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Pozměňovací návrh 1
Catherine Bearder

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. považuje za nezbytné vzájemně propojit 
politiku životního prostředí, zdravotní 
politiku a politiku územního plánování 
a zlepšit spolupráci mezi regiony 
a spolupráci na přeshraniční úrovni, aby 
bylo možné dosáhnout vyváženého rozvoje 
mezi městskými a příměstskými oblastmi, 
zalesněnými a venkovskými oblastmi; 
opatření, která umožňují zamezit změně 
využití půdy, zejména s ohledem na výrobu 
ekologických paliv, považuje za přínosná;

1. uznává, že změna klimatu, úbytek 
biologické rozmanitosti a nadměrná 
spotřeba přírodních zdrojů jsou výzvami, 
které se dotýkají všech občanů EU 
v městských i venkovských oblastech, a že 
ke zmírnění těchto vlivů je třeba přijímat 
opatření na všech správních úrovních; 
považuje za nezbytné zajistit součinnost 
mezi politikou soudržnosti, politikou 
životního prostředí, zdravotní politikou
a politikou územního plánování a zlepšit 
spolupráci mezi orgány místní správy 
a regiony a spolupráci na přeshraniční 
úrovni, aby bylo možné dosáhnout 
vyváženého rozvoje mezi městskými 
a příměstskými oblastmi, zalesněnými 
a venkovskými oblastmi; opatření, která 
zamezí změně využití půdy, zejména 
s ohledem na výrobu ekologických paliv, 
považuje za přínosná;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Jean-Paul Besset

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. považuje za nezbytné vzájemně propojit 
politiku životního prostředí, zdravotní 
politiku a politiku územního plánování 
a zlepšit spolupráci mezi regiony 
a spolupráci na přeshraniční úrovni, aby 

1. považuje za nezbytné vzájemně propojit 
politiku životního prostředí, zdravotní 
politiku a politiku územního plánování 
a zlepšit spolupráci mezi regiony 
a spolupráci na přeshraniční úrovni, aby 
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bylo možné dosáhnout vyváženého rozvoje 
mezi městskými a příměstskými oblastmi, 
zalesněnými a venkovskými oblastmi; 
opatření, která umožňují zamezit změně 
využití půdy, zejména s ohledem na výrobu 
ekologických paliv, považuje za přínosná;

bylo možné dosáhnout vyváženého rozvoje 
mezi různými druhy využití půdy 
a zároveň klást důraz na omezení 
rozrůstání měst; opatření, která umožňují 
zamezit změně využití půdy, zejména 
s ohledem na monokultury a výrobu 
ekologických paliv, považuje za přínosná;

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Erminia Mazzoni

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. považuje za nezbytné vzájemně propojit 
politiku životního prostředí, zdravotní 
politiku a politiku územního plánování 
a zlepšit spolupráci mezi regiony 
a spolupráci na přeshraniční úrovni, aby 
bylo možné dosáhnout vyváženého rozvoje 
mezi městskými a příměstskými oblastmi, 
zalesněnými a venkovskými oblastmi; 
opatření, která umožňují zamezit změně
využití půdy, zejména s ohledem na výrobu 
ekologických paliv, považuje za přínosná;

1. považuje za nezbytné vzájemně propojit 
politiku životního prostředí, zdravotní 
politiku a politiku územního plánování 
a zlepšit spolupráci mezi regiony 
a spolupráci na přeshraniční úrovni, aby 
bylo možné dosáhnout vyváženého rozvoje 
mezi městskými a příměstskými oblastmi, 
zalesněnými a venkovskými oblastmi; 
opatření upravující změnu využití půdy, 
zejména s ohledem na výrobu 
ekologických paliv, je podle jeho názoru 
třeba posoudit;

Or. it

Pozměňovací návrh 4
Alain Cadec

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. považuje za nezbytné vzájemně propojit 
politiku životního prostředí, zdravotní 
politiku a politiku územního plánování 

