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Pozměňovací návrh 1
Mick Wallace

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. vzhledem k tomu, že polovina 
celkových emisí skleníkových plynů a více 
než 90 % ztráty biologické rozmanitosti 
pochází z těžby a zpracování zdrojů; 
vzhledem k tomu, že EU je vysoce závislá 
na zdrojích mimo EU a tyto zdroje 
významně přispívají ke zdrojům a 
uhlíkovým stopám EU, tyto zabudované 
emise nebo dopady na životní prostředí 
však nejsou zahrnuty do národních 
emisních inventur;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Sirpa Pietikäinen

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vyzývá Komisi, aby do svého 
pracovního plánu a systémů finanční 
podpory pro hospodářskou obnovu 
začlenila obecné pokyny EU pro členské 
státy ohledně toho, jak vypracovat své 
investiční plány, aby byly v souladu se 
Zelenou dohodou pro Evropu a s Pařížskou 
dohodou; zdůrazňuje, že takové pokyny by 
EU umožnily zachránit a transformovat své 
hospodářství, tj. že by díky nim EU 
překonala tuto krizi a zrychlila přechod na 
klimatickou neutralitu;

1. vyzývá Komisi, aby do svého 
pracovního plánu a systémů finanční 
podpory pro hospodářskou obnovu 
začlenila obecné pokyny EU pro členské 
státy ohledně toho, jak vypracovat své 
investiční plány, aby byly v souladu se 
Zelenou dohodou pro Evropu a s Pařížskou 
dohodou; zdůrazňuje, že takové pokyny by 
EU umožnily zachránit a transformovat své 
hospodářství, tj. že by díky nim EU 
překonala tuto krizi a zrychlila přechod na 
klimatickou neutralitu, a vytvořit nezávislý 
kontrolní výbor pro ekologickou obnovu, 
který by vycházel z dosavadních poznatků 
regulační kontrolní rady EU, jehož 
úkolem by bylo posoudit přiměřenost 
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plánů EU i členských států v oblasti 
zelené obnovy, které by byly podkladem 
pro proces semestru a zveřejnily a téměř v 
reálném čase poskytly doporučení na 
podporu demokratických procesů a 
parlamentní kontroly;

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Rovana Plumb, Simona Bonafè, Łukasz Kohut, Sara Cerdas, César Luena, Milan 
Brglez, Tudor Ciuhodaru

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vyzývá Komisi, aby do svého 
pracovního plánu a systémů finanční 
podpory pro hospodářskou obnovu 
začlenila obecné pokyny EU pro členské 
státy ohledně toho, jak vypracovat své 
investiční plány, aby byly v souladu se 
Zelenou dohodou pro Evropu a s Pařížskou 
dohodou; zdůrazňuje, že takové pokyny by 
EU umožnily zachránit a transformovat své 
hospodářství, tj. že by díky nim EU 
překonala tuto krizi a zrychlila přechod na 
klimatickou neutralitu;

1. zdůrazňuje, že nový plán obnovy 
EU by měl zajistit, aby finanční 
prostředky EU na obnovu byly využívány 
pouze způsobem, který je v souladu s cíli 
Unie v oblasti klimatu a životního 
prostředí; vyzývá Komisi, aby rovněž 
stanovila obecné pokyny EU pro členské 
státy ohledně toho, jak vypracovat své 
vnitrostátní investiční plány, aby byly v 
souladu se Zelenou dohodou pro Evropu, 
Pařížskou dohodou a cíli udržitelného 
rozvoje OSN; zdůrazňuje, že nový plán 
obnovy a tyto pokyny by měly EU umožnit 
zachránit a transformovat své hospodářství, 
tj. že by díky nim EU překonala tuto krizi a 
zrychlila přechod na klimatickou neutralitu 
a oběhové hospodářství, a současně 
nikoho neopomenout;

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Bas Eickhout

Návrh stanoviska
Bod 1
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vyzývá Komisi, aby do svého 
pracovního plánu a systémů finanční 
podpory pro hospodářskou obnovu 
začlenila obecné pokyny EU pro členské 
státy ohledně toho, jak vypracovat své 
investiční plány, aby byly v souladu se 
Zelenou dohodou pro Evropu a s Pařížskou 
dohodou; zdůrazňuje, že takové pokyny by 
EU umožnily zachránit a transformovat své 
hospodářství, tj. že by díky nim EU 
překonala tuto krizi a zrychlila přechod na 
klimatickou neutralitu;

1. vyzývá Komisi, aby do svého 
pracovního plánu a systémů finanční 
podpory pro hospodářskou obnovu 
začlenila obecné pokyny EU pro členské 
státy ohledně toho, jak vypracovat své 
investiční plány, aby byly v souladu se 
Zelenou dohodou pro Evropu a s Pařížskou 
dohodou; vyzývá rovněž Komisi, aby 
zavedla pokyny EU týkající se podmínek 
ekologizace, pokud jde o miliardy státních 
podpor poskytovaných velkým podnikům v 
důsledku krize onemocnění COVID-19; 
zdůrazňuje, že takové pokyny by EU 
umožnily zachránit a transformovat své 
hospodářství, tj. že by díky nim EU 
překonala tuto krizi a zrychlila přechod na 
klimatickou neutralitu;

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Anna Zalewska

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vyzývá Komisi, aby do svého 
pracovního plánu a systémů finanční 
podpory pro hospodářskou obnovu 
začlenila obecné pokyny EU pro členské 
státy ohledně toho, jak vypracovat své 
investiční plány, aby byly v souladu se 
Zelenou dohodou pro Evropu a s Pařížskou 
dohodou; zdůrazňuje, že takové pokyny by 
EU umožnily zachránit a transformovat 
své hospodářství, tj. že by díky nim EU 
překonala tuto krizi a zrychlila přechod 
na klimatickou neutralitu;

1. vyzývá Komisi, aby do svého 
pracovního plánu a systémů finanční 
podpory pro hospodářskou obnovu 
začlenila obecné pokyny EU pro členské 
státy ohledně toho, jak vypracovat své 
investiční plány, aby podporovaly Zelenou 
dohodu pro Evropu a Pařížskou dohodu, a 
současně zohlednila veškerá omezení 
spojená s hospodářskou krizí v návaznosti 
na pandemii onemocněné COVID-19; 
zdůrazňuje, že takové pokyny by EU 
umožnily zachránit své hospodářství, aniž 
by ztrácely ze zřetele dlouhodobý cíl 
klimatické neutrality;

Or. pl
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Pozměňovací návrh 6
Aurelia Beigneux, Catherine Griset

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vyzývá Komisi, aby do svého 
pracovního plánu a systémů finanční 
podpory pro hospodářskou obnovu 
začlenila obecné pokyny EU pro členské 
státy ohledně toho, jak vypracovat své 
investiční plány, aby byly v souladu se 
Zelenou dohodou pro Evropu a s 
Pařížskou dohodou; zdůrazňuje, že takové 
pokyny by EU umožnily zachránit a 
transformovat své hospodářství, tj. že by 
díky nim EU překonala tuto krizi a 
zrychlila přechod na klimatickou 
neutralitu;

1. vyzývá Komisi, aby ve svém 
pracovním plánu a systémů finanční 
podpory pro hospodářskou obnovu navrhla 
obecné pokyny EU pro členské státy 
ohledně toho, jak vypracovat své investiční 
plány; zdůrazňuje, že takové pokyny by 
EU umožnily zachránit a transformovat své 
hospodářství;

