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Pozmeňujúci návrh 1
Nicola Caputo

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. zároveň si je plne vedomý toho, že 
politiky a finančné nástroje v oblasti 
pôsobnosti tohto výboru majú malý rozsah 
v porovnaní s inými politikami 
a finančnými nástrojmi v rámci okruhov 2 
a 3, pričom sa im nevenuje toľko 
pozornosti ako ostatným programom 
a fondom; preto dôrazne odmieta každé 
ďalšie zníženie financovania programov 
a rozpočtových riadkov, pretože výsledný 
dosah by bol neprijateľný; naliehavo 
vyzýva najmä členské štáty, aby vnímali 
politiky, opatrenia a projekty zamerané na 
ochranu životného prostredia a klímy ako 
príležitosť na podporu rastu, a nie ako 
záťaž;

2. zároveň si je plne vedomý toho, že 
politiky a finančné nástroje v oblasti 
pôsobnosti tohto výboru majú malý rozsah 
v porovnaní s inými politikami 
a finančnými nástrojmi v rámci okruhov 2 
a 3, pričom sa im nevenuje toľko 
pozornosti ako ostatným programom 
a fondom; preto dôrazne odmieta každé 
ďalšie zníženie financovania programov 
a rozpočtových riadkov, pretože výsledný 
dosah by bol neprijateľný; naliehavo 
vyzýva najmä členské štáty, aby vnímali 
politiky, opatrenia a projekty zamerané na 
ochranu životného prostredia a klímy ako 
príležitosť na podporu rastu a trvalo 
udržateľného rozvoja, a nie ako záťaž; 
zdôrazňuje, že tvorba zelených 
pracovných miest a hospodársky rast MSP 
v Únii vyplývajú aj z vykonávania 
environmentálnych právnych predpisov;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 2
Piernicola Pedicini, Marco Zanni, Eleonora Evi, Marco Affronte, Marco Valli

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. berie na vedomie prísne rozpočtové 
obmedzenia na vnútroštátnej úrovni 
a pokračujúce konsolidačné úsilie; 
zdôrazňuje však, že rozpočtové orgány 
musia pri rozhodovaní o návrhu rozpočtu 

3. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
existujú prísne rozpočtové obmedzenia na 
vnútroštátnej úrovni a že prebieha značné
konsolidačné úsilie, ktoré požaduje 
samotná Únia; zdôrazňuje významnú 
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(NR) na rok 2016 zohľadniť významnú 
európsku pridanú hodnotu politík 
a finančných nástrojov v oblasti 
pôsobnosti tohto výboru;

európsku pridanú hodnotu politík 
a finančných nástrojov v oblasti 
pôsobnosti tohto výboru, ktorú rozpočtové 
orgány musia zohľadniť pri rozhodovaní 
o návrhu rozpočtu (NR) na rozpočtový rok 
2016;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 3
Giovanni La Via

Návrh stanoviska
Odsek 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3a. vyjadruje hlboké poľutovanie nad 
tým, že Rada navrhla rozpočtové škrty, 
ktoré sa zdajú byť horizontálnej povahy, v 
niektorých dôležitých programoch, najmä 
pokiaľ ide o tretí program činnosti Únie v 
oblasti zdravia (2014 – 2020), riadky, 
ktoré sa týkajú bezpečnosti potravín a 
krmív a predchádzania katastrofám a 
pripravenosti na ne v rámci Únie; v 
súvislosti s pristúpením Únie k 
medzinárodným dohovorom (napr. 
Nagojskému protokolu); odmieta zníženie 
príslušných rozpočtových riadkov 
navrhnuté Radou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 4
Giovanni La Via

Návrh stanoviska
Odsek 3 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3b. pripomína, že vo všeobecnosti sa 
úroveň zdrojov pridelených do 
rozpočtových riadkov v pôsobnosti tohto 
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výboru musí zachovať na úrovni roku 
2015; vyzýva preto na obnovenie 
počiatočných súm uvedených v návrhu 
rozpočtu v plnej miere pre všetky 
programy a finančné nástroje v 
pôsobnosti tohto výboru;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 5
Marco Affronte, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Valli, Marco Zanni

