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Pozměňovací návrh 1
Francisco Guerreiro

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že se očekává, že 
politika soudržnosti přispěje v období 
2021–2027 k celkovému cíli vyčlenit 
nejméně 30 % celkové částky rozpočtu 
Unie a výdajů nástroje NGEU na výdaje v 
oblasti klimatu podílem ve výši 37 %;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Francisco Guerreiro

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že podle odhadů 
pochází 23 % celkových antropogenních 
emisí skleníkových plynů (2007–2016) ze 
zemědělství, lesnictví a jiného využití půdy 
(AFOLU)1a; vzhledem k tomu, že 
zemědělství představuje 10,3 % všech 
emisí skleníkových plynů v Unii, z nichž 
přibližně 70 % pochází z chovu zvířat;
__________________
1a 
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/20
19/08/4.-
SPM_Approved_Microsite_FINAL.pdf

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Francisco Guerreiro
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Návrh stanoviska
Bod odůvodnění C (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že podle Evropského 
účetního dvora vedlo provádění cíle EU 
spočívajícího v 20% snížení emisí 
skleníkových plynů do roku 2020 k 
nárůstu a lepšímu směřování financování 
opatření v oblasti klimatu v rámci 
Evropského fondu pro regionální rozvoj a 
politiky soudržnosti, že však v oblasti 
zemědělství, rozvoje venkova a rybolovu 
nedošlo k žádnému významnému posunu, 
pokud jde o opatření v oblasti klimatu, a 
ne všechny možnosti financování opatření 
souvisejících s klimatem byly plně 
prozkoumány2a;
__________________
2a 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADoc
uments/SR16_31/SR_CLIMATE_CS.pdf 
[Zvláštní zpráva, 2016: Alespoň pětina 
rozpočtu EU by měla být vynaložena na 
opatření v oblasti klimatu: na tomto cíli se 
ambiciózně pracuje, ale existuje vážné 
riziko, že nebude splněn], s. 7.

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Francisco Guerreiro

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění D (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že projekty, jejichž 
cílem je přechod z uhlí na biomasu, 
realizované v současnosti v EU by vedly k 
uvolnění 67 Mt CO2 ročně a vyžádaly by 
si pokácení přibližně 2 700 km2 lesa 
ročně, přičemž by vyprodukovaly pouze 64 
TWh elektřiny, což je méně než 2 % 
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elektrické energie produkované v EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Francisco Guerreiro

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění E (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že dostupnost 
udržitelné biomasy v EU je poměrně 
omezená a stávající kritéria pro její 
získávání, jak jsou stanovena ve směrnici 
o obnovitelných zdrojích energie, nejsou 
vědecky podložená, a jsou spíše 
nepřiměřená; vzhledem k tomu, že další 
nárůst využívání biomasy nad udržitelnou 
úroveň následně bude mít nepříznivý 
dopad na klima a životní prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Francisco Guerreiro

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění F (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že podle Mezivládní 
platformy pro biologickou rozmanitost a 
ekosystémové služby (IPBES) by rostoucí 
poptávka po bioenergii mohla podle nové 
zprávy způsobit 10násobný až 30násobný 
nárůst využívání půdy souvisejícího se 
zelenou energií, který by vedl ke ztrátě 
přírodních stanovišť volně žijících 
živočichů a planě rostoucích rostlin, což 
by mohlo vést k rozsáhlému úbytku 
biologické rozmanitosti a k vymizení 
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ohrožených druhů;

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Francisco Guerreiro

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění G (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že cestovní ruch má 
dopad na změnu klimatu tím, že přispívá k 
8 % celosvětových emisí CO2, a vzhledem 
k tomu, že emise CO2 z dopravy 
představují největší podíl těchto emisí a že 
se očekává, že se v letech 2016 až 2030 v 
důsledku rostoucí poptávky turistů zvýší o 
25 %3a;
__________________
3a https://www.e-
unwto.org/doi/book/10.18111/9789284416
660

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Francisco Guerreiro

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění H (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že se odhaduje, že 8 
až 10 % všech emisí skleníkových plynů 
pochází ze ztráty potravin a plýtvání 
potravinami4a;
__________________
4a  
https://www.ipcc.ch/srccl/chapter/chapter-
5/
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Or. en

Pozměňovací návrh 9
Asger Christensen, Atidzhe Alieva-Veli, Ulrike Müller, Irène Tolleret, Hilde Vautmans, 
Adrián Vázquez Lázara, Jérémy Decerle, Elsi Katainen

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že politika soudržnosti 
musí podporovat důrazné začleňování 
problematiky klimatu do zemědělství a 
potravinářství;

1. zdůrazňuje, že politika soudržnosti 
musí podporovat důrazné začleňování 
problematiky klimatu do zemědělství a 
potravinářství, a domnívá se, že 
zemědělství je odvětví, které je 
nejvýrazněji vystaveno důsledkům změny 
klimatu; zdůrazňuje, že zejména změny 
teploty a srážek, stejně jako povětrnostní a 
klimatické extrémy, již nyní ovlivňují 
výnosy plodin a produktivitu 
hospodářských zvířat v Evropě; dále 
konstatuje, že odvětví zemědělství má 
strategický význam pro potravinové 
zabezpečení v EU i ve světě;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Daniel Buda

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že politika soudržnosti 
musí podporovat důrazné začleňování 
problematiky klimatu do zemědělství a 
potravinářství;

1. zdůrazňuje, že politika soudržnosti 
musí podporovat důrazné začleňování 
problematiky klimatu do zemědělství a 
potravinářství; zdůrazňuje, že je nezbytné 
zachovat přiměřenou rovnováhu mezi 
potřebami zemědělců, spotřebitelů a 
přírodního prostředí a zajistit 
spravedlivou transformaci na klimaticky 
neutrální, udržitelné a oběhové 
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hospodářství, které může zajistit 
odstranění veškeré potenciální 
nerovnováhy v rámci celého zemědělsko-
potravinářského dodavatelského řetězce;

Or. ro

Pozměňovací návrh 11
Chris MacManus

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že politika soudržnosti 
musí podporovat důrazné začleňování 
problematiky klimatu do zemědělství a 
potravinářství;

1. zdůrazňuje, že politika soudržnosti 
musí podporovat důrazné začleňování 
problematiky klimatu do zemědělství a 
potravinářství, a to nejen s cílem chránit 
naši planetu, ale také ve snaze zajistit, aby 
naše zemědělská komunita měla 
udržitelnou budoucnost, neboť zemědělci 
se obvykle nacházejí v první linii, pokud 
jde o řešení negativních finančních 
dopadů změny klimatu;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Marlene Mortler, Franc Bogovič, Norbert Lins, Dan-Ştefan Motreanu, Anne Sander, 
Christine Schneider, Simone Schmiedtbauer

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že politika soudržnosti 
musí podporovat důrazné začleňování 
problematiky klimatu do zemědělství a 
potravinářství;

1. zdůrazňuje, že politika soudržnosti 
musí podporovat důrazné začleňování 
problematiky klimatu do zemědělství a 
potravinářství; vyzývá Komisi, aby 
podporovala vědu a výzkum, které 
povzbuzují investice do nízkouhlíkových 
technologií a inovací s cílem zmírnit 
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změnu klimatu a přizpůsobit se jí;

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Dan-ītefan Motreanu

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že politika soudržnosti 
musí podporovat důrazné začleňování 
problematiky klimatu do zemědělství a 
potravinářství;

1. zdůrazňuje, že politika soudržnosti 
musí podporovat důrazné začleňování 
problematiky klimatu do zemědělství a 
potravinářství s cílem pomoci zemědělcům 
přizpůsobit se negativním dopadům změny 
klimatu, zvýšit jejich odolnost při řešení 
těchto dopadů a posílit jejich kapacitu v 
oblasti udržitelného rozvoje;

Or. ro

Pozměňovací návrh 14
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že politika soudržnosti 
musí podporovat důrazné začleňování 
problematiky klimatu do zemědělství a 
potravinářství;

1. zdůrazňuje, že politika soudržnosti 
musí podporovat důrazné začleňování 
problematiky klimatu do zemědělství a 
potravinářství, a to při zajištění klimatické 
spravedlnosti, vymýcení chudoby a 
posílení práv pracovníků v tomto odvětví;

Or. fr

Pozměňovací návrh 15
Francisco Guerreiro
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Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že politika soudržnosti 
musí podporovat důrazné začleňování 
problematiky klimatu do zemědělství a 
potravinářství;

1. zdůrazňuje, že politika soudržnosti 
musí podporovat důrazné začleňování 
problematiky klimatu do zemědělství a 
potravinářství a zajistit, aby všechny 
programy a projekty financování EU byly 
zakotveny ve strategiích, které podporují 
ambiciózní cíle v oblasti klimatu;

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Franc Bogovič

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že politika soudržnosti 
musí podporovat důrazné začleňování 
problematiky klimatu do zemědělství a 
potravinářství;

1. zdůrazňuje, že politika soudržnosti 
musí podporovat začleňování problematiky 
klimatu do zemědělství a potravinářství a 
současně zohledňovat environmentální, 
sociální a hospodářskou udržitelnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Francesca Donato, Elena Lizzi

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že politika soudržnosti 
musí podporovat důrazné začleňování 
problematiky klimatu do zemědělství a 
potravinářství;

1. zdůrazňuje, že politika soudržnosti 
musí podporovat proces přizpůsobování 
požadavkům zaměřeným na řešení 
problematiky klimatu v zemědělství a 
potravinářství;
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Or. it

Pozměňovací návrh 18
Emmanouil Fragkos

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že politika soudržnosti 
musí podporovat důrazné začleňování 
problematiky klimatu do zemědělství a 
potravinářství;

1. zdůrazňuje, že politika soudržnosti 
musí přijmout dobré postupy začleňování 
problematiky klimatu do zemědělství a 
potravinářství;

Or. el

Pozměňovací návrh 19
Asger Christensen, Atidzhe Alieva-Veli, Ulrike Müller, Irène Tolleret, Hilde Vautmans, 
Adrián Vázquez Lázara, Jérémy Decerle, Elsi Katainen

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. konstatuje, že odvětví zemědělství a 
lesnictví jsou důležitou hnací silou 
ekologické transformace; zdůrazňuje 
proto, že budoucí opatření by se měla 
zaměřit na přizpůsobení se změně klimatu 
a její zmírňování a na biologickou 
rozmanitost; dále konstatuje, že má-li být 
plně využit potenciál technologických 
inovací, je třeba provést důkladný výzkum, 
aby bylo možné rozvíjet jak rostlinnou, tak 
živočišnou výrobu, např. pokud jde o 
šlechtění rostlin, pěstování trávy, která 
zachycuje více uhlíku, a zhodnocování 
bioplynu a biomasy;

Or. en
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Pozměňovací návrh 20
Emmanouil Fragkos

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. vyjadřuje znepokojení nad tím, že 
následné zvýšení výrobních nákladů může 
vést ke snížení konkurenceschopnosti 
evropských zemědělských produktů a 
zároveň k větší konkurenceschopnosti 
neevropských produktů, na něž se obvykle 
nevztahují normy v oblasti životního 
prostředí nebo kvality;

Or. el

Pozměňovací návrh 21
Mazaly Aguilar

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. zmírňování změny klimatu je 
příležitostí ke zlepšení efektivity 
zemědělských podniků; zemědělství je 
úložištěm skleníkových plynů vysoké 
strategické hodnoty, kterou je třeba ocenit 
v politikách Společenství;

Or. es

Pozměňovací návrh 22
Marlene Mortler, Franc Bogovič, Norbert Lins, Dan-Ştefan Motreanu, Anne Sander, 
Christine Schneider, Simone Schmiedtbauer

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje, že předcházení a 
omezení plýtvání potravinami, jakož i 
posílení místních struktur a regionálních 
hodnotových řetězců, má zásadní význam 
pro snížení všech emisí spojených s 
pěstováním, výrobou a dopravou;

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Simone Schmiedtbauer, Norbert Lins, Marlene Mortler, Franc Bogovič, Anne Sander, 
Christine Schneider, Herbert Dorfmann, Álvaro Amaro

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje, že v souladu s 
článkem 2 Pařížské dohody musí být 
hledisko klimatu v zemědělství 
uplatňováno způsobem, který neohrožuje 
produkci potravin a zaručí bezpečnost 
potravin v Evropské unii;

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Franc Bogovič

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. připomíná, že cílem Zelené dohody 
pro Evropu je chránit, zachovávat a 
posilovat přírodní kapitál Unie a chránit 
zdraví a blahobyt občanů před 
environmentálními riziky a dopady;

Or. en
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Pozměňovací návrh 25
Mr Franc Bogovič

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje potřebu účinnosti a 
doplnění evropských strukturálních a 
investičních fondů jak v boji proti změně 
klimatu, tak při zlepšování kvality života 
ve venkovských oblastech;

Or. sl

Pozměňovací návrh 26
Veronika Vrecionová, Mazaly Aguilar, Ruža Tomašić

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje, že primární úlohou 
zemědělství je produkce dostatečného 
množství bezpečných potravin a krmiv, 
které živí rostoucí obyvatelstvo; jakékoli 
další priority musí být druhořadé;

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Mazaly Aguilar

Návrh stanoviska
Bod 1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1b. zdůrazňuje, že účinná živočišná 
výroba může přispět ke snížení emisí 
skleníkových plynů, k posílení propadů a 
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ke zvýšení produktivity tohoto odvětví;

Or. es

Pozměňovací návrh 28
Francesca Donato, Elena Lizzi

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že k dosažení cíle 
snížení emisí skleníkových plynů o 32 % 
do roku 2030 by měly být přidělené 
prostředky z ESI fondů, které podporují 
přechod na klimatickou neutralitu ve 
všech způsobilých odvětvích, 
přinejmenším zdvojnásobeny a 40 % 
zdrojů z EFRR by mělo být přiděleno na 
„zelený, nízkouhlíkový cíl“;

vypouští se

__________________
1 
https://www.caneurope.org/docman/clima
te-finance-development/3599-funding-
climate-and-energy-transition-in-the-
eu/file

Or. it

Pozměňovací návrh 29
Mazaly Aguilar

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že k dosažení cíle 
snížení emisí skleníkových plynů o 32 % 
do roku 2030 by měly být přidělené 
prostředky z ESI fondů, které podporují 
přechod na klimatickou neutralitu ve 
všech způsobilých odvětvích, 

vypouští se



PE662.106v01-00 16/73 AM\1220680CS.docx

CS

přinejmenším zdvojnásobeny a 40 % 
zdrojů z EFRR by mělo být přiděleno na 
„zelený, nízkouhlíkový cíl“1;
__________________
1 
https://www.caneurope.org/docman/clima
te-finance-development/3599-funding-
climate-and-energy-transition-in-the-
eu/file.