Or. fr

Pozměňovací návrh 7
Idoia Villanueva Ruiz, Mick Wallace

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vyzývá Komisi, aby do svého 
pracovního plánu a systémů finanční 
podpory pro hospodářskou obnovu 
začlenila obecné pokyny EU pro členské 
státy ohledně toho, jak vypracovat své 
investiční plány, aby byly v souladu se 
Zelenou dohodou pro Evropu a s Pařížskou 
dohodou; zdůrazňuje, že takové pokyny by 
EU umožnily zachránit a transformovat 
své hospodářství, tj. že by díky nim EU 
překonala tuto krizi a zrychlila přechod na 
klimatickou neutralitu;

1. vyzývá Komisi, aby do svého plánu 
hospodářského oživení a systémů finanční 
podpory zahrnula pokyny EU pro členské 
státy ohledně toho, jak navrhovat své 
investiční plány tak, aby byly v souladu s 
evropským právem v oblasti klimatu, 
Zelenou dohodou pro Evropu a Pařížskou 
dohodou; zdůrazňuje, že takové pokyny by 
EU umožnily odklonit se od uhlíkového 
hospodářství a ekologicky přejít na nové 
hospodářství bez uhlíku, tj. že by díky nim 
EU překonala tuto krizi a zrychlila přechod 
na klimatickou neutralitu;
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Or. en

Pozměňovací návrh 8
Rovana Plumb, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Łukasz Kohut, Sara Cerdas, César 
Luena, Milan Brglez, Tudor Ciuhodaru

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. vyzývá Komisi, aby pokračovala v 
iniciativách Zelené dohody pro Evropu, 
včetně opatření uvedených v akčním 
plánu pro oběhové hospodářství, s cílem 
pokračovat v boji proti změně klimatu, 
ztrátě biologické rozmanitosti a 
zhoršování životního prostředí; 
zdůrazňuje, že je důležité postavit se proti 
jakýmkoli návrhům na odklad zavedení 
přísnějších norem nebo dodržování již 
stanovených povinností; domnívá se, že 
každý takový návrh by měl být kriticky 
prozkoumán, přičemž by měly být 
zohledněny nejen obchodní zájmy 
dotčených společností, ale i širší sociální 
zájmy, které sledují cíle plné 
zaměstnanosti a společenského pokroku;

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Bas Eickhout

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje význam kratších 
dodavatelských řetězců a snížení závislosti 
na třetích zemích v klíčových odvětvích, 
jako je výroba léčivých přípravků, energie 
a potravin, mimo jiné prostřednictvím 
ekologických a sociálních veřejných 
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zakázek a prostřednictvím omezení dovozu 
výrobků vyrobených za dodržení nízkých 
pracovních a environmentálních norem;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Pascal Canfin

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje, že nadcházející 
legislativní návrhy zaměřené na podporu 
udržitelnějšího jednotného trhu pro 
podniky a spotřebitele by měly být plně v 
souladu s cílem omezit globální oteplování 
pod 1,5 °C a neměly by přispívat ke ztrátě 
biologické rozmanitosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Pascal Canfin

Návrh stanoviska
Bod 1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1b. připomíná, že Unie je jak druhou 
největší světovou hospodářskou velmocí, 
tak největší obchodní velmocí na světě; 
poukazuje na to, že jednotný trh je 
účinným nástrojem, který musí být 
využíván k vývoji udržitelných a 
oběhových produktů nebo technologií, 
které se stanou normami zítřka, což 
občanům umožňuje nakupovat cenově 
dostupné produkty, které jsou bezpečnější, 
zdravější a respektující planetu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 12
Rovana Plumb, Simona Bonafè, Łukasz Kohut, Sara Cerdas, César Luena, Milan 
Brglez, Biljana Borzan, Tudor Ciuhodaru

Návrh stanoviska
Bod 1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1b. zdůrazňuje, že přechod na 
klimatickou neutralitu nejpozději do roku 
2050 a přechod na skutečně oběhové 
hospodářství a udržitelný jednotný trh 
vytvářejí nové obchodní příležitosti a 
pracovní místa, a proto mohou významně 
přispět k udržitelné hospodářské obnově;

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Rovana Plumb, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Łukasz Kohut, Sara Cerdas, Milan 
Brglez, Tudor Ciuhodaru

Návrh stanoviska
Bod 1 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1c. zdůrazňuje, že při přechodu na 
oběhové hospodářství a klimatickou 
neutralitu nejpozději do roku 2050 je 
zásadní, aby Komise a členské státy 
náležitě posoudily potřeby v oblasti 
zaměstnanosti, včetně požadavků na 
vzdělávání a odbornou přípravu, 
podporovaly rozvoj hospodářství a učinily 
vše pro dosažení spravedlivé a přiměřené 
transformace;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Rovana Plumb, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Łukasz Kohut, Sara Cerdas, César 
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Luena, Milan Brglez, Tudor Ciuhodaru

Návrh stanoviska
Bod 1 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1d. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
spolupracovaly se všemi částmi 
společnosti a zúčastněnými stranami, 
včetně občanů/spotřebitelů, 
spotřebitelských a nevládních organizací, 
podniků, odborů a zástupců pracovníků, s 
cílem umožnit jim přijmout opatření na 
cestě k udržitelnému jednotnému trhu a 
posílit jejich postavení;

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Idoia Villanueva Ruiz, Mick Wallace

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. upozorňuje na skutečnost, že je 
třeba podporovat jak udržitelnou výrobu, 
tak i spotřebu; v tomto ohledu má za to, že 
je třeba zdokonalit účinnost využívání 
zdrojů díky posílení oběhových rysů 
hodnotových řetězců, snížení spotřeby 
zdrojů a omezení vytváření odpadu; 
zdůrazňuje, že je třeba rozvinout novou 
ekonomiku, která bude zahrnovat oběhové 
služby;

2. s hlubokým znepokojením 
konstatuje, že míra spotřeby EU je na 
takové úrovni, že EU spotřebovává tolik, 
jako kdyby existovaly tři naše planety, a 
vítá, že Komise tuto skutečnost uznává v 
novém akčním plánu pro oběhové 
hospodářství; upozorňuje na skutečnost, že 
prostřednictvím tohoto akčního plánu by 
měla být zaručena jak udržitelná výroba, 
tak i spotřeba; v tomto ohledu má za to, že 
je třeba zdokonalit účinnost využívání 
zdrojů díky posílení oběhových rysů 
hodnotových řetězců, snížení spotřeby 
zdrojů a omezení vytváření odpadu; 
zdůrazňuje, že je třeba rozvinout novou 
ekonomiku, která bude zahrnovat oběhové 
služby; zdůrazňuje, že je třeba omezit 
celkové využívání zdrojů a zavést v tomto 
ohledu opatření na snížení stopy EU v 
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oblasti zdrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Bas Eickhout

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. upozorňuje na skutečnost, že je 
třeba podporovat jak udržitelnou výrobu, 
tak i spotřebu; v tomto ohledu má za to, že 
je třeba zdokonalit účinnost využívání 
zdrojů díky posílení oběhových 
charakteristik hodnotových řetězců, snížení 
spotřeby zdrojů a omezení vytváření 
odpadu; zdůrazňuje, že je třeba rozvinout 
novou ekonomiku, která bude zahrnovat 
oběhové služby;

2. upozorňuje na skutečnost, že je 
třeba podporovat jak udržitelnou výrobu, 
tak i spotřebu; v tomto ohledu má za to, že 
je třeba zdokonalit účinnost využívání 
zdrojů díky posílení oběhových 
charakteristik hodnotových řetězců, snížení 
spotřeby zdrojů a omezení vytváření 
odpadu; plným uplatňováním opatření 
stanovených ve směrnici 2008/98/ES, 
včetně snížení obsahu nebezpečných 
látek; zdůrazňuje, že je třeba rozvinout 
novou ekonomiku, která bude zahrnovat 
oběhové služby;