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. pripomína, že program Horizont 2020 
prispeje k cieľom v oblasti pôsobnosti 
tohto výboru výskumnými projektmi v 
oblasti klímy, zdravia a životného 
prostredia; potvrdzuje svoj záväzok 
monitorovať zlaďovanie projektov 
s príslušnými cieľmi a pokrok pri ich 
realizácii;

4. pripomína, že program Horizont 2020 
prispeje k cieľom v oblasti pôsobnosti 
tohto výboru výskumnými projektmi v 
oblasti klímy, zdravia a životného 
prostredia; potvrdzuje svoj záväzok 
monitorovať zlaďovanie projektov 
s príslušnými cieľmi a pokrok pri ich 
realizácii; dôrazne kritizuje rozhodnutie 
uskutočniť zníženie prostriedkov na tento 
program, aby sa pokryla záruka pre 
EFSI;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 6
Marco Affronte, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Valli, Marco Zanni

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. zdôrazňuje, že ťažiskom 
environmentálneho výskumu a inovácie je 
program Horizont 2020, ktorého cieľom je 
vybudovať hospodárstvo a spoločnosť, 
ktoré efektívne využívajú zdroje a sú 
odolné voči zmene klímy, zaručiť ochranu 

5. v tejto súvislosti zdôrazňuje, že 
ťažiskom environmentálneho výskumu 
a inovácie je výzva programu Horizont 
2020 s názvom Opatrenia v oblasti klímy a 
životného prostredia a efektívne 
využívanie zdrojov a surovín, čo je jeden z 



PE565.022v01-00 6/11 AM\1069452SK.doc

SK

a udržateľnú správu prírodných zdrojov a 
ekosystémov a udržateľné zásobovanie 
surovinami a ich využívanie s cieľom 
uspokojiť potreby rastúcej svetovej 
populácie v udržateľnom rámci prírodných 
zdrojov a ekosystémov; 

rozpočtových riadkov, v prípade ktorých 
boli znížené prostriedky s cieľom 
financovať EFSI; pripomína, že cieľom 
tejto akcie je vybudovať hospodárstvo a 
spoločnosť, ktoré efektívne využívajú 
zdroje a sú odolné voči zmene klímy, 
zaručiť ochranu a udržateľnú správu 
prírodných zdrojov a ekosystémov a 
udržateľné zásobovanie surovinami a ich 
využívanie s cieľom uspokojiť potreby 
rastúcej svetovej populácie v udržateľnom 
rámci prírodných zdrojov a ekosystémov;.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 7
Marco Affronte, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Valli, Marco Zanni

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. konštatuje, že návrh rozpočtu EÚ na rok 
2016 predstavuje 153,5 miliardy EUR 
vo viazaných rozpočtových prostriedkoch 
(vrátane 4,5 miliardy EUR 
preprogramovaných z roku 2014) a 143,5 
miliardy EUR v platobných rozpočtových 
prostriedkoch; poukazuje na to, že bez 
ohľadu na vplyv preprogramovania 
v rokoch 2015 a 2016 to predstavuje 
nárast o 2,4 % v záväzkoch a 1,6 % 
v platbách v porovnaní s rozpočtom na 
rok 2015; zdôrazňuje, že tieto celkovo 
mierne zvýšenia podľa návodu 
stanoveného vo VFR zohľadňujúce 
infláciu nepredstavujú v reálnom 
vyjadrení takmer žiadne zvýšenie, čím sa 
zdôrazňuje význam efektívneho 
a účinného vynakladania prostriedkov;

6. konštatuje, že návrh rozpočtu EÚ na rok 
2016 predstavuje 153,5 miliardy EUR 
vo viazaných rozpočtových prostriedkoch 
(vrátane 4,5 miliardy EUR 
preprogramovaných z roku 2014) a 143,5 
miliardy EUR v platobných rozpočtových 
prostriedkoch; zdôrazňuje, že týmto 
spôsobom sa ešte prehĺbi odhadovaný 
rozdiel medzi záväzkami a platbami, v 
dôsledku čoho bude ťažké dosiahnuť 
rýchle a praktické riešenie problému 
deficitu a neskorého vykonávania platieb, 
ktoré trvá už niekoľko rokov;

