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Pozmeňujúci návrh 1
Vittorio Prodi

Návrh stanoviska
Odôvodnenie A

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

A. keďže treba pripomenúť, že 
biohospodárstvo predstavuje významné 
odvetvie vnútorného trhu, ktoré ponúka 
dodatočné výhody ako udržateľnosť, 
konkurencieschopnosť a zníženie závislosti 
od dovozu energií a surovín;

A. keďže treba pripomenúť, že 
biohospodárstvo predstavuje rámec 
zahŕňajúci mnohé oblasti, zameraný na 
udržateľnosť, konkurencieschopnosť a 
zníženie závislosti od dovozu energií a 
surovín; v konečnom dôsledku vytvára 
uzavretý cyklus a hospodárstvo odolnejšie 
voči zmene klímy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2
Marita Ulvskog

Návrh stanoviska
Odôvodnenie A

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

A. keďže treba pripomenúť, že 
biohospodárstvo predstavuje významné 
odvetvie vnútorného trhu, ktoré ponúka 
dodatočné výhody ako udržateľnosť, 
konkurencieschopnosť a zníženie závislosti 
od dovozu energií a surovín;

A. keďže treba pripomenúť, že 
biohospodárstvo predstavuje významný 
faktor prínosu z hľadiska plnenia 
environmentálnych požiadaviek Európy 
pre udržateľnú budúcnosť a ponúka 
dodatočné výhody ako silnejší vnútorný 
trh, lepšiu konkurencieschopnosť a 
zníženie závislosti od dovozu energií a 
surovín.

Or. sv

Pozmeňujúci návrh 3
Fiona Hall
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Návrh stanoviska
Odôvodnenie A

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

A. keďže treba pripomenúť, že 
biohospodárstvo predstavuje významné 
odvetvie vnútorného trhu, ktoré ponúka 
dodatočné výhody ako udržateľnosť, 
konkurencieschopnosť a zníženie závislosti 
od dovozu energií a surovín;

A. keďže treba pripomenúť, že 
biohospodárstvo predstavuje významné 
odvetvie vnútorného trhu, ktoré ponúka 
značné výhody ako udržateľnosť, 
konkurencieschopnosť, vytváranie 
pracovných miest a zníženie závislosti od 
dovozu energií a surovín;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 4
Eija-Riitta Korhola

Návrh stanoviska
Odôvodnenie A

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

A. keďže treba pripomenúť, že 
biohospodárstvo predstavuje významné 
odvetvie vnútorného trhu, ktoré ponúka 
dodatočné výhody ako udržateľnosť, 
konkurencieschopnosť a zníženie závislosti 
od dovozu energií a surovín;

A. keďže treba pripomenúť, že 
biohospodárstvo predstavuje významné 
odvetvie vnútorného trhu, ktoré ponúka
dodatočné výhody ako nízke emisie 
uhlíka, udržateľnosť, 
konkurencieschopnosť a zníženie závislosti 
od dovozu energií a surovín;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 5
Holger Krahmer

Návrh stanoviska
Odôvodnenie Aa (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Aa. keďže biohospodárstvo musí riešiť 
existujúce konflikty týkajúce sa 
stanovených cieľov, napríklad pokiaľ ide 
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o biomasu, po ktorej je zároveň dopyt ako 
po zdroji potravy, suroviny a energiu, a 
súvisiace očakávania preto musia ostať 
reálne;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 6
Vittorio Prodi

Návrh stanoviska
Odôvodnenie Aa (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Aa. keďže okrem moderného 
biologického výskumu môže 
biohospodárstvo vychádzať aj z 
tradičných znalostí a know-how;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek -1 (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

-1. víta podporu Komisie pre radikálnu 
zmenu prístupu EÚ k výrobe, spotrebe, 
spracovaniu, skladovaniu, recyklovaniu a 
likvidácii biologických zdrojov; je 
presvedčený, že biohospodárstvo v Európe 
môže prispieť ku konkurencieschopnosti 
európskeho priemyslu a vytvárať 
príležitosti pre vznik pracovných miest a 
obchodu, najmä pre rozvoj vidieka a 
pobrežia, ale iba vtedy, ak prebieha v 
rámci takých parametrov, ako sú účinné 
využívanie zdrojov a udržateľnosť;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 8
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek -1a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