Or. es

Pozměňovací návrh 30
Asger Christensen, Atidzhe Alieva-Veli, Ulrike Müller, Irène Tolleret, Adrián Vázquez 
Lázara, Jérémy Decerle, Elsi Katainen

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že k dosažení cíle 
snížení emisí skleníkových plynů o 32 % 
do roku 2030 by měly být přidělené 
prostředky z ESI fondů, které podporují 
přechod na klimatickou neutralitu ve všech 
způsobilých odvětvích, přinejmenším 
zdvojnásobeny a 40 % zdrojů z EFRR by 
mělo být přiděleno na „zelený, 
nízkouhlíkový cíl“1;

2. zdůrazňuje, že k dosažení cíle 
snížení emisí skleníkových plynů o 55 % 
do roku 2030 by měly být přidělené 
prostředky z ESI fondů, které podporují 
přechod na klimatickou neutralitu ve všech 
způsobilých odvětvích, přinejmenším 
zdvojnásobeny a 40 % zdrojů z EFRR by 
mělo být přiděleno na „zelený, 
nízkouhlíkový cíl“1; zdůrazňuje, že 
výzkum a investice v oblasti zemědělských 
řešení účinných z hlediska klimatu by 
měly být začleněny do regionálních 
strategií v oblasti životního prostředí;

__________________ __________________
1 
https://www.caneurope.org/docman/climat
e-finance-development/3599-funding-
climate-and-energy-transition-in-the-eu/file

1 
https://www.caneurope.org/docman/climat
e-finance-development/3599-funding-
climate-and-energy-transition-in-the-eu/file

Or. en
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Pozměňovací návrh 31
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že k dosažení cíle 
snížení emisí skleníkových plynů o 32 % 
do roku 2030 by měly být přidělené 
prostředky z ESI fondů, které podporují 
přechod na klimatickou neutralitu ve všech 
způsobilých odvětvích, přinejmenším 
zdvojnásobeny a 40 % zdrojů z EFRR by 
mělo být přiděleno na „zelený, 
nízkouhlíkový cíl“1;

2. zdůrazňuje, že k dosažení cíle 
snížení emisí skleníkových plynů o 32 % 
do roku 2030 by měly být přidělené 
prostředky z ESI fondů, které podporují 
přechod na klimatickou neutralitu ve všech 
způsobilých odvětvích, přinejmenším 
zdvojnásobeny a 40 % zdrojů z EFRR by 
mělo být přiděleno na „zelený, 
nízkouhlíkový cíl“1; zdůrazňuje, že je 
rovněž nutné uvést odstranění subvencí 
označených za škodlivé, aby bylo zajištěno 
dodržování zásady neškodit;

__________________ __________________
1 
https://www.caneurope.org/docman/climat
e-finance-development/3599-funding-
climate-and-energy-transition-in-the-eu/file

1 
https://www.caneurope.org/docman/climat
e-finance-development/3599-funding-
climate-and-energy-transition-in-the-eu/file

Or. fr

Pozměňovací návrh 32
Emmanouil Fragkos

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že k dosažení cíle 
snížení emisí skleníkových plynů o 32 % 
do roku 2030 by měly být přidělené 
prostředky z ESI fondů, které podporují 
přechod na klimatickou neutralitu ve všech 
způsobilých odvětvích, přinejmenším 
zdvojnásobeny a 40% zdrojů z EFRR by 
mělo být přiděleno na „zelený, 
nízkouhlíkový cíl“1;

2. zdůrazňuje, že k dosažení cíle 
snížení emisí skleníkových plynů o 32 % 
do roku 2030 by měly být přidělené 
prostředky z ESI fondů, které podporují 
přechod na klimatickou neutralitu ve všech 
způsobilých odvětvích, přinejmenším 
znovu posouzeny a až 20 % zdrojů z EFRR 
by mělo být přiděleno na „zelený, 
nízkouhlíkový cíl“1, tak, aby byla 
zachována konkurenceschopnost 
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produktů EU při dosahování cílů zelené 
transformace;

__________________ __________________
1 
https://www.caneurope.org/docman/climat
e-finance-development/3599-funding-
climate-and-energy-transition-in-the-eu/file

1 
https://www.caneurope.org/docman/climat
e-finance-development/3599-funding-
climate-and-energy-transition-in-the-eu/file

Or. el

Pozměňovací návrh 33
Emmanouil Fragkos

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že k dosažení cíle 
snížení emisí skleníkových plynů o 32 % 
do roku 2030 by měly být přidělené 
prostředky z ESI fondů, které podporují 
přechod na klimatickou neutralitu ve všech 
způsobilých odvětvích, přinejmenším 
zdvojnásobeny a 40% zdrojů z EFRR by 
mělo být přiděleno na „zelený, 
nízkouhlíkový cíl“1;

2. zdůrazňuje, že k dosažení cíle 
snížení emisí skleníkových plynů o 32 % 
do roku 2030 by měly být přidělené 
prostředky z ESI fondů, které podporují 
nižší výrobní náklady prostřednictvím 
přechodu na klimatickou neutralitu ve 
všech způsobilých odvětvích, 
přinejmenším zdvojnásobeny a 40% zdrojů 
z EFRR by mělo být přiděleno na „zelený, 
nízkouhlíkový cíl“1;

__________________ __________________
1 
https://www.caneurope.org/docman/climat
e-finance-development/3599-funding-
climate-and-energy-transition-in-the-eu/file

1 
https://www.caneurope.org/docman/climat
e-finance-development/3599-funding-
climate-and-energy-transition-in-the-eu/file

Or. el

Pozměňovací návrh 34
Franc Bogovič

Návrh stanoviska
Bod 2
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že k dosažení cíle 
snížení emisí skleníkových plynů o 32 % 
do roku 2030 by měly být přidělené 
prostředky z ESI fondů, které podporují 
přechod na klimatickou neutralitu ve všech 
způsobilých odvětvích, přinejmenším 
zdvojnásobeny a 40 % zdrojů z EFRR by 
mělo být přiděleno na „zelený, 
nízkouhlíkový cíl“1;

2. vítá přijatý víceletý finanční rámec 
Unie na období 2021–2027 (VFR) a 
nástroj Next Generation EU, které 
představují pevný finanční základ pro 
podporu politik, které by Unii umožnily 
dosažení cíle snížení emisí skleníkových 
plynů o 32 % do roku 2030, jakož i pro 
podporu přechodu na klimatickou 
neutralitu ve všech způsobilých odvětvích;

__________________
1 
https://www.caneurope.org/docman/clima
te-finance-development/3599-funding-
climate-and-energy-transition-in-the-
eu/file

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Emmanouil Fragkos

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že k dosažení cíle 
snížení emisí skleníkových plynů o 32 % 
do roku 2030 by měly být přidělené 
prostředky z ESI fondů, které podporují 
přechod na klimatickou neutralitu ve všech 
způsobilých odvětvích, přinejmenším 
zdvojnásobeny a 40% zdrojů z EFRR by 
mělo být přiděleno na „zelený, 
nízkouhlíkový cíl“1;

2. zdůrazňuje, že k úsilí o dosažení 
cíle snížení emisí skleníkových plynů až o 
32% do roku 2030 by měly být přidělené 
prostředky z ESI fondů, které podporují 
přechod na klimatickou neutralitu ve všech 
způsobilých odvětvích, přinejmenším 
zdvojnásobeny a 40% zdrojů z EFRR by 
mělo být přiděleno na „zelený, 
nízkouhlíkový cíl“1;

__________________ __________________
1 
https://www.caneurope.org/docman/climat
e-finance-development/3599-funding-
climate-and-energy-transition-in-the-eu/file

1 
https://www.caneurope.org/docman/climat
e-finance-development/3599-funding-
climate-and-energy-transition-in-the-eu/file

Or. el

https://www.caneurope.org/docman/climate-finance-development/3599-funding-climate-and-energy-transition-in-the-eu/file
https://www.caneurope.org/docman/climate-finance-development/3599-funding-climate-and-energy-transition-in-the-eu/file
https://www.caneurope.org/docman/climate-finance-development/3599-funding-climate-and-energy-transition-in-the-eu/file
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Pozměňovací návrh 36
Chris MacManus

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že k dosažení cíle 
snížení emisí skleníkových plynů o 32 % 
do roku 2030 by měly být přidělené 
prostředky z ESI fondů, které podporují 
přechod na klimatickou neutralitu ve všech 
způsobilých odvětvích, přinejmenším 
zdvojnásobeny a 40 % zdrojů z EFRR by 
mělo být přiděleno na „zelený, 
nízkouhlíkový cíl“;

2. zdůrazňuje, že alespoň k dosažení 
cíle snížení emisí skleníkových plynů o 32 
% do roku 2030 by měly být přidělené 
prostředky z ESI fondů, které podporují 
přechod na klimatickou neutralitu ve všech 
způsobilých odvětvích, přinejmenším 
zdvojnásobeny a 40 % zdrojů z EFRR by 
mělo být přiděleno na „zelený, 
nízkouhlíkový cíl“;

__________________ __________________
1 
https://www.caneurope.org/docman/climat
e-finance-development/3599-funding-
climate-and-energy-transition-in-the-eu/file

1 
https://www.caneurope.org/docman/climat
e-finance-development/3599-funding-
climate-and-energy-transition-in-the-eu/file

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Francisco Guerreiro

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že k dosažení cíle 
snížení emisí skleníkových plynů o 32 % 
do roku 2030 by měly být přidělené 
prostředky z ESI fondů, které podporují 
přechod na klimatickou neutralitu ve všech 
způsobilých odvětvích, přinejmenším 
zdvojnásobeny a 40 % zdrojů z EFRR by 
mělo být přiděleno na „zelený, 
nízkouhlíkový cíl“1;

2. zdůrazňuje, že k dosažení cíle 
snížení emisí skleníkových plynů o 32 % 
do roku 2030 by měly být přidělené 
prostředky z ESI fondů, které podporují 
přechod na klimatickou neutralitu ve všech 
způsobilých odvětvích, přinejmenším 
zdvojnásobeny a 40 % zdrojů z EFRR by 
mělo být přiděleno na „zelený, 
nízkouhlíkový cíl“5a;

__________________ __________________

https://www.caneurope.org/docman/climate-finance-development/3599-funding-climate-and-energy-transition-in-the-eu/file
https://www.caneurope.org/docman/climate-finance-development/3599-funding-climate-and-energy-transition-in-the-eu/file
https://www.caneurope.org/docman/climate-finance-development/3599-funding-climate-and-energy-transition-in-the-eu/file
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1 
https://www.caneurope.org/docman/clima
te-finance-development/3599-funding-
climate-and-energy-transition-in-the-
eu/file

5a 
https://www.caneurope.org/docman/clima
te-finance-development/3599-funding-
climate-and-energy-

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Michal Wiezik

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. zdůrazňuje, že finanční zdroje z 
politiky soudržnosti byly vynaloženy na 
obnovu mokřadů a rašelinišť, které byly 
vystaveny tlakům, jež způsobuje i 
zemědělská politika a zemědělské a 
lesnické postupy; vyzývá k cílenému úsilí 
v této oblasti i v nadcházejícím VFR a v 
rámci financování spravedlivé 
transformace a obnovy, a zároveň 
zdůrazňuje, že je třeba snížit tlak jak na 
kvantitativní, tak i kvalitativní status 
vodních útvarů a přilehlých ekosystémů, 
aby došlo k přechodu na udržitelnější 
využívání půdy, které podporuje schopnost 
těchto ekosystémů přizpůsobit se změně 
klimatu;