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Aurelia Beigneux, Catherine Griset

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. upozorňuje na skutečnost, že je 
třeba podporovat jak udržitelnou výrobu, 
tak i spotřebu; v tomto ohledu má za to, že 
je třeba zdokonalit účinnost využívání 
zdrojů díky posílení oběhových 
charakteristik hodnotových řetězců, 
sblížení spotřeby zdrojů a omezení 
vytváření odpadu; zdůrazňuje, že je třeba 
rozvinout novou ekonomiku, která bude 

2. upozorňuje na skutečnost, že je 
třeba podporovat jak udržitelnou a místní 
výrobu, tak i spotřebu; v tomto ohledu má 
za to, že je třeba zdokonalit účinnost 
využívání zdrojů díky posílení oběhových 
charakteristik hodnotových řetězců, 
sblížení spotřeby zdrojů a omezení 
vytváření odpadu; zdůrazňuje, že je třeba 
rozvinout novou místní ekonomiku, která 
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zahrnovat oběhové služby; bude zahrnovat oběhové služby, a 
odmítnout výroby spojené se smlouvami o 
volném obchodu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 18
Anna Zalewska

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. upozorňuje na skutečnost, že je 
třeba podporovat jak udržitelnou výrobu, 
tak i spotřebu; v tomto ohledu má za to, že 
je třeba zdokonalit účinnost využívání 
zdrojů díky posílení oběhových 
charakteristik hodnotových řetězců, 
sblížení spotřeby zdrojů a omezení 
vytváření odpadu; zdůrazňuje, že je třeba 
rozvinout novou ekonomiku, která bude 
zahrnovat oběhové služby;

2. upozorňuje na skutečnost, že je 
třeba podporovat jak udržitelnou výrobu, 
tak i spotřebu; v tomto ohledu má za to, že 
je třeba zdokonalit účinnost využívání 
zdrojů díky posílení oběhových 
charakteristik hodnotových řetězců, 
sblížení spotřeby zdrojů a omezení 
vytváření odpadu; zdůrazňuje, že je třeba 
podporovat oběhové služby a používání 
produktů z místní produkce;

Or. pl

Pozměňovací návrh 19
Rovana Plumb, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Łukasz Kohut, Sara Cerdas, César 
Luena, Milan Brglez, Tudor Ciuhodaru

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. upozorňuje na skutečnost, že je 
třeba podporovat jak udržitelnou výrobu, 
tak i spotřebu; v tomto ohledu má za to, že 
je třeba zdokonalit účinnost využívání 
zdrojů díky posílení oběhových 
charakteristik hodnotových řetězců, 
sblížení spotřeby zdrojů a omezení 
vytváření odpadu; zdůrazňuje, že je třeba 
rozvinout novou ekonomiku, která bude 

2. upozorňuje na skutečnost, že je 
třeba podporovat jak udržitelnou výrobu, 
tak i spotřebu; v tomto ohledu má za to, že 
je třeba zdokonalit účinnost využívání 
zdrojů díky posílení oběhových 
charakteristik hodnotových řetězců, snížení 
spotřeby zdrojů, zvýšení využívání 
druhotných surovin a omezení vytváření 
odpadu; zdůrazňuje, že je třeba rozvinout 
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zahrnovat oběhové služby; novou ekonomiku, která bude zahrnovat 
oběhové služby;

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Radan Kanev

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. upozorňuje na skutečnost, že je 
třeba podporovat jak udržitelnou výrobu, 
tak i spotřebu; v tomto ohledu má za to, že 
je třeba zdokonalit účinnost využívání 
zdrojů díky posílení oběhových 
charakteristik hodnotových řetězců, snížení 
spotřeby zdrojů a omezení vytváření 
odpadu; zdůrazňuje, že je třeba rozvinout 
novou ekonomiku, která bude zahrnovat 
oběhové služby;

2. upozorňuje na skutečnost, že je 
třeba podporovat jak udržitelnou výrobu, 
tak i spotřebu; v tomto ohledu má za to, že 
je třeba zdokonalit účinnost využívání 
zdrojů díky posílení oběhových 
charakteristik hodnotových řetězců, snížení 
nebo optimalizaci spotřeby zdrojů a 
omezení vytváření odpadu; zdůrazňuje, že 
je třeba rozvinout novou ekonomiku, která 
bude zahrnovat oběhové služby;

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Sirpa Pietikäinen

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. upozorňuje na skutečnost, že je 
třeba podporovat jak udržitelnou výrobu, 
tak i spotřebu; v tomto ohledu má za to, že 
je třeba zdokonalit účinnost využívání 
zdrojů díky posílení oběhových 
charakteristik hodnotových řetězců, snížení 
spotřeby zdrojů a omezení vytváření 
odpadu; zdůrazňuje, že je třeba rozvinout 
novou ekonomiku, která bude zahrnovat 
oběhové služby;

2. upozorňuje na skutečnost, že je 
třeba podporovat jak udržitelnou výrobu, 
tak i spotřebu; v tomto ohledu má za to, že 
je třeba zdokonalit účinnost využívání 
zdrojů díky posílení oběhových 
charakteristik hodnotových řetězců, snížení 
spotřeby zdrojů a minimalizaci vytváření 
odpadu; zdůrazňuje, že je třeba rozvinout 
novou ekonomiku, která bude zahrnovat 
oběhové služby;
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Or. en

Pozměňovací návrh 22
Idoia Villanueva Ruiz, Mick Wallace

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. trvá na tom, že má-li být skutečně 
dosaženo oběhového hospodářství, musí 
být politika nakládání s odpady založena 
na omezení, opětovném použití a 
recyklaci, přičemž musí být odstraněno 
jak spalování odpadu s energetickým 
využitím nebo bez něj (spalovny, 
cementárny, průmysl), tak dumping (v 
rámci Evropské unie i na jiných 
kontinentech); domnívá se, že prioritou by 
mělo být snížení produkce plastů a 
zahrnutí opatření na opětovné použití a 
snížení vzniku odpadů, zlepšení jeho 
selektivního sběru, provádění systémů 
vracení obalů a vypracování plánů 
hospodaření pro veškeré zemědělské, 
lesnické a živočišné odpady, které zaručí 
jejich opětovné použití a využití materiálů 
a energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Sirpa Pietikäinen

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. vyzývá členské státy, aby 
investovaly do systematičtějšího plánování 
pro navrhování výrobních postupů, pokud 
lze odpad z jednoho procesu a výrobního 
toku účinně přivádět jako zdroj do jiného 
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výrobního procesu;

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Rovana Plumb, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Łukasz Kohut, Sara Cerdas, César 
Luena, Milan Brglez, Tudor Ciuhodaru

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. domnívá se, že v modelech 
poskytování „produktů jako služby“, které 
by rovněž měly být dále rozvíjeny, existuje 
dobrý potenciál pro zvýšení udržitelnosti 
jednotného trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Idoia Villanueva Ruiz, Mick Wallace

Návrh stanoviska
Bod 2 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2b. zdůrazňuje, že v rámci vysoce 
globalizované ekonomiky se EU nemůže 
stát izolovaným udržitelným trhem, pokud 
za svými hranicemi způsobuje 
neudržitelné postupy nebo k nim přispívá; 
žádá, aby Komise zavedla transformační 
opatření týkající se udržitelnosti výrobků, 
zdrojů a služeb vyvážených mimo EU s 
cílem zajistit stejné normy udržitelnosti a 
oběhovost;