-1a. zdôrazňuje, že biomasa podporuje aj 
širokú škálu funkcií verejných služieb, 
ktoré by sa mali zachovať, aby sa 
zabezpečilo, že sa v spoločnosti budú aj 
naďalej poskytovať základné služby, ktoré 
trh neodmeňuje: poľnohospodárstvo a 
lesníctvo, poľnohospodárska pôda a lesná 
biodiverzita, kvalita a dostupnosť vody, 
funkčnosť pôdy, stabilita klímy, kvalita 
ovzdušia, odolnosť voči záplavám a 
požiarom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 9
Eija-Riitta Korhola

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. je presvedčený, že nedostatok 
koordinácie obmedzuje využívanie synergií 
a úspor z rozsahu, pokiaľ ide o 
biohospodárstvo v Únii; zdôrazňuje, že 
prínosom zo strany EÚ môže byť 
podporovanie a uľahčovanie spolupráce 
prostredníctvom informačných sietí a 
programov finančnej podpory; domnieva 
sa však, že sa nevyžaduje prístup zhora 
nadol, pretože biohospodárstvo sa bude 
rozvíjať pomocou integrovaného prístupu 

1. je presvedčený, že nedostatok 
koordinácie obmedzuje využívanie synergií 
a úspor z rozsahu, pokiaľ ide o 
biohospodárstvo v Únii; zdôrazňuje, že 
prínosom zo strany EÚ môže byť 
podporovanie a uľahčovanie spolupráce 
prostredníctvom informačných sietí a 
programov finančnej podpory; domnieva 
sa, že spolu s konkrétnymi cieľmi na 
zvýšenie podielu obnoviteľných 
prírodných zdrojov používaných pri 
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na všetkých úrovniach, na miestnej úrovni 
a úrovni členských štátov a Únie;

výrobe a spotrebe tovaru sa
biohospodárstvo bude rozvíjať pomocou 
integrovaného prístupu na všetkých 
úrovniach, na miestnej úrovni a úrovni 
členských štátov a Únie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 10
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. je presvedčený, že nedostatok 
koordinácie obmedzuje využívanie synergií 
a úspor z rozsahu, pokiaľ ide o 
biohospodárstvo v Únii; zdôrazňuje, že 
prínosom zo strany EÚ môže byť 
podporovanie a uľahčovanie spolupráce 
prostredníctvom informačných sietí a 
programov finančnej podpory; domnieva 
sa však, že sa nevyžaduje prístup zhora 
nadol, pretože biohospodárstvo sa bude 
rozvíjať pomocou integrovaného prístupu 
na všetkých úrovniach, na miestnej 
úrovni a úrovni členských štátov a Únie;

1. je presvedčený, že nedostatok 
koordinácie obmedzuje využívanie 
synergií, pokiaľ ide o biohospodárstvo v 
Únii; zdôrazňuje, že prínosom zo strany 
EÚ môže byť poskytnutie jasného 
politického rámca, podporovanie a 
uľahčovanie spolupráce prostredníctvom 
informačných sietí a programov finančnej 
podpory;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 11
Eija-Riitta Korhola

Návrh stanoviska
Odsek 1a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. podporuje Komisiu, aby zabezpečila 
akceptovateľnosť používania biomasy a 
dostupnosť biomasy na zabezpečenie 
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prevádzkových podmienok existujúceho 
biologického priemyslu, teda založenie 
budúceho biohospodárstva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 12
Jolanta Emilia Hibner

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. víta v tejto súvislosti nedávne oznámenie 
Komisie o otvorení monitorovacieho 
strediska pre biohospodárstvo s cieľom 
sledovať regionálne, národné a európske 
politiky v tejto oblasti, ako aj jej 
požiadavku týkajúcu sa vstupu odborníkov 
do európskeho panela pre 
biohospodárstvo;

2. víta v tejto súvislosti nedávne oznámenie 
Komisie o otvorení monitorovacieho 
strediska pre biohospodárstvo s cieľom 
sledovať regionálne, národné a európske 
politiky v tejto oblasti, ako aj zriadenie 
stáleho panela odborníkov na 
biohospodárstvo s cieľom prispieť k 
zvýšeniu synergií a súdržnosti medzi 
politikami, iniciatívami a hospodárskymi 
odvetviami, ktoré sa týkajú 
biohospodárstva na úrovni EÚ, ktoré by 
boli prepojené s existujúcimi 
mechanizmami;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 13
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. víta v tejto súvislosti nedávne oznámenie 
Komisie o otvorení monitorovacieho 
strediska pre biohospodárstvo s cieľom 
sledovať regionálne, národné a európske 
politiky v tejto oblasti, ako aj jej 