1. považuje za nezbytné vzájemně propojit 
politiku životního prostředí, zdravotní 
politiku a politiku územního plánování 
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a zlepšit spolupráci mezi regiony 
a spolupráci na přeshraniční úrovni, aby 
bylo možné dosáhnout vyváženého rozvoje 
mezi městskými a příměstskými oblastmi, 
zalesněnými a venkovskými oblastmi; 
opatření, která umožňují zamezit změně 
využití půdy, zejména s ohledem na výrobu 
ekologických paliv, považuje za přínosná;

a zlepšit spolupráci mezi regiony,
spolupráci na přeshraniční úrovni
a spolupráci v oblasti makroregionální 
strategie, aby bylo možné dosáhnout 
vyváženého rozvoje mezi městskými 
a příměstskými oblastmi, zalesněnými 
a venkovskými oblastmi; opatření, která 
umožňují zamezit změně využití půdy, 
zejména s ohledem na výrobu 
ekologických paliv, považuje za přínosná;

Or. fr

Pozměňovací návrh 5
Jean-Paul Besset

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje, že udržitelné hospodaření 
s půdou a přírodní rezervace mají 
potenciál pro vytváření zelených 
pracovních míst a pozitivní dopad na 
místní hospodářství a pracovní trhy, 
zejména ve venkovských oblastech;

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Catherine Bearder

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. domnívá se, že je obzvláště důležité 
zlepšit spolupráci mezi vnitrostátními, 
místními a regionálními orgány 
a podporovat partnerství veřejného 
a soukromého sektoru k lepšímu 
uplatňování acquis communautaire, pokud 

2. domnívá se, že je obzvláště důležité 
zlepšit spolupráci mezi vnitrostátními, 
místními a regionálními orgány a místními 
spolky a podporovat partnerství veřejného 
a soukromého sektoru k lepšímu 
uplatňování právních předpisů EU, pokud 
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jde o nakládání s odpady; zdůrazňuje, že je 
nutné úzce spolupracovat s univerzitami 
a výzkumnými pracovníky, aby bylo 
možné rychle navrhnout inovativní 
technologie, které umožní jejich recyklaci;

jde o nakládání s odpady; zdůrazňuje, že je 
nutné úzce spolupracovat s univerzitami 
a průmyslovým sektorem, aby bylo možné 
rychle navrhnout inovativní technologie, 
které zvýší recyklaci odpadů a účinnost 
zdrojů a zlepší plánování, aby se omezily 
účinky těžby nerostů a kameniva;

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Ramona Nicole Mănescu

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. domnívá se, že je obzvláště důležité 
zlepšit spolupráci mezi vnitrostátními, 
místními a regionálními orgány 
a podporovat partnerství veřejného 
a soukromého sektoru k lepšímu 
uplatňování acquis communautaire, pokud 
jde o nakládání s odpady; zdůrazňuje, že je 
nutné úzce spolupracovat s univerzitami 
a výzkumnými pracovníky, aby bylo 
možné rychle navrhnout inovativní 
technologie, které umožní jejich recyklaci;

2. domnívá se, že je obzvláště důležité 
zlepšit spolupráci mezi vnitrostátními, 
místními a regionálními orgány 
a podporovat partnerství veřejného 
a soukromého sektoru k lepšímu 
uplatňování acquis communautaire, pokud 
jde o nakládání s odpady; vyzývá členské 
státy, aby posílily úlohu regionálních 
a místních orgánů při řízení a provádění 
programu; doporučuje přijmout metodiku 
místního rozvoje, která bude vycházet 
z místních partnerství, zejména pro 
projekty související se záležitostmi měst, 
venkova a přeshraničních oblastí; 
zdůrazňuje, že je nutné úzce spolupracovat 
s univerzitami a výzkumnými pracovníky, 
aby bylo možné rychle navrhnout 
inovativní technologie, které umožní jejich 
recyklaci;

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Vincenzo Iovine
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Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. domnívá se, že je obzvláště důležité 
zlepšit spolupráci mezi vnitrostátními, 
místními a regionálními orgány 
a podporovat partnerství veřejného 
a soukromého sektoru k lepšímu 
uplatňování acquis communautaire, pokud 
jde o nakládání s odpady; zdůrazňuje, že je 
nutné úzce spolupracovat s univerzitami 
a výzkumnými pracovníky, aby bylo 
možné rychle navrhnout inovativní 
technologie, které umožní jejich recyklaci;