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Franc Bogovič

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. zdůrazňuje, že výdaje VFR na 
období 2021–2027 a nástroje NGEU na 
cíle v oblasti klimatu jsou stanoveny 
alespoň na 30 % výdajů, což znamená, že 
na ekologickou transformaci bude k 
dispozici nejméně 547 miliard EUR z 
nových finančních zdrojů EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Veronika Vrecionová, Mazaly Aguilar, Ruža Tomašić

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. zdůrazňuje, že nedostatek 
finančních prostředků v EU, členských 
státech a regionálních rozpočtech v 
dohledné budoucnosti poroste v důsledku 
nebývalé hospodářské recese způsobené 
opatřeními související s pandemií 
COVID-19 a vystoupením Spojeného 
království z EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že je důležité propojit 
regionální strategie v oblasti životního 
prostředí s ambiciózními cíli v oblasti 
klimatu, které jdou nad rámec celkového 
cíle, jímž je dosažení klimaticky neutrální 

3. zdůrazňuje, že je důležité propojit 
regionální strategie v oblasti životního 
prostředí s ambiciózními cíli v oblasti 
klimatu, které jdou nad rámec celkového 
cíle, jímž je dosažení klimaticky neutrální 
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EU do roku 2050, přičemž se zohlední 
potenciální přínos odvětví zemědělství, 
potravinářství a lesnictví;

EU do roku 2050, přičemž se zohlední 
potenciální přínos odvětví zemědělství, 
potravinářství a lesnictví; zdůrazňuje, že 
regionální strategie v oblasti životního 
prostředí musí systematicky a společně 
bojovat proti krizi biologické rozmanitosti 
a změně klimatu a dosáhnout synergií v 
reakci na tyto dvě krize;

Or. fr

Pozměňovací návrh 42
Daniel Buda

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že je důležité propojit 
regionální strategie v oblasti životního 
prostředí s ambiciózními cíli v oblasti 
klimatu, které jdou nad rámec celkového 
cíle, jímž je dosažení klimaticky neutrální 
EU do roku 2050, přičemž se zohlední 
potenciální přínos odvětví zemědělství, 
potravinářství a lesnictví;

3. zdůrazňuje, že je důležité propojit 
regionální strategie v oblasti životního 
prostředí s ambiciózními cíli v oblasti 
klimatu, které jdou nad rámec celkového 
cíle, jímž je dosažení klimaticky neutrální 
EU do roku 2050, přičemž se zohlední 
potenciální přínos odvětví zemědělství, 
potravinářství a lesnictví; domnívá se, že 
ambiciózní politiky EU musí být 
prováděny všemi hospodářskými a 
sociálními aktéry, aby předmětná odvětví 
nebyla jedinými subjekty, které platí 
náklady na klima a životní prostředí;

Or. ro

Pozměňovací návrh 43
Michal Wiezik

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že je důležité propojit 
regionální strategie v oblasti životního 

3. zdůrazňuje, že je důležité propojit 
regionální strategie v oblasti životního 
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prostředí s ambiciózními cíli v oblasti 
klimatu, které jdou nad rámec celkového 
cíle, jímž je dosažení klimaticky neutrální 
EU do roku 2050, přičemž se zohlední 
potenciální přínos odvětví zemědělství, 
potravinářství a lesnictví;

prostředí s ambiciózními cíli v oblasti 
klimatu, které jdou nad rámec celkového 
cíle, jímž je dosažení klimaticky neutrální 
EU do roku 2050, přičemž se plně zohlední 
nevyužitý potenciál snižování emisí uhlíku 
a potenciální přínos k udržitelnému 
nahrazení energeticky náročných 
materiálů ve výrobě s vysokou přidanou 
hodnotou, které nebude mít negativní 
dopad na pohlcování uhlíku a jež 
významně přispěje k řadě nových zelených 
pracovních míst;

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Ulrike Müller, Asger Christensen, Hilde Vautmans, Irène Tolleret, Atidzhe Alieva-Veli, 
Jérémy Decerle

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že je důležité propojit 
regionální strategie v oblasti životního 
prostředí s ambiciózními cíli v oblasti 
klimatu, které jdou nad rámec celkového 
cíle, jímž je dosažení klimaticky neutrální 
EU do roku 2050, přičemž se zohlední 
potenciální přínos odvětví zemědělství, 
potravinářství a lesnictví;

3. zdůrazňuje, že je důležité propojit 
regionální strategie v oblasti životního 
prostředí s ambiciózními cíli v oblasti 
klimatu, jejichž cílem je dosažení 
klimaticky neutrální EU do roku 2050, 
přičemž se zohlední zásadní přínos odvětví 
zemědělství, potravinářství a lesnictví; 
zdůrazňuje, že je třeba zaujmout vyvážený 
přístup k udržitelnosti v zemědělství, který 
zohlední stávající kompromisy mezi 
zlepšováním jeho klimatických dopadů a 
dopadů na biologickou rozmanitost, jakož 
i jeho hospodářské a sociální aspekty;

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Francisco Guerreiro

Návrh stanoviska
Bod 3
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že je důležité propojit 
regionální strategie v oblasti životního 
prostředí s ambiciózními cíli v oblasti 
klimatu, které jdou nad rámec celkového 
cíle, jímž je dosažení klimaticky neutrální 
EU do roku 2050, přičemž se zohlední 
potenciální přínos odvětví zemědělství, 
potravinářství a lesnictví;

3. zdůrazňuje, že je důležité propojit 
regionální strategie v oblasti životního 
prostředí s ambiciózními cíli v oblasti 
klimatu, které jdou nad rámec celkového 
cíle, jímž je dosažení klimaticky neutrální 
EU do roku 2050, přičemž se zohlední 
potenciální přínos odvětví zemědělství, 
potravinářství a lesnictví; konstatuje, že 
tyto cíle musí být v tomto ohledu v 
souladu s celkovými cíli EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Dan-ītefan Motreanu

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že je důležité propojit 
regionální strategie v oblasti životního 
prostředí s ambiciózními cíli v oblasti 
klimatu, které jdou nad rámec celkového 
cíle, jímž je dosažení klimaticky neutrální 
EU do roku 2050, přičemž se zohlední 
potenciální přínos odvětví zemědělství, 
potravinářství a lesnictví;

3. zdůrazňuje, že je důležité propojit 
regionální strategie v oblasti životního 
prostředí s ambiciózními cíli v oblasti 
klimatu, které splňují celkový cíl, jímž je 
dosažení klimaticky neutrální EU do roku 
2050, přičemž se zohlední potenciální 
přínos odvětví zemědělství, potravinářství 
a lesnictví, aniž by byla ohrožena 
potravinová bezpečnost a dostupnost 
potravin k prodeji;

Or. ro

Pozměňovací návrh 47
Marlene Mortler, Franc Bogovič, Norbert Lins, Dan-Ştefan Motreanu, Anne Sander

Návrh stanoviska
Bod 3
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že je důležité propojit 
regionální strategie v oblasti životního 
prostředí s ambiciózními cíli v oblasti 
klimatu, které jdou nad rámec celkového 
cíle, jímž je dosažení klimaticky neutrální 
EU do roku 2050, přičemž se zohlední 
potenciální přínos odvětví zemědělství, 
potravinářství a lesnictví;

3. zdůrazňuje, že je důležité propojit 
regionální strategie v oblasti životního 
prostředí s ambiciózními cíli v oblasti 
klimatu, které jdou nad rámec celkového 
cíle, jímž je dosažení klimaticky neutrální 
EU do roku 2050, přičemž se zohlední 
velký přínos odvětví zemědělství, 
potravinářství a lesnictví, vzhledem k 
tomu, že půdy a lesy jsou největšími 
úložišti CO2 na světě;

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Simone Schmiedtbauer, Norbert Lins, Marlene Mortler, Franc Bogovič, Anne Sander, 
Christine Schneider, Herbert Dorfmann, Álvaro Amaro

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že je důležité propojit 
regionální strategie v oblasti životního 
prostředí s ambiciózními cíli v oblasti 
klimatu, které jdou nad rámec celkového 
cíle, jímž je dosažení klimaticky neutrální 
EU do roku 2050, přičemž se zohlední 
potenciální přínos odvětví zemědělství, 
potravinářství a lesnictví;

3. zdůrazňuje, že je důležité propojit 
regionální strategie v oblasti životního 
prostředí s ambiciózními cíli v oblasti 
klimatu, které jdou nad rámec celkového 
cíle, jímž je dosažení klimaticky neutrální 
EU do roku 2050, přičemž se zohlední 
potenciální přínos odvětví zemědělství, 
potravinářství a lesnictví pro poskytování a 
vývoj biogenních zdrojů, materiálů a 
látek;

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Emmanouil Fragkos

Návrh stanoviska
Bod 3
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že je důležité propojit 
regionální strategie v oblasti životního 
prostředí s ambiciózními cíli v oblasti 
klimatu, které jdou nad rámec celkového 
cíle, jímž je dosažení klimaticky neutrální 
EU do roku 2050, přičemž se zohlední 
potenciální přínos odvětví zemědělství, 
potravinářství a lesnictví;

3. zdůrazňuje, že je důležité propojit 
regionální strategie v oblasti životního 
prostředí s ambiciózními a digitálními cíli 
v oblasti klimatu, které podporují rozvoj a 
jsou v souladu s celkovým cílem, jímž je 
dosažení konkurenceschopné, digitální a 
klimaticky neutrální EU do roku 2050, 
přičemž se zohlední potenciální přínos 
odvětví zemědělství, potravinářství a 
lesnictví;

Or. el

Pozměňovací návrh 50
Chris MacManus

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že je důležité propojit 
regionální strategie v oblasti životního 
prostředí s ambiciózními cíli v oblasti 
klimatu, které jdou nad rámec celkového 
cíle, jímž je dosažení klimaticky neutrální 
EU do roku 2050, přičemž se zohlední 
potenciální přínos odvětví zemědělství, 
potravinářství a lesnictví;

3. zdůrazňuje, že je důležité propojit 
regionální strategie v oblasti životního 
prostředí s ambiciózními cíli v oblasti 
klimatu, které jdou nad rámec celkového 
cíle, jímž je dosažení klimaticky neutrální 
EU do roku 2050, přičemž je zapotřebí 
věnovat zvláštní pozornost využití 
zemědělců a lesníků jako správců naší 
krajiny, aby nám pomohli tyto cíle splnit;

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Francesca Donato, Elena Lizzi

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že je důležité propojit 3. zdůrazňuje, že je důležité propojit 
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regionální strategie v oblasti životního 
prostředí s ambiciózními cíli v oblasti 
klimatu, které jdou nad rámec celkového 
cíle, jímž je dosažení klimaticky neutrální 
EU do roku 2050, přičemž se zohlední 
potenciální přínos odvětví zemědělství, 
potravinářství a lesnictví;

regionální strategie v oblasti životního 
prostředí, které jsou již zaměřeny na 
plnění ambiciózních cílů v oblasti 
klimatu, jež hledají rovnováhu mezi 
ekonomickými a výrobními potřebami a 
změnou klimatu, přičemž se zohlední 
zásadní přínos odvětví zemědělství, 
potravinářství a lesnictví;

Or. it

Pozměňovací návrh 52
Christine Schneider

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že je důležité propojit 
regionální strategie v oblasti životního 
prostředí s ambiciózními cíli v oblasti 
klimatu, které jdou nad rámec celkového 
cíle, jímž je dosažení klimaticky neutrální 
EU do roku 2050, přičemž se zohlední 
potenciální přínos odvětví zemědělství, 
potravinářství a lesnictví;

3. zdůrazňuje, že je důležité propojit 
regionální strategie v oblasti životního 
prostředí s ambiciózními cíli v oblasti 
klimatu, které jdou nad rámec celkového 
cíle, jímž je dosažení klimaticky neutrální 
EU do roku 2050, přičemž by se měly 
zohlednit přínosy odvětví zemědělství, 
potravinářství a lesnictví;

Or. de

Pozměňovací návrh 53
Asger Christensen, Atidzhe Alieva-Veli, Ulrike Müller, Irène Tolleret, Hilde Vautmans, 
Adrián Vázquez Lázara, Jérémy Decerle, Elsi Katainen

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že je důležité propojit 
regionální strategie v oblasti životního 
prostředí s ambiciózními cíli v oblasti 
klimatu, které jdou nad rámec celkového 
cíle, jímž je dosažení klimaticky neutrální 
EU do roku 2050, přičemž se zohlední 