2. víta v tejto súvislosti nedávne oznámenie 
Komisie o otvorení monitorovacieho 
strediska pre biohospodárstvo s cieľom 
sledovať regionálne, národné a európske 
politiky v tejto oblasti, ako aj jej 
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požiadavku týkajúcu sa vstupu odborníkov 
do európskeho panela pre biohospodárstvo;

požiadavku týkajúcu sa vstupu odborníkov 
do európskeho panela pre biohospodárstvo;
domnieva sa, že jednou z tém, ktoré by sa 
mali bezodkladne preskúmať, je 
udržateľná dodávka biomasy a dopyt po 
nej súvisiace so segmentmi 
biohospodárstva s vysokou hodnotou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 14
Lambert van Nistelrooij

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. je presvedčený, že na úrovni Únie je 
potrebné vytvoriť väčšie synergie a 
vzájomné dopĺňanie sa s inými oblasťami 
politík a programov, najmä s programom 
Horizont 2020 a SPP;

3. je presvedčený, že na úrovni Únie je 
potrebné vytvoriť väčšie synergie a 
vzájomné dopĺňanie sa s inými oblasťami 
politík a programov, najmä s programom 
Horizont 2020, EFRR a SPP; žiada 
Komisiu, aby vypracovala integrovaný 
prístup k biohospodárstvu založený na
stratégii financovania z viacerých zdrojov 
a vyžadujúci takúto stratégiu na 
regionálnej, vnútroštátnej a európskej 
úrovni (H2020, politika súdržnosti, SPP, 
energetika);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 15
Eija-Riitta Korhola

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. je presvedčený, že na úrovni Únie je 
potrebné vytvoriť väčšie synergie a 
vzájomné dopĺňanie sa s inými oblasťami

3. je presvedčený, že na úrovni Únie je 
potrebné vytvoriť väčšie synergie a 
podporu prostredníctvom iných oblastí
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politík a programov, najmä s programom 
Horizont 2020 a SPP,;

politík a programov, najmä s programom 
Efektívne využívanie zdrojov, Horizont 
2020 a SPP; zastáva názor, že EÚ by mala 
podporovať nízkouhlíkové 
biohospodárstvo aj na medzinárodnej 
úrovni, najmä v procesoch Rio+20 a 
Rámcového dohovoru OSN o zmene 
klímy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 16
Vittorio Prodi

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. je presvedčený, že na úrovni Únie je 
potrebné vytvoriť väčšie synergie a 
vzájomné dopĺňanie sa s inými oblasťami 
politík a programov, najmä s programom 
Horizont 2020 a SPP;

3. je presvedčený, že na úrovni Únie je 
potrebné vytvoriť väčšie synergie a 
vzájomné dopĺňanie sa s inými oblasťami 
politík a programov, najmä s programom 
Horizont 2020, SPP, stratégiou EÚ pre 
biopalivá, stratégiou pre suroviny a 
rámcovou smernicou o odpadoch;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 17
Britta Thomsen

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. je presvedčený, že na úrovni Únie je 
potrebné vytvoriť väčšie synergie a 
vzájomné dopĺňanie sa s inými oblasťami 
politík a programov, najmä s programom 
Horizont 2020 a SPP,;

3. je presvedčený, že na úrovni Únie je 
potrebné vytvoriť väčšie synergie a 
vzájomné dopĺňanie sa s inými oblasťami 
politík a programov, najmä s programom 
Horizont 2020, štrukturálnou a kohéznou 
politikou a SPP;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 18
Vittorio Prodi

Návrh stanoviska
Odsek 3a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3a. zdôrazňuje význam vidieckych oblastí 
a úlohu, ktorú môžu zohrávať pri rozvoji 
udržateľného biohospodárstva, najmä 
pokiaľ ide o rezíduá pre biorafinérie 
krmív a/alebo (postupnú) konverziu 
rastlín z biomasy na plyn; v tomto 
kontexte navrhuje, aby sa podporovali 
opatrenia na úrovni celého spoločenstva s 
cieľom odstrániť znečistenie pôdy tým, že 
sa prispeje k produkcii energetických 
plodín; pripomína význam koordinácie 
systému zberu odpadu pre vidiecke aj 
mestské oblasti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 19
Vittorio Prodi