2. domnívá se, že je obzvláště důležité 
zlepšit spolupráci mezi vnitrostátními, 
místními a regionálními orgány 
a podporovat partnerství veřejného 
a soukromého sektoru k lepšímu 
uplatňování acquis communautaire, pokud 
jde o nakládání s odpady; zdůrazňuje, že je 
nutné úzce spolupracovat s univerzitami 
a výzkumnými pracovníky, aby bylo 
možné rychle navrhnout inovativní 
technologie, které umožní jejich recyklaci, 
a zavést alternativní systémy nakládání 
s odpady, které budou šetrné vůči 
životnímu prostředí a plně v souladu 
s rámcovou směrnicí o odpadech;

Or. it

Pozměňovací návrh 9
Iosif Matula

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. domnívá se, že je obzvláště důležité 
zlepšit spolupráci mezi vnitrostátními, 
místními a regionálními orgány 
a podporovat partnerství veřejného 
a soukromého sektoru k lepšímu 
uplatňování acquis communautaire, pokud 
jde o nakládání s odpady; zdůrazňuje, že je 
nutné úzce spolupracovat s univerzitami 
a výzkumnými pracovníky, aby bylo 
možné rychle navrhnout inovativní 
technologie, které umožní jejich recyklaci;

2. domnívá se, že je obzvláště důležité 
zlepšit spolupráci mezi vnitrostátními, 
místními a regionálními orgány 
a podporovat partnerství veřejného 
a soukromého sektoru k lepšímu 
uplatňování acquis communautaire, pokud 
jde o nakládání s odpady; vybízí k tomu, 
aby vytvoření integrovaných systémů pro 
nakládání s odpady bylo hrazeno 
z finančních prostředků EU; zdůrazňuje, 
že je nutné úzce spolupracovat 
s univerzitami a výzkumnými pracovníky, 
aby bylo možné rychle navrhnout 
inovativní technologie, které umožní jejich 
recyklaci;
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Or. ro

Pozměňovací návrh 10
Jean-Paul Besset

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. domnívá se, že je obzvláště důležité 
zlepšit spolupráci mezi vnitrostátními, 
místními a regionálními orgány 
a podporovat partnerství veřejného 
a soukromého sektoru k lepšímu 
uplatňování acquis communautaire, pokud 
jde o nakládání s odpady; zdůrazňuje, že je 
nutné úzce spolupracovat s univerzitami 
a výzkumnými pracovníky, aby bylo 
možné rychle navrhnout inovativní 
technologie, které umožní jejich recyklaci;

2. domnívá se, že je obzvláště důležité 
zlepšit spolupráci mezi vnitrostátními, 
místními a regionálními orgány a zapojit 
zúčastněné strany k lepšímu uplatňování 
acquis communautaire, pokud jde 
o nakládání s odpady; zdůrazňuje, že je 
nutné úzce spolupracovat s univerzitami 
a výzkumnými pracovníky, aby bylo 
možné rychle navrhnout inovativní 
technologie, které umožní jejich recyklaci;

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Rosa Estaràs Ferragut

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. domnívá se, že je obzvláště důležité 
zlepšit spolupráci mezi vnitrostátními, 
místními a regionálními orgány 
a podporovat partnerství veřejného 
a soukromého sektoru k lepšímu 
uplatňování acquis communautaire, pokud 
jde o nakládání s odpady; zdůrazňuje, že je 
nutné úzce spolupracovat s univerzitami 
a výzkumnými pracovníky, aby bylo 
možné rychle navrhnout inovativní 
technologie, které umožní jejich recyklaci;

2. domnívá se, že je obzvláště důležité 
zlepšit spolupráci mezi vnitrostátními, 
místními a regionálními orgány 
a podporovat partnerství veřejného 
a soukromého sektoru k lepšímu 
uplatňování acquis communautaire, pokud 
jde o nakládání s odpady; zdůrazňuje, že je 
nutné úzce spolupracovat s univerzitami,
výzkumnými pracovníky a podniky, aby 
bylo možné rychle navrhnout inovativní 
technologie, které umožní jejich recyklaci;
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Or. es