Or. en

Pozměňovací návrh 26
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Rovana Plumb, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Łukasz Kohut, Sara Cerdas, César 
Luena, Milan Brglez, Tudor Ciuhodaru

Návrh stanoviska
Bod 2 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2b. vyzývá všechny společnosti a 
organizace, aby se zaregistrovaly do 
systému EMAS s cílem zlepšit jejich vliv 
na životní prostředí; se zájmem očekává 
nadcházející přezkum směrnice o 
nefinančních zprávách, který by měl vést 
k podstatnému zlepšení dostupnosti 
informací o vlivu společností na životní 
prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Sirpa Pietikäinen

Návrh stanoviska
Bod 2 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2b. vyzývá k rozšíření směrnice o 
ekodesignu tak, aby se zajistilo, že 
všechny výrobky a obaly uváděné na trh 
EU budou modernizovatelné, opětovně 
použitelné, opravitelné a konečně 
recyklovatelné na nejvyšší úrovni tak, aby 
se hodnota materiálu nezmenšila; to musí 
být založeno na rozšířené odpovědnosti 
výrobce;

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Rovana Plumb, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Łukasz Kohut, Sara Cerdas, César 
Luena, Milan Brglez, Tudor Ciuhodaru

Návrh stanoviska



AM\1198582CS.docx 17/41 PE647.121v01-00

CS

Bod 2 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2c. zdůrazňuje, že na základě náležité 
péče by měly být stanoveny přísné 
požadavky, aby se zajistilo, že na trh Unie 
nebudou uváděny žádné výrobky, které 
vedou ke zhoršování životního prostředí 
nebo k porušování lidských práv;

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Rovana Plumb, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Łukasz Kohut, Sara Cerdas, César 
Luena, Milan Brglez, Tudor Ciuhodaru

Návrh stanoviska
Bod 2 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2d. uznává, že je nezbytné, aby se 
narativ našeho průmyslu změnil z „od 
kolébky ke hrobu“ na „od kolébky ke 
kolébce“ a aby byla posílena udržitelnost 
ve všech fázích dodavatelských řetězců, 
což povede k environmentální a sociální 
udržitelnosti konečného produktu, jakož i 
výroby všech jeho součástí a těžbě 
surovin;

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Rovana Plumb, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Łukasz Kohut, Sara Cerdas, César 
Luena, Milan Brglez, Tudor Ciuhodaru

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. považuje za klíčové, abychom co 
nejdříve zajistili, aby byla „udržitelná 

3. považuje za klíčové, abychom co 
nejdříve zajistili, aby byla „udržitelná 



PE647.121v01-00 18/41 AM\1198582CS.docx

CS

volba“ volbou standardní, která bude také 
přitažlivá, dostupná a udržitelná, pro 
všechny spotřebitele v EU; vyzývá Komisi, 
aby podporovala vývoj, výrobu a uvádění 
na trh takových výrobků, které jsou vhodné 
pro více použití, jsou trvanlivé po 
technické stránce a snadno opravitelné a 
poté, co se stanou odpadem a jsou 
připraveny k opětovnému použití nebo 
recyklovány, jsou vhodné ke zpřístupnění 
na trhu nebo k umístění na trh, aby se 
usnadnilo náležité uplatňování hierarchie 
nakládání s odpady; vyzývá Komisi, aby 
podporovala a rozvíjela hospodářské 
nástroje, které hospodářsky zvýhodňují 
„udržitelnou volbu“;

volba“ volbou standardní, která bude také 
přitažlivá, cenově dostupná, přístupná a 
udržitelná, pro všechny spotřebitele v EU; 
v této souvislosti velmi vítá záměr Komise 
vytvořit rámec politiky udržitelných 
výrobků, který mimo jiné posílí a rozšíří 
ekodesign s cílem zlepšit udržitelnost 
výrobků prostřednictvím požadavků před 
jejich uvedením na trh; vyzývá Komisi, 
aby prosazovala vývoj, výrobu a uvádění 
na trh udržitelných a bezpečných výrobků, 
které jsou vhodné pro více použití, jsou 
trvanlivé po technické stránce a snadno 
opravitelné, neobsahují nebezpečné látky a 
poté, co se stanou odpadem a jsou 
připraveny k opětovnému použití nebo 
recyklovány, jsou vhodné ke zpřístupnění 
na trhu nebo k umístění na trh, aby se 
usnadnilo náležité uplatňování hierarchie 
nakládání s odpady; vyzývá Komisi, aby 
rovněž podporovala a rozvíjela 
hospodářské nástroje, které hospodářsky 
zvýhodňují „udržitelnou volbu“;

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Idoia Villanueva Ruiz, Mick Wallace

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. považuje za klíčové, abychom co 
nejdříve zajistili, aby byla „udržitelná 
volba“ volbou standardní, která bude také 
přitažlivá, dostupná a udržitelná, pro 
všechny spotřebitele v EU; vyzývá Komisi, 
aby podporovala vývoj, výrobu a uvádění 
na trh takových výrobků, které jsou vhodné 
pro více použití, jsou trvanlivé po 
technické stránce a snadno opravitelné a 
poté, co se stanou odpadem a jsou 
připraveny k opětovnému použití nebo 
recyklovány, jsou vhodné ke zpřístupnění 
na trhu nebo k umístění na trh, aby se 

3. považuje za klíčové, abychom co 
nejdříve zajistili, aby byla „udržitelná 
volba“ volbou standardní, která bude také 
cenově dostupná, přitažlivá, dostupná a 
udržitelná, pro všechny spotřebitele v EU; 
vyzývá Komisi, aby zajistila vývoj, výrobu 
a uvádění na trh takových výrobků, které 
jsou vhodné pro více použití, jsou trvanlivé 
a snadno opravitelné za dostupnou cenu a 
poté, co se stanou odpadem a jsou 
připraveny k opětovnému použití nebo 
recyklovány, jsou vhodné ke zpřístupnění 
na trhu nebo k umístění na trh, aby se 
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usnadnilo náležité uplatňování hierarchie 
nakládání s odpady; vyzývá Komisi, aby 
podporovala a rozvíjela hospodářské 
nástroje, které hospodářsky zvýhodňují 
„udržitelnou volbu“;

usnadnilo náležité uplatňování hierarchie 
nakládání s odpady; vyzývá Komisi, aby 
podporovala a rozvíjela hospodářské 
nástroje, které zajišťují hospodářské 
zvýhodnění pro ty nejudržitelnější volby; 
domnívá se, že nemůže existovat 
udržitelný trh, pokud existuje výroba, 
která splňuje kritéria udržitelnosti, ale 
nemá přístup na trh, protože není 
dostatečně rentabilní; trvá na tom, že je 
třeba podporovat udržitelné možnosti 
prostřednictvím veřejného financování, 
které zajistí spravedlivé ceny pro 
spotřebitele a výrobce;

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Anna Zalewska

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. považuje za klíčové, abychom co 
nejdříve zajistili, aby byla „udržitelná 
volba“ volbou standardní, která bude také 
přitažlivá, dostupná a udržitelná, pro 
všechny spotřebitele v EU; vyzývá Komisi, 
aby podporovala vývoj, výrobu a uvádění 
na trh takových výrobků, které jsou vhodné 
pro více použití, jsou trvanlivé po 
technické stránce a snadno opravitelné a 
poté, co se stanou odpadem a jsou 
připraveny k opětovnému použití nebo 
recyklovány, jsou vhodné ke zpřístupnění 
na trhu nebo k umístění na trh, aby se 
usnadnilo náležité uplatňování hierarchie 
nakládání s odpady; vyzývá Komisi, aby 
podporovala a rozvíjela hospodářské 
nástroje, které hospodářsky zvýhodňují 
„udržitelnou volbu“;