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. víta zámer preklenúť priepasť medzi 
výskumom a inováciami v rámci programu 
Horizont 2020 a odbúrať prekážky 
interdisciplinárneho výskumu a spoločných 
programov vzhľadom na širokú škálu 
konečných produktov biohospodárstva, t.j. 
energie a priemyselných výrobkov;

4. víta zámer preklenúť priepasť medzi 
výskumom a inováciami v rámci programu 
Horizont 2020 a odbúrať prekážky 
interdisciplinárneho výskumu a spoločných 
programov vzhľadom na širokú škálu 
konečných produktov biohospodárstva, t.j. 
energie a priemyselných výrobkov, a 
technológií, ktoré sa majú použiť;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 20
Marita Ulvskog

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. domnieva sa, že na to, aby boli
biohospodárske zdroje dlhodobo úspešné, 
musia si vzájomne konkurovať v oblasti 
cien aj kvality za normálnych trhových 
podmienok; víta prebiehajúcu revíziu 
právnych predpisov Únie týkajúcich sa 
biopaliva s cieľom zabezpečiť, aby sa pri 
stanovovaní a posudzovaní cieľov vzali do 
úvahy emisie skleníkových plynov 
spôsobené nepriamou zmenou využívania 
pôdy;

5. domnieva sa, že biohospodárske zdroje 
si nemôžu vzájomne konkurovať v oblasti 
cien ani kvality, pokiaľ fosílne palivá 
budú aj naďalej dotované a zdaňovanie 
energie bude pre obnoviteľné alternatívy 
predstavovať nevýhodu; víta prebiehajúcu 
revíziu právnych predpisov Únie 
týkajúcich sa biopaliva s cieľom 
zabezpečiť, aby sa pri stanovovaní a 
posudzovaní cieľov vzali do úvahy emisie 
skleníkových plynov spôsobené nepriamou 
zmenou využívania pôdy; domnieva sa, že 
na podporu trhu s pokročilejšími 
biopalivami a na a zníženie negatívneho 
vplyvu nepriameho využívania pôdy môže 
byť potrebná nová politika zahŕňajúca
okrem iného upravené trhové stimuly;

Or. sv

Pozmeňujúci návrh 21
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. domnieva sa, že na to, aby boli 
biohospodárske zdroje dlhodobo úspešné, 
musia si vzájomne konkurovať v oblasti 
cien aj kvality za normálnych trhových 
podmienok; víta prebiehajúcu revíziu 
právnych predpisov Únie týkajúcich sa 
biopaliva s cieľom zabezpečiť, aby sa pri 
stanovovaní a posudzovaní cieľov vzali do 
úvahy emisie skleníkových plynov 

5. domnieva sa, že na to, aby boli 
biohospodárske zdroje dlhodobo úspešné, 
musia sa využívať udržateľným 
spôsobom; okrem toho je tiež dôležité 
zabezpečiť, aby nové využívanie biomasy 
neohrozilo produkciu a bezpečnosť 
potravín, a to nielen v Únii, ale aj v 
rozvojových krajinách, a aby neviedlo k 
neudržateľnej zmene využívania pôdy či 
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spôsobené nepriamou zmenou využívania 
pôdy;

k zaberaniu pôdy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 22
Jolanta Emilia Hibner

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. domnieva sa, že na to, aby boli 
biohospodárske zdroje dlhodobo úspešné, 
musia si vzájomne konkurovať v oblasti 
cien aj kvality za normálnych trhových 
podmienok; víta prebiehajúcu revíziu 
právnych predpisov Únie týkajúcich sa 
biopaliva s cieľom zabezpečiť, aby sa pri 
stanovovaní a posudzovaní cieľov vzali do 
úvahy emisie skleníkových plynov 
spôsobené nepriamou zmenou využívania 
pôdy;