3. zdůrazňuje, že je důležité propojit 
regionální, městské a venkovské strategie v 
oblasti životního prostředí s ambiciózními 
cíli v oblasti klimatu, jejichž cílem je 
dosažení klimaticky neutrální EU do roku 
2050, přičemž se zohlední zásadní přínos 
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potenciální přínos odvětví zemědělství, 
potravinářství a lesnictví;

odvětví zemědělství, potravinářství a 
lesnictví;

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Mazaly Aguilar

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. vyzývá Komisi, aby znovu zvážila 
úlohu biotechnologií; zelená 
biotechnologie přispívá ke zmírňování 
změny klimatu tím, že nabízí řešení, která 
nahradí používání fosilních materiálů 
jinými materiály na biologické bázi; 
udržitelné využívání zemědělské půdy je 
zásadní pro to, aby různé modely 
zemědělské produkce byly účinné při 
zmírňování změny klimatu;

Or. es

Pozměňovací návrh 55
Veronika Vrecionová, Mazaly Aguilar, Ruža Tomašić

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje, že zavádění politiky 
soudržnosti a regionálních strategií v 
oblasti životního prostředí zohledňujících 
změnu klimatu se musí opírat o výzkum a 
inovace a o důkladné posouzení dopadů 
zohledňující hospodářské a sociální 
důsledky;

Or. en



PE662.106v01-00 30/73 AM\1220680CS.docx

CS

Pozměňovací návrh 56
Franc Bogovič

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. trvá na tom, že přechod na 
klimatickou neutralitu musí být 
spravedlivý a musí podporovat začlenění, 
a to se zvláštním zaměřením na občany 
žijící ve venkovských a odlehlých 
oblastech;

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Pina Picierno, Paolo De Castro, Clara Aguilera, 
Eric Andrieu, Juozas Olekas, Ivo Hristov, Isabel Carvalhais

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje, že politika soudržnosti 
by měla být v souladu s cíli Zelené dohody 
pro Evropu a její strategií „od zemědělce 
ke spotřebiteli“ a strategií v oblasti 
biologické rozmanitosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Pina Picierno, Paolo De Castro, Clara Aguilera, 
Eric Andrieu, Juozas Olekas, Ivo Hristov, Isabel Carvalhais

Návrh stanoviska
Bod 3 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3b. zdůrazňuje, že rozvoj oběhového 
hospodářství by měl být v rámci politiky 
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soudržnosti klíčovou prioritou, neboť 
hraje významnou úlohu při snižování 
emisí skleníkových plynů a znečištění, 
jakož i při optimalizaci využívání 
materiálů, nakládání s odpady, delšího 
životního cyklu atd.; zdůrazňuje rovněž 
významnou úlohu biohospodářství a 
modrého biohospodářství v boji proti 
změně klimatu;

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Mazaly Aguilar

Návrh stanoviska
Bod 3 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3b. zdůrazňuje, že inovace v oblasti 
šlechtění rostlin za použití nástrojů, jako 
je úprava genů, mají obrovský potenciál 
pro vývoj odrůd s větší schopností 
zmírňovat změnu klimatu;

Or. es

Pozměňovací návrh 60
Mazaly Aguilar

Návrh stanoviska
Bod 3 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3c. domnívá se, že klimaticky 
inteligentní zemědělství závisí na 
využívání a vývoji nových technologií v 
zemědělství, zejména v případě malých 
zemědělců a ekologických producentů;

Or. es
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Pozměňovací návrh 61
Mazaly Aguilar

Návrh stanoviska
Bod 3 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3d. v zájmu zmírnění změny klimatu 
žádá Komisi, aby se nezaměřovala 
výhradně na rozvoj ekologického 
zemědělství a aby rovněž podporovala 
integrované modely produkce, přesné 
zemědělství nebo techniky ochrany půdy;

Or. es

Pozměňovací návrh 62
Mazaly Aguilar

Návrh stanoviska
Bod 3 e (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3e. vyžaduje spolehlivé údaje, zlepšení 
přístupu k informacím a komplexní 
odbornou přípravu zaměřenou na 
zemědělce, s cílem usnadnit identifikaci a 
přijímání osvědčených postupů ke 
zmírnění změny klimatu;

Or. es

Pozměňovací návrh 63
Asger Christensen, Atidzhe Alieva-Veli, Ulrike Müller, Irène Tolleret, Adrián Vázquez 
Lázara, Jérémy Decerle, Elsi Katainen

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že regionální strategie v 
oblasti životního prostředí by měly 

4. zdůrazňuje, že regionální strategie v 
oblasti životního prostředí by měly 
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podporovat výrobu energie z 
obnovitelných zdrojů a účinné využívání 
zdrojů v zemědělství, potravinářství a 
lesnictví; navrhuje, aby příslušné orgány 
upřednostnily nejudržitelnější možnosti, 
jako je větrná nebo solární energie, a 
stanovily přísná kritéria udržitelnosti pro 
bioenergetické projekty;

podporovat výrobu energie z 
obnovitelných zdrojů a účinné využívání 
zdrojů v zemědělství, potravinářství a 
lesnictví; navrhuje, aby příslušné orgány 
upřednostnily nejudržitelnější možnosti; 
naléhavě vyzývá příslušné orgány, aby ve 
svých regionálních strategiích v oblasti 
životního prostředí dále rozvíjely oběhové 
hospodářství a biohospodářství; v této 
souvislosti zdůrazňuje, že odvětví 
zemědělství má potenciál produkovat 
energii z obnovitelných zdrojů, jako je 
bioplyn ze zemědělského odpadu a zbytků 
– například z hnoje –, nebo z jiných 
zdrojů odpadu a zbytků z potravinářského 
průmyslu, odpadních vod a komunálního 
odpadu; dále se domnívá, že regionální 
strategie v oblasti životního prostředí by 
měly posílit účinné a udržitelné obchodní 
modely zemědělských podniků pro 
opětovné využívání živin a recyklaci; 
naléhavě vyzývá k posílení výzkumu, 
stanovení priorit a investicím do těchto 
možností a vyzývá k vytvoření podpůrného 
politického rámce;

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Michal Wiezik

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že regionální strategie v 
oblasti životního prostředí by měly 
podporovat výrobu energie z 
obnovitelných zdrojů a účinné využívání 
zdrojů v zemědělství, potravinářství a 
lesnictví; navrhuje, aby příslušné orgány 
upřednostnily nejudržitelnější možnosti, 
jako je větrná nebo solární energie, a 
stanovily přísná kritéria udržitelnosti pro 
bioenergetické projekty;

4. zdůrazňuje, že regionální strategie v 
oblasti životního prostředí by měly 
podporovat výrobu energie z 
obnovitelných zdrojů a účinné využívání 
zdrojů v zemědělství, potravinářství, 
agrolesnictví a lesnictví; navrhuje, aby 
příslušné orgány upřednostnily 
nejudržitelnější možnosti, s návratnosti 
uhlíku časově relevantní pro cíle EU v 
oblasti klimatu, jako je větrná nebo solární 
energie, a aby se na bioenergetické 
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projekty vztahovala přísná a z vědeckého 
hlediska aktuální kritéria udržitelnosti a 
způsobilosti, která rovněž zohlední 
dostupnost příslušného typu biomasy a 
cíle v oblasti obnovy a ochrany, jakož i 
odvětví průmyslu posilující hodnotový 
řetězec v oblasti lesnictví;

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Francisco Guerreiro

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že regionální strategie v 
oblasti životního prostředí by měly 
podporovat výrobu energie z 
obnovitelných zdrojů a účinné využívání 
zdrojů v zemědělství, potravinářství a 
lesnictví; navrhuje, aby příslušné orgány 
upřednostnily nejudržitelnější možnosti, 
jako je větrná nebo solární energie, a 
stanovily přísná kritéria udržitelnosti pro 
bioenergetické projekty;

4. zdůrazňuje, že regionální strategie v 
oblasti životního prostředí by měly vyloučit 
jakýkoli druh podpory projektů v oblasti 
fosilních paliv a plynárenské 
infrastruktury a měly by podporovat 
výrobu energie z obnovitelných zdrojů a 
účinné využívání zdrojů v zemědělství, 
potravinářství a lesnictví; konstatuje, že 
výroba biomasy ze dřeva nebo 
zemědělských produktů určených k výrobě 
energie nezaručuje udržitelnost; navrhuje, 
aby příslušné orgány upřednostnily 
nejudržitelnější možnosti, jako je větrná 
nebo solární energie, a stanovily přísná 
kritéria udržitelnosti pro bioenergetické 
projekty;

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Chris MacManus

Návrh stanoviska
Bod 4
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že regionální strategie v 
oblasti životního prostředí by měly 
podporovat výrobu energie z 
obnovitelných zdrojů a účinné využívání 
zdrojů v zemědělství, potravinářství a 
lesnictví; navrhuje, aby příslušné orgány 
upřednostnily nejudržitelnější možnosti, 
jako je větrná nebo solární energie, a 
stanovily přísná kritéria udržitelnosti pro 
bioenergetické projekty;

4. zdůrazňuje, že regionální strategie v 
oblasti životního prostředí musí 
podporovat výrobu energie z 
obnovitelných zdrojů a účinné využívání 
zdrojů v zemědělství, potravinářství a 
lesnictví; zdůrazňuje, že takovýto krok by 
byl nejen přínosný pro biologickou 
rozmanitost a emise skleníkových plynů, 
ale také by zvýšil příjmy zemědělců, neboť 
vstupní náklady neustále rostou; navrhuje, 
aby příslušné orgány upřednostnily 
nejudržitelnější možnosti, jako je větrná 
nebo solární energie, a stanovily přísná 
kritéria udržitelnosti pro bioenergetické 
projekty;

Or. en

Pozměňovací návrh 67
Dan-ītefan Motreanu

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že regionální strategie v 
oblasti životního prostředí by měly 
podporovat výrobu energie z 
obnovitelných zdrojů a účinné využívání 
zdrojů v zemědělství, potravinářství a 
lesnictví; navrhuje, aby příslušné orgány 
upřednostnily nejudržitelnější možnosti, 
jako je větrná nebo solární energie, a 
stanovily přísná kritéria udržitelnosti pro 
bioenergetické projekty;

4. zdůrazňuje, že regionální strategie v 
oblasti životního prostředí by měly 
podporovat výrobu energie z 
obnovitelných zdrojů a účinné využívání 
zdrojů v zemědělství, potravinářství a 
lesnictví; navrhuje, aby příslušné orgány 
upřednostnily nejudržitelnější možnosti, 
jako je větrná nebo solární energie, 
stanovily přísná kritéria udržitelnosti pro 
bioenergetické projekty a uvolnily 
potenciál oběhového hospodářství, které 
přispívá k účinnějšímu využívání zdrojů a 
podporuje udržitelnou spotřebu;

Or. ro
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Pozměňovací návrh 68
Franc Bogovič

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že regionální strategie v 
oblasti životního prostředí by měly 
podporovat výrobu energie z 
obnovitelných zdrojů a účinné využívání 
zdrojů v zemědělství, potravinářství a 
lesnictví; navrhuje, aby příslušné orgány 
upřednostnily nejudržitelnější možnosti, 
jako je větrná nebo solární energie, a 
stanovily přísná kritéria udržitelnosti pro 
bioenergetické projekty;

4. zdůrazňuje, že regionální strategie v 
oblasti životního prostředí by měly 
podporovat výrobu energie z 
obnovitelných zdrojů a účinné využívání 
zdrojů v zemědělství, potravinářství a 
lesnictví, a to při zohlednění 
konkurenceschopnosti těchto odvětví; 
navrhuje, aby příslušné orgány 
upřednostnily všechny možnosti výroby 
energie z obnovitelných zdrojů, které jsou 
příznivé pro životní prostředí, regionální 
hospodářství a obyvatele příslušných 
regionů;

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Emmanouil Fragkos

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že regionální strategie v 
oblasti životního prostředí by měly 
podporovat výrobu energie z 
obnovitelných zdrojů a účinné využívání 
zdrojů v zemědělství, potravinářství a 
lesnictví; navrhuje, aby příslušné orgány 
upřednostnily nejudržitelnější možnosti, 
jako je větrná nebo solární energie, a 
stanovily přísná kritéria udržitelnosti pro 
bioenergetické projekty;

4. zdůrazňuje, že regionální strategie v 
oblasti životního prostředí by měly 
podporovat výrobu energie z 
obnovitelných zdrojů a účinné využívání 
zdrojů v zemědělství, potravinářství a 
lesnictví, s cílem dosáhnout větší 
konkurenceschopnosti produktů EU; 
navrhuje, aby příslušné orgány 
upřednostnily nejudržitelnější možnosti, 
jako je větrná nebo solární energie, a 
stanovily přísná kritéria udržitelnosti pro 
bioenergetické projekty;

Or. el
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Pozměňovací návrh 70
Daniel Buda

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že regionální strategie v 
oblasti životního prostředí by měly 
podporovat výrobu energie z 
obnovitelných zdrojů a účinné využívání 
zdrojů v zemědělství, potravinářství a 
lesnictví; navrhuje, aby příslušné orgány 
upřednostnily nejudržitelnější možnosti, 
jako je větrná nebo solární energie, a 
stanovily přísná kritéria udržitelnosti pro 
bioenergetické projekty;

4. zdůrazňuje, že regionální strategie v 
oblasti životního prostředí by měly 
podporovat výrobu energie z 
obnovitelných zdrojů a účinné využívání 
zdrojů v zemědělství, potravinářství a 
lesnictví, a to při zajištění rovného 
zacházení se všemi potenciálními 
příjemci; navrhuje, aby příslušné orgány 
upřednostnily nejudržitelnější možnosti, 
jako je větrná nebo solární energie, a 
stanovily přísná kritéria udržitelnosti pro 
bioenergetické projekty;

Or. ro

Pozměňovací návrh 71
Francesca Donato, Elena Lizzi

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že regionální strategie v 
oblasti životního prostředí by měly 
podporovat výrobu energie z 
obnovitelných zdrojů a účinné využívání 
zdrojů v zemědělství, potravinářství a 
lesnictví; navrhuje, aby příslušné orgány 
upřednostnily nejudržitelnější možnosti, 
jako je větrná nebo solární energie, a 
stanovily přísná kritéria udržitelnosti pro 
bioenergetické projekty;

4. zdůrazňuje, že regionální strategie v 
oblasti životního prostředí by měly 
podporovat výrobu energie, která slouží 
produktivitě a účinnému využívání zdrojů 
v zemědělství, potravinářství a lesnictví; 
navrhuje, aby příslušné orgány 
upřednostnily nejudržitelnější možnosti, 
které však zohledňují ekonomické a 
výrobní potřeby odvětví zemědělství, 
potravinářství a lesnictví;

Or. it
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Pozměňovací návrh 72
Simone Schmiedtbauer, Norbert Lins, Marlene Mortler, Franc Bogovič, Anne Sander, 
Christine Schneider, Herbert Dorfmann, Álvaro Amaro

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že regionální strategie v 
oblasti životního prostředí by měly 
podporovat výrobu energie z 
obnovitelných zdrojů a účinné využívání 
zdrojů v zemědělství, potravinářství a 
lesnictví; navrhuje, aby příslušné orgány 
upřednostnily nejudržitelnější možnosti, 
jako je větrná nebo solární energie, a 
stanovily přísná kritéria udržitelnosti pro 
bioenergetické projekty;

4. zdůrazňuje, že regionální strategie v 
oblasti životního prostředí by měly 
podporovat výrobu energie z 
obnovitelných zdrojů a účinné využívání 
zdrojů v zemědělství, potravinářství a 
lesnictví; navrhuje, aby příslušné orgány 
upřednostnily nejudržitelnější možnosti 
prostřednictvím uplatnění kritérií 
udržitelnosti pro bioenergetické projekty;

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Emmanouil Fragkos

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že regionální strategie v 
oblasti životního prostředí by měly 
podporovat výrobu energie z 
obnovitelných zdrojů a účinné využívání 
zdrojů v zemědělství, potravinářství a 
lesnictví; navrhuje, aby příslušné orgány 
upřednostnily nejudržitelnější možnosti, 
jako je větrná nebo solární energie, a 
stanovily přísná kritéria udržitelnosti pro 
bioenergetické projekty;

4. zdůrazňuje, že regionální strategie v 
oblasti životního prostředí by měly 
podporovat výrobu energie z 
obnovitelných zdrojů a účinné využívání 
zdrojů v zemědělství, potravinářství a 
lesnictví; navrhuje, aby příslušné orgány 
upřednostnily nejudržitelnější možnosti, 
jako je větrná nebo solární energie či 
energie z mořských vln, a stanovily přísná 
kritéria udržitelnosti pro bioenergetické 
projekty;

Or. el
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Pozměňovací návrh 74
Francisco Guerreiro

Návrh stanoviska
Bod 4 – písm. a (nové)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

a) konstatuje, že politika soudržnosti 
a regionální strategie v oblasti životního 
prostředí nabízejí příležitosti k podpoře 
udržitelných investic zemědělců a správců 
lesů do přizpůsobení se změně klimatu, 
zejména s cílem předcházet povodním, 
suchu a požárům; navrhuje, aby byly tyto 
příležitosti v budoucnu zdůrazněny s cílem 
povzbudit členské státy a regionální 
orgány, aby tyto možnosti plně využily;

Or. en

Pozměňovací návrh 75
Francisco Guerreiro

Návrh stanoviska
Bod 4 – písm. b (nové)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

b) zdůrazňuje, že je třeba, aby 
regionální strategie v oblasti životního 
prostředí zahrnovaly zásadu „nepůsobit 
škodu“ a podpořily dosažení cílů 
udržitelného rozvoje a Pařížské dohody 
při plném respektování taxonomie EU, a 
to i v odvětví zemědělství a produkce 
potravin;

Or. en

Pozměňovací návrh 76
Asger Christensen, Atidzhe Alieva-Veli, Ulrike Müller, Irène Tolleret, Hilde Vautmans, 
Adrián Vázquez Lázara, Jérémy Decerle, Elsi Katainen
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Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. konstatuje, že rozvoj oběhového 
hospodářství a biohospodářství vytvoří v 
prvovýrobě více pracovních míst, a 
zdůrazňuje, že biohospodářství vyžaduje 
rozvoj nových dovedností, znalostí a oborů 
nebo jejich začlenění do odborné přípravy 
a vzdělávání v tomto odvětví s cílem řešit 
společenské změny související s 
biohospodářstvím, podporovat 
konkurenceschopnost, růst a tvorbu 
pracovních míst, uspokojit potřeby tohoto 
odvětví a lépe sladit dovednosti a pracovní 
místa;

Or. en

Pozměňovací návrh 77
Ulrike Müller, Asger Christensen, Hilde Vautmans, Irène Tolleret, Atidzhe Alieva-Veli, 
Jérémy Decerle

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. zdůrazňuje, že výroba energie z 
obnovitelných zdrojů, jako je bioplyn, 
nabízí zemědělcům obrovský potenciál ke 
zvýšení jejich klimatické účinnosti a k 
tomu, aby se udržitelné zemědělství stalo 
výnosným obchodním modelem, který 
nabízí růst a (kvalifikované) pracovní 
příležitosti ve venkovských oblastech; 
zdůrazňuje, že nezbytné investice jsou 
značné, a zemědělci proto potřebují 
dostupné finanční prostředky;

Or. en
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Pozměňovací návrh 78
Franc Bogovič

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. trvá na tom, že regionální strategie 
v oblasti životního prostředí by měly 
věnovat zvláštní pozornost podpoře 
nahrazení fosilních materiálů 
obnovitelnými a biologickými materiály 
pocházejícími z lesnictví a zemědělství 
jakožto dvou odvětví, která fungují jako 
producenti emisí uhlíku i propady uhlíku;

Or. en

Pozměňovací návrh 79
Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Pina Picierno, Paolo De Castro, Clara Aguilera, 
Eric Andrieu, Juozas Olekas, Isabel Carvalhais

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. domnívá se, že fondy politiky 
soudržnosti mohou rovněž podporovat 
investice do výroby bioplynu, které mohou 
udržitelným způsobem přispět ke snížení 
emisí methanu pomocí využívání 
zemědělského odpadu a zbytků s cílem 
přispět k dosažení oběhového 
hospodářství;

Or. en

Pozměňovací návrh 80
Simone Schmiedtbauer, Marlene Mortler, Franc Bogovič, Anne Sander, Álvaro Amaro

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. zdůrazňuje, že je nezbytné 
postupně ukončit koncepci energie z 
fosilních paliv pro každé odvětví, a to v 
zájmu cílů Zelené dohody a klimatické 
neutrality;

Or. en

Pozměňovací návrh 81
Veronika Vrecionová, Mazaly Aguilar, Ruža Tomašić

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. zdůrazňuje, že rozvoj politiky 
soudržnosti a regionálních strategií v 
oblasti životního prostředí by vyžadoval 
sladění skutečných podnikatelských 
pobídek s cíli v oblasti boje proti změně 
klimatu;

Or. en

Pozměňovací návrh 82
Franc Bogovič

Návrh stanoviska
Bod 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4b. zdůrazňuje, že udržitelné a přírodě 
blízké obhospodařování lesů má zásadní 
význam pro trvalou absorpci skleníkových 
plynů z atmosféry a umožňuje rovněž 
zajistit obnovitelné a vůči klimatu šetrné 
suroviny pro výrobky ze dřeva, které 
skladují uhlík a mohou nahradit fosilní 
materiály a paliva; zdůrazňuje, že „trojí 
úloha“ lesů (propady, ukládání a 
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nahrazování) přispívá ke snižování emisí 
uhlíku do atmosféry a současně zajišťuje, 
aby lesy nadále rostly a poskytovaly 
mnoho dalších služeb, a že by proto měly 
hrát nedílnou součást regionálních 
strategií v oblasti životního prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 83
Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Pina Picierno, Paolo De Castro, Clara Aguilera, 
Eric Andrieu, Juozas Olekas, Ivo Hristov

Návrh stanoviska
Bod 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4b. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
podporovaly nové recyklační technologie 
v oblasti nakládání se zemědělskými 
odpady a používání bioplastů jako 
náhrady plastů, a to i s cílem celkově 
omezit používání plastů; vyzývá Komisi, 
aby zvážila možnost zavedení jednotného 
systému označování bioplastů;

Or. en

Pozměňovací návrh 84
Asger Christensen, Atidzhe Alieva-Veli, Ulrike Müller, Irène Tolleret, Adrián Vázquez 
Lázara, Jérémy Decerle, Elsi Katainen

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje význam vrácení výroby 
potravin a krmiv na místní úroveň, 
zejména produkce rostlinných bílkovin, v 
rámci opatření ke zmírnění změny 
klimatu, protože to zkracuje přepravní 
vzdálenosti a omezuje odlesňování; 
zdůrazňuje příležitosti, které nabízí politika 

5. zdůrazňuje význam podpory 
udržitelných zemědělských postupů a 
posílení evropské výroby potravin a krmiv, 
zejména produkce rostlinných bílkovin, a 
účinného užívání plodin, jako jsou trvalé 
byliny, které významně přispívají ke 
zmírnění změny klimatu a obnově 
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soudržnosti a regionální strategie v oblasti 
životního prostředí na podporu návratu k 
místní produkci;

ekologické rovnováhy; domnívá se, že 
investice do trvalých bylin jako 
alternativního zdroje bílkovin zkrátí 
přepravní vzdálenosti a přispějí k omezení 
odlesňování; dále se domnívá, že tyto 
investice umožní ekologizaci venkovských 
komunit a trhů práce vytvořením místních 
ekologických biorafinerií; zdůrazňuje 
příležitosti, které na podporu toho nabízí 
politika soudržnosti a regionální strategie v 
oblasti životního prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 85
Daniel Buda

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje význam vrácení výroby 
potravin a krmiv na místní úroveň, zejména 
produkce rostlinných bílkovin, v rámci 
opatření ke zmírnění změny klimatu, 
protože to zkracuje přepravní vzdálenosti a 
omezuje odlesňování; zdůrazňuje 
příležitosti, které nabízí politika 
soudržnosti a regionální strategie v oblasti 
životního prostředí na podporu návratu k 
místní produkci;

5. zdůrazňuje význam vrácení výroby 
potravin a krmiv na místní úroveň, zejména 
produkce rostlinných bílkovin, v rámci 
opatření ke zmírnění změny klimatu, 
protože to zkracuje přepravní vzdálenosti a 
omezuje odlesňování; zdůrazňuje 
příležitosti, které nabízí politika 
soudržnosti a regionální strategie v oblasti 
životního prostředí na podporu návratu k 
místní produkci; zdůrazňuje, že je třeba 
pomáhat malým zemědělcům a místním 
výrobcům získat potřebné finanční 
prostředky a určit a účinně využívat 
dostupné nástroje financování na místní, 
vnitrostátní a evropské úrovni;

Or. ro

Pozměňovací návrh 86
Chris MacManus

Návrh stanoviska
Bod 5
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje význam vrácení výroby 
potravin a krmiv na místní úroveň, 
zejména produkce rostlinných bílkovin, v 
rámci opatření ke zmírnění změny klimatu, 
protože to zkracuje přepravní vzdálenosti a 
omezuje odlesňování; zdůrazňuje 
příležitosti, které nabízí politika 
soudržnosti a regionální strategie v oblasti 
životního prostředí na podporu návratu k 
místní produkci;

5. připomíná význam vrácení výroby 
potravin a krmiv, jakou jsou rostlinné 
bílkoviny, na místní úroveň 
prostřednictvím reformy obchodní politiky 
EU, v rámci opatření ke zmírnění změny 
klimatu, protože to zkracuje přepravní 
vzdálenosti a omezuje odlesňování v 
oblastech, jako je Amazonie; zdůrazňuje 
příležitosti, které nabízí politika 
soudržnosti a regionální strategie v oblasti 
životního prostředí na podporu návratu k 
místní produkci; zdůrazňuje význam 
iniciativ, jako je „slow food“ pro dosažení 
této transformace;