Or. it
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Pozmeňujúci návrh 8
Giovanni La Via

Návrh stanoviska
Odsek 8

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8. naliehavo vyzýva Radu, aby sa zdržala 
škrtov v politikách a finančných 
nástrojoch v oblasti pôsobnosti tohto 
výboru;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 9
Nicola Caputo

Návrh stanoviska
Odsek 12

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

12. poukazuje na mimoriadnu dôležitosť 
investícií do výskumu a inovácií vo 
viacerých oblastiach, ktoré patria do 
pôsobnosti tohto výboru, a zdôrazňuje, že 
v rozpočte na rok 2016 sa musí primerane 
zohľadniť skutočnosť, že tieto investície sú 
prioritou;

12. poukazuje na mimoriadnu dôležitosť 
investícií do výskumu a inovácií vo 
viacerých oblastiach, ktoré patria do 
pôsobnosti tohto výboru, a zdôrazňuje, že 
v rozpočte na rok 2016 sa musí primerane 
zohľadniť skutočnosť, že tieto investície sú 
prioritou; pripomína, že udržateľný rast a 
inovačné kapacity európskych MSP sú 
hlavné konkurenčné výhody, ktoré má 
Únia k dispozícii na globalizovaných 
trhoch;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 10
Valentinas Mazuronis

Návrh stanoviska
Odsek 13

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

13. pripomína predovšetkým veľmi 13. pripomína predovšetkým veľmi 
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podstatnú pridanú hodnotu Únie v oblasti 
lekárskeho výskumu (napr. čo sa týka 
liekov na pediatrické použitie a liekov na 
zriedkavé choroby), ako aj v boji proti 
cezhraničným zdravotným hrozbám;
vzhľadom na uvedené skutočnosti 
vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že 
program v oblasti verejného zdravia 
s celkovým objemom záväzkov len 62,2 
milióna EUR, čo predstavuje ako v 
predchádzajúcich rokoch iba 0,04 % 
záväzkov v rámci NR na rok 2016, plne 
nezohľadňuje význam zdravia ako hodnoty 
samej osebe a predpokladu na podporu 
rastu;

podstatnú pridanú hodnotu Únie v oblasti 
lekárskeho výskumu (napr. čo sa týka 
liekov na pediatrické použitie a liekov na 
zriedkavé choroby), ako aj v boji proti 
cezhraničným zdravotným hrozbám, 
napríklad ebole; naliehavo žiada, aby sa 
zabezpečilo, že financovanie nových 
výskumných projektov EÚ v oblasti 
vakcíny proti ebole a jej diagnostiky 
neutrpí rozpočtovými škrtmi v programe 
Horizont 2020; vzhľadom na uvedené 
skutočnosti vyjadruje hlboké poľutovanie 
nad tým, že program v oblasti verejného 
zdravia s celkovým objemom záväzkov len 
62,2 milióna EUR, čo predstavuje ako v 
predchádzajúcich rokoch iba 0,04 % 
záväzkov v rámci NR na rok 2016, plne 
nezohľadňuje význam zdravia ako hodnoty 
samej osebe a predpokladu na podporu 
rastu; vyzýva Radu, aby opätovne zvážila 
ďalšie zníženia rozpočtu, ktoré zaviedla vo 
vzťahu k tomuto programu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 11
Valentinas Mazuronis

Návrh stanoviska
Odsek 14

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

14. zdôrazňuje, že Únia má najprísnejšie 
normy v oblasti bezpečnosti potravín na 
svete; preto vyjadruje poľutovanie aj nad 
tým, že program pre potraviny a krmivá 
s celkovým objemom záväzkov len 264,1 
milióna EUR, čo predstavuje iba 0,17 % 
záväzkov v rámci NR na rok 2016, plne 
nezohľadňuje význam bezpečnosti 
potravín a krmív v Únii;

14. zdôrazňuje, že Únia má najprísnejšie 
normy v oblasti bezpečnosti potravín na 
svete; zdôrazňuje význam propagácie 
zdravej a bezpečnej výživy ako prostriedku 
na predchádzanie zbytočným výdavkom 
v zdravotníctve a pomoc členským štátom 
pri zlepšovaní dlhodobej udržateľnosti ich 
systémov zdravotníctva; preto vyjadruje 
poľutovanie aj nad tým, že program pre 
potraviny a krmivá s celkovým objemom 
záväzkov len 264,1 milióna EUR, čo 
predstavuje iba 0,17 % záväzkov v rámci 
NR na rok 2016, a navrhnuté ďalšie škrty 
zo strany Rady plne nezohľadňujú
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význam bezpečnosti potravín a krmív 
v Únii;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 12
Tibor Szanyi

Návrh stanoviska
Odsek 14 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

14a. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila 
prísne normy bezpečnosti potravín v rámci 
bilaterálnych obchodných dohôd;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 13
Giovanni La Via

Návrh stanoviska
Odsek 15

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

15. pripomína, že mechanizmus Únie 
v oblasti civilnej ochrany je základným 
kameňom solidarity Únie; pripomína, že 
hlavnú zodpovednosť za ochranu ľudí, 
ako aj životného prostredia a majetku 
vrátane kultúrneho dedičstva nesú členské 
štáty; zdôrazňuje, že Únia umožňuje 
podporu, koordináciu alebo dopĺňanie 
opatrení členských štátov v oblasti 
prevencie pohrôm a pripravenosti 
a reakcie na ne; víta mierne zvýšenie 
viazaných rozpočtových prostriedkov na 
tento program;

15. pripomína, že mechanizmus Únie 
v oblasti civilnej ochrany je základným 
kameňom solidarity Únie; pripomína, že 
hlavnú zodpovednosť za ochranu ľudí, ako 
aj životného prostredia a majetku vrátane 
kultúrneho dedičstva nesú členské štáty;
zdôrazňuje, že Únia umožňuje podporu, 
koordináciu alebo dopĺňanie opatrení 
členských štátov v oblasti prevencie pohrôm 
a pripravenosti a reakcie na ne; víta mierne 
zvýšenie záväzkov na tento program 
navrhované Komisiou, ale vyjadruje hlboké 
poľutovanie nad návrhom Rady znížiť 
rozpočet v tomto riadku;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 14
Tibor Szanyi

Návrh stanoviska
Odsek 15 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

15a. vyzýva členské štáty, aby zaistili 
riadne environmentálne kontroly s cieľom 
znížiť riziko ekologických katastrof;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 15
Giovanni La Via

Návrh stanoviska
Odsek 22

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

22. vyzýva Komisiu, aby stanovila ďalší 
postup na pravidelné informovanie 
Parlamentu o pokroku a úrovni realizácie 
pilotných projektov a prípravných akcií.

22. berie na vedomie výsledok Komisiou 
uskutočneného predbežného posúdenia 
uskutočniteľnosti pilotných projektov
navrhnutých členmi výboru ENVI, ktoré 
všeobecne odrážajú priority výboru ENVI 
v oblasti životného prostredia a zdravia;
vyzýva Komisiu, aby stanovila ďalší 
postup na pravidelné informovanie 
Parlamentu o pokroku a úrovni realizácie 
pilotných projektov a prípravných akcií.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 16
Karin Kadenbach

Návrh stanoviska
Odsek 22 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

22a. zdôrazňuje, že hospodárska a 
finančná kríza a prísne úsporné opatrenia 
prijaté členskými štátmi viedli k zníženiu 
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finančných prostriedkov na financovanie 
verejného zdravia v dôsledku 
rozpočtových škrtov a nižších daňových 
príjmov a že nerovnosť v oblasti zdravia v 
EÚ predstavuje významnú záťaž pre 
členské štáty a ich zdravotnícke systémy, a 
preto vyzýva na financovanie 
koordinovaných verejných preventívnych 
opatrení v záujme zlepšení v tejto oblasti;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 17
Karin Kadenbach

Návrh stanoviska
Odsek 22 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

22b. zdôrazňuje, že ekologicky udržateľné 
poľnohospodárstvo, ktoré rozumne 
využíva prírodné zdroje, je nevyhnutné 
pre našu produkciu potravín, a vyzýva na 
rozšírenie podpory metód, ktoré sú 
priaznivé pre životné prostredie a zvieratá.

Or. de