5. domnieva sa, že na to, aby boli 
biohospodárske zdroje dlhodobo úspešné, 
musia si vzájomne konkurovať v oblasti 
cien aj kvality za normálnych trhových 
podmienok; víta prebiehajúcu revíziu 
právnych predpisov Únie týkajúcich sa 
biopaliva s cieľom zabezpečiť, aby sa pri 
stanovovaní a posudzovaní cieľov vzali do 
úvahy emisie skleníkových plynov 
spôsobené nepriamou zmenou využívania 
pôdy a aby sa podporil rozvoj nových 
technológií, ktoré umožnia lepšie využívať 
suroviny ako odpad, rezíduá, 
lignocelulózový a celulózový materiál pri 
výrobe biopalív;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 23
Ismail Ertug

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. domnieva sa, že na to, aby boli 
biohospodárske zdroje dlhodobo úspešné, 
musia si vzájomne konkurovať v oblasti 
cien aj kvality za normálnych trhových 
podmienok; víta prebiehajúcu revíziu 
právnych predpisov Únie týkajúcich sa 
biopaliva s cieľom zabezpečiť, aby sa pri 

5. domnieva sa, že na to, aby boli 
biohospodárske zdroje dlhodobo úspešné, 
musia si vzájomne konkurovať v oblasti 
cien aj kvality za normálnych trhových 
podmienok; víta prebiehajúcu revíziu 
právnych predpisov Únie týkajúcich sa 
biopaliva s cieľom zabezpečiť, aby sa pri 
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stanovovaní a posudzovaní cieľov vzali do 
úvahy emisie skleníkových plynov 
spôsobené nepriamou zmenou využívania 
pôdy;

stanovovaní a posudzovaní cieľov vzali do 
úvahy emisie skleníkových plynov 
spôsobené nepriamou zmenou využívania 
pôdy; domnieva sa, že by sa mal 
zohľadniť aj vplyv zdrojov bioenergie na 
ceny potravín;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 24
Alejo Vidal-Quadras

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. domnieva sa, že na to, aby boli 
biohospodárske zdroje dlhodobo úspešné, 
musia si vzájomne konkurovať v oblasti 
cien aj kvality za normálnych trhových 
podmienok; víta prebiehajúcu revíziu 
právnych predpisov Únie týkajúcich sa 
biopaliva s cieľom zabezpečiť, aby sa pri 
stanovovaní a posudzovaní cieľov vzali do 
úvahy emisie skleníkových plynov 
spôsobené nepriamou zmenou využívania 
pôdy;

5. domnieva sa, že na to, aby boli 
biohospodárske zdroje dlhodobo úspešné, 
musia si vzájomne konkurovať v oblasti 
cien aj kvality za normálnych trhových 
podmienok; víta prebiehajúcu revíziu 
právnych predpisov Únie týkajúcich sa 
biopaliva s cieľom zmierniť negatívny 
vplyv nepriamej zmeny využívania pôdy z 
hľadiska emisií skleníkových plynov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 25
Fiona Hall

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. domnieva sa, že na to, aby boli 
biohospodárske zdroje dlhodobo úspešné, 
musia si vzájomne konkurovať v oblasti 
cien aj kvality za normálnych trhových 
podmienok; víta prebiehajúcu revíziu 
právnych predpisov Únie týkajúcich sa 

5. domnieva sa, že na to, aby boli 
biohospodárske zdroje dlhodobo úspešné, 
musia si vzájomne konkurovať v oblasti 
cien aj kvality za normálnych trhových 
podmienok; víta prebiehajúcu revíziu 
právnych predpisov Únie týkajúcich sa 



AM\931802SK.doc 15/24 PE508.076v01-00

SK

biopaliva s cieľom zabezpečiť, aby sa pri 
stanovovaní a posudzovaní cieľov vzali do 
úvahy emisie skleníkových plynov 
spôsobené nepriamou zmenou využívania 
pôdy;

biopaliva s cieľom zabezpečiť, aby sa pri 
stanovovaní a posudzovaní cieľov 
prostredníctvom uplatňovania faktorov 
nepriamych zmien využívania pôdy pre 
konkrétnu surovinu vzali plne do úvahy 
emisie skleníkových plynov spôsobené 
nepriamou zmenou využívania pôdy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 26
Vittorio Prodi

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. domnieva sa, že na to, aby boli 
biohospodárske zdroje dlhodobo úspešné, 
musia si vzájomne konkurovať v oblasti 
cien aj kvality za normálnych trhových 
podmienok; víta prebiehajúcu revíziu 
právnych predpisov Únie týkajúcich sa 
biopaliva s cieľom zabezpečiť, aby sa pri 
stanovovaní a posudzovaní cieľov vzali do 
úvahy emisie skleníkových plynov 
spôsobené nepriamou zmenou využívania 
pôdy;