3. považuje za klíčové, aby 
spotřebitelé dostávali jasné a 
transparentní informace o  dopadu svých 
výrobků na životní prostředí; vyzývá 
Komisi, aby podporovala vývoj, výrobu a 
uvádění na trh takových výrobků, které 
jsou vhodné pro více použití, jsou trvanlivé 
po technické stránce a snadno opravitelné a 
poté, co se stanou odpadem a jsou 
připraveny k opětovnému použití nebo 
recyklovány, jsou vhodné ke zpřístupnění 
na trhu nebo k umístění na trh, aby se 
usnadnilo náležité uplatňování hierarchie 
nakládání s odpady;

Or. pl
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Pozměňovací návrh 33
Bas Eickhout

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. považuje za klíčové, abychom co 
nejdříve zajistili, aby byla „udržitelná 
volba“ volbou standardní, která bude také 
přitažlivá, dostupná a udržitelná, pro 
všechny spotřebitele v EU; vyzývá Komisi, 
aby podporovala vývoj, výrobu a uvádění 
na trh takových výrobků, které jsou vhodné 
pro více použití, jsou trvanlivé po 
technické stránce a snadno opravitelné a 
poté, co se stanou odpadem a jsou 
připraveny k opětovnému použití nebo 
recyklovány, jsou vhodné ke zpřístupnění 
na trhu nebo k umístění na trh, aby se 
usnadnilo náležité uplatňování hierarchie 
nakládání s odpady; vyzývá Komisi, aby 
podporovala a rozvíjela hospodářské 
nástroje, které hospodářsky zvýhodňují 
„udržitelnou volbu“;

3. považuje za klíčové, abychom co 
nejdříve zajistili, aby byla „udržitelná 
volba“ volbou standardní, která bude také 
přitažlivá, dostupná a udržitelná, pro 
všechny spotřebitele v EU; vyzývá Komisi, 
aby stanovila minimální požadavky na 
výkonnost a cíle – mimo jiné stanovením 
minimálních lhůt pro poskytnutí 
náhradních dílů podle kategorie výrobků 
a přiměřených maximálních lhůt pro 
dodání výrobků – pro návrh, výrobu a 
uvádění na trh takových výrobků, které 
jsou vhodné pro více použití, jsou trvanlivé 
po technické stránce a snadno opravitelné a 
poté, co se stanou odpadem a jsou 
připraveny k opětovnému použití nebo 
recyklovány, jsou vhodné ke zpřístupnění 
na trhu nebo k umístění na trh, aby se 
usnadnilo náležité uplatňování hierarchie 
nakládání s odpady; vyzývá Komisi, aby 
podporovala a rozvíjela hospodářské 
nástroje, které hospodářsky zvýhodňují 
„udržitelnou volbu“;

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Radan Kanev

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. považuje za klíčové, abychom co 
nejdříve zajistili, aby byla „udržitelná 
volba“ volbou standardní, která bude také 
přitažlivá, dostupná a udržitelná, pro 
všechny spotřebitele v EU; vyzývá Komisi, 

3. považuje za klíčové, abychom co 
nejdříve zajistili, aby byla „udržitelná 
volba“ volbou standardní, která bude také 
přitažlivá a dostupná, pro všechny 
spotřebitele v EU; vyzývá Komisi, aby 
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aby podporovala vývoj, výrobu a uvádění 
na trh takových výrobků, které jsou vhodné 
pro více použití, jsou trvanlivé po 
technické stránce a snadno opravitelné a 
poté, co se stanou odpadem a jsou 
připraveny k opětovnému použití nebo 
recyklovány, jsou vhodné ke zpřístupnění 
na trhu nebo k umístění na trh, aby se 
usnadnilo náležité uplatňování hierarchie 
nakládání s odpady; vyzývá Komisi, aby 
podporovala a rozvíjela hospodářské 
nástroje, které hospodářsky zvýhodňují 
„udržitelnou volbu“;

podporovala vývoj, výrobu a uvádění na 
trh takových výrobků, které jsou vhodné 
pro více použití, jsou trvanlivé po 
technické stránce a snadno opravitelné a 
poté, co se stanou odpadem a jsou 
připraveny k opětovnému použití nebo 
recyklovány, jsou vhodné ke zpřístupnění 
na trhu nebo k umístění na trh, aby se 
usnadnilo náležité uplatňování hierarchie 
nakládání s odpady; vyzývá Komisi, aby 
podporovala a rozvíjela hospodářské 
nástroje, které hospodářsky zvýhodňují 
„udržitelnou volbu“; zdůrazňuje, že je 
důležité podporovat i to, aby se do procesu 
zapojily malé a střední podniky a rodinné 
podniky, což povzbuzuje místní řemesla a 
nezávislé opraváře;

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Jessica Polfjärd

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. považuje za klíčové, abychom co 
nejdříve zajistili, aby byla „udržitelná 
volba“ volbou standardní, která bude také 
přitažlivá, dostupná a udržitelná, pro 
všechny spotřebitele v EU; vyzývá Komisi, 
aby podporovala vývoj, výrobu a uvádění 
na trh takových výrobků, které jsou vhodné 
pro více použití, jsou trvanlivé po 
technické stránce a snadno opravitelné a 
poté, co se stanou odpadem a jsou 
připraveny k opětovnému použití nebo 
recyklovány, jsou vhodné ke zpřístupnění 
na trhu nebo k umístění na trh, aby se 
usnadnilo náležité uplatňování hierarchie 
nakládání s odpady; vyzývá Komisi, aby 
podporovala a rozvíjela hospodářské 
nástroje, které hospodářsky zvýhodňují 
„udržitelnou volbu“;

3. zdůrazňuje, že je třeba 
podporovat „udržitelnou volbu“, která 
bude také přitažlivá, dostupná a udržitelná, 
aby byla čím dál dostupnější pro všechny 
spotřebitele v EU;  vyzývá Komisi, aby 
podporovala vývoj, výrobu a uvádění na 
trh takových výrobků, které jsou vhodné 
pro více použití, jsou trvanlivé po 
technické stránce a snadno opravitelné a 
poté, co se stanou odpadem a jsou 
připraveny k opětovnému použití nebo 
recyklovány, jsou vhodné ke zpřístupnění 
na trhu nebo k umístění na trh, aby se 
usnadnilo náležité uplatňování hierarchie 
nakládání s odpady; zdůrazňuje, že cílem 
těchto opatření by mělo být usnadnění 
udržitelnějších obchodních modelů 
prostřednictvím jasného a ambiciózního 
regulačního prostředí bez nepřiměřené 
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zátěže, zejména pro malé a střední 
podniky;

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Aurelia Beigneux, Catherine Griset

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. považuje za zásadní, abychom co 
nejdříve zajistili, aby byla „udržitelná 
volba“ volbou standardní, která bude také 
přitažlivá, dostupná a udržitelná, a to pro 
všechny spotřebitele v EU; vyzývá Komisi, 
aby podporovala vývoj, výrobu a uvádění 
na trh takových výrobků, které jsou vhodné 
pro více použití, jsou trvanlivé po 
technické stránce a snadno opravitelné a 
poté, co se stanou odpadem a jsou 
připraveny k opětovnému použití nebo 
recyklovány, jsou vhodné ke zpřístupnění 
na trhu nebo k umístění na trh, aby se 
usnadnilo náležité uplatňování hierarchie 
nakládání s odpady; vyzývá Komisi, aby 
podporovala a rozvíjela hospodářské 
nástroje, které hospodářsky zvýhodňují 
„udržitelnou volbu“;