Pozměňovací návrh 12
Ramona Nicole Mănescu

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. doporučuje, aby byla nalezena 
spravedlivá rovnováha mezi nutností 
bojovat proti změně klimatu a sedmým 
akčním programem pro životní prostředí, 
aby Evropská unie mohla dosáhnout svých 
cílů a zabránilo se vzniku dodatečných 
nákladů; zdůrazňuje mimoto nutnost vést 
informační kampaně a kampaně na 
zvyšování povědomí a pro výměnu 
osvědčených postupů na všech úrovních;

3. doporučuje, aby byla nalezena 
spravedlivá rovnováha mezi nutností 
bojovat proti změně klimatu a sedmým 
akčním programem pro životní prostředí, 
aby Evropská unie mohla dosáhnout svých 
cílů a zabránilo se přitom vzniku 
dodatečných nákladů; zdůrazňuje mimoto 
nutnost vést informační kampaně 
a kampaně na zvyšování povědomí a pro 
výměnu osvědčených postupů na všech 
úrovních; zdůrazňuje, že je na vnitrostátní 
a regionální úrovni třeba lépe využívat 
technickou pomoc ke zvýšení správní 
kapacity, zejména v nových členských 
státech;

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Catherine Bearder

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. doporučuje, aby byla nalezena 
spravedlivá rovnováha mezi nutností 
bojovat proti změně klimatu a sedmým 
akčním programem pro životní prostředí, 
aby Evropská unie mohla dosáhnout svých 
cílů a zabránilo se vzniku dodatečných 
nákladů; zdůrazňuje mimoto nutnost vést 
informační kampaně a kampaně na 

3. doporučuje, aby byla nalezena 
spravedlivá rovnováha mezi nutností 
bojovat proti změně klimatu a sedmým 
akčním programem pro životní prostředí, 
aby Evropská unie mohla dosáhnout cílů 
strategie EU 2020 a zabránilo se 
finančnímu dopadu změny klimatu 
a úbytku biologické rozmanitosti; 
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zvyšování povědomí a pro výměnu 
osvědčených postupů na všech úrovních;

zdůrazňuje mimoto nutnost vést informační 
kampaně a kampaně na zvyšování 
povědomí a pro výměnu osvědčených 
postupů na všech úrovních;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Iosif Matula

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. doporučuje, aby byla nalezena 
spravedlivá rovnováha mezi nutností 
bojovat proti změně klimatu a sedmým 
akčním programem pro životní prostředí, 
aby Evropská unie mohla dosáhnout svých 
cílů a zabránilo se vzniku dodatečných 
nákladů; zdůrazňuje mimoto nutnost vést 
informační kampaně a kampaně na 
zvyšování povědomí a pro výměnu 
osvědčených postupů na všech úrovních;

3. doporučuje, aby byla nalezena 
spravedlivá rovnováha mezi nutností 
bojovat proti změně klimatu a sedmým 
akčním programem pro životní prostředí, 
aby Evropská unie mohla dosáhnout svých 
cílů a zabránilo se vzniku dodatečných 
nákladů; zdůrazňuje mimoto nutnost vést 
informační kampaně a kampaně na 
zvyšování povědomí a pro výměnu 
osvědčených postupů na všech úrovních; 
považuje za nezbytné účinně spojit cíle 
v oblasti výzkumu a inovací s rozvojovými 
potřebami na místní a regionální úrovni;

Or. ro

Pozměňovací návrh 15
Jens Nilsson

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. doporučuje, aby byla nalezena 
spravedlivá rovnováha mezi nutností 
bojovat proti změně klimatu a sedmým 
akčním programem pro životní prostředí, 
aby Evropská unie mohla dosáhnout svých 

3. doporučuje, aby byla nalezena 
spravedlivá rovnováha mezi nutností 
bojovat proti změně klimatu a sedmým 
akčním programem pro životní prostředí, 
aby Evropská unie mohla dosáhnout svých 



AM\890695CS.doc 11/19 PE480.766v01-00

CS

cílů a zabránilo se vzniku dodatečných 
nákladů; zdůrazňuje mimoto nutnost vést 
informační kampaně a kampaně na 
zvyšování povědomí a pro výměnu 
osvědčených postupů na všech úrovních;

cílů a zabránilo se vzniku zbytečných 
nákladů; zdůrazňuje mimoto nutnost 
chápat náklady jako investice do 
budoucnosti a nových pracovních míst 
a vést informační kampaně a kampaně na 
zvyšování povědomí a pro výměnu 
osvědčených postupů na všech úrovních;

Or. sv

Pozměňovací návrh 16
Erminia Mazzoni

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. doporučuje, aby byla nalezena 
spravedlivá rovnováha mezi nutností 
bojovat proti změně klimatu a sedmým 
akčním programem pro životní prostředí, 
aby Evropská unie mohla dosáhnout svých 
cílů a zabránilo se vzniku dodatečných 
nákladů; zdůrazňuje mimoto nutnost vést 
informační kampaně a kampaně na 
zvyšování povědomí a pro výměnu 
osvědčených postupů na všech úrovních;

3. doporučuje, aby byla nalezena 
spravedlivá rovnováha mezi nutností 
bojovat proti změně klimatu a sedmým 
akčním programem pro životní prostředí, 
aby Evropská unie mohla dosáhnout svých 
cílů a zabránilo se vzniku dodatečných 
nákladů; s ohledem na podporu politiky 
prevence zdůrazňuje nutnost vést 
informační kampaně a kampaně na 
zvyšování povědomí a pro výměnu 
osvědčených postupů na všech úrovních;

Or. it

Pozměňovací návrh 17
Jean-Paul Besset

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. doporučuje, aby byla nalezena 
spravedlivá rovnováha mezi nutností 
bojovat proti změně klimatu a sedmým 
akčním programem pro životní prostředí, 

3. doporučuje, aby byla nalezena 
spravedlivá rovnováha mezi nutností 
bojovat proti změně klimatu, nutností 
zastavit úbytek biologické rozmanitosti
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aby Evropská unie mohla dosáhnout svých 
cílů a zabránilo se vzniku dodatečných 
nákladů; zdůrazňuje mimoto nutnost vést 
informační kampaně a kampaně na 
zvyšování povědomí a pro výměnu 
osvědčených postupů na všech úrovních;

a sedmým akčním programem pro životní 
prostředí, aby Evropská unie mohla 
dosáhnout svých cílů a zabránilo se vzniku 
dodatečných nákladů; zdůrazňuje mimoto 
nutnost vést informační kampaně 
a kampaně na zvyšování povědomí a pro 
výměnu osvědčených postupů na všech 
úrovních;

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Catherine Bearder

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. považuje za nezbytné zlepšit spolupráci 
mezi regiony i na přeshraniční úrovni, 
zejména pak ve spolupráci se třetími 
zeměmi, pokud jde o předcházení
zásadním havarijním znečištěním, a to 
s cílem zamezit dlouhodobým dopadům; 
žádá Komisi, aby zajistila vypracování 
normativních aktů o udržitelné chemii;

4. považuje za nezbytné zlepšit spolupráci 
mezi místními správami a regiony
a přeshraniční spolupráci, zejména pak ve 
spolupráci se třetími zeměmi, aby se 
předcházelo zásadním havarijním 
znečištěním a jiným přírodním či 
člověkem způsobeným katastrofám, a to 
s cílem zamezit dlouhodobým dopadům; 
žádá Komisi, aby připravila právní 
předpisy pro udržitelný chemický průmysl;

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Iosif Matula

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. považuje za nezbytné zlepšit spolupráci 
mezi regiony i na přeshraniční úrovni, 
zejména pak ve spolupráci se třetími 
zeměmi, pokud jde o předcházení 

4. považuje za nezbytné zlepšit spolupráci 
mezi regiony i na přeshraniční úrovni, 
zejména pak ve spolupráci se třetími 
zeměmi, sestavením společných akčních 
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zásadním havarijním znečištěním, a to 
s cílem zamezit dlouhodobým dopadům; 
žádá Komisi, aby zajistila vypracování 
normativních aktů o udržitelné chemii;

skupin pro předcházení zásadním 
havarijním znečištěním, a to s cílem 
zamezit dlouhodobým dopadům; žádá 
Komisi, aby zajistila vypracování 
normativních aktů o udržitelné chemii;

Or. ro

Pozměňovací návrh 20
Ramona Nicole Mănescu

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. uznává, že je vhodné zajistit začlenění 
politik v oblasti životního prostředí do 
všech odvětvových politik, přičemž 
zásadní role připadá místním a regionálním 
orgánům; zdůrazňuje význam vazby mezi 
místními a regionálními zvláštnostmi 
a strategiemi nezbytnými pro provádění 
těchto politik;

5. uznává, že je vhodné zajistit začlenění 
politik v oblasti životního prostředí do 
všech odvětvových politik, přičemž 
zásadní role připadá místním a regionálním 
orgánům; zdůrazňuje, že je důležité zajistit 
zapojení orgánů územní samosprávy – za 
stejných podmínek, jaké mají zástupci 
státu – do procesu navrhování koncepcí 
a rozhodování, pokud jde o podobu 
a provádění politik, aby bylo dosaženo cílů
EU a přitom byly vždy respektovány různé 
vnitrostátní ústavní hodnoty; zdůrazňuje 
význam vazby mezi místními 
a regionálními zvláštnostmi a strategiemi 
nezbytnými pro provádění těchto politik;

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Catherine Bearder

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. uznává, že je vhodné zajistit začlenění 
politik v oblasti životního prostředí do 

5. uznává, že je vhodné zajistit začlenění 
politik v oblasti životního prostředí 
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všech odvětvových politik, přičemž 
zásadní role připadá místním 
a regionálním orgánům; zdůrazňuje 
význam vazby mezi místními 
a regionálními zvláštnostmi a strategiemi 
nezbytnými pro provádění těchto politik;

určených ke zmírnění úbytku biologické 
rozmanitosti a změny klimatu do všech 
odvětvových politik; zdůrazňuje význam 
vazby mezi místními a regionálními 
orgány a strategiemi nezbytnými pro 
provádění těchto politik;

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Jens Nilsson

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. uznává, že je vhodné zajistit začlenění 
politik v oblasti životního prostředí do 
všech odvětvových politik, přičemž 
zásadní role připadá místním a regionálním 
orgánům; zdůrazňuje význam vazby mezi 
místními a regionálními zvláštnostmi 
a strategiemi nezbytnými pro provádění 
těchto politik.

5. domnívá se, že je vhodné zajistit 
viditelné a důsledné začlenění politik 
v oblasti životního prostředí do všech 
odvětvových politik, přičemž zásadní 
odpovědnost připadá místním 
a regionálním orgánům; pro provádění 
politiky v oblasti životního prostředí je 
potřebná také silná politika soudržnosti; 
zdůrazňuje význam vazby mezi místními 
a regionálními zvláštnostmi a strategiemi 
nezbytnými pro provádění těchto politik.

Or. sv

Pozměňovací návrh 23
Jean-Paul Besset

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. uznává, že je vhodné zajistit začlenění 
politik v oblasti životního prostředí do 
všech odvětvových politik, přičemž 
zásadní role připadá místním a regionálním 
orgánům; zdůrazňuje význam vazby mezi 

5. zdůrazňuje, že je vhodné zajistit 
začlenění politik v oblasti životního 
prostředí do všech odvětvových politik, 
přičemž zásadní role připadá místním 
a regionálním orgánům; zdůrazňuje 
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místními a regionálními zvláštnostmi 
a strategiemi nezbytnými pro provádění 
těchto politik;

význam vazby mezi místními 
a regionálními zvláštnostmi a strategiemi 
nezbytnými pro provádění těchto politik; 
doporučuje proto začlenit do 
strategického posuzování vlivů na životní 
prostředí územní rozměr;

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Rolandas Paksas

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. uznává, že je vhodné zajistit začlenění 
politik v oblasti životního prostředí do 
všech odvětvových politik, přičemž 
zásadní role připadá místním a regionálním 
orgánům; zdůrazňuje význam vazby mezi 
místními a regionálními zvláštnostmi 
a strategiemi nezbytnými pro provádění 
těchto politik;

5. uznává, že je vhodné zajistit začlenění 
politik v oblasti životního prostředí do 
všech odvětvových politik, přičemž 
zásadní role připadá místním a regionálním 
orgánům; zdůrazňuje význam vazby mezi 
místními a regionálními zvláštnostmi 
a strategiemi nezbytnými pro provádění 
těchto politik; naléhavě vyzývá, aby byly 
cíle v oblasti životního prostředí začleněny 
do hlavních rozpočtových oblastí, jako je 
rozvoj venkova a zemědělství;

Or. lt

Pozměňovací návrh 25
Rosa Estaràs Ferragut

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. uznává, že je vhodné zajistit začlenění 
politik v oblasti životního prostředí do 
všech odvětvových politik, přičemž 
zásadní role připadá místním a regionálním 
orgánům; zdůrazňuje význam vazby mezi 

5. uznává, že je vhodné zajistit začlenění 
politik v oblasti životního prostředí do 
všech odvětvových politik, přičemž 
zásadní role připadá místním, regionálním 
a vnitrostátním orgánům; zdůrazňuje 
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místními a regionálními zvláštnostmi 
a strategiemi nezbytnými pro provádění 
těchto politik.

význam vazby mezi místními 
a regionálními zvláštnostmi a strategiemi 
nezbytnými pro provádění těchto politik.

Or. es

Pozměňovací návrh 26
Vasilica Viorica Dăncilă

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. zdůrazňuje, že je třeba podporovat 
rozvoj projektů a programů na regionální, 
místní i přeshraniční úrovni, které jsou 
úzce spjaty s ochranou biologické 
rozmanitosti v dotčených oblastech; 
podtrhuje význam zapojení nevládních 
organizací, akademického světa 
a soukromého sektoru do procesu 
ochrany a obnovy biologické 
rozmanitosti;

Or. ro

Pozměňovací návrh 27
Jean-Paul Besset

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. vítá návrh Komise na širší využívání 
posuzování dopadů na životní prostředí 
a strategického posuzování dopadů na 
životní prostředí při rozhodování na 
místní a regionální úrovni, což napomůže 
vyvarovat se zhoršování stavu životního 
prostředí vlivem lidské činnosti;

Or. en
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Pozměňovací návrh 28
Petru Constantin Luhan

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. zdůrazňuje, že je třeba poskytnout na 
místní a regionální úrovni finanční 
podporu EU, aby bylo možné řešit složité 
výzvy a rizika v oblasti životního prostředí; 
domnívá se, že zvláštní pozornost by se 
měla věnovat regionům nacházejícím se 
na vnějších hranicích EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Návrh stanoviska
Bod 5 а (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5а. domnívá se, že v zájmu dosažení 
smysluplných výsledků je nutno lépe 
podporovat provádění programu na 
regionální a místní úrovni a že proces 
musí více podporovat účast všech 
zainteresovaných stran;

Or. bg

Pozměňovací návrh 30
Catherine Bearder

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. zdůrazňuje význam politiky 
soudržnosti pro dosahování cílů strategie 
EU 2020, a proto vítá, že se návrh Komise 
na politiku soudržnosti po roce 2013 
soustředí na přechod k nízkouhlíkovému 
hospodářství;

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Rosa Estaràs Ferragut

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. vyzývá, aby zvláštní pozornost byla 
věnována situaci regionů a území se 
zvláštními zeměpisnými rysy, jako jsou 
ostrovy, horské oblasti a řídce osídlené 
oblasti;

Or. es

Pozměňovací návrh 32
Iosif Matula

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. zasazuje se o to, aby se používala 
vozidla způsobující nižší znečištění, 
a doporučuje, aby byly vypracovány 
návrhy opatření pro rozvoj udržitelného 
dopravního systému;

Or. ro
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Pozměňovací návrh 33
Rolandas Paksas

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. tvrdí, že sedmý akční program pro 
životní prostředí poskytne podnikům 
i místním a regionálním orgánům 
strukturovaný rámec pro dlouhodobé 
plánování, vhodný i pro velké investice do 
infrastruktury;

Or. lt

Pozměňovací návrh 34
Rolandas Paksas

Návrh stanoviska
Bod 5 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5b. vyzývá, aby byla do sedmého akčního 
programu pro životní prostředí začleněna 
zásada víceúrovňové správy záležitostí 
týkajících se životního prostředí;

Or. lt

1