5. domnieva sa, že na to, aby boli 
biohospodárske zdroje dlhodobo úspešné, 
musia si vzájomne konkurovať v oblasti 
cien aj kvality za normálnych trhových 
podmienok; víta prebiehajúcu revíziu 
právnych predpisov Únie týkajúcich sa 
biopaliva s cieľom zabezpečiť, aby sa pri 
stanovovaní a posudzovaní cieľov vzali do 
úvahy emisie skleníkových plynov 
spôsobené nepriamou zmenou využívania 
pôdy, a žiada o stanovenie ukazovateľov 
udržateľnosti a noriem;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 27
Fiona Hall

Návrh stanoviska
Odsek 5a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5a. poznamenáva, že bioenergia má v 



PE508.076v01-00 16/24 AM\931802SK.doc

SK

súlade s očakávaniami členských štátov 
zabezpečiť do roku 2020 viac ako 50 % 
cieľov EÚ v oblasti obnoviteľných zdrojov 
energie; zdôrazňuje preto potrebu 
spoľahlivých kritérií udržateľnosti pre 
pevnú a plynnú biomasu; zdôrazňuje, že 
nadchádzajúci návrh Komisie o kritériách 
udržateľnosti biomasy musí zahŕňať 
správny výpočet emisií uhlíka s cieľom 
dosiahnuť skutočnú úsporu emisií 
skleníkových plynov; vyzýva Komisiu, aby 
tento návrh bezodkladne predložila;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 28
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 5a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5a. víta preto prebiehajúcu revíziu 
právnych predpisov Únie týkajúcich sa 
biopaliva s cieľom zabezpečiť, aby sa pri 
stanovovaní a ´výpočte cieľov vzali do 
úvahy emisie skleníkových plynov 
spôsobené nepriamymi zmenami
využívania pôdy; okrem toho navrhuje, 
aby sa do kritérií udržateľnosti pre 
biopalivá a biokvapaliny, uvedených 
v smernici o obnoviteľných zdrojoch 
energie, zahrnuli faktory nepriamych 
zmien využívania pôdy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 29
Fiona Hall

Návrh stanoviska
Odsek 5b (nový)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5b. zdôrazňuje význam a obrovský 
potenciál zdrojov a energetickej účinnosti; 
zdôrazňuje potrebu „produkovať viac s 
menším množstvom zdrojov“ s cieľom 
zachovať udržateľnosť biohospodárstva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 30
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. vyzýva priemyselné odvetvie, aby 
podnecovalo rozvoj biohospodárstva v 
Únii, a na základe toho žiada vytvoriť 
lepšie podnikateľského prostredie 
pomocou opatrení, ako sú napr. opatrenia 
na skrátenie času potrebného na uvedenie 
na trh, zosúlaďovanie výskumu a 
inovačných politík s potrebami osobitných 
sektorov, zlepšenie prístupu 
k prostriedkom financovania rizika, 
predovšetkým pre MSP, a podpora 
podnikania v tomto odvetví;

6. domnieva sa, že priemyselné odvetvie 
musí zohrávať dôležitú úlohu pre rozvoj 
biohospodárstva; je však presvedčený, že 
na úrovni Únie by sa mal vypracovať 
jasný regulačný rámec, ktorý by stanovil 
jednoznačné kritériá udržateľnosti s 
cieľom zabezpečiť, aby z investícií a úsilia 
v oblasti výskumu a inovácií mali úžitok 
tie sektory, v ktorých sa využívanie 
biomasy ukázalo ako účinnejšie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 31
Vittorio Prodi

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. vyzýva priemyselné odvetvie, aby 6. vyzýva priemyselné odvetvie, aby 
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podnecovalo rozvoj biohospodárstva v 
Únii, a na základe toho žiada vytvoriť 
lepšie podnikateľského prostredie 
pomocou opatrení, ako sú napr. opatrenia
na skrátenie času potrebného na uvedenie 
na trh, zosúlaďovanie výskumu a 
inovačných politík s potrebami osobitných 
sektorov, zlepšenie prístupu 
k prostriedkom financovania rizika, 
predovšetkým pre MSP, a podpora 
podnikania v tomto odvetví;

podnecovalo rozvoj udržateľného
biohospodárstva v Únii, a na základe toho 
žiada vytvoriť lepšie podnikateľského 
prostredie pomocou opatrení, ako sú napr. 
opatrenia na skrátenie času potrebného na 
uvedenie na trh, zosúlaďovanie výskumu a 
inovačných politík s potrebami osobitných 
sektorov, zlepšenie prístupu 
k prostriedkom financovania rizika, 
predovšetkým pre MSP, a podpora nového 
spôsobu podnikania so zreteľom na 
dynamiku ekosystému a ľudské práva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 32
Eija-Riitta Korhola