3. považuje za klíčové, abychom 
zajistili, aby spotřebitelé v EU 
upřednostňovali „udržitelnou volbu“ , 
která bude také přitažlivá, dostupná, 
udržitelná a místní; vyzývá Komisi, aby 
podporovala vývoj, výrobu a uvádění na 
trh takových výrobků, které jsou vhodné 
pro více použití, jsou trvanlivé po 
technické stránce a snadno opravitelné a 
poté, co se stanou odpadem a jsou 
připraveny k opětovnému použití nebo 
recyklovány, jsou vhodné ke zpřístupnění 
na trhu nebo k umístění na trh, aby se 
usnadnilo náležité uplatňování hierarchie 
nakládání s odpady; vyzývá Komisi, aby 
podporovala a rozvíjela hospodářské 
nástroje, které hospodářsky zvýhodňují 
„udržitelnou volbu“;

Or. fr

Pozměňovací návrh 37
Biljana Borzan, Rovana Plumb

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje, že delší životnost 
výrobků předpokládá přijetí opatření 
zakazujících naprogramované 
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zastarávání; vyzývá Komisi, aby 
prozkoumala zprávy o tom, že výrobky, 
jako jsou chytré telefony, jsou záměrně 
navrženy tak, aby měly velmi krátkou 
životnost, a aby navrhla opatření k zákazu 
tohoto jevu;

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Edina Tóth

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje, že předcházení vzniku 
plastového odpadu, jak je definováno v 
rámcové směrnici o odpadech, by mělo být 
prioritou č. 1 v souladu s hierarchií 
způsobů nakládání s odpady;

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Bas Eickhout

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že spotřebitelé by měli 
mít možnost plně se podílet na ekologické 
transformaci; vyzývá Komisi, aby 
vypracovala legislativní návrhy ve věci 
nástrojů, které jsou pro dosažení tohoto cíle 
nezbytné, mj. zdokonalení informací o 
produktu prostřednictvím jejich 
označování, „zelené“ žaloby, rozšířené 
právní záruky a definice a opatření proti 
plánovanému zastarávání a tzv. 
greenwashingu (lakování nazeleno); 
vyzývá Komisi, aby zaručila právo 

4. zdůrazňuje, že spotřebitelé by měli 
mít možnost plně se podílet na ekologické 
transformaci; vyzývá Komisi, aby 
vypracovala legislativní návrhy ve věci 
nástrojů, které jsou pro dosažení tohoto cíle 
nezbytné, včetně:
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obyvatel EU získat opravu svých výrobků; 
zdůrazňuje, že takovéto nástroje se musejí 
zakládat na promyšlených 
environmentálních kritériích, které 
spotřebitelům umožní správně vyhodnotit 
dopad produktů na životní prostředí v 
závislosti na jejich životním cyklu, jejich 
ekologické stopě, jejich životnosti a jejich 
kvalitě;

požadavku na zdokonalení informací o 
produktu prostřednictvím povinného 
označování jejich životnosti a 
opravitelnosti produktu (očekávaná 
životnost, dostupnost náhradních dílů, 
mimo jiné),
definování životnosti a opravitelnosti jako 
hlavní charakteristiky produktu podle 
směrnic 2011/83/EU a 2005/29/EU,
zlepšení metodik pro ověřování 
„zelených“ žalob před uvedením produktu 
na trh,
rozšíření právních záruk, v souladu s 
odhadovanou životností určité kategorie 
produktů, a definic,
jakož i zákazu praktik, jejichž cílem je 
záměrné snížení životnosti výrobku, 
například zabránění opravě ve fázi 
návrhu nebo pomalejší výkonnosti po 
aktualizaci softwaru (plánované 
zastarávání) a tzv. greenwashingu 
(lakování nazeleno) tím, že je doplní do 
přílohy I směrnice 2005/29;
vyzývá Komisi, aby zaručila právo 
obyvatel EU získat opravu svých výrobků 
za dostupnou cenu, a to prostřednictvím 
souboru konkrétních opatření, jako jsou:
povinnost poskytnout v okamžiku nákupu 
informace týkající se dostupnosti a ceny 
náhradních dílů a času k opravě v 
okamžiku nákupu (dostupnost a cena 
náhradních dílů od data nákupu, čas na 
opravu),
nabízení nediskriminačního přístupu k 
informacím o opravách a údržbě všem 
subjektům oprav, včetně spotřebitelů,
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podpora normalizace s cílem posílit 
interoperabilitu náhradních dílů,
upřednostňování oprav před nahrazením 
prostřednictvím cílených pobídek,
podpora opravovacích služeb 
prostřednictvím finančních pobídek;
zdůrazňuje, že takovéto nástroje se musejí 
zakládat na promyšlených 
environmentálních kritériích, které 
spotřebitelům umožní správně vyhodnotit 
dopad produktů na životní prostředí v 
závislosti na jejich životním cyklu, jejich 
ekologické stopě, jejich životnosti a jejich 
kvalitě;

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Jessica Polfjärd

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že spotřebitelé by měli 
mít možnost plně se podílet na ekologické 
transformaci; vyzývá Komisi, aby 
vypracovala legislativní návrhy ve věci 
nástrojů, které jsou pro dosažení tohoto cíle 
nezbytné, mj. zdokonalení informací o 
produktu prostřednictvím jejich 
označování, „zelené“ žaloby, rozšířené 
právní záruky a definice a opatření proti 
plánovanému zastarávání a tzv. 
greenwashingu (lakování nazeleno); 
vyzývá Komisi, aby zaručila právo 
obyvatel EU získat opravu svých výrobků; 
zdůrazňuje, že takovéto nástroje se musejí 
zakládat na promyšlených 
environmentálních kritériích, které 
spotřebitelům umožní správně vyhodnotit 
dopad produktů na životní prostředí v 
závislosti na jejich životním cyklu, jejich 
ekologické stopě, jejich životnosti a jejich 

4. zdůrazňuje, že spotřebitelé by měli 
mít možnost plně se podílet na udržitelné 
transformaci; vyzývá Komisi, aby 
vypracovala legislativní návrhy ve věci 
nástrojů, které jsou pro dosažení tohoto cíle 
nezbytné, mj. zdokonalení informací o 
produktu prostřednictvím jejich 
označování, „zelené“ žaloby, záruky v 
souladu se směrnicí 2019/771 a opatření 
proti předčasnému zastarávání a tzv. 
greenwashingu (lakování nazeleno); 
vyzývá Komisi, aby podporovala 
příležitosti obyvatel EU získat opravu 
svých výrobků; zdůrazňuje, že takovéto 
nástroje se musejí zakládat na 
promyšlených environmentálních 
kritériích, které spotřebitelům umožní 
správně vyhodnotit dopad produktů na 
životní prostředí v závislosti na jejich 
životním cyklu, jejich ekologické stopě, 
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kvalitě; jejich životnosti a jejich kvalitě; 
zdůrazňuje, že tato nová opatření by měla 
být přiměřená, měla by být založena na 
posouzení dopadů, zohledňovat přispění 
příslušných zúčastněných stran v celém 
hodnotovém řetězci, odrážet význam 
zachování evropské 
konkurenceschopnosti, a měla by mít na 
paměti zásadu „jeden přijmout, jeden 
zrušit“;