Or. en

Pozměňovací návrh 87
Emmanouil Fragkos

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje význam vrácení výroby 
potravin a krmiv na místní úroveň, zejména 
produkce rostlinných bílkovin, v rámci 
opatření ke zmírnění změny klimatu, 
protože to zkracuje přepravní vzdálenosti a 
omezuje odlesňování; zdůrazňuje 
příležitosti, které nabízí politika 
soudržnosti a regionální strategie v oblasti 
životního prostředí na podporu návratu k 
místní produkci;

5. zdůrazňuje význam vrácení výroby 
potravin a krmiv na místní úroveň do 
oblastí v rámci EU a zároveň co největší 
podpory spotřeby místních produktů, 
zejména produkce rostlinných bílkovin, v 
rámci opatření ke zmírnění změny klimatu, 
protože to zkracuje přepravní vzdálenosti a 
omezuje odlesňování; zdůrazňuje 
příležitosti, které nabízí politika 
soudržnosti a regionální strategie v oblasti 
životního prostředí na podporu návratu k 
místní produkci;

Or. el

Pozměňovací návrh 88
Dan-ītefan Motreanu
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Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje význam vrácení výroby 
potravin a krmiv na místní úroveň, zejména 
produkce rostlinných bílkovin, v rámci 
opatření ke zmírnění změny klimatu, 
protože to zkracuje přepravní vzdálenosti a 
omezuje odlesňování; zdůrazňuje 
příležitosti, které nabízí politika 
soudržnosti a regionální strategie v oblasti 
životního prostředí na podporu návratu k 
místní produkci;

5. zdůrazňuje význam vrácení výroby 
potravin a krmiv na místní úroveň, zejména 
produkce rostlinných bílkovin, v rámci 
opatření ke zmírnění změny klimatu, 
protože to zkracuje přepravní vzdálenosti a 
omezuje odlesňování, a požaduje evropský 
plán rozvoje produkce rostlinných 
bílkovin; zdůrazňuje příležitosti, které 
nabízí politika soudržnosti a regionální 
strategie v oblasti životního prostředí na 
podporu návratu k místní produkci;

Or. ro

Pozměňovací návrh 89
Francesca Donato, Elena Lizzi

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje význam vrácení výroby 
potravin a krmiv na místní úroveň, 
zejména produkce rostlinných bílkovin, v 
rámci opatření ke zmírnění změny 
klimatu, protože to zkracuje přepravní 
vzdálenosti a omezuje odlesňování; 
zdůrazňuje příležitosti, které nabízí politika 
soudržnosti a regionální strategie v oblasti 
životního prostředí na podporu návratu k 
místní produkci;

5. zdůrazňuje význam vrácení výroby 
potravin a krmiv na místní úroveň – kromě 
chovu různých druhů hospodářských 
zvířat –, protože to zkracuje přepravní 
vzdálenosti a omezuje odlesňování; 
zdůrazňuje příležitosti, které nabízí politika 
soudržnosti a regionální strategie v oblasti 
životního prostředí na podporu návratu k 
místní produkci;

Or. it

Pozměňovací návrh 90
Emmanouil Fragkos
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Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje význam vrácení výroby 
potravin a krmiv na místní úroveň, 
zejména produkce rostlinných bílkovin, v 
rámci opatření ke zmírnění změny klimatu, 
protože to zkracuje přepravní vzdálenosti a 
omezuje odlesňování; zdůrazňuje 
příležitosti, které nabízí politika 
soudržnosti a regionální strategie v oblasti 
životního prostředí na podporu návratu k 
místní produkci;

5. zdůrazňuje význam vrácení výroby 
potravin a krmiv na místní úroveň, včetně 
produkce rostlinných bílkovin, v rámci 
opatření ke zmírnění změny klimatu, 
protože to zkracuje přepravní vzdálenosti a 
omezuje odlesňování; zdůrazňuje 
příležitosti, které nabízí politika 
soudržnosti a regionální strategie v oblasti 
životního prostředí na podporu návratu k 
místní produkci;

Or. el

Pozměňovací návrh 91
Mazaly Aguilar

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje význam vrácení výroby 
potravin a krmiv na místní úroveň, 
zejména produkce rostlinných bílkovin, v 
rámci opatření ke zmírnění změny 
klimatu, protože to zkracuje přepravní 
vzdálenosti a omezuje odlesňování; 
zdůrazňuje příležitosti, které nabízí politika 
soudržnosti a regionální strategie v oblasti 
životního prostředí na podporu návratu k 
místní produkci;

5. zdůrazňuje význam probíhajících 
evropských iniciativ na podporu produkce 
rostlinných bílkovin a pro zmírnění změny 
klimatu, protože to zkracuje přepravní 
vzdálenosti a omezuje odlesňování; 
zdůrazňuje příležitosti, které nabízí politika 
soudržnosti a regionální strategie v oblasti 
životního prostředí na podporu návratu k 
místní produkci;

Or. es

Pozměňovací návrh 92
Francisco Guerreiro

Návrh stanoviska
Bod 5 – písm. a (nové)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

a) bere na vědomí pozitivní dopad, 
který může mít udržitelná místní 
ekoagroturistika na zmírňování změny 
klimatu, a vybízí členské státy a regionální 
orgány, aby využily možností, které nabízí 
politika soudržnosti a regionální strategie 
v oblasti životního prostředí k podpoře 
jejího rozvoje, a to pod podmínkou 
dodržování environmentálních a 
sociálních norem;

Or. en

Pozměňovací návrh 93
Francisco Guerreiro

Návrh stanoviska
Bod 5 – písm. b (nové)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

b) zdůrazňuje, že regionální strategie 
v oblasti životního prostředí by měly 
zahrnovat plány pro nakládání s odpady, 
včetně plánů pro nakládání s odpady ze 
zemědělství a pro zpracovávání, 
skladování a distribuci potravin, a to v 
souladu se zásadou oběhového 
hospodářství;

Or. en

Pozměňovací návrh 94
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. zdůrazňuje, že politiky 
přizpůsobení se změně klimatu nestačí; 
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zdůrazňuje, že jev rozsáhlých požárů a 
zvyšování jejich výskytu v blízké 
budoucnosti poukazuje na meze 
přizpůsobení, pokud jde o rozsah škod 
způsobených těmito požáry, jimž se nelze 
přizpůsobit; připomíná, že rozsáhlé požáry 
rovněž přispívají ke zhoršení klimatických 
podmínek zvýšením rychlosti větru, 
vyvoláváním bouřek a vytvářením popela, 
který se může ukládat na ledovcích a 
urychlovat tání ledu; zdůrazňuje, že je 
naléhavě nutné, aby regionální politiky 
Evropské unie podporovaly zmírňování, 
přizpůsobování a prevenci účinků změny 
klimatu na naše zemědělské a lesnické 
systémy;

Or. fr

Pozměňovací návrh 95
Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Pina Picierno, Paolo De Castro, Clara Aguilera, 
Eric Andrieu, Juozas Olekas, Ivo Hristov, Isabel Carvalhais

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. zdůrazňuje, že je důležité 
podporovat krátké dodavatelské řetězce, 
jejichž úlohu zvýraznilo také uzavírání 
hranic v důsledku pandemie COVID-19, a 
zdůrazňuje, že krátké dodavatelské řetězce 
mohou hrát důležitou úlohu při snižování 
uhlíkové stopy; zdůrazňuje rovněž 
pozitivní dopad krátkých potravinových 
řetězců, které pomáhají snižovat plýtvání 
potravinami; zdůrazňuje, že je třeba 
zabránit nadměrnému používání obalů a 
zároveň zajistit, aby byly obaly potravin 
důležité jak z důvodu hygieny, tak z 
důvodů informování spotřebitelů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 96
Herbert Dorfmann

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. zdůrazňuje, že trvalé travní porosty 
jsou základním nástrojem chovu zvířat 
pro dosažení stanovených ambiciózních 
cílů v oblasti klimatu;

Or. it

Pozměňovací návrh 97
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Bod 5 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5b. vzhledem k tomu, že lesy mají 
kromě pohlcování uhlíku příznivý dopad 
na klima, atmosféru, zachování biologické 
rozmanitosti a na správu vodních toků a 
vodních cest, chrání půdu před erozí 
způsobenou vodou a větrem a mají další 
užitečné přirozené vlastnosti; domnívá se, 
že fondy politiky soudržnosti by měly 
chránit multifunkční úlohu lesů, zajistit 
dobrou rozmanitost lesních druhů a 
chránit a zvyšovat lesní zdroje pro 
blahobyt obyvatel a za účelem zlepšování 
životního prostředí;

Or. fr

Pozměňovací návrh 98
Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Pina Picierno, Paolo De Castro, Clara Aguilera, 
Eric Andrieu, Juozas Olekas, Ivo Hristov, Isabel Carvalhais

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

5b. zdůrazňuje, že je důležité udržet 
mladé lidi ve venkovských oblastech a 
přilákat nové, aby mohli využít svých 
současných znalostí a perspektivy v oblasti 
ochrany životního prostředí a změny 
klimatu a přinést tak venkovským 
oblastem, které jsou z demografického 
hlediska značně zasažené, rozkvět, život a 
udržitelné komunity; je proto důležité mít 
odpovídající podporu z programů politiky 
soudržnosti pro mladé lidi;

Or. en

Pozměňovací návrh 99
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Bod 5 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5c. odsuzuje katastrofální účinky 
průmyslového obhospodařování lesů na 
klima a životní prostředí; připomíná, že 
intenzivní využívání lesů k výrobě energie 
je škodlivé pro biologickou rozmanitost a 
znamená ztrátu uhlíkových propadů; 
připomíná, že podle nedávných studií by 
evropské lesy mohly ukládat dvakrát tolik 
uhlíku, pokud by se jejich využívání 
snížilo na polovinu; zdůrazňuje, že 
intenzivní monokultury jsou extrémně 
citlivé na dopady změny klimatu, včetně 
šíření škůdců a rozsáhlých požárů; 
připomíná, že podle Evropské agentury 
pro životní prostředí poklesne hodnota 
evropských lesů v průběhu století o 14 až 
50 % v důsledku náhlého narušení 
rovnováhy evropských lesů způsobeného 
změnou klimatu;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 100
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Bod 5 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5d. domnívá se, že fondy politiky 
soudržnosti by již neměly financovat 
projekty přispívající k intenzivnímu 
využívání evropských lesů, zejména 
výsadbu určenou výhradně k výrobě 
energie nebo k výstavbě obrovských 
elektráren na biomasu nebo 
průmyslových pil; zejména odsuzuje 
projekt obří pily v Lannemezanu pro 
nadnárodní společnost Florian, jenž by 
mohl vážně ohrozit pyrenejský les;

Or. fr

Pozměňovací návrh 101
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Bod 5 e (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5e. uznává, že metanizace 
prostřednictvím degradace organické 
hmoty může být pro zemědělce zajímavou 
technikou; je nicméně znepokojen 
současným posunem směrem k výstavbě 
průmyslových metanizátorů, které vedou k 
významnému znečištění půdy a vody, 
zvýšené úmrtnosti opylovačů, zabírání 
zemědělské půdy a podpoře intenzivní 
živočišné výroby a jež představují zvýšené 
riziko úrazů a riziko pro veřejné zdraví; 
domnívá se, že fondy politiky soudržnosti 
by měly podporovat pouze projekty 
metanizace integrující sociální a 
environmentální rozměr a podporující 
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odpovědné hospodaření s energií ze strany 
zemědělců, od její výroby až po její 
spotřebu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 102
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Bod 5 f (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5f. zdůrazňuje, že mnoho ukazatelů 
naznačuje, že se dostáváme na hranici 
udržitelnosti zemědělského a 
průmyslového potravinového systému: 
úbytek zemědělců, přispívání ke 
globálnímu oteplování, eroze půdy, ničení 
ekosystémů, vysoká spotřeba sladké vody, 
ohrožení zdraví obyvatelstva, plýtvání 
potravinami, spotřeba fosilních paliv atd.; 
se znepokojením konstatuje, že tento 
systém je velmi zranitelný vůči účinkům 
změny klimatu ve všech jeho rozměrech, 
ať už v důsledku nestability klimatu nebo 
v důsledku vyčerpání vodních zdrojů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 103
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Bod 5 g (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5g. vyjadřuje znepokojení nad tím, že 
bude nutné i nadále vyrábět hodně 
potravin s méně úrodnou půdou, 
znečištěnými půdami a vodou, velmi 
malými rybolovnými oblastmi a často 
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extrémními povětrnostními podmínkami;

Or. fr

Pozměňovací návrh 104
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Bod 5 h (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5h. se znepokojením konstatuje, že 
pandemie COVID-19 ukázala zranitelnost 
měst v případě přerušení dodávek, 
zejména potravin;

Or. fr

Pozměňovací návrh 105
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Bod 5 i (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5i. zdůrazňuje, že je naprosto 
nezbytné, aby Unie přijala politiku 
odolnosti vůči dopadům změny klimatu, 
zejména v zemědělství a potravinářství; 
domnívá se, že politika soudržnosti může v 
tomto ohledu hrát vedoucí úlohu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 106
Manuel Bompard

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

5j. domnívá se, že politika soudržnosti 
by měla přispět k budování kratších 
dodavatelských řetězců pro naše 
potravinové systémy, zejména 
prostřednictvím návratu k místní 
zemědělské produkci; zdůrazňuje, že cílem 
takového návratu je produkce, 
zpracovávání a spotřeba potravin na 
místní úrovni s cílem posílit potravinovou 
bezpečnost v evropských regionech, 
vytvářet místní pracovní místa a výrazně 
snížit naši spotřebu fosilních paliv, a tedy 
náš dopad na klima;

Or. fr

Pozměňovací návrh 107
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Bod 5 k (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5k. domnívá se, že politika soudržnosti 
by měla podporovat regionální projekty 
zaměřené na budování zemědělských 
systémů budoucnosti zaměřených na 
polykulturu kombinující několik druhů 
rostlin (sdružování plodin), plodiny na 
orné půdě a stromy (agrolesnictví) a 
dokonce i kombinujících plodiny, stromy 
a zvířata (agroekologie a permakultura); 
zdůrazňuje, že tyto agroekosystémy by 
získaly na biologické rozmanitosti a 
různosti, což by snížilo jejich zranitelnost 
vůči chorobám a klimatickým poruchám;

Or. fr

Pozměňovací návrh 108
Manuel Bompard
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Návrh stanoviska
Bod 5 l (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5l. zdůrazňuje, že politika soudržnosti 
by měla zejména zajistit, aby byla posílena 
modularita mezi regionálními 
zemědělskými systémy, aby se zabránilo 
jakémukoli šíření otřesů, které by mohly 
ovlivnit sousední systémy;

Or. fr

Pozměňovací návrh 109
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Bod 5 m (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5m. vyzývá k tomu, aby politika 
soudržnosti podporovala projekty 
zaměřené na posílení oběhovosti 
zemědělského odpadu; zdůrazňuje tedy 
význam ukládání fosforu v polích 
prostřednictvím jeho recyklace, aby se 
zabránilo znečišťování a nutnosti přidávat 
další fosfor; připomíná, že ze sběru 
lidských exkrementů by mohly být získány 
3 miliony tun fosfátů ročně, tedy 20 % 
spotřeby průmyslových hnojiv; vyzývá, aby 
politika soudržnosti podporovala projekty 
ke sběru lidské moči pro návrat na pole, 
po vzoru švédských měst, nebo k recyklaci 
až 60 % fosforu v odpadní vodě a jeho 
navracení do polí, lesů a pastvin, jak je 
prováděno v Německu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 110
Manuel Bompard
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Návrh stanoviska
Bod 5 n (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5n. zdůrazňuje absolutní důležitost 
zlepšení potravinové odolnosti měst vůči 
dopadům změny klimatu na potraviny; 
domnívá se, že politika soudržnosti může v 
tomto ohledu hrát vedoucí úlohu; vyzývá 
k tomu, aby politika soudržnosti posílila 
domácí systémy, místní systémy a územní 
potravinové systémy ve městech a jejich 
okolí; zdůrazňuje zejména potřebu omezit 
oblasti s problematickou dostupností 
potravin v důsledku mizení malých 
obchodů s potravinami;

Or. fr

Pozměňovací návrh 111
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Bod 5 o (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5o. naléhavě žádá, aby politika 
soudržnosti posílila městské a příměstské 
zemědělské systémy, rozvíjela městské 
zeleninové zahrady, střešní zahrady, 
městskou permakulturu a aquaponické 
systémy; zdůrazňuje však, že ačkoliv 
městské zemědělství významně zlepšuje 
zajišťování potravin městského 
obyvatelstva, zůstane ve velkých městech 
pouze doplňkem stravy; zdůrazňuje proto 
potřebu chránit a stimulovat příměstské 
zemědělství;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 112
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Bod 5 p (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5p. připomíná, že městské zemědělství 
je vysoce náročné na pracovní sílu, a 
proto pravděpodobně vytvoří více 
pracovních míst; rovněž připomíná, že 
městské zemědělství umožňuje obohatit 
městskou biologickou rozmanitost, lépe 
nakládat s odpady prostřednictvím 
místního kompostování, zadržovat 
dešťovou vodu a zlepšovat kvalitu 
ovzduší;

Or. fr

Pozměňovací návrh 113
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Bod 5 q (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5q. považuje vývoj veřejného 
vodohospodářství a městské zemědělské 
správy za mimořádně pozitivní; 
zdůrazňuje úlohu městské zemědělské 
správy při poskytování služeb společného 
stravování z místních sezónních produktů; 
vyzývá místní a regionální orgány, aby v 
rámci společného stravování nabízely co 
nejvíce biopotravin a co nejméně masa; 
vyzývá místní a regionální orgány, aby 
pomohly strukturovat drobná zemědělská, 
biologická a místní odvětví a podpořily 
zakládání sdružení a družstev výrobců a 
spotřebitelů; vyzývá místní a regionální 
orgány, aby do svých veřejných zakázek 
zavedly sociální a environmentální 
kritéria, jakož i kritéria dobrých životních 
podmínek zvířat a spravedlivého 
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odměňování; vyzývá místní a regionální 
orgány, aby podporovaly zakládání 
nových zemědělských podniků 
prostřednictvím nákupu a zpřístupňování 
půdy; domnívá se, že politika soudržnosti 
by měla v tomto úsilí podporovat místní a 
regionální orgány;

Or. fr

Pozměňovací návrh 114
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Bod 5 r (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5r. domnívá se, že rozvoj městských 
lesů je velmi důležitý pro zmírnění 
následků globálního oteplování ve 
městech, zejména během vln veder; 
zdůrazňuje, že podle OSN by stíny 
vytvořené městskou vegetací mohly snížit 
potřebu klimatizace o 30 %; připomíná, že 
rozvoj městské zeleně může umožnit 
vytvoření ostrovů biologické rozmanitosti, 
snížení hluku a znečištění ovzduší, 
obnovení degradovaných půd a prevenci 
sucha a může představovat velký propad 
uhlíku; zdůrazňuje však, že je nezbytné 
zajistit dobrou rozmanitost lesních druhů 
vysazených ve městech a upřednostňovat 
domorodé druhy; zdůrazňuje také 
omezení používání „zarovnávacích“ 
stromů; trvá na tom, aby lesní druhy byly 
rozmanité a aby byly vybírány podle 
úlohy, které musí doplňkově plnit, spolu s 
keři, bylinami a porosty volné zeminy; 
vyzývá rovněž k upřednostňování výsadby 
ovocných stromů ve městech; domnívá se, 
že fondy politiky soudržnosti by měly 
podporovat projekty splňující tyto 
podmínky;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 115
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Bod 5 s (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5s. zdůrazňuje přednosti rozvoje 
ekologické pastvy v městských oblastech; 
vyzývá fondy politiky soudržnosti k 
podpoře stávajících projektů v tomto 
směru;

Or. fr

Pozměňovací návrh 116
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Bod 5 t (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5t. připomíná, že výživa se týká všech 
obyvatel daného území; domnívá se, že je 
nezbytné posílit demokratické sdružování 
občanů, volených úředníků, výrobců, 
spotřebitelů a distributorů s cílem 
podpořit výrobu, zpracovávání a spotřebu 
místních, sezónních a rozmanitých 
potravin; domnívá se, že politika 
soudržnosti by měla podporovat místní a 
regionální orgány, které mají v úmyslu 
zavést takové sdružovací mechanismy v 
oblasti potravinové politiky;

Or. fr

Pozměňovací návrh 117
Manuel Bompard
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Návrh stanoviska
Bod 5 u (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5u. domnívá se, že fondy politiky 
soudržnosti by měly podporovat více 
vzdělávacích projektů v oblasti místní 
permakultury a drobného 
agroekologickém zemědělství;

Or. fr

Pozměňovací návrh 118
Dan-ītefan Motreanu

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že makroregionální 
strategie EU by měly přispět k rozvoji 
spolupráce při řešení regionálních 
problémů spojených se zmírňováním 
změny klimatu a přizpůsobováním se této 
změně v zemědělství, potravinářství a 
lesnictví, a sice v oblastech, jako je 
ochrana před povodněmi a požáry, účinné 
kolektivní nakládání s odpady, a to i pro 
účely výroby energie, a při návratu k 
místní produkci potravin.

6. zdůrazňuje, že makroregionální 
strategie EU by měly přispět k rozvoji 
spolupráce při řešení regionálních 
problémů spojených se zmírňováním 
změny klimatu a přizpůsobováním se této 
změně v zemědělství, potravinářství a 
lesnictví, a sice v oblastech, jako je 
ochrana před povodněmi, suchem a 
požáry, účinné kolektivní nakládání s 
odpady, a to i pro účely výroby energie, a 
při návratu k místní produkci potravin 
prostřednictvím vytvoření a posílení 
krátkých dodavatelských řetězců; vyzývá k 
vytvoření evropského plánu boje proti 
desertifikaci a degradaci zemědělské půdy, 
který bude podpořen politikou soudržnosti 
a regionálními environmentálními 
strategiemi;

Or. ro

Pozměňovací návrh 119
Francisco Guerreiro
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Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že makroregionální 
strategie EU by měly přispět k rozvoji 
spolupráce při řešení regionálních 
problémů spojených se zmírňováním 
změny klimatu a přizpůsobováním se této 
změně v zemědělství, potravinářství a 
lesnictví, a sice v oblastech, jako je 
ochrana před povodněmi a požáry, účinné 
kolektivní nakládání s odpady, a to i pro 
účely výroby energie, a při návratu k 
místní produkci potravin.

6. zdůrazňuje, že makroregionální 
strategie EU by měly přispět k rozvoji 
spolupráce při řešení regionálních 
problémů spojených se zmírňováním 
změny klimatu a přizpůsobováním se této 
změně v zemědělství, potravinářství a 
lesnictví, a sice v oblastech, jako je 
ochrana před povodněmi a požáry, účinné 
kolektivní nakládání s odpady, a to i pro 
účely výroby energie, a při návratu k 
místní produkci potravin; zdůrazňuje, že 
strategie v oblasti životního prostředí by 
měly v tomto ohledu podporovat a 
doplňovat makroregionální strategie EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 120
Michal Wiezik

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že makroregionální 
strategie EU by měly přispět k rozvoji 
spolupráce při řešení regionálních 
problémů spojených se zmírňováním 
změny klimatu a přizpůsobováním se této 
změně v zemědělství, potravinářství a 
lesnictví, a sice v oblastech, jako je 
ochrana před povodněmi a požáry, účinné 
kolektivní nakládání s odpady, a to i pro 
účely výroby energie, a při návratu k 
místní produkci potravin.

6. zdůrazňuje, že makroregionální 
strategie EU by měly přispět k rozvoji 
spolupráce při řešení regionálních 
problémů a problémů v povodí řek 
spojených se zmírňováním změny klimatu 
a přizpůsobováním se této změně v 
zemědělství, potravinářství, agrolesnictví a 
lesnictví, a sice v oblastech, jako je 
ochrana před suchem, povodněmi a 
požáry, obnova řek a zlepšení spojitosti 
toku řek, účinné kolektivní nakládání s 
odpady, a to i pro účely výroby energie, a 
při návratu k místní produkci potravin.

Or. en
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Pozměňovací návrh 121
Francesca Donato, Elena Lizzi

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že makroregionální 
strategie EU by měly přispět k rozvoji 
spolupráce při řešení regionálních 
problémů spojených se zmírňováním 
změny klimatu  přizpůsobováníma se této 
změně v zemědělství, potravinářství a 
lesnictví, a sice v oblastech, jako je 
ochrana před povodněmi a požáry, účinné 
kolektivní nakládání s odpady, a to i pro 
účely výroby energie, a při návratu k 
místní produkci potravin.

6. zdůrazňuje, že makroregionální 
strategie EU by měly přispět k rozvoji 
spolupráce při řešení regionálních 
problémů spojených s hospodářským 
rozvojem;  náklady nezbytné pro 
zmírňování změny klimatu a 
přizpůsobování se této změně v 
zemědělství, potravinářství a lesnictví, a 
sice v oblastech, jako je ochrana před 
povodněmi a požáry, účinné kolektivní 
nakládání s odpady, a to i pro účely výroby 
energie, a při návratu k místní produkci 
potravin.

Or. it

Pozměňovací návrh 122
Chris MacManus

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že makroregionální 
strategie EU by měly přispět k rozvoji 
spolupráce při řešení regionálních 
problémů spojených se zmírňováním 
změny klimatu a přizpůsobováním se této 
změně v zemědělství, potravinářství a 
lesnictví, a sice v oblastech, jako je 
ochrana před povodněmi a požáry, účinné 
kolektivní nakládání s odpady, a to i pro 
účely výroby energie, a při návratu k 
místní produkci potravin.

6. zdůrazňuje, že makroregionální 
strategie EU musí přispět k rozvoji 
spolupráce při řešení regionálních 
problémů spojených se zmírňováním 
změny klimatu a přizpůsobováním se této 
změně v zemědělství, potravinářství a 
lesnictví, a sice v oblastech, jako je 
ochrana před povodněmi a požáry, účinné 
kolektivní nakládání s odpady, a to i pro 
účely výroby energie, což zemědělské 
podniky učiní více odolnými proti 
obecným rizikům, a při návratu k místní 
produkci potravin.

Or. en
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Pozměňovací návrh 123
Christine Schneider

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že makroregionální 
strategie EU by měly přispět k rozvoji 
spolupráce při řešení regionálních 
problémů spojených se zmírňováním 
změny klimatu a přizpůsobováním se této 
změně v zemědělství, potravinářství a 
lesnictví, a sice v oblastech, jako je 
ochrana před povodněmi a požáry, účinné 
kolektivní nakládání s odpady, a to i pro 
účely výroby energie, a při návratu k 
místní produkci potravin.

6. zdůrazňuje, že makroregionální 
strategie EU by měly přispět k rozvoji 
spolupráce při řešení regionálních 
problémů spojených se zmírňováním 
změny klimatu a přizpůsobováním se této 
změně v zemědělství, potravinářství a 
lesnictví, a sice v oblastech, jako je 
ochrana před povodněmi a požáry, účinné 
kolektivní nakládání s odpady, a to i pro 
účely výroby energie, a při vytváření 
udržitelné produkce potravin.

Or. de

Pozměňovací návrh 124
Asger Christensen, Atidzhe Alieva-Veli, Ulrike Müller, Irène Tolleret, Hilde Vautmans, 
Adrián Vázquez Lázara, Jérémy Decerle, Elsi Katainen

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že makroregionální 
strategie EU by měly přispět k rozvoji 
spolupráce při řešení regionálních 
problémů spojených se zmírňováním 
změny klimatu a přizpůsobováním se této 
změně v zemědělství, potravinářství a 
lesnictví, a sice v oblastech, jako je 
ochrana před povodněmi a požáry, účinné 
kolektivní nakládání s odpady, a to i pro 
účely výroby energie, a při návratu k 
místní produkci potravin.

6. zdůrazňuje, že makroregionální 
strategie EU by měly přispět k rozvoji 
spolupráce při řešení regionálních 
problémů spojených se zmírňováním 
změny klimatu a přizpůsobováním se této 
změně v zemědělství, potravinářství a 
lesnictví, a sice v oblastech, jako je 
ochrana před povodněmi a požáry, účinné 
kolektivní nakládání s odpady, a to i pro 
účely výroby energie, a při podpoře 
udržitelné produkce potravin.

Or. en
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Pozměňovací návrh 125
Francisco Guerreiro

Návrh stanoviska
Bod 6 – písm. a (nové)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

 a) zdůrazňuje, že je důležité 
prosazovat zásadu partnerství při 
veškerém programování, provádění a 
monitorování politiky soudržnosti EU a 
navázat úzkou spolupráci mezi 
regionálními a místními orgány, 
nevládními organizacemi a zúčastněnými 
stranami, včetně organizací zemědělců a 
nevládních organizací v oblasti životního 
prostředí; zdůrazňuje, že v rámci tohoto 
procesu by mělo být zohledňováno 
hledisko rovnosti žen a mužů.

Or. en

Pozměňovací návrh 126
Francisco Guerreiro

Návrh stanoviska
Bod 6 – písm. b (nové)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

 b) konstatuje, že komunitní a 
občanské iniciativy mohou výrazně 
podpořit ekologickou transformaci, jakož i 
zmírňování změny klimatu a 
přizpůsobování se této změně, a že místní 
akční skupiny a program LEADER 
mohou být hlavními nástroji k dosažení 
tohoto cíle; vybízí členské státy a 
regionální orgány, aby tyto programy 
koordinovaly se svými regionálními 
strategiemi v oblasti životního prostředí.

Or. en



PE662.106v01-00 66/73 AM\1220680CS.docx

CS

Pozměňovací návrh 127
Francisco Guerreiro

Návrh stanoviska
Bod 6 – písm. c (nové)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

 c) zdůrazňuje, že politika soudržnosti 
by měla podporovat jednak investice do 
vzdělávání a odborné přípravy – a 
pomáhat přitom místním orgánům, 
pracovníkům a podnikům více 
zohledňovat výzvy spojené se změnou 
klimatu – a dále úlohu, kterou mohou tyto 
investice hrát při zmírňování změny 
klimatu a přizpůsobování se této změně ve 
svých odvětvích;

Or. en

Pozměňovací návrh 128
Dan-ītefan Motreanu

Návrh stanoviska
Bod 6 – pododstavec 1 (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

zdůrazňuje, že je důležité usnadnit 
součinnost mezi politikou soudržnosti a 
společnou zemědělskou politikou 
zaměřenou na podporu venkovských 
oblastí, které jsou mimořádně zranitelné 
vůči dopadům změny klimatu, a zajistit 
přechod na klimaticky neutrální 
ekonomiku zaměřenou na sociální a 
hospodářskou soudržnost; zdůrazňuje 
význam strukturálních fondů pro podporu 
malých a středních podniků v zemědělsko-
potravinářském odvětví, aby se staly 
konkurenceschopnějšími a šetrnějšími k 
životnímu prostředí.

Or. ro
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Pozměňovací návrh 129
Franc Bogovič

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. zdůrazňuje význam koncepce 
„inteligentních vesnic“ při řešení výzev 
Unie spojených se změnou klimatu a vítá 
její začlenění do budoucí SZP, politiky 
soudržnosti a regionální politiky Unie; 
trvá na tom, aby členské státy do svých 
operačních programů pro provádění 
politiky soudržnosti EU na vnitrostátní a 
regionální úrovni, jakož i do svých 
národních strategických plánů SZP 
zahrnuly koncepci „inteligentních 
vesnic“, což bude vyžadovat přípravu tzv. 
strategií inteligentních vesnic1a na 
vnitrostátní úrovni; zdůrazňuje úlohu 
metody LEADER/CLLD při provádění tzv. 
strategií inteligentních vesnic, která by se 
měla výrazně zaměřit na digitalizaci, 
udržitelnost a inovace;
__________________
1a Odůvodněné stanovisko francouzského 
Národního shromáždění k návrhu 
nařízení Evropského parlamentu a Rady, 
kterým se stanoví pravidla podpory pro 
strategické plány, jež mají být 
vypracovány členskými státy v rámci 
společné zemědělské politiky (strategické 
plány SZP) a financovány Evropským 
zemědělským záručním fondem (EZZF) a 
Evropským zemědělským fondem pro 
rozvoj venkova (EZFRV), a zrušuje 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1305/2013 a nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013.

Or. en

Pozměňovací návrh 130
Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Pina Picierno, Paolo De Castro, Clara Aguilera, 
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Eric Andrieu, Juozas Olekas, Ivo Hristov

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. zdůrazňuje možnosti rozvoje a 
obnovy opuštěných a chátrajících 
průmyslových pozemků a objektů 
(brownfields), což může dát vzniknout 
novým průmyslovým parkům a 
podnikatelským centrům, s dekontaminací 
půdy a zlepšením životního prostředí u 
starých průmyslových areálů, snížit 
potřebu dalšího budování zelených areálů 
a přilákat společnosti a regionální 
investice, a tím také vytvořit pracovní 
místa;

Or. en

Pozměňovací návrh 131
Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara, Atidzhe Alieva-Veli, Hilde Vautmans, Asger 
Christensen, Ulrike Müller, Jérémy Decerle, Elsi Katainen

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. vítá záměr Evropské komise 
předložit strategii pro venkovské oblasti a 
zdůrazňuje, že je třeba posílit součinnost 
mezi různými strukturálními a 
investičními fondy s cílem pomoci 
zemědělsko-potravinářskému odvětví 
zlepšit jeho ekonomickou odolnost a 
udržitelnost životního prostředí.

Or. en

Pozměňovací návrh 132
Marlene Mortler, Franc Bogovič, Norbert Lins, Dan-Ştefan Motreanu, Anne Sander, 
Christine Schneider, Simone Schmiedtbauer
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Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. zdůrazňuje, že investice do 
udržitelných ekologických infrastruktur 
na místní a regionální úrovni 
prostřednictvím politiky soudržnosti EU 
jsou nezbytné pro boj proti dopadům 
změny klimatu na zemědělství a lesnictví a 
pro zlepšení odolnosti lidí, přírody a 
hospodářství vůči změně klimatu.

Or. en

Pozměňovací návrh 133
Simone Schmiedtbauer, Norbert Lins, Marlene Mortler, Franc Bogovič, Anne Sander, 
Herbert Dorfmann, Álvaro Amaro

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. zdůrazňuje, že politika soudržnosti 
se musí zaměřit na komplexní přechod 
evropského hospodářství k 
biohospodářství založenému na 
biogenních zdrojích ze zemědělství a 
lesnictví.

Or. en

Pozměňovací návrh 134
Emmanouil Fragkos

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. zdůrazňuje výhody budování 
makroregionu ve Středomoří, zejména 
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pokud jde o posílení výroby a vývozního 
potenciálu místních produktů;

Or. el

Pozměňovací návrh 135
Veronika Vrecionová, Mazaly Aguilar, Ruža Tomašić

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. zdůrazňuje význam přístupu zdola 
nahoru k soudržnosti a regionálnímu 
rozvoji, zatímco iniciativy by měly být 
prováděny na regionální úrovni nebo na 
úrovni členských států.

Or. en

Pozměňovací návrh 136
Simone Schmiedtbauer, Norbert Lins, Marlene Mortler, Franc Bogovič, Christine 
Schneider, Herbert Dorfmann, Álvaro Amaro

Návrh stanoviska
Bod 6 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6b. zdůrazňuje, že politika soudržnosti 
a regionální strategie v oblasti životního 
prostředí musí věnovat zvláštní pozornost 
zvýšenému využívání dřeva z udržitelného 
lesního hospodářství ve všech částech 
hospodářství (zejména stavebnictví), 
neboť dřevo má jedinečnou schopnost 
ukládat obrovské množství CO2 a 
současně nahradit energeticky náročné 
zdroje, jako je ocel a beton.

Or. en
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Pozměňovací návrh 137
Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Pina Picierno, Paolo De Castro, Clara Aguilera, 
Eric Andrieu, Juozas Olekas, Ivo Hristov, Isabel Carvalhais

Návrh stanoviska
Bod 6 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6b. domnívá se, že digitalizace a 
technologie umělé inteligence mohou vést 
k udržitelnějšímu, odolnějšímu a z 
hlediska využívání zdrojů účinnějšímu 
zemědělství a vytvářet nové druhy 
pracovních míst, ale že to vyžaduje 
odpovídající odbornou přípravu a 
vzdělání, k nimž by měl mít přístup každý.

Or. en

Pozměňovací návrh 138
Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara, Atidzhe Alieva-Veli, Hilde Vautmans, Asger 
Christensen, Ulrike Müller, Jérémy Decerle, Elsi Katainen

Návrh stanoviska
Bod 6 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6b. zdůrazňuje, že je třeba posílit 
investice EU do širokopásmového 
připojení ve venkovských oblastech, aby 
zemědělci mohli integrovat digitální 
technologie s cílem rozvíjet přesné 
zemědělství, neboť to bude zásadní pro 
jejich ekologickou transformaci.

Or. en

Pozměňovací návrh 139
Marlene Mortler, Franc Bogovič, Norbert Lins, Dan-Ştefan Motreanu, Anne Sander, 
Christine Schneider, Simone Schmiedtbauer

Návrh stanoviska
Bod 6 b (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6b. zdůrazňuje, že probíhající 
zemědělské postupy a iniciativy v oblasti 
ekologické infrastruktury v odvětví 
zemědělství a lesnictví mají pozitivní 
dopad na zásoby uhlíku a na bilanci 
skleníkových plynů v členských státech.

Or. en

Pozměňovací návrh 140
Marlene Mortler, Franc Bogovič, Norbert Lins, Dan-Ştefan Motreanu, Anne Sander, 
Christine Schneider, Simone Schmiedtbauer

Návrh stanoviska
Bod 6 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6c. připomíná, že stávající politické 
iniciativy EU musí zohledňovat 
dlouhodobou konkurenceschopnost 
evropského hospodářství a obavy malých 
a středních podniků.

Or. en

Pozměňovací návrh 141
Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Pina Picierno, Paolo De Castro, Clara Aguilera, 
Eric Andrieu, Juozas Olekas, Ivo Hristov, Isabel Carvalhais

Návrh stanoviska
Bod 6 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6c. zdůrazňuje, že je třeba zlepšit 
všechny druhy připojení (širokopásmové 
sítě, doprava atd.) venkovských oblastí, a 
to cenově dostupným a udržitelným 
způsobem šetrným k životnímu prostředí;

Or. en
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