príloha – odsek 29

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

29. Táto hlavná požiadavka na riešenie 
environmentálnej problematiky má aj 
významné sociálno-ekonomické prínosy. 
Potenciálny nárast počtu pracovných miest, 
ktorý so sebou prináša prechod na 
nízkouhlíkové hospodárstvo efektívne 
využívajúce zdroje, má kľúčový význam 
pre dosiahnutie cieľov stratégie Európa 
2020 v oblasti zamestnanosti. 
V posledných rokoch zamestnanosť 
v odvetví ekologických technológií 
a v sektore služieb v EÚ rastie zhruba 
o 3 % ročne. Hodnota globálneho trhu pre 
ekologický priemysel sa odhaduje 
minimálne na 1 bilión EUR a podľa 
prognóz sa v nasledujúcich 10 rokoch 

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

trhu pre ekologický priemysel sa odhaduje 
minimálne na 1 bilión EUR a podľa 
prognóz sa v nasledujúcich 10 rokoch 
takmer zdvojnásobí. Európske spoločnosti 
už dosiahli vedúce svetové postavenie 
v recyklácii a energetickej účinnosti a mali 
by byť pobádané, aby ťažili z tohto rastu 
celosvetového dopytu, čo podporuje aj 
akčný plán v oblasti ekologických inovácií. 
Napríklad len v európskom odvetví 
obnoviteľných zdrojov energie by malo do 
roku 2020 vzniknúť vyše 400 000 nových 
pracovných miest . 

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28

Návrh rozhodnutia
Príloha – odsek 29a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

29a. Na dosiahnutie tohto cieľa musí 
Únia vytvoriť a zachovať podmienky 
potrebné na rozvoj ekopriemyslu, a to 
najmä tým, že mu zabezpečí udržateľné 
zásobovanie surovinami1.
_______________
1 COM(2011)0025 z 2. februára 2011 
„Riešenie problémov na komoditných 
trhoch a trhoch s nerastnými 
surovinami“.

Or. fr
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29

Návrh rozhodnutia
Príloha – odsek 29b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

29b. Okrem toho partnerstvo v prospech 
silnejšieho európskeho priemyslu umožní 
urýchliť investície a inováciu na šiestich 
hlavných trhoch spojených s ekologickým 
hospodárstvom: vyspelé technológie 
ekologickej výroby, kľúčové generické 
technológie, biovýrobky, stavebníctvo 
a udržateľné suroviny, ekologické vozidlá 
a lode a inteligentné siete1.
_______________
1 COM(2012)0582 z 10. októbra 2012 
„Silnejší európsky priemysel v prospech 
rastu a oživenia hospodárstva –  
aktualizácia oznámenia o priemyselnej 
politike“.

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30

Návrh rozhodnutia
Príloha – odsek 29c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

29c. Nový politický rámec pre cestovný 
ruch v Únii umožní rozvoj udržateľného 
cestovného ruchu, ktorý posilní 
konkurencieschopnosť a potenciál rastu 
tohto odvetvia1.
_______________
1 COM(2010)0352 z 30. júna 2010 
„Európa ako popredná svetová destinácia 
cestovného ruchu – nový politický rámec 
pre európsky cestovný ruch“.

Or. fr
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31

Návrh rozhodnutia
Príloha – odsek 30

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

30. Na dosiahnutie míľnikov stanovených 
pre rok 2020 a na vytvorenie 
konkurencieschopného nízkouhlíkového 
hospodárstva do roku 2050 je zásadné 
úplné implementovanie klimaticko-
energetického balíka EÚ. Hoci EÚ je 
v súčasnosti na dobrej ceste k zníženiu 
vlastných emisií skleníkových plynov do 
roku 2020 o 20 % oproti úrovniam v roku 
1990, dosiahnutie 20 %-ného cieľa v 
oblasti energetickej účinnosti si vyžiada 
omnoho razantnejšie zvyšovanie účinnosti. 
V tejto súvislosti sa očakáva významný 
príspevok novej smernice o energetickej 
účinnosti. To je dôležité aj vzhľadom na 
stále rastúci dopyt po energii. Energetická 
účinnosť musí byť sprevádzaná aj 
účinným využívaním zdrojov. Je veľmi 
dôležité zohľadniť najmä prebiehajúce 
diskusie o rozporoch medzi využívaním 
pôdy na výrobu potravín a na výrobu 
bioenergie. Okrem toho je nevyhnutné 
zabezpečiť, aby sa so zdrojom dreva 
vrátane biomasy na energetické účely 
hospodárilo udržateľným spôsobom a aby 
sa tento zdroj využíval čo najefektívnejšie, 
pričom treba zohľadňovať charakteristiky 
a hospodársky rozvoj jednotlivých 
spôsobov využívania tohto zdroja. 

Or. fr
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32

Návrh rozhodnutia
Príloha – odsek 33

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

33. Prijmú sa tiež opatrenia na ďalšie 
zlepšenie environmentálnych vlastností 
výrobkov a služieb na trhu EÚ počas 
celého ich životného cyklu 
prostredníctvom opatrení na zvýšenie 
ponuky ekologicky udržateľných výrobkov 
a vyvolanie zásadnej zmeny v dopyte 
spotrebiteľov po týchto výrobkoch. To sa 
dosiahne pomocou vyváženej kombinácie 
stimulov pre spotrebiteľov a podniky 
vrátane MSP a trhových nástrojov 
a regulácií na zníženie vplyvov ich činností 
a výrobkov na životné prostredie. V tejto 
súvislosti treba vytvoriť vhodný rámec na 
európskej úrovni s cieľom umožniť MSP, 
ktoré predstavujú väčšinu podnikov Únie, 
aby zlepšili svoju environmentálnu 
výkonnosť1. V tomto rámci by mali byť 
okrem iného plánované informačné 
kampane a programy technickej/finančnej 
pomoci osobitne určené pre MSP.
Preskúmajú sa existujúce právne predpisy 
o výrobkoch, ako napríklad smernica o 
ekodizajne, smernica o označovaní 
energetickými štítkami a nariadenie o 
environmentálnej značke, s cieľom 
vytvoriť zjednodušené, jednotné 
a kompletné environmentálne 
označovanie, optimalizovať obaly, zlepšiť 
environmentálne vlastnosti výrobkov a 
efektívne využívanie zdrojov pri 
výrobkoch počas celého ich životného 
cyklu, a tým zabezpečiť súdržnejší rámec 
pre udržateľnú výrobu a spotrebu v EÚ 
a posilniť zodpovednosť podnikov a 
občanov. Je potrebné vypracovať 
harmonizovanú európsku metódu výpočtu 
environmentálnej stopy výrobkov.
_______________
1V súlade so zásadou IX iniciatívy „Small 
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Business Act“ pre Európu „Umožniť 
MSP premieňať environmentálne výzvy 
na príležitosti“, COM(2008)0394 z 19. 
júna 2008.

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33

Návrh rozhodnutia
Príloha – odsek 35

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

35. S cieľom stanoviť rámec opatrení na 
zlepšenie aspektov účinného využívania 
zdrojov okrem emisií skleníkových plynov 
a energie sa vytýčia ciele na zníženie 
celkového vplyvu spotreby, najmä 
v odvetví potravinárstva, bytovej výstavby 
a mobility, na životné prostredie. Tieto 
odvetvia spolu zodpovedajú takmer za 
80 % vplyvov spotreby na životné 
prostredie. V záveroch samitu RIO+20 sa 
uznala potreba výrazne znížiť straty po 
zbere poľnohospodárskych plodín a ostatné 
potravinové straty a odpad v celom 
potravinovom dodávateľskom reťazci. 
Okrem toho bude nevyhnutné vyhodnotiť 
a obmedziť environmentálny vplyv 
európskej spotreby výrobkov a surovín, 
ktoré by mohli prispieť k odlesňovaniu 
a degradácii lesov mimo Únie, aby sa 
dosiahli ciele v oblasti klímy1.
_______________
1 Presnejšie ide o spotrebu dovezených 
potravín a nepotravinových výrobkov, 
napr. sóje, palmového oleja alebo 
kovových rúd, pri ktorých sa nerešpektuje 
požiadavka udržateľnosti. Pozri 
COM(2008)0645 zo 17. októbra 2008 
„Riešenie výziev súvisiacich s 
odlesňovaním a degradáciou lesov v rámci 
boja proti zmene klímy a strate 
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biodiverzity“. 

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34

Návrh rozhodnutia
Príloha – odsek 38

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

38. Na premenu odpadu na zdroje, ako sa 
požaduje v pláne na efektívne využívanie 
zdrojov, je potrebné úplné vykonávanie 
právnych predpisov EÚ o odpade, ktoré 
vychádzajú z prísneho uplatňovania 
hierarchie spôsobov nakladania s odpadom 
a vzťahujú sa na rôzne druhy odpadu, 
v celej EÚ. Nevyhnutné je tiež ďalšie 
úsilie, napr. v oblasti prevencie (najmä 
plytvanie potravinami), o zníženie 
vytvárania odpadu v pomere k HNP, 
postupné nasmerovanie recyklovateľného 
a kompostovateľného odpadu od 
znehodnotenia smerom k recyklácii 
a zhodnocovaniu s primeraným 
plánovaním na rozvíjanie alternatívnej 
infraštruktúry recyklovania 
a zhodnocovania, zabezpečenie vysokej 
kvality recyklácie a rozvoj trhov pre 
druhotné suroviny. S nebezpečným 
odpadom sa bude musieť nakladať tak, aby 
sa minimalizovali výrazné nepriaznivé 
účinky na ľudské zdravie a životné 
prostredie, ako bolo dohodnuté na samite 
RIO+20. Na dosiahnutie tohto cieľa sa v 
celej EÚ musí oveľa systematickejšie 
uplatňovať primeraná kombinácia 
nástrojov zahŕňajúca hospodárske 
stimuly, trhové nástroje, právne predpisy 
a plánovanie infraštruktúr na 
hospodárenie s odpadom s cieľom 
uprednostňovať prevenciu vzniku odpadu, 
recykláciu a opätovné použitie odpadu, a to 
po vykonaní posúdenia vplyvu a analýzy 
nákladovej efektívnosti. Osobitná 
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pozornosť by sa mala venovať členským 
štátom, ktoré sú najmenej rozvinuté v tejto 
oblasti, s cieľom zlepšiť ich výkonnosť, 
ako aj uplatňovanie acquis Únie v oblasti 
odpadu. Mali by sa odstrániť prekážky na 
vnútornom trhu EÚ brániace činnostiam 
recyklácie a preskúmať existujúce ciele v 
oblasti prevencie vzniku odpadu, 
opätovného použitia, recyklácie, 
rekuperácie a znižovania množstva odpadu 
ukladaného na skládky, aby sa prešlo na 
hospodárstvo „s uzavretým cyklom“, 
s kaskádovým využívaním zdrojov 
a takmer nulovým hrubým zvyškovým 
odpadom. 

Or. fr

Odôvodnenie

Všeobecný zákaz odkladania na skládky do roku 2020 nie je realistický a mal by iba 
odrádzajúci účinok. Výrazné zníženie v kontexte zlepšenej štatistiky predstavuje skutočnú 
cestu k pokroku. Na vyhodnotenie pokroku danej krajiny z hľadiska zníženia odpadu je 
potrebné naplánovať produkciu odpadu v závislosti od hospodárskeho rastu a HNP. Preto 
treba zaviesť pojem oddelenia zvyšovania odpadu od rastu HNP. Hrubý zvyškový odpad je 
odpad bez predchádzajúceho spracovania/predbežného spracovania/triedenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35

Návrh rozhodnutia
Príloha – odsek 41 – pododsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

d) bude sa bezpečne nakladať s odpadom 
a bude sa s ním zaobchádzať ako so 
zdrojom, zníži sa vytváranie odpadu na 
obyvateľa v absolútnych hodnotách, 
energetické zhodnocovanie sa obmedzí na 
nerecyklovateľné materiály a efektívne sa 
odstráni skládkovanie odpadu, ktorý 
možno recyklovať a kompostovať,

d) bude sa bezpečne nakladať s odpadom a 
bude sa s ním zaobchádzať ako so zdrojom
a s cieľom zabrániť škodám na životnom 
prostredí a zdraví sa zníži vytváranie 
odpadu v porovnaní s HNP a
recyklovateľný a kompostovateľný odpad 
bude postupne nasmerovaný od 
znehodnocovania smerom ku 
recyklovaniu a zhodnocovaniu.

Or. fr
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 36

Návrh rozhodnutia
Príloha – odsek 41 – pododsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

d) vytvorenie koherentnejšieho rámca pre 
udržateľnú výrobu a spotrebu, preskúmanie 
právnych predpisov o výrobkoch s cieľom 
zlepšiť environmentálne vlastnosti 
výrobkov a efektívnosť využívania zdrojov 
v spojení s výrobkami počas celého ich 
životného cyklu a stanovenie cieľov na 
obmedzenie celkového vplyvu spotreby,

d) vytvorenie koherentnejšieho právneho 
rámca pre udržateľnú výrobu a spotrebu, 
preskúmanie právnych predpisov o 
výrobkoch s cieľom zlepšiť 
environmentálne vlastnosti výrobkov a 
efektívnosť využívania zdrojov v spojení s 
výrobkami počas celého ich životného 
cyklu, stanovenie cieľov na obmedzenie 
celkového vplyvu spotreby, prijímanie 
opatrení proti plytvaniu potravinami a  
zovšeobecnenie ekologického označovania 
výrobkov,

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37

Návrh rozhodnutia
Príloha – odsek 41 – pododsek 2 – písmeno da (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

da) zohľadnenie vývoja trhu práce a 
rozvíjanie programov odbornej prípravy 
zameraných na povolania v oblasti 
ekologického hospodárstva, 

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 38

Návrh rozhodnutia
Príloha – odsek 41 – pododsek 2 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

e) vykonávanie právnych predpisov EÚ 
v oblasti odpadu v plnom rozsahu. To bude 

e) vykonávanie právnych predpisov EÚ 
v oblasti odpadu v plnom rozsahu. To bude 
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zahŕňať uplatňovanie hierarchie spôsobov 
nakladania s odpadom a účinné využívanie 
trhových nástrojov a opatrení, ktorými sa 
zabezpečí efektívne postupné odstránenie 
skládkovania odpadu, obmedzenie 
energetického zhodnocovania na 
nerecyklovateľné materiály, využívanie 
recyklovaného odpadu ako hlavného, 
spoľahlivého zdroja surovín pre EÚ, 
bezpečné nakladanie s nebezpečným 
odpadom a obmedzenie jeho produkovania, 
odstránenie nelegálnej prepravy odpadu 
a odstránenie prekážok na vnútornom trhu 
EÚ pre recykláciu ohľaduplnú k životnému 
prostrediu,

zahŕňať uplatňovanie hierarchie spôsobov 
nakladania s odpadom v súlade s
rámcovou smernicou o odpade v rámci 
prístupu založeného na životnom cykle a 
účinné využívanie trhových nástrojov a 
opatrení, ktorými sa zabezpečí postupný 
prechod na recyklovanie a zhodnocovanie
recyklovateľného a kompostovateľného
odpadu namiesto jeho odstraňovania, 
využívanie recyklovaného odpadu ako 
hlavného, spoľahlivého zdroja surovín pre 
EÚ, bezpečné nakladanie s nebezpečným 
odpadom a obmedzenie jeho produkovania, 
odstránenie nelegálnej prepravy odpadu a 
odstránenie prekážok na vnútornom trhu 
EÚ pre recykláciu ohľaduplnú k životnému 
prostrediu. Prostredníctvom osobitnej 
komunikácie s občanmi sa na 
vnútroštátnej a miestnej úrovni posilnia 
kampane, ktorých cieľom je jasne a 
jednoducho informovať občanov o 
predchádzaní vzniku odpadu a o 
odpadovom hospodárstve a zvýšiť ich 
informovanosť a zodpovednosť v záujme 
zníženia znečistenia a boja proti 
neobčianskemu prístupu k životnému 
prostrediu, aby sa pravidlá triedenia a 
zbierania domáceho odpadu stali 
pochopiteľnejšie pre občanov a boli lepšie 
prispôsobené potrebám spotrebiteľov a 
aby boli spotrebitelia nabádaní k triedeniu 
odpadu. 

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 39

Návrh rozhodnutia
Príloha – odsek 41 – pododsek 2 – písmeno fa (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

fa) vypracovanie a vykonávanie akčného 
plánu Únie zameraného na posúdenie a 
obmedzenie dosahu európskej spotreby 
výrobkov a surovín, ktoré môžu prispieť k 
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odlesňovaniu a poškodzovaniu lesov 
mimo EÚ.

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 40

Návrh rozhodnutia
Príloha – odsek 51

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

51. Opatrenia na zvýšenie odolnosti proti 
zmene klímy a posilnenia odolnosti 
životného prostredia, akými sú obnova 
ekosystémov a ekologická infraštruktúra, 
navyše môžu mať aj významné sociálno-
ekonomické prínosy vrátane prínosov pre 
verejné zdravie. Súčinnosť a prípadné 
kompromisy medzi cieľmi v oblasti klímy 
a ďalšími environmentálnymi cieľmi, 
napríklad kvalitou ovzdušia, musia byť 
riadené zodpovedajúcim spôsobom. 
Napríklad prechod na iné palivá v reakcii 
na faktory zmeny klímy alebo 
zabezpečenie dodávok by mohol viesť 
k podstatnému zvýšeniu emisií tuhých 
častíc a nebezpečných emisií.

51. Opatrenia na zvýšenie odolnosti proti 
zmene klímy a posilnenia odolnosti 
životného prostredia, akými sú obnova 
ekosystémov a zelená a modrá
infraštruktúra, navyše môžu mať aj 
významné sociálno-ekonomické prínosy 
vrátane prínosov pre verejné zdravie. 
Súčinnosť a prípadné kompromisy medzi 
cieľmi v oblasti klímy a ďalšími 
environmentálnymi cieľmi, napríklad 
kvalitou ovzdušia, musia byť riadené 
zodpovedajúcim spôsobom. Napríklad 
prechod na iné palivá v reakcii na faktory 
zmeny klímy alebo zabezpečenie dodávok 
by mohol viesť k podstatnému zvýšeniu 
emisií tuhých častíc a nebezpečných 
emisií.

Or. fr

Odôvodnenie

Pojem zelená a modrá infraštruktúra označuje súbor ekologických cieľov vo vzťahu k pôde a 
vode. Je nástrojom udržateľného územného plánovania a prispieva k zabezpečeniu 
priaznivého stavu ochrany prirodzených biotopov a druhov a udržiavaniu vodných oblastí 
v dobrom ekologickom stave. Tento pojem súboru ekologických cieľov je zahrnutý do cieľov z 
Aichi v oblasti biodiverzity na obdobie 2011 – 2020 (cieľ č. 11). 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 41

Návrh rozhodnutia
Príloha – odsek 52 – pododsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) nastane výrazné zlepšenie kvality 
ovzdušia v EÚ, 

a) nastane výrazné zlepšenie kvality 
vonkajšieho i vnútorného ovzdušia v EÚ v 
súlade s úrovňami, ktoré odporučila 
Svetová zdravotnícka organizácia, 

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 42

Návrh rozhodnutia
Príloha – odsek 52 – pododsek 2 – písmeno ca (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

ca) pokračovať vo vykonávaní nariadenia 
REACH a zamerať sa pritom na 
zabezpečenie stability a predvídateľnosti 
prostredníctvom znižovania 
administratívnej a finančnej záťaže pre 
MSP s cieľom zaručiť zvýšenú úroveň 
ochrany ľudského zdravia a životného 
prostredia, voľný pohyb chemických látok 
na vnútornom trhu a zlepšenie 
konkurencieschopnosti a inovačného 
potenciálu európskych podnikov1,
_____________
1 Všeobecná správa o nariadení REACH z 
5. 2. 2013 vypracovaná v súlade s 
článkom 17 ods. 4 nariadenia (ES) 
č. 1907/2006 (nariadenie REACH) a 
článkom 46 ods. 2 nariadenia (ES) 
č. 1272/2008 (nariadenie CLP), ako aj 
preskúmanie určitých prvkov nariadenia 
REACH v súlade s jeho článkom 75 ods. 2 
a článkom 138 ods. 2, 3 a 6.

Or. fr



PE506.123v01-00 32/57 PR\928464SK.doc

SK

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 43

Návrh rozhodnutia
Príloha – odsek 52 – pododsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

d) vypracovať stratégiu EÚ pre netoxické 
životné prostredie, ktorá bude podložená 
komplexnou databázou znalostí 
o vystavení chemickým látkam a ich 
toxicite a ktorá bude napomáhať inovácie 
v oblasti udržateľných substitútov,

d) pokračovať vo vykonávaní stratégie EÚ 
pre čisté, bezpečné a zdravé životné 
prostredie v súlade s cieľom stanoveným 
na Svetovom samite o udržateľnom 
rozvoji, ktorý sa konal v roku 2012, a 
potvrdeným na konferencii Rio+20, ktorá 
bude podložená komplexnou databázou 
znalostí o vystavení chemickým látkam a 
ich toxicite získaných skôr vďaka 
alternatívnym metódam k testom na 
zvieratách a zhromažďovaných 
Európskou chemickou agentúrou a ktorá 
bude napomáhať inovácie v oblasti 
bezpečných a udržateľných substitútov,

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 44

Návrh rozhodnutia
Príloha – odsek 52 – pododsek 2 – písmeno da (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

da) štandardizovať na úrovni Únie 
výskumné protokoly a kritériá hodnotenia 
vzťahujúce sa na biomonitoring životného 
prostredia a ľudí s cieľom optimalizovať 
využívanie tohto nástroja v rámci 
globálneho hodnotenia kvality životného 
prostredia a zdravotného stavu občanov 
Únie, 

Or. fr
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 45

Návrh rozhodnutia
Príloha – odsek 54

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

54. Výhody plynúce zo zabezpečenia 
riadneho vykonávania právnych predpisov 
EÚ v oblasti životného prostredia sú 
trojaké: poskytnutie rovnakých podmienok 
pre hospodárske subjekty pôsobiace na 
jednotnom trhu, stimulácia inovácií 
a podpora výhod spojených s prvenstvom 
pre európske spoločnosti v mnohých 
odvetviach. Náklady spojené 
s nevykonávaním právnych predpisov sú 
naopak vysoké, všeobecne sa odhadujú na 
približne 50 miliárd EUR ročne vrátane 
nákladov súvisiacich s prípadmi porušenia 
právnych predpisov. Len v roku 2009 bolo 
zaznamenaných 451 prípadov porušenia 
právnych predpisov EÚ v oblasti 
životného prostredia. Komisii zároveň 
dostáva množstvo sťažností priamo od 
občanov EÚ, z ktorých mnohé by sa dali 
lepšie riešiť na úrovni členských štátov 
alebo na miestnej úrovni. 

54. Výhody plynúce zo zabezpečenia 
riadneho vykonávania právnych predpisov 
EÚ v oblasti životného prostredia sú 
trojaké: poskytnutie rovnakých podmienok 
pre hospodárske subjekty pôsobiace na 
jednotnom trhu, stimulácia inovácií 
a podpora výhod spojených s prvenstvom 
pre európske spoločnosti v mnohých 
odvetviach. Náklady spojené 
s nevykonávaním právnych predpisov sú 
naopak vysoké, všeobecne sa odhadujú na 
približne 50 miliárd EUR ročne vrátane 
nákladov súvisiacich s prípadmi porušenia 
právnych predpisov. V roku 2011 
predstavovalo v Únii životné prostredie 
oblasť s najvyšším počtom hlásených 
porušení práva Únie (299), pričom išlo o 
17 % všetkých prípadov porušenia, a v 
tom istom roku sa začalo 114 nových 
konaní vo veci porušenia právnych 
predpisov. Komisia zároveň dostáva 
množstvo sťažností priamo od občanov 
EÚ, z ktorých mnohé by sa dali lepšie 
riešiť na úrovni členských štátov alebo na 
miestnej úrovni. 

Or. fr

Odôvodnenie

Údaje z 29. výročnej správy o kontrole uplatňovania práva EÚ (2011) (COM (2012)0714).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 46

Návrh rozhodnutia
Príloha – odsek 55

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

55. Zlepšenie vykonávania acquis EÚ v 55. Zlepšenie vykonávania acquis EÚ v 
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oblasti životného prostredia na úrovni 
členských štátov preto bude mať 
v nadchádzajúcich rokoch najvyššiu 
prioritu. Existujú významné rozdiely v 
tomto vykonávaní medzi jednotlivými 
členskými štátmi aj v rámci členských 
štátov. Subjekty zapojené do vykonávania 
právnych predpisov v oblasti životného 
prostredia na vnútroštátnej, regionálnej 
a miestnej úrovni je potrebné vybaviť 
poznatkami a kapacitami tak, aby sa 
prínosy plynúce z týchto právnych 
predpisov zvýšili. 

oblasti životného prostredia na úrovni 
členských štátov preto bude mať 
v nadchádzajúcich rokoch najvyššiu 
prioritu. Neustály vývoj a narastajúca 
zložitosť právnych predpisov v oblasti 
životného prostredia spôsobujú právnu 
neistotu, ťažkosti s pochopením a náklady 
pre podniky, orgány verejnej správy na 
všetkých úrovniach, občanov a miestne 
subjekty. Vedie to aj k významným 
rozdielom v tomto vykonávaní medzi 
jednotlivými členskými štátmi aj v rámci 
členských štátov, administratívnej záťaži a 
rozporom vo výklade a judikatúre.
Subjekty zapojené do vykonávania 
právnych predpisov v oblasti životného 
prostredia na vnútroštátnej, regionálnej 
a miestnej úrovni je potrebné vybaviť 
poznatkami a kapacitami tak, aby sa 
prínosy plynúce z týchto právnych 
predpisov zvýšili.

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 47

Návrh rozhodnutia
Príloha – odsek 57

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

57. Po prvé, zlepší sa spôsob 
zhromažďovania a šírenia poznatkov 
o vykonávaní právnych predpisov s cieľom 
pomôcť širokej verejnosti a odborníkom 
v oblasti životného prostredia plne 
pochopiť spôsob, akým orgány 
vnútroštátnej a miestnej správy realizujú 
záväzky Únie. Pomoc bude upriamená na 
problémy súvisiace s vykonávaním, ktoré 
sú špecifické pre jednotlivé členské štáty, 
podobne ako v prípade individuálneho 
prístupu uplatňovaného počas európskeho 
semestra. Vypracujú sa napr. partnerské 
dohody medzi Komisiou a jednotlivými 
členskými štátmi o vykonávaní právnych 

57. Po prvé, zlepší sa spôsob 
zhromažďovania a šírenia poznatkov 
o vykonávaní právnych predpisov s cieľom 
pomôcť širokej verejnosti a odborníkom 
v oblasti životného prostredia plne 
pochopiť spôsob, akým orgány 
vnútroštátnej a miestnej správy realizujú 
záväzky Únie. Pomoc bude upriamená na 
problémy súvisiace s vykonávaním, ktoré 
sú špecifické pre jednotlivé členské štáty, 
podobne ako v prípade individuálneho 
prístupu uplatňovaného počas európskeho 
semestra. Vypracujú sa napr. partnerské 
dohody medzi Komisiou a jednotlivými 
členskými štátmi o vykonávaní právnych 
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predpisov na riešenie takých otázok, ako 
napríklad kde získať finančnú podporu na 
ich vykonávanie a lepšie informačné 
systémy na sledovanie dosiahnutého 
pokroku.

predpisov na riešenie takých otázok, ako 
napríklad kde získať finančnú podporu na 
ich vykonávanie a lepšie informačné 
systémy na sledovanie dosiahnutého 
pokroku. V záujme posilnenia účinnosti 
týchto opatrení sa budú môcť zapojiť do 
ich vykonávania miestne a regionálne 
orgány, napríklad prostredníctvom 
trojstranných partnerských dohôd, pričom 
je potrebné rešpektovať administratívne 
usporiadanie každého členského štátu.  
Technická platforma pre spoluprácu v 
oblasti životného prostredia, ktorú zriadil 
Výbor regiónov spolu s Európskou 
komisiou, uľahčí dialóg a výmenu 
informácií s cieľom zlepšiť vykonávanie 
právnych predpisov v teréne.

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 48

Návrh rozhodnutia
Príloha – odsek 58

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

58. Po druhé, EÚ rozšíri požiadavky na 
inšpekcie a dohľad na širší súbor právnych 
predpisov EÚ v oblasti životného 
prostredia, a doplní ich kapacitami na 
úrovni EÚ, ktoré môžu riešiť situácie, v 
ktorých existujú opodstatnené dôvody na 
znepokojenie. 

58. Po druhé, bolo by vhodné štruktúrovať 
a posilniť sieť orgánov členských štátov 
zodpovedných za vykonávanie a 
dodržiavanie právnych predpisov v oblasti 
životného prostredia (sieť IMPEL) tým, že 
sa jej poskytne primeraná a dlhodobá 
finančná podpora s cieľom zabezpečiť, že 
táto sieť sa bude systematickejšie využívať 
pri vzájomných hodnoteniach, zintenzívni 
svoju činnosť v oblasti identifikácie a 
spoločného využívania osvedčených 
postupov a nadobudne silnejšie postavenie 
na miestnej a regionálnej úrovni. Únia
rozšíri tiež požiadavky na inšpekcie 
a dohľad na väčší súbor právnych 
predpisov EÚ v oblasti životného 
prostredia a doplní ich kapacitami na 
úrovni EÚ, ktoré môžu riešiť situácie, v 
ktorých existujú opodstatnené dôvody na 
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znepokojenie, a ktoré bude možné využiť 
na žiadosť príslušných členských štátov a 
na základe prístupu vychádzajúceho z 
analýzy nákladov a výnosov. 

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 49

Návrh rozhodnutia
Príloha – odsek 63 – pododsek 2 – písmeno -a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

- a) zabezpečenie dodržiavania zásad 
inteligentnej regulácie v oblasti životného 
prostredia, zjednodušenie právnych 
predpisov a zlepšenie pedagogickej 
činnosti v oblasti noriem orientovanej na 
politických a hospodárskych aktérov a 
občanov,

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 50

Návrh rozhodnutia
Príloha – odsek 63 – pododsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) vypracovanie partnerských dohôd medzi 
členskými štátmi a Komisiou o vykonávaní 
právnych predpisov,

b) vypracovanie partnerských dohôd medzi 
členskými štátmi a Komisiou o vykonávaní 
právnych predpisov na dobrovoľnom 
základe a zapojenie miestnych a 
regionálnych orgánov do týchto dohôd,

Or. fr
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 51

Návrh rozhodnutia
Príloha – odsek 63 – pododsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

c) rozšírenie záväzných kritérií 
vykonávania účinných inšpekcií a 
účinného dohľadu členských štátov na širší 
súbor právnych predpisov EÚ v oblasti 
životného prostredia a vytvorenie 
doplnkovej kapacity na úrovni EÚ, ktorá 
sa bude opierať o podporu siete 
odborníkov, na riešenie situácií, keď 
existujú opodstatnené dôvody na 
znepokojenie,

c) nabádanie členských štátov k tomu, aby 
racionalizovali svoje existujúce kapacity v 
oblasti inšpekcií a posilnili sieť IMPEL; 
rozšírenie záväzných kritérií vykonávania 
účinných inšpekcií a účinného dohľadu 
členských štátov na rozsiahlejší súbor 
právnych predpisov EÚ v oblasti životného 
prostredia a vytvorenie doplnkovej 
kapacity na úrovni EÚ na riešenie situácií, 
keď existujú opodstatnené dôvody na 
znepokojenie, ktorú bude možné využiť na 
žiadosť príslušných členských štátov a na 
základe prístupu vychádzajúceho z 
analýzy nákladov a výnosov; podpora 
vytvárania sietí odborníkov podľa vzoru 
IMPEL, ktorej cieľom je zvýšiť 
využívanie vzájomných hodnotení na 
žiadosť príslušných členských štátov, a to 
aj v prípadoch, keď sa riešia situácie, 
ktoré vyvolávajú vážne obavy,

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 52

Návrh rozhodnutia
Príloha – odsek 65

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

65. Mali by sa prijať kroky na úrovni EÚ 
a na medzinárodnej úrovni s cieľom ďalej 
posilniť a zlepšiť prepojenie medzi vedou 
a politikou v oblasti životného prostredia, 
napríklad vymenovaním hlavných 
vedeckých poradcov, čo už Komisia 
a niektoré členské štáty urobili. 

65. Mali by sa prijať kroky na úrovni EÚ a 
na medzinárodnej úrovni s cieľom ďalej 
posilniť a zlepšiť prepojenie medzi vedou a 
politikou v oblasti životného prostredia, 
napríklad optimalizáciou prebiehajúcich 
činností vykonávaných vnútroštátnymi 
environmentálnymi agentúrami, ako aj 
Európskou environmentálnou agentúrou 
a v rámci jej environmentálnej 
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informačnej a pozorovateľskej siete 
(Eionet) a vymenovaním hlavných 
vedeckých poradcov, čo už Komisia a 
niektoré členské štáty urobili. Okrem toho 
je dôležité, aby Únia aktívne prispievala k 
činnosti Medzivládnej platformy pre 
biodiverzitu a ekosystémové služby 
(IPBES), keď bude jej plnohodnotným 
členom, s cieľom vytvoriť väzby medzi 
miestnou, regionálnou a medzinárodnou 
úrovňou správy biodiverzity.

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 53

Návrh rozhodnutia
Príloha – odsek 79

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

79. Zo skúseností získaných 
v programovom období 2007 – 2013 
vyplýva, že aj napriek tomu, že pre oblasť 
životného prostredia sú k dispozícii značné 
finančné prostriedky, ich čerpanie na 
vnútroštátnej a regionálnej úrovni bolo v 
raných rokoch veľmi nerovnomerné, čo 
potenciálne ohrozuje dosiahnutie 
dohodnutých zámerov a cieľov. Aby sa 
táto skúsenosť neopakovala, členské štáty 
by mali začleniť ciele v oblasti životného 
prostredia a klímy do svojich finančných 
stratégií a programov pre hospodársku, 
sociálnu a územnú súdržnosť, rozvoj 
vidieka a námornú politiku a mali by 
uprednostňovať včasné čerpanie 
finančných prostriedkov pre životné 
prostredie a zmenu klímy a posilniť 
kapacitu vykonávacích subjektov na 
zaistenie nákladovo efektívnych a 
udržateľných investícií tak, aby sa 
zabezpečila primeraná a potrebná finančná 
podpora investíciám do týchto oblastí.

79. Zo skúseností získaných 
v programovom období 2007 – 2013 
vyplýva, že aj napriek tomu, že pre oblasť 
životného prostredia sú k dispozícii značné 
finančné prostriedky, ich čerpanie na 
vnútroštátnej a regionálnej úrovni bolo v 
raných rokoch veľmi nerovnomerné, čo 
potenciálne ohrozuje dosiahnutie 
dohodnutých cieľov. Aby sa táto skúsenosť 
neopakovala, členské štáty by mali začleniť 
ciele v oblasti životného prostredia a klímy 
do svojich finančných stratégií 
a programov pre hospodársku, sociálnu 
a územnú súdržnosť, rozvoj vidieka a 
námornú politiku a mali by uprednostňovať 
včasné čerpanie finančných prostriedkov 
pre životné prostredie a zmenu klímy a
posilniť kapacitu vykonávacích subjektov 
na zaistenie nákladovo efektívnych a 
udržateľných investícií tak, aby sa 
zabezpečila primeraná a potrebná finančná 
podpora investíciám do týchto oblastí. 
Napríklad sa odporúča, aby sa na 
vnútroštátnej úrovni systematicky 
využívali prioritné akčné rámce, ktoré sú 
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stanovené v smernici o biotopoch, s 
cieľom zladiť finančné potreby v rámci 
sústavy Natura 2000.

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 54

Návrh rozhodnutia
Príloha – odsek 79a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

79a. Vo všeobecnosti bude potrebné 
navrhnúť opatrenia na zaručenie 
účinného využívania prostriedkov Únie 
vynakladaných na štrukturálne opatrenia, 
najmä v oblastiach vodného hospodárstva, 
dopravy, energetickej účinnosti a odpadu. 
Pokiaľ ide napríklad o infraštruktúry pre 
nakladanie s mestským odpadom, 
pridelenie dotácií Únie nie je podmienené 
vykonávaním sprievodných opatrení ani 
plnením cieľov politiky Únie týkajúcich 
sa odpadu, čo obmedzuje financovanie z 
prostriedkov Únie1. 
_______________
1 V tejto súvislosti pozri odporúčania 
Európskeho dvora audítorov uvedené v 
jeho osobitnej správe č. 20/2012 s názvom 
Je financovanie projektov infraštruktúry 
na nakladanie s komunálnym odpadom 
prostredníctvom štrukturálnych opatrení 
pre členské štáty účinnou pomocou na 
dosiahnutie cieľov politiky EÚ v oblasti 
odpadu? (Ú. v. EÚ C 28, 30.1.2013, s. 2).

Or. fr

Odôvodnenie

Veľké množstvo európskych finančných prostriedkov určených na environmentálne opatrenia 
sa využíva nedostatočne alebo neoptimálne.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 55

Návrh rozhodnutia
Príloha – odsek 82 – pododsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) postupne ukončovať dotácie, ktoré sú 
škodlivé pre životné prostredie, zvýšiť 
využitie trhových nástrojov vrátane 
zdanenia, oceňovania a fakturácie, 
a rozšíriť trhy s ekologickými výrobkami 
a službami, a to s náležitým ohľadom na 
akékoľvek nepriaznivé sociálne vplyvy,

a) vymedziť, určiť a postupne ukončovať 
dotácie, ktoré sú škodlivé pre životné 
prostredie, zvýšiť využitie trhových 
nástrojov vrátane zdanenia, oceňovania 
a fakturácie a rozšíriť trhy s ekologickými 
výrobkami a službami, a to s náležitým 
ohľadom na akékoľvek nepriaznivé 
sociálne vplyvy,

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 56

Návrh rozhodnutia
Príloha – odsek 82 – pododsek 2 – písmeno ga (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

ga) poskytnúť kompenzáciu za 
environmentálne služby, pokiaľ z týchto 
služieb vyplývajú obmedzenia či zvýšené 
náklady v súvislosti s investovaním a 
riadením; podporovať najmä myšlienku 
zavádzania systémov platieb za 
environmentálne služby s cieľom zladiť 
otázky hospodárskeho rozvoja a ochrany;

Or. fr

Odôvodnenie

Les PSE sont des outils économiques incitatifs dont les expériences pilotes se multiplient. Les 
propriétaires ou gestionnaires sont payés par les usagers ou les bénéficaires pour la 
fourniture du service ou pour l'application d'une méthode de gestion spécifique assurant la 
réalisation du service environnemental désiré. Ils peuvent notamment financer le maintien et 
le rétablissement des services écosystémiques fournis par les forêts multifonctionnelles, qui 
entraînent pour les propriétaires privés et les communes des contraintes ainsi que des 
surcoûts d'investissement et de gestion.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 57

Návrh rozhodnutia
Príloha – odsek 88

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

88. Väčšina miest čelí spoločným hlavným 
environmentálnym problémom, ku ktorým 
patrí zlá kvalita ovzdušia, vysoká úroveň 
hluku, emisie skleníkových plynov, 
nedostatok vody, povodne a búrky, 
kontaminované lokality, opustené 
priemyselné objekty a zóny a odpad. 
Európske mestá však zároveň určujú 
normy udržateľného rozvoja miest a často 
prichádzajú s priekopníckymi inovatívnymi 
riešeniami environmentálnych problémov. 
Pre stále rastúci počet európskych miest 
predstavuje udržateľnosť z hľadiska 
životného prostredia ústredný prvok ich 
stratégií rozvoja.

88. Väčšina miest čelí spoločným hlavným 
environmentálnym problémom, ku ktorým 
patrí zlá kvalita ovzdušia, vysoká úroveň 
hluku, emisie skleníkových plynov, vývoj 
biodiverzity v mestských a prímestských 
oblastiach, nedostatok vody, povodne 
a búrky, kontaminované lokality, opustené 
priemyselné objekty a zóny a odpad, ale aj 
problém hospodárenia s energiou. 
Európske mestá však zároveň určujú 
normy udržateľného rozvoja miest a často 
prichádzajú s priekopníckymi inovatívnymi 
riešeniami environmentálnych problémov. 
Pre stále rastúci počet európskych miest 
predstavuje udržateľnosť z hľadiska 
životného prostredia ústredný prvok ich 
stratégií rozvoja.

Or. fr

Odôvodnenie

Pokiaľ ide o voľne žijúce zvieratá v mestskom prostredí, niektoré druhy zanikajú, zatiaľ čo iné 
sa môžu stať invazívnymi. Preto je dôležité prijať opatrenia vedúce k skutočnému riadeniu 
mestskej biodiverzity.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 58

Návrh rozhodnutia
Príloha – odsek 88a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

88a. V dôsledku urbanizácie si obyvatelia 
miest uvedomujú význam životného 
prostredia a potrebu obnoviť väzbu medzi 
mestským prostredím a okolitou prírodou. 
Mesto sa tak stáva dôležitou súčasťou 
otázky zachovania biodiverzity. Medzi 
iniciatívy v tomto zmysle patrí začlenenie 
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prírodného rozmeru do mestského 
prostredia, najmä za pomoci nového 
priestorového usporiadania krajiny, 
vybudovanie vegetačných stien a striech a 
rozvoj zelenej a modrej infraštruktúry v 
mestách. Výkonnosť európskych miest v 
oblasti biodiverzity je potrebné 
vyhodnocovať a zlepšovať na základe 
osobitného ukazovateľa biodiverzity v 
mestskom prostredí, ako je napríklad 
singapurský index predstavený na 
Svetovej konferencii o biodiverzite, ktorá 
sa konala v Nagoji (2010).

Or. fr

Odôvodnenie

Nedostatočné vedecké poznatky o biodiverzite v mestskom prostredí sú prekážkou pri 
vypracovávaní projektov zameraných na jej ochranu. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 59

Návrh rozhodnutia
Príloha – odsek 90

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

90. EÚ by mala ďalej podporovať 
a v prípade potreby rozširovať existujúce 
iniciatívy, ktorými sa podporujú inovácie 
a osvedčené postupy v mestách, vytváranie 
sietí a výmenu informácií medzi nimi, 
a mala by povzbudzovať mestá, aby 
predviedli svoje vedúce postavenie 
v oblasti trvalo udržateľného rozvoja miest. 
Inštitúcie EÚ a členské štáty by mali 
uľahčiť a podporiť čerpanie finančných 
prostriedkov EÚ dostupných v rámci 
politiky súdržnosti a ďalších fondov na 
podporu miest v ich úsilí o posilnenie 
trvalo udržateľného rozvoja miest, 
zvyšovanie informovanosti a povzbudenie 
zapojenia miestnych aktérov. 
Vypracovanie súboru kritérií udržateľnosti 
pre mestá a jeho schválenie by poskytlo 
takýmto iniciatívam spoločný referenčný 

90. EÚ by mala ďalej podporovať 
a v prípade potreby rozširovať existujúce 
iniciatívy, ktorými sa podporujú inovácie 
a osvedčené postupy v mestách, ako sú 
ekologické štvrte, ako aj vytváranie sietí 
a výmenu informácií medzi nimi1, a mala 
by povzbudzovať mestá, aby dávali najavo
svoje vedúce postavenie v oblasti trvalo 
udržateľného rozvoja miest. Vykonávanie 
európskeho partnerstva v oblasti inovácií
pre inteligentné mestá a obce musí 
umožniť podporu rozvoja inteligentných 
technológií v mestskom prostredí, najmä 
zhromažďovaním prostriedkov na výskum 
v odvetviach energetiky, dopravy a 
informačných a komunikačných 
technológií (IKT)2 a tým, že sa mestám 
prisúdi centrálna a strategická úloha. 
Okrem toho inštitúcie EÚ a členské štáty 
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základ a podporilo by súdržný a 
integrovaný prístup k trvalo udržateľnému 
rozvoju miest.

by mali uľahčiť a podporiť čerpanie 
finančných prostriedkov EÚ dostupných 
v rámci politiky súdržnosti a ďalších 
fondov na podporu miest v ich úsilí 
o posilnenie trvalo udržateľného rozvoja 
miest, zvyšovanie informovanosti 
a podporu zapojenia miestnych aktérov. 
Vypracovanie súboru kritérií a 
ukazovateľov trvalo udržateľného rozvoja 
miest, ktoré by vychádzali najmä zo 
znaleckých posudkov odborníkov na 
problematiku miest (ako sú urbanisti, 
architekti a podnikatelia), a jeho 
schválenie by poskytlo takýmto iniciatívam 
spoločný referenčný základ a podporilo by 
súdržný a integrovaný prístup k trvalo 
udržateľnému rozvoju miest.

_______________
1 Napríklad: Dohovor starostov, ktorý 
iniciovala Komisia po prijatí balíka 
opatrení v oblasti energetiky a klímy v 
roku 2008, ale aj iné medzinárodné 
dohody, ako je Aalborgská charta (1994 a 
2004), Lipská charta (2007), vyhlásenie z 
Toleda (2010) a Malagská charta (2011). 
2 C(2012)4701 z 10. júla 2012.

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 60

Návrh rozhodnutia
Príloha – odsek 91 – pododsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) väčšina miest v EÚ bude vykonávať 
politiky udržateľného mestského 
územného plánovania a projektovania.

a) väčšina miest v EÚ bude vykonávať 
politiky udržateľného mestského 
územného plánovania a projektovania a 
udržateľnej mobility. 

Or. fr
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 61

Návrh rozhodnutia
Príloha – odsek 91 – pododsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) vymedziť a schváliť súbor kritérií na 
posudzovanie environmentálnej výkonnosti 
miest s prihliadnutím na hospodárske 
a sociálne vplyvy,

a) vymedziť a schváliť súbor spoločných 
kritérií a ukazovateľov na posudzovanie 
environmentálnej výkonnosti miest 
s prihliadnutím na hospodárske a sociálne 
vplyvy a historické a geografické 
osobitosti modelov výstavby miest,

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 62

Návrh rozhodnutia
Príloha – odsek 91 – pododsek 2 – písmeno aa (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

aa) zlepšiť riadenie biodiverzity v 
mestskom prostredí a usilovať sa o 
zvýšenie povedomia občanov o otázke 
výskytu voľne žijúcich zvierat a rastlín v 
mestách, 

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 63

Návrh rozhodnutia
Príloha – odsek 91 – pododsek 2 – písmeno ab (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

ab) podporovať zdravú a udržateľnú 
mobilitu v mestách a zároveň znižovať 
emisie znečisťujúcich látok a hluk; 
rozvíjať a modernizovať siete mestskej 
hromadnej dopravy; začleniť elektrickú 
mobilitu do miestnych dopravných 
systémov a vypracovať plány používania 
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elektrických vozidiel na mestskej úrovni v 
Únii; podporovať rôzne alternatívne 
spôsoby dopravy,

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 64

Návrh rozhodnutia
Príloha – odsek 91 – pododsek 2 – písmeno ac (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

ac) zvýšiť úspory energie vďaka 
inteligentným budovám a využívaniu IKT; 
podporovať udržateľnú renováciu a 
výstavbu; rozvíjať na európskej úrovni 
vedecké a technické odborné znalosti z 
odboru stavebníctva a vytvárať siete v 
tejto oblasti a pritom zaujímať 
integrovaný prístup k výstavbe, pokiaľ ide 
o environmentálnu a energetickú 
výkonnosť, bezpečnosť, zdravie, 
prispôsobenie sa potrebám užívateľov, 
inovácie a hospodársku 
konkurencieschopnosť;

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 65

Návrh rozhodnutia
Príloha – odsek 91 – pododsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) zabezpečiť, aby mestá mali potrebné 
informácie o financovaní opatrení 
zameraných na zvýšenie ich udržateľnosti 
a prístup k tomuto financovaniu. 

b) zabezpečiť, aby mestá mali potrebné 
informácie o financovaní opatrení 
zameraných na zvýšenie ich udržateľnosti 
a prístup k tomuto financovaniu, a 
zabezpečiť pre nich financovanie vo 
výške, ktorá zodpovedá ich potrebám. 

Or. fr
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 66

Návrh rozhodnutia
Príloha – odsek 92

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

92. Udržateľnosť životného prostredia je 
kľúčová pri znižovaní chudoby a na 
zabezpečenie kvality života 
a hospodárskeho rastu. Na samite RIO+20 
svetoví lídri obnovili svoj záväzok k trvalo 
udržateľnému rozvoju a uznali úlohu 
inkluzívneho ekologického hospodárstva 
ako dôležitého nástroja na dosiahnutie 
trvalo udržateľného rozvoja, a tiež zásadnú 
úlohu zdravého životného prostredia pri 
zabezpečovaní potravinovej bezpečnosti 
a znižovaní chudoby. Vzhľadom na rastúci 
počet obyvateľov v čoraz 
urbanizovanejšom svete budú na riešenie 
týchto otázok potrebné opatrenia v oblasti 
ochrany vody, oceánov, udržateľného 
využívania pôdy a ekosystémov, účinného 
využívania zdrojov (najmä odpadu), 
udržateľnej energie a zmeny klímy vrátane 
postupného ukončovania dotácií na fosílne 
palivá. Budú sa musieť riešiť cieleným 
prístupom na miestnej alebo vnútroštátnej 
úrovni alebo na úrovni Únie, ako aj 
angažovaným zapojením sa do 
medzinárodného úsilia o nájdenie riešení 
potrebných na zabezpečenie trvalo 
udržateľného rozvoja na celom svete.

92. Udržateľnosť životného prostredia je 
kľúčová pri znižovaní chudoby a na 
zabezpečenie kvality života 
a hospodárskeho rastu. Na samite RIO+20 
svetoví lídri obnovili svoj záväzok k trvalo 
udržateľnému rozvoju a uznali úlohu 
inkluzívneho ekologického hospodárstva 
ako dôležitého nástroja na dosiahnutie 
trvalo udržateľného rozvoja, ako aj
zásadnú úlohu zdravého životného 
prostredia pri zabezpečovaní potravinovej 
bezpečnosti a znižovaní chudoby. 
Vzhľadom na rastúci počet obyvateľov 
v čoraz urbanizovanejšom svete budú na 
riešenie týchto otázok potrebné opatrenia 
v oblasti ochrany vody, oceánov, 
udržateľného využívania pôdy 
a ekosystémov, účinného využívania 
zdrojov (najmä odpadu), udržateľnej 
energie a zmeny klímy vrátane postupného 
ukončovania dotácií na fosílne palivá. 
Budú sa musieť riešiť cieleným prístupom 
na miestnej alebo vnútroštátnej úrovni 
alebo na úrovni Únie, ako aj angažovaným 
zapojením sa do medzinárodného úsilia 
o nájdenie riešení potrebných na 
zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja 
na celom svete. Je potrebné, aby sa toto 
úsilie vyvíjalo na medzinárodnej úrovni 
rovnomerným spôsobom. Tento program 
musí byť výrazným politickým signálom 
pre zvyšok sveta a musí prispieť k 
zavedeniu medzinárodnej správy v oblasti 
životného prostredia, ktorá presahuje 
rámec finančnej solidarity a zabezpečuje, 
že tretie krajiny sa v tejto veci budú 
angažovať v rovnakej miere ako Únia. 

Or. fr
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 67

Návrh rozhodnutia
Príloha – odsek 94

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

94. Mnohé z prioritných cieľov 
stanovených v tomto programe sa dajú plne 
dosiahnuť iba v rámci globálneho prístupu 
a v spolupráci s partnerskými krajinami. 
Preto by sa Únia a jej členské štáty mali 
zapojiť do príslušných medzinárodných, 
regionálnych a dvojstranných procesov 
odhodlaným, sústredeným, jednotným 
a súdržným spôsobom. Mali by naďalej by 
podporovať účinný rámec pravidiel 
globálnej politiky životného prostredia 
doplnený o účinnejší, strategický prístup, 
v ktorom sú dvojstranné a regionálne 
politické dialógy a spolupráca 
prispôsobené strategickým partnerom 
Únie, kandidátskym a susedným krajinám 
a rozvojovým krajinám, podporený 
primeraným financovaním.

94. Mnohé z prioritných cieľov 
stanovených v tomto programe sa dajú plne 
dosiahnuť iba v rámci globálneho prístupu 
a v spolupráci s partnerskými krajinami a 
krajinami a územiami pridruženými k 
Únii. Preto by sa Únia a jej členské štáty 
mali zapojiť do príslušných 
medzinárodných, regionálnych 
a dvojstranných procesov odhodlaným, 
sústredeným, jednotným a súdržným 
spôsobom. Mali by naďalej by podporovať 
účinný rámec pravidiel globálnej politiky 
životného prostredia doplnený o účinnejší, 
strategický prístup, v ktorom sú 
dvojstranné a regionálne politické dialógy 
a spolupráca prispôsobené strategickým 
partnerom Únie, kandidátskym a susedným 
krajinám a rozvojovým krajinám, 
podporený primeraným financovaním.
Bude potrebné posilniť komunikačnú 
politiku Únie o jej opatreniach v oblasti 
životného prostredia na svetovej úrovni. 

Or. fr

Odôvodnenie

La lutte contre les problèmes qui se posent au niveau régional et mondial dans le domaine de 
l'environnement doit s'appuyer sur l'ensemble du territoire de l'Union, et en particulier sur les 
régions ultrapériphériques, mais également sur les Pays et Territoires d'Outre-mer associés à 
l'Union, dans la mesure où  ces territoires détiennent plus 70% de la biodiversité européenne.
Ces territoires peuvent servir d'exemple et de relais dans leur région pour la mise en œuvre 
des objectifs prioritaires énoncés dans le présent programme.  La participation des PTOM au 
présent programme se fait dans les conditions établies dans la Décision d'association outre-
mer.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 68

Návrh rozhodnutia
Príloha – odsek 95

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

95. Časové obdobie, na ktoré sa vzťahuje 
tento program, zodpovedá kľúčovým 
fázam medzinárodnej politiky v oblasti 
klímy, biodiverzity a chemických látok. 
Aby sa neprekročil strop 2 °C bude 
potrebné znížiť do roku 2050 celosvetové 
emisie skleníkových plynov minimálne 
o 50 % v porovnaní s úrovňami v roku 
1990. Strany Rámcového dohovoru 
Organizácie Spojených národov o zmene 
klímy UNFCCC sa však zaviazali len 
k polovičnému zníženiu emisií 
požadovanému do roku 2020. Bez prijatia 
rozhodnejších celosvetových opatrení je 
zmiernenie zmeny klímy 
nepravdepodobné. Aj v tom najlepšom 
prípade budú krajiny vo zvýšenej miere 
čeliť nevyhnutným dôsledkom zmeny 
klímy vzhľadom na historické emisie 
skleníkových plynov a budú musieť 
vypracovať stratégie na prispôsobenie sa 
tejto zmene. Podľa Durbanskej platformy 
pre posilnenú činnosť sa má do roku 2050 
schváliť a od roku 2020 realizovať 
komplexná a rozsiahla dohoda platná pre 
všetkých. EÚ sa bude naďalej aktívne 
zapájať do tohto procesu aj do diskusií 
o tom, ako preklenúť rozdiel v súčasných 
záväzkoch na zníženie emisií medzi 
vyspelými a rozvojovými krajinami, 
a diskusií o opatreniach potrebných na 
udržanie trendu znižovania emisií
zlučiteľného s 2 °C cieľom. Nadväzné 
kroky po samite RIO+20 by mali takisto 
prispieť k znižovaniu emisií skleníkových 
plynov, a tým podporovať boj proti zmene 
klímy. EÚ by mala zároveň pokračovať 
v ďalšom prehlbovaní partnerstva so 
strategickými partnermi v oblasti zmeny 
klímy a prijať ďalšie opatrenia na 
začleňovanie aspektov životného prostredia 

95. Časové obdobie, na ktoré sa vzťahuje 
tento program, zodpovedá kľúčovým 
fázam medzinárodnej politiky v oblasti 
klímy, biodiverzity a chemických látok. 
Aby sa neprekročil strop 2 °C, bude 
potrebné znížiť do roku 2050 celosvetové 
emisie skleníkových plynov minimálne 
o 50 % v porovnaní s úrovňami v roku 
1990. Strany Rámcového dohovoru 
Organizácie Spojených národov o zmene 
klímy UNFCCC sa však zaviazali len 
k polovičnému zníženiu emisií 
požadovanému do roku 2020. Bez prijatia 
rozhodnejších celosvetových opatrení je 
zmiernenie zmeny klímy 
nepravdepodobné. Aj v tom najlepšom 
prípade budú krajiny vo zvýšenej miere 
čeliť nevyhnutným dôsledkom zmeny 
klímy vzhľadom na historické emisie 
skleníkových plynov a budú musieť 
vypracovať stratégie na prispôsobenie sa 
tejto zmene. Podľa Durbanskej platformy 
pre posilnenú činnosť sa má do roku 2015
schváliť a od roku 2020 realizovať 
komplexná a rozsiahla dohoda platná pre 
všetkých. EÚ sa bude naďalej aktívne 
zapájať do tohto procesu aj do diskusií 
o tom, ako preklenúť rozdiel v súčasných 
záväzkoch na zníženie emisií medzi 
vyspelými a rozvojovými krajinami, 
a diskusií o opatreniach potrebných na 
udržanie trendu znižovania emisií 
zlučiteľného s cieľom 2 °C. Nadväzné 
kroky po samite RIO+20 by mali takisto 
prispieť k znižovaniu emisií skleníkových 
plynov, a tým podporovať boj proti zmene 
klímy. EÚ by mala zároveň pokračovať 
v ďalšom prehlbovaní partnerstva so 
strategickými partnermi v oblasti zmeny 
klímy a prijať ďalšie opatrenia na 
začleňovanie aspektov životného prostredia 
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a klímy do svojej rozvojovej politiky. a klímy do svojej vonkajšej politiky
vrátane svojich obchodných a rozvojových 
politík, a to v duchu reciprocity a 
vzájomného prospechu.

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 69

Návrh rozhodnutia
Príloha – odsek 98

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

98. EÚ by mala využiť svoju pozíciu 
jedného z najväčších trhov na svete aj na 
presadzovanie politík a prístupov, ktoré 
znižujú tlak na celosvetovú základňu 
prírodných zdrojov. To možno dosiahnuť 
zmenou modelov spotreby a výroby, ako aj 
tým, aby politiky v oblasti obchodu 
a vnútorného trhu podporovali dosiahnutie 
cieľov v oblasti životného prostredia 
a klímy a poskytovali ostatným krajinám 
stimuly, aby aktualizovali a presadzovali 
svoje environmentálne regulačné rámce 
a normy. EÚ bude naďalej podporovať 
trvalo udržateľný rozvoj prostredníctvom 
rokovaní a uplatňovaním cielených 
ustanovení vo svojich medzinárodných 
obchodných dohodách a mala by zvážiť 
ďalšie možnosti politiky na zníženie 
vplyvu spotreby EÚ na životné prostredie 
v krajinách mimo EÚ. Príkladom takejto 
možnosti politiky sú dvojstranné 
partnerstvá pre presadzovanie práva, 
správu a obchod v lesnom hospodárstve 
(FLEGT), ktoré stanovujú rámec na 
zabezpečenie toho, že na trh EÚ sa 
z partnerských krajín dostane výlučne 
legálne vyťažené drevo.

98. EÚ by mala využiť svoju pozíciu 
jedného z najväčších trhov na svete aj na 
presadzovanie politík a prístupov, ktoré 
znižujú tlak na celosvetovú základňu 
prírodných zdrojov. To možno dosiahnuť 
zmenou modelov spotreby a výroby, ako aj 
tým, že politiky v oblasti obchodu 
a vnútorného trhu budú podporovať
dosiahnutie cieľov v oblasti životného 
prostredia a klímy a v snahe o reciprocitu
poskytovať ostatným krajinám stimuly, aby 
aktualizovali a presadzovali svoje 
environmentálne regulačné rámce a normy.
S cieľom zachovať environmentálnu 
integritu európskych mechanizmov, 
zabezpečiť lojálnu hospodársku súťaž, 
zabrániť úniku uhlíka a delokalizácii 
európskych podnikov by sa malo 
pokračovať v úvahách o vytvorení 
mechanizmus započítavania uhlíka, ktorý 
by bol v súlade s pravidlami WTO. EÚ 
bude naďalej podporovať trvalo udržateľný 
rozvoj prostredníctvom rokovaní a 
uplatňovaním cielených ustanovení vo 
svojich medzinárodných obchodných 
dohodách a mala by zvážiť ďalšie možnosti 
politiky na zníženie vplyvu spotreby 
a využívania zdrojov v EÚ na životné 
prostredie v krajinách mimo EÚ. 
Príkladom takejto možnosti politiky sú 
dvojstranné partnerstvá pre presadzovanie 
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práva, správu a obchod v lesnom 
hospodárstve (FLEGT), ktoré stanovujú 
rámec na zabezpečenie toho, že na trh EÚ 
sa z partnerských krajín dostane výlučne 
legálne vyťažené drevo. Vo všeobecnosti 
sa Únia bude snažiť zlepšiť aspekty 
spojené s povinnosťou náležitej 
starostlivosti o všetky zásobovacie reťazce. 

Or. fr

Odôvodnenie

Prípady porušovania hospodárskej súťaže a riziká environmentálneho dampingu sú stále 
častejšie a poškodzujú podniky a pracovníkov na území Európskej únie, ktorí musia 
dodržiavať prísnejšie normy. Mechanizmus započítavania uhlíka by umožnil bojovať proti 
riziku presunu emisií CO2 do tretích krajín.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 70

Návrh rozhodnutia
Príloha – odsek 100 – pododsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) pracovať na účinnejšej štruktúre OSN 
pre trvalo udržateľný rozvoj posilňovaním 
Programu OSN pre životné prostredie 
(UNEP) v súlade so závermi samitu 
RIO+20 a súčasne pokračovať v úsilí 
o povýšenie štatútu UNEP na agentúru 
OSN a podporovať prebiehajúce snahy 
o lepšiu súčinnosť medzi mnohostrannými 
dohodami týkajúcimi sa životného 
prostredia,

b) pracovať na účinnejšej štruktúre OSN 
pre trvalo udržateľný rozvoj posilňovaním 
Programu OSN pre životné prostredie 
(UNEP) na základe výsledkov samitu 
RIO+20 a usilovať o všeobecné 
pristúpenie všetkých štátov OSN 
k Riadiacej rade UNEP, pričom treba 
zvýšiť jej finančné zdroje, kapacitu 
a zvýšiť počet regionálnych pobočiek, a 
súčasne pokračovať v úsilí o povýšenie 
štatútu UNEP na agentúru OSN 
a podporovať prebiehajúce snahy o lepšiu 
súčinnosť medzi mnohostrannými 
dohodami týkajúcimi sa životného 
prostredia,

Or. fr
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 71

Návrh rozhodnutia
Príloha – odsek 100 – pododsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

d) strategickejšie sa angažovať s 
partnerskými krajinami. Súčasťou toho by 
malo byť zameranie sa na spoluprácu: so 
strategickými partnermi na podporu 
osvedčených postupov v domácej politike 
a právnych predpisov v oblasti životného 
prostredia a na zbližovanie 
pri mnohostranných rokovaniach 
o životnom prostredí, s krajinami, na ktoré 
sa vzťahuje európska susedská politika, na 
zabezpečenie postupnej aproximácie 
s hlavnou politikou a právnymi predpismi 
v oblasti životného prostredia a na 
posilnenie spolupráce pri riešení 
regionálnych problémov v oblasti 
životného prostredia a zmeny klímy, 
s rozvojovými krajinami na podporu ich 
úsilia o ochranu životného prostredia, boj 
proti zmene klímy 
a zmierňovanie dôsledkov prírodných 
katastrof, ako aj o plnenie medzinárodných 
záväzkov v oblasti životného prostredia 
ako príspevku k znižovaniu chudoby a k 
trvalo udržateľnému rozvoju,

d) strategickejšie sa angažovať s 
partnerskými krajinami. Súčasťou toho by 
malo byť zameranie sa na spoluprácu: i) so 
strategickými partnermi na podporu 
osvedčených postupov v domácej politike 
a právnych predpisov v oblasti životného 
prostredia a na zbližovanie 
pri mnohostranných rokovaniach 
o životnom prostredí, ii) s krajinami, na 
ktoré sa vzťahuje európska susedská 
politika, na zabezpečenie postupnej 
aproximácie s hlavnou politikou 
a právnymi predpismi v oblasti životného 
prostredia a na posilnenie spolupráce, 
poskytovania informácií a kapacít pri 
riešení regionálnych problémov v oblasti 
životného prostredia a zmeny klímy, iii)
s rozvojovými krajinami na podporu ich 
úsilia o ochranu životného prostredia, boj 
proti zmene klímy 
a zmierňovanie dôsledkov prírodných 
katastrof, ako aj o plnenie medzinárodných 
záväzkov v oblasti životného prostredia 
ako príspevku k znižovaniu chudoby a k 
trvalo udržateľnému rozvoju, iv) na 
vytvorenie desaťročného rámca pre 
plánovanie v oblasti udržateľných 
spôsobov spotreby a výroby, ktorý bol 
prijatý na konferencii Rio +20; 

Or. fr
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 72

Návrh rozhodnutia
Príloha – odsek 100 – pododsek 2 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

e) zapojiť sa do mnohostranných procesov 
v oblasti životného prostredia vrátane 
UNFCCC, DBD a dohovorov týkajúcich sa 
chemických látok, ako aj do ďalších 
príslušných fór, ako sú Medzinárodná 
organizácia civilného letectva 
a Medzinárodná námorná organizácia, 
ucelenejším, proaktívnejším a účinnejším 
spôsobom s cieľom zabezpečiť splnenie 
záväzkov pre rok 2020 na úrovni EÚ a na 
celosvetovej úrovni a dohodnúť sa na 
medzinárodných opatreniach, ktoré majú 
byť prijaté po roku 2020, 

e) zapojiť sa do mnohostranných procesov 
v oblasti životného prostredia vrátane 
UNFCCC, DBD, rôznych medzivládnych 
dohôd týkajúcich sa zachovania divokej 
fauny a biotopov na celosvetovej úrovni
a dohovorov týkajúcich sa chemických 
látok, ako aj do ďalších príslušných fór, 
ako sú Medzinárodná organizácia civilného 
letectva a Medzinárodná námorná 
organizácia, ucelenejším, proaktívnejším 
a účinnejším spôsobom s cieľom 
zabezpečiť splnenie záväzkov pre rok 2020 
na úrovni EÚ a na celosvetovej úrovni 
a dohodnúť sa na medzinárodných 
opatreniach, ktoré majú byť prijaté po roku 
2020,

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 73

Návrh rozhodnutia
Príloha – odsek 100 – pododsek 2 – písmeno ga (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

ga) prijať obchodnú stratégiu založenú na 
reciprocite v oblasti environmentálnych 
noriem na viacstrannom (WTO), ako aj 
dvojstrannom základe v rámci dohôd 
o voľnom obchode s rôznymi tretími 
krajinami, ktorá bude rešpektovať ich 
úroveň rozvoja; 

Or. fr
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 74

Návrh rozhodnutia
Príloha – odsek 100 – pododsek 2 – písmeno ab (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

gb) zabezpečiť aktívnu účasť občanov 
a organizácií občianskej spoločnosti, ktoré 
pracujú v prospech udržateľného rozvoja 
na celosvetovej úrovni v súlade 
s vyhlásením z Ria +201, a zlepšiť 
riadenie v oblasti životného prostredia 
podporovaním rozvoja regionálnych 
a vnútroštátnych iniciatív;
_______________
1 V súlade s odsekom 88 písm. h) 
vyhlásenia z Ria +20.

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 75

Návrh rozhodnutia
Príloha – odsek 102

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

102. Medzi ukazovatele používané na 
sledovanie pokroku dosiahnutého pri 
plnení prioritných cieľov programu patria 
ukazovatele, ktoré EEA používa na 
sledovanie stavu životného prostredia, 
a ukazovatele používané na sledovanie 
plnenia existujúcich cieľov a vykonávania 
právnych predpisov v oblasti životného 
prostredia a klímy, vrátane cieľov pre 
klímu a energetiku, biodiverzitu 
a míľnikov týkajúcich sa účinného 
využívania zdrojov. Doplnkové 
ukazovatele na meranie celkového pokroku 
dosiahnutého pri prechode smerom 
na európske hospodárstvo a spoločnosť 
účinne využívajúce zdroje a jeho prínosu 
k prosperite a blahobytu budú vypracované 

102. Medzi ukazovatele používané na 
sledovanie pokroku dosiahnutého pri 
plnení prioritných cieľov programu patria 
ukazovatele, ktoré EEA používa na 
sledovanie stavu životného prostredia, 
a ukazovatele používané na sledovanie 
plnenia existujúcich cieľov a vykonávania 
právnych predpisov v oblasti životného 
prostredia a klímy, vrátane cieľov pre 
klímu a energetiku, biodiverzitu 
a míľnikov týkajúcich sa účinného 
využívania zdrojov. V rámci platných 
európskych štatistických pravidiel by sa 
mal dosiahnuť pokrok v oblasti poznatkov 
a harmonizácie údajov týkajúcich sa 
produkcie a spracovania odpadu. 
Doplnkové ukazovatele na meranie 
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v spolupráci so zainteresovanými stranami 
v rámci plánu pre Európu efektívne 
využívajúcu zdroje. 

celkového pokroku dosiahnutého pri 
prechode smerom na európske 
hospodárstvo a spoločnosť účinne 
využívajúce zdroje a jeho prínosu 
k prosperite a blahobytu budú vypracované 
v spolupráci so zainteresovanými stranami 
v rámci plánu pre Európu efektívne 
využívajúcu zdroje a v spoločnom rámci 
pre uplatňovanie stratégie v oblasti 
biodiverzity do roku 2020. 

Or. fr
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Predchádzajúci európsky akčný program pre životné prostredie skončil koncom júla 2012. Je 
najvyšší čas dohodnúť sa na novom všeobecnom rámci do roku 2020 a navrhnúť ambiciózny 
a perspektívny výhľad do roku 2050 v súlade s dynamikou prijatou na konferencii Rio +20. 

Samotný názov programu „Dobrý život v rámci možností našej planéty“ vyvoláva filozofickú 
úvahu o vzťahu človeka k prírode a potrebe zosúladiť, v rámci pojmu udržateľný rozvoj, 
hospodársku činnosť a ochranou životného prostredia. Ide teda o to, aby sa prekročila slepá 
túžba po živote a uprednostnila etika zodpovednosti, ktorá by sa dala zhrnúť do úslovia, podľa 
ktorého „sme nezdedili zem od našich predkov, ale požičiavame si ju od našich detí“.  

Tieto myšlienky sú už obsiahnuté v Svetovej charte o prírode z roku 1982, ale treba 
poznamenať, že o 30 rokov neskôr stále existujú veľké výzvy v oblasti tlaku na prírodné 
zdroje, zhoršovania ekosystémov, spotreby energie, znečisťovania, odpadu, ohrozenia zdravia 
alebo tiež zmeny klímy. Zároveň však stojíme pred hlavnou výzvou zachovať alebo zlepšiť 
životné podmienky jednotlivcov v Európe a vo svete. Ako teda môžeme byť strážcami 
planéty a zároveň tvorcovia bohatstva? 

Zdôrazňovať politiku v oblasti životného prostredia v čase hospodárskej krízy a odriekania by 
sa mohlo zdať veľmi ťažké, pretože by to mohlo vyzerať ako druhoradá priorita alebo tiež ako 
obmedzenie a prekážka pre hospodársky rast a zamestnanosť. Zdá sa, že je rozumnejšie 
nahradiť túto krátkozrakú a pomýlenú predstavu účinnou kombináciou environmentálnej 
problematiky s hospodárskymi a priemyselnými záležitosťami a zapojiť všetky subjekty do
novátorského postupu, ktorý prináša pokrok. 

Činnosť v prospech životného prostredia si vyžaduje veľmi vysoké náklady – rovnako, ako 
ich vyžaduje aj nečinnosť – ale prináša aj výhody, ktoré sa nemôžu ignorovať ani v oblasti 
verejných financií a nemôžu ich ignorovať ani súkromní investori. To je dôvodom, prečo 
environmentálne záležitosti nesmú byť viac premennou veličinou v rámci úprav, ale musia 
byť včas začlenené do jednotlivých sektorových politík. 

Celkový systém navrhnutý v rámci 7. environmentálneho akčného programu môže súčasne 
poslúžiť ako veľký environmentálny manifest Európskej únie určený jej občanom a ostatnému 
svetu a ako ustanovujúci akt pre novú európsku ekologickú dohodu (new deal) do roku 2020, 
ktorá prináša ekologickejší rast a vytvára pracovné príležitosti.  

Myšlienku ekologického rastu, ktorú podporilo vyhlásenie OECD z roku 2009, nepriniesol 
niektorý z politických prúdov a môže sa stať predmetom širokého konsenzu. Je založená na 
hospodárstve, ktoré využíva menej energie a surovín alebo ich využíva lepšie, ktoré vyrába 
a spotrebúva inteligentným spôsobom vyhýbajúc sa plytvaniu a ktoré kontroluje vypúšťanie 
emisií a odpad, čím znižuje tlak na životné prostredie. Nie je synonymom poklesu, ale práve 
naopak, zameriava sa na účinné využívanie zdrojov, inováciu a konkurencieschopnosť 
podnikov. 

Na dosiahnutie tohto ekologického rastu sa v siedmom environmentálnom akčnom programe 
vyžaduje, aby sa vyvinulo veľké úsilie. Je potrebné, aby sa toto úsilie chápalo. Neustály vývoj 
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a zložitosť právnych predpisov v oblasti životného prostredia, spletitosť či prekrývanie 
noriem spôsobujú právnu neistotu, ťažkosti s pochopením a obavy podnikov, orgánov 
verejnej správy na všetkých úrovniach a jednotlivcov. Vedie to aj k významným rozdielom 
medzi jednotlivými členskými štátmi aj v rámci členských štátov, k administratívnej záťaži a 
rozporom vo výklade a judikatúre. Po prijatí záväzkov na európskej a medzinárodnej úrovni, 
sa niekedy k tomu pridáva aj chýbajúca politická vôľa. 

V roku 2011 životné prostredie predstavovalo v EÚ oblasť s najvyšším počtom zistených 
porušení práva Spoločenstva (299), pričom išlo o 17 % všetkých prípadov porušenia, a začalo 
sa 114 nových konaní vo veci porušenia právnych predpisov. Ide o porušenia, ktoré sú 
z finančného a ľudského hľadiska veľmi drahé.

Z tohto dôvodu treba v záujme lepšieho prijímania a uplatňovania európskych 
environmentálnych právnych predpisov vychádzať zo solídnej základne vedeckých 
poznatkov, snažiť sa o súlad a zjednodušenie, ale tiež dodržiavať zásady inteligentnej 
regulácie založenej na posúdení vplyvu, vyhodnotení existujúcich politík (tzv. skúška 
spôsobilosti) a preskúmaní vplyvu na konkurencieschopnosť. 

Kontrola vykonávania týchto právnych predpisov sa musí výrazne posilniť v celej EÚ 
prostredníctvom zosúladenia vnútroštátnych systémov environmentálnych inšpekcií, väčšieho 
začlenenia miestnych a regionálnych orgánov a naplánovaním podpory Spoločenstva 
v prípade potreby.  S cieľom zabezpečiť konkrétne výsledky v teréne treba zlepšiť využívanie 
a účinnosť európskeho financovania v oblasti životného prostredia. 

Okrem toho treba venovať veľkú pozornosť komunikácii o environmentálnej politike Únie. Je 
potrebné zintenzívniť pedagogickú činnosť zameranú na orgány verejnej správy na všetkých 
úrovniach, podnikateľov, investorov a tiež občanov, aby dokázali lepšie chápať a predvídať 
rozhodnutia EÚ týkajúce sa životného prostredia. Zlepší sa tým vykonávanie európskych 
právnych predpisov. Tým sa navyše posilní pocit zodpovednosti a Európania budú pyšní na 
to, že chránia prírodné bohatstvo a zlepšujú stav životného prostredia na svojom kontinente a 
vo svete. 
Siedmy environmentálny akčný program by mal vyslať silný politický signál EÚ ostatným 
krajinám sveta a prispieť k zavedeniu medzinárodného riadenia v oblasti životného prostredia, 
ktoré presahuje rámec finančnej solidarity. EÚ musí presadiť, aby sa tretie krajiny podľa jej 
vzoru angažovali v oblasti životného prostredia a klímy. 

EÚ nemôže byť v úsilí, ktoré vynakladá na medzinárodnej úrovni, osamotená a musí mať
možnosť spoľahnúť sa na dôveryhodných partnerov. Jej diplomacia v oblasti životného 
prostredia sa teda musí vyhnúť naivnému prístupu v obchodných otázkach a zároveň 
dodržiavať zásady WTO. EÚ preto musí lepšie vymedziť podmienky prístupu na svoj trh a 
otvoriť ho iba vtedy, ak tretie krajiny chránia životné prostredie a znižujú emisie 
skleníkových plynov a ak európske podniky nie sú znevýhodňované nekalou hospodárskou 
súťažou. V dôsledku toho EÚ musí zvýšiť úsilie v boji proti environmentálnemu dampingu a 
únikom uhlíka. Európski podnikatelia by nepovažovali za správne, keby sa EÚ uspokojila s 
jednostrannými záväzkami a odrádzalo by ich to od ich činností na území Únie. 

Environmentálne záležitosti sú otázkou zodpovednosti pre EÚ, tretie krajiny a najmä 
jednotlivcov. Siedmy environmentálny akčný program musí európskych občanov postaviť do 



PR\928464SK.doc 57/57 PE506.123v01-00

SK

centra tejto problematiky. Musí ich vzdelávať, informovať, školiť, posilňovať ich každodennú 
angažovanosť, podporovať ich občianske aktivity, ale aj ich prístup k spravodlivosti v 
záležitostiach životného prostredia - to sú ciele, o ktoré musí nový európsky program taktiež 
usilovať. Je ešte lepšia príležitosť rozvíjať občiansku uvedomelosť v oblasti životného 
prostredia ako v roku 2013, ktorý je európskym rokom občianstva? 