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Rovana Plumb, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Łukasz Kohut, Sara Cerdas, César 
Luena, Milan Brglez, Tudor Ciuhodaru

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že spotřebitelé by měli 
mít možnost plně se podílet na ekologické 
transformaci; vyzývá Komisi, aby 
vypracovala legislativní návrhy ve věci 
nástrojů, které jsou pro dosažení tohoto cíle 
nezbytné, mj. zdokonalení informací o 
produktu prostřednictvím jejich 
označování, „zelené“ žaloby, rozšířené 
právní záruky a definice a opatření proti 
plánovanému zastarávání a tzv. 
greenwashingu (lakování nazeleno); 
vyzývá Komisi, aby zaručila právo 
obyvatel EU získat opravu svých výrobků; 
zdůrazňuje, že takovéto nástroje se musejí 
zakládat na promyšlených 
environmentálních kritériích, které 
spotřebitelům umožní správně vyhodnotit 
dopad produktů na životní prostředí v 
závislosti na jejich životním cyklu, jejich 
ekologické stopě, jejich životnosti a jejich 
kvalitě;

4. zdůrazňuje, že spotřebitelé by měli 
mít možnost plně se podílet na ekologické 
transformaci; vyzývá Komisi, aby 
vypracovala legislativní návrhy ve věci 
nástrojů, které jsou pro dosažení tohoto cíle 
nezbytné, mj. zdokonalení informací o 
produktu prostřednictvím jejich 
označování, „zelené“ žaloby, rozšířené 
právní záruky a definice a přísná opatření 
proti plánovanému zastarávání a tzv. 
greenwashingu (lakování nazeleno); 
vyzývá Komisi, aby zaručila právo 
obyvatel EU na bezodkladnou opravu; 
zdůrazňuje, že všechny takovéto nástroje 
se musejí zakládat na poskytování 
jednoduchých a jasných informací a 
postupů spotřebitelům, jakož i na 
promyšlených environmentálních 
kritériích, které spotřebitelům umožní 
správně vyhodnotit dopad produktů na 
klima a životní prostředí v závislosti na 
jejich životním cyklu, jejich ekologické 
stopě, jejich životnosti a jejich kvalitě; 
zdůrazňuje však, že podpora udržitelné 
spotřeby je pouze jedním aspektem mince 
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a že přechod k oběhovému hospodářství 
by měl začít od výroby a ekodesignu;

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Idoia Villanueva Ruiz, Mick Wallace

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že spotřebitelé by měli 
mít možnost plně se podílet na ekologické 
transformaci; vyzývá Komisi, aby 
vypracovala legislativní návrhy ve věci 
nástrojů, které jsou pro dosažení tohoto cíle 
nezbytné, mj. zdokonalení informací o 
produktu prostřednictvím jejich 
označování, „zelené“ žaloby, rozšířené 
právní záruky a definice a opatření proti 
plánovanému zastarávání a tzv. 
greenwashingu (lakování nazeleno); 
vyzývá Komisi, aby zaručila právo 
obyvatel EU získat opravu svých výrobků; 
zdůrazňuje, že takovéto nástroje se musejí 
zakládat na promyšlených 
environmentálních kritériích, které 
spotřebitelům umožní správně vyhodnotit 
dopad produktů na životní prostředí v 
závislosti na jejich životním cyklu, jejich 
ekologické stopě, jejich životnosti a jejich 
kvalitě;

4. zdůrazňuje, že spotřebitelé by měli 
mít možnost plně se podílet na ekologické 
transformaci; vyzývá Komisi, aby 
vypracovala legislativní návrhy ve věci 
nástrojů, které jsou pro dosažení tohoto cíle 
nezbytné, mj. zdokonalení informací o 
produktu prostřednictvím jejich 
označování, „zelené“ žaloby, rozšířené 
právní záruky a definice a opatření na 
ukončení plánovaného zastarávání a tzv. 
greenwashingu (lakování nazeleno); 
vyzývá Komisi, aby zaručila právo 
obyvatel EU získat opravu svých výrobků 
a aby zajistila, že toto právo umožní lidem 
své výrobky opravit snadno a za 
dostupnou cenu; zdůrazňuje, že takovéto 
nástroje se musejí zakládat na 
promyšlených environmentálních 
kritériích, které spotřebitelům umožní 
správně vyhodnotit dopad produktů na 
životní prostředí v závislosti na jejich 
životním cyklu, jejich ekologické stopě, 
jejich životnosti a jejich kvalitě; 
zdůrazňuje, že přechod k oběhovému 
hospodářství nemůže být veden 
spotřebiteli a musí mít výrazný regulační 
rozměr;

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Sirpa Pietikäinen
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Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že spotřebitelé by měli 
mít možnost plně se podílet na ekologické 
transformaci; vyzývá Komisi, aby 
vypracovala legislativní návrhy ve věci 
nástrojů, které jsou pro dosažení tohoto cíle 
nezbytné, mj. zdokonalení informací o 
produktu prostřednictvím jejich 
označování, „zelené“ žaloby, rozšířené 
právní záruky a definice a opatření proti 
plánovanému zastarávání a tzv. 
greenwashingu (lakování nazeleno); 
vyzývá Komisi, aby zaručila právo 
obyvatel EU získat opravu svých výrobků; 
zdůrazňuje, že takovéto nástroje se musejí 
zakládat na promyšlených 
environmentálních kritériích, které 
spotřebitelům umožní správně vyhodnotit 
dopad produktů na životní prostředí v 
závislosti na jejich životním cyklu, jejich 
ekologické stopě, jejich životnosti a jejich 
kvalitě;

4. zdůrazňuje, že spotřebitelé by měli 
mít možnost plně se podílet na ekologické 
transformaci; vyzývá Komisi, aby 
vypracovala legislativní návrhy ve věci 
nástrojů, které jsou pro dosažení tohoto cíle 
nezbytné, mj. zdokonalení informací o 
produktu prostřednictvím povinného 
označování ekoznačkami, „zelené“ žaloby, 
rozšířené právní záruky a definice a 
rozšířená právní odpovědnost a práva 
výrobců a zákaz a kriminalizace 
plánovaného zastarávání a tzv. 
greenwashingu (lakování nazeleno) a 
povinné systémy ukládání některých 
výrobků, jako jsou například PET lahve; 
vyzývá Komisi, aby zaručila právo 
obyvatel EU získat opravu svých výrobků, 
včetně volného přístupu k informacím; 
zdůrazňuje, že takovéto nástroje se musejí 
zakládat na promyšlených 
environmentálních kritériích, které 
spotřebitelům umožní správně vyhodnotit 
dopad produktů na životní prostředí v 
závislosti na jejich životním cyklu, jejich 
ekologické stopě, jejich životnosti a jejich 
kvalitě;

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Aurelia Beigneux, Catherine Griset

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že spotřebitelé by měli 
mít možnost plně se podílet na ekologické 
transformaci; vyzývá Komisi, aby 
vypracovala legislativní návrhy ve věci 