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. vyzýva priemyselné odvetvie, aby 
podnecovalo rozvoj biohospodárstva v 
Únii, a na základe toho žiada vytvoriť 
lepšie podnikateľského prostredie 
pomocou opatrení, ako sú napr. opatrenia 
na skrátenie času potrebného na uvedenie 
na trh, zosúlaďovanie výskumu a 
inovačných politík s potrebami osobitných 
sektorov, zlepšenie prístupu 
k prostriedkom financovania rizika, 
predovšetkým pre MSP, a podpora 
podnikania v tomto odvetví;

6. vyzýva priemyselné odvetvie, aby 
podnecovalo rozvoj biohospodárstva v 
Únii, a na základe toho žiada vytvoriť 
lepšie podnikateľského prostredie 
pomocou opatrení, ako sú napr. opatrenia 
na skrátenie času potrebného na uvedenie 
na trh, zosúlaďovanie výskumu a 
inovačných politík s potrebami osobitných 
sektorov, zlepšenie prístupu 
k prostriedkom financovania rizika, 
predovšetkým pre existujúce a rozvíjajúce 
sa biologické odvetvia a MSP, a podpora 
podnikania v tomto odvetví;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 33
Holger Krahmer

Návrh stanoviska
Odsek 6a (nový)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6a. je si vedomý toho, že ďalší rozvoj 
biohospodárstva prinesie významné 
vedecké úlohy presahujúce hranice danej 
vedeckej oblasti alebo akejkoľvek krajiny 
a že medzi vedeckými pracovníkmi a 
priemyselnými partnermi budú potrebné 
nové formy spolupráce s cieľom urýchliť 
ich realizáciu v praxi; 

Or. de

Pozmeňujúci návrh 34
Vittorio Prodi

Návrh stanoviska
Odsek 6a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6a. domnieva sa, že ak chce Európa 
zabezpečiť svoju globálnu 
konkurencieschopnosť na 
medzinárodnom trhu, musí pri výrobkoch 
a procesoch súvisiacich s 
biohospodárstvom chrániť práva 
duševného vlastníctva; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 35
Holger Krahmer

Návrh stanoviska
Odsek 6b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6b. zdôrazňuje, že v niektorých členských 
štátoch bránia výskumu a vedeckému 
aplikovaniu nových výsledkov výskumu 
právna neistota a rozšírený skepticizmus;
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Or. de

Pozmeňujúci návrh 36
Ismail Ertug

Návrh stanoviska
Odsek 7

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7. je presvedčený, že verejné financie 
zohrávajú úlohu pri investovaní kapitálu zo 
súkromného sektoru na podporu 
komercializácie v odvetví biotechnológií.

7. je presvedčený, že verejné financie 
zohrávajú úlohu pri investovaní kapitálu zo
súkromného sektoru na podporu 
komercializácie v odvetví biotechnológií, 
vzhľadom na skutočnosť, že to znamená, 
že súkromný sektor by mal k financovaniu 
prispieť väčším dielom namiesto toho, aby 
len prekladal požiadavky na zisk.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 37
Britta Thomsen

Návrh stanoviska
Odsek 7

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7. je presvedčený, že verejné financie 
zohrávajú úlohu pri investovaní kapitálu zo 
súkromného sektoru na podporu 
komercializácie v odvetví biotechnológií.

7. je presvedčený, že verejné financie 
zohrávajú úlohu pri investovaní kapitálu zo 
súkromného sektoru na podporu 
komercializácie v odvetví biotechnológií; 
podporuje zámer Komisie vytvoriť pre 
biologické odvetvia verejno-súkromné 
partnerstvo (VSP).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 38
Lambert van Nistelrooij

Návrh stanoviska
Odsek 7a (nový)



AM\931802SK.doc 21/24 PE508.076v01-00

SK

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7a. je presvedčený, že je potrebné umožniť 
MSP lepší prístup k financovaniu 
prostredníctvom investícií do začínajúcich 
podnikov, rizikového kapitálu a podpory 
technologického prenosu, ako aj menej 
zložitých nariadení a zhodnotenia 
poznatkov v oblasti biohospodárstva; 
navrhuje zriadiť panel MSP, ktorý by 
poskytoval poradenstvo 
biohospodárskemu panelu a zabezpečil 
prístup orientovaný na podniky; ďalej 
zdôrazňuje dôležitú úlohu verejno-
súkromných partnerstiev (VSP) pri 
urýchľovaní prechodu na 
biohospodárstvo; je presvedčený, že MSP 
zohrávajú kľúčovú úlohu pri pretavovaní 
vedeckého výskumu do aplikácií a 
uvádzaní na trh vo forme nových 
výrobkov alebo technológií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 39
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 7a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7a. je presvedčený, že biohospodárska 
stratégia by sa mala riadiť hlavnou 
zásadou hierarchie biomasy a podporovať 
postupné využívanie biomasy: najprv sa
zamerať na aplikácie s vysokou hodnotou, 
napríklad biochemické látky a 
biomateriály, potom znížiť hodnotu 
aplikácií (biopalivá, bioenergia);

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 40
Lambert van Nistelrooij

Návrh stanoviska
Odsek 7b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7b. domnieva sa, že akčnému plánu 
obsiahnutému v oznámení chýbajú 
praktické opatrenia a nástroje na 
odstránenie potenciálnych prekážok alebo 
rizík pri posune smerom k 
biohospodárstvu a že osobitná pozornosť 
by sa mala venovať prekrývaniu 
predpisov, resp. tým predpisom, ktoré sú 
vo vzájomnom rozpore, a dostupnosti 
rizikového kapitálu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 41
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 7b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7b. žiada o zahrnutie biologického 
výrobku, ktorý spĺňa vysoké normy a 
požiadavku udržateľnosti, do schémy 
európskej environmentálnej značky EÚ, a 
o stimulovanie ich preberania členskými 
štátmi prostredníctvom ekologického 
verejného obstarávania alebo opatrení 
zameraných na zníženie zdanenia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 42
Lambert van Nistelrooij
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Návrh stanoviska
Odsek 7c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7c. poznamenáva, že niekoľko členských 
štátov EÚ vykonáva činnosti na podporu 
rozvoja biohospodárstva a že 
zodpovedajúce stratégie vypracúvajú 
hlavne vlády jednotlivých krajín; dobrým 
príkladom je cezhraničná regionálna 
stratégia biohospodárstva Bio-based Delta 
Europe (regióny Juhozápadné Holandsko 
a Flámsko); je presvedčený, že vzhľadom 
na stratégie inteligentnej špecializácie 
potrebujeme posilniť miestne a 
regionálne iniciatívy uplatňovaním 
biohospodárskych stratégií, a to na 
všetkých úrovniach spolupráce (na úrovni 
EÚ, na vnútroštátnej, regionálnej 
a miestnej úrovni), a prostredníctvom 
koordinácie medziodvetvových činností;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 43
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 7c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7c. žiada o rozšírenie smernice o 
ekodizajne tak, aby zahŕňala aj dimenzie, 
ktoré nesúvisia s energiou, napríklad 
recyklovanie obsahu, biologický obsah a 
využívanie primárnych zdrojov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 44
Lambert van Nistelrooij
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Návrh stanoviska
Odsek 7d (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7d. domnieva sa, že pri budovaní 
spoločnosti využívajúcej biologické zdroje 
sú dôležité iniciatívy vychádzajúce zdola a 
že rozhodujúci význam má podnikateľský 
prístup a prístup založený na dopyte v 
kombinácii s prístupom vládnej úrovne; 
primerané možnosti by sa mali poskytnúť 
regionálnym iniciatívam, napríklad v 
Helsinkách, v Juhozápadnom Holandsku, 
na severovýchode Francúzska, v 
Severnom Porýnii-Vestfálsku (Nemecko), 
v helsinskom regióne (Fínsko), v 
Štajersku (Rakúsko) atď.; vyzýva 
Komisiu, aby podporila takéto siete a 
klastre s cieľom podporiť výmenu 
skúseností; 

Or. en