4. zdůrazňuje, že spotřebitelé by měli 
mít možnost plně se podílet na ekologické 
transformaci; vyzývá Komisi, aby 
vypracovala podněty k diskusi ve věci 
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nástrojů, které jsou pro dosažení tohoto cíle 
nezbytné, mj. zdokonalení informací o 
produktu prostřednictvím jejich 
označování, „zelené“ žaloby, rozšířené 
právní záruky a definice a opatření proti 
plánovanému zastarávání a tzv. 
greenwashingu (lakování nazeleno); 
vyzývá Komisi, aby zaručila právo 
obyvatel EU získat opravu svých výrobků; 
zdůrazňuje, že takovéto nástroje se musejí 
zakládat na promyšlených 
environmentálních kritériích, které 
spotřebitelům umožní správně vyhodnotit 
dopad produktů na životní prostředí v 
závislosti na jejich životním cyklu, jejich 
ekologické stopě, jejich životnosti a jejich 
kvalitě;

nástrojů, které jsou pro dosažení tohoto cíle 
nezbytné, mj. zdokonalení informací o 
produktu prostřednictvím jejich 
označování, ekologické stopy (od místa 
výroby až po finální recyklaci), „zelené“ 
žaloby, rozšířené právní záruky a definice a 
opatření proti plánovanému zastarávání a 
tzv. greenwashingu (lakování nazeleno); 
vyzývá Komisi, aby zaručila právo 
obyvatel EU získat opravu svých výrobků; 
zdůrazňuje, že takovéto nástroje se musejí 
zakládat na promyšlených 
environmentálních kritériích, které 
spotřebitelům umožní správně vyhodnotit 
dopad produktů na životní prostředí v 
závislosti na jejich životním cyklu, jejich 
ekologické stopě, jejich životnosti a jejich 
kvalitě;

Or. fr

Pozměňovací návrh 45
Edina Tóth

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že spotřebitelé by měli 
mít možnost plně se podílet na ekologické 
transformaci; vyzývá Komisi, aby 
vypracovala legislativní návrhy ve věci 
nástrojů, které jsou pro dosažení tohoto cíle 
nezbytné, mj. zdokonalení informací o 
produktu prostřednictvím jejich 
označování, „zelené“ žaloby, rozšířené 
právní záruky a definice a opatření proti 
plánovanému zastarávání a tzv. 
greenwashingu (lakování nazeleno); 
vyzývá Komisi, aby zaručila právo 
obyvatel EU získat opravu svých výrobků; 
zdůrazňuje, že takovéto nástroje se musejí 
zakládat na promyšlených 
environmentálních kritériích, které 
spotřebitelům umožní správně vyhodnotit 
dopad produktů na životní prostředí v 

4. zdůrazňuje, že spotřebitelé by měli 
mít možnost plně se podílet na ekologické 
transformaci; vyzývá Komisi, aby 
vypracovala legislativní návrhy ve věci 
nástrojů, které jsou pro dosažení tohoto cíle 
nezbytné, mj. zdokonalení informací o 
produktu prostřednictvím jejich 
označování, „zelené“ žaloby a opatření 
proti předčasnému zastarávání a tzv. 
greenwashingu (lakování nazeleno); 
vyzývá Komisi, aby zaručila právo 
obyvatel EU získat opravu svých výrobků; 
zdůrazňuje, že takovéto nástroje se musejí 
zakládat na promyšlených 
environmentálních kritériích, které 
spotřebitelům umožní správně vyhodnotit 
dopad produktů na životní prostředí v 
závislosti na jejich životním cyklu, jejich 
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závislosti na jejich životním cyklu, jejich 
ekologické stopě, jejich životnosti a jejich 
kvalitě;

ekologické stopě, jejich životnosti a jejich 
kvalitě;

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Idoia Villanueva Ruiz, Mick Wallace

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. zdůrazňuje, že trh s energií je 
jedním z nejméně udržitelných trhů kvůli 
zdrojům, z nichž je energie získávána, 
velmi nefunkčnímu fungováním trhu, 
jeho organizaci ve formě oligopolu a 
vysokým cenám této energie; domnívá se, 
že by mělo být uznáno právo na cenově 
dostupnou a přístupnou energii, která je 
základním a zásadním statkem; domnívá 
se, že by měla být stanovena společná 
evropská definice energetické chudoby; 
vyzývá k tomu, aby tato chudoba, kterou 
trpí přibližně 54 milionů Evropanů, byla 
vymýcena;

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Jessica Polfjärd

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. poukazuje na význam dobře 
fungujícího vnitřního trhu pro nakládání 
s odpady a zdůrazňuje, že je třeba dále 
zlepšovat tržní podmínky pro přepravu, 
zpracování a recyklaci odpadů; vyzývá za 
tímto účelem Komisi a členské státy, aby 
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toto zlepšení usnadnily, a to i 
prostřednictvím legislativních návrhů s 
cílem zajistit větší harmonizaci právních 
předpisů;

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Rovana Plumb, Biljana Borzan, Łukasz Kohut, Sara Cerdas, César Luena, Milan 
Brglez, Tudor Ciuhodaru

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. vyzývá Komisi, aby se rovněž 
odpovídajícím způsobem zabývala dvojí 
kvalitou výrobků a zajistila, aby lidé ve 
všech členských státech měli přístup ke 
stejné kvalitě potravin a jiných výrobků a 
aby měli stejná práva spotřebitelů, jako je 
právo na opravu, bez ohledu na to, ve 
kterém členském státě mají bydliště;

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Edina Tóth

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. vyzývá Komisi, aby podporovala 
srovnatelné a harmonizované informace o 
výrobcích, včetně nepovinného 
označování výrobků, jak pro spotřebitele, 
tak pro podniky, a to na základě 
spolehlivých údajů a spotřebitelských 
výzkumů a v plné konzultaci se všemi 
příslušnými zúčastněnými stranami, a 
zároveň aby zabránila nadměrné zátěži 
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pro malé a střední podniky;

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Biljana Borzan

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. vyzývá k přijetí požadavků na 
ekodesign pro co nejširší škálu výrobků; 
zdůrazňuje, že požadavky na ekodesign 
musí být povinné, vyzývá k uplatňování 
požadavků na ekodesign u 
neenergetických výrobků, které mají 
významný dopad na životní prostředí, jako 
je textil a nábytek;

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Sirpa Pietikäinen

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. vyzývá k zavedení a používání 
systémů povinných záloh, jako jsou 
systémy vytvořené pro lahve, které 
umožňují zachovat kvalitu materiálu na 
přibližně stejné úrovni od jednoho použití 
k dalšímu;

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Idoia Villanueva Ruiz, Mick Wallace
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Návrh stanoviska
Bod 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4b. domnívá se, že udržitelnost pro 
podniky a spotřebitele není pouze 
environmentální, musí rovněž vycházet z 
pracovních podmínek pracovníků a 
začleňovat pracovní podmínky pracovníků 
zapojených do celého procesu, od 
zpracování, dopravy a prodeje až po 
příjezd ke spotřebiteli; zdůrazňuje, že 
udržitelná možnost musí být nabídnuta 
nebo vytvářena v souladu s nejvyššími 
pracovními normami a při plném 
dodržování lidských práv, rovnosti žen a 
mužů a zákazu diskriminace;

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Rovana Plumb, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Łukasz Kohut, Sara Cerdas, César 
Luena, Milan Brglez, Tudor Ciuhodaru

Návrh stanoviska
Bod 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4b. navrhuje vypracování jasných 
pokynů a norem pro „zelené“ žaloby a 
závazky, které se promítnou do 
ekoznaček; se zájmem očekává plánovaný 
legislativní návrh týkající se odůvodnění 
„zelených“ žalob; domnívá se, že díky 
zajištění transparentnosti a pokynů 
spotřebitelům prostřednictvím přesných a 
odpovědných informací a ekoznaček 
budou mít spotřebitelé větší důvěru ve 
výrobky a trhy, což v konečném důsledku 
povede k udržitelné spotřebě;

Or. en
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Pozměňovací návrh 54
Edina Tóth, Hildegard Bentele

Návrh stanoviska
Bod 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4b. vyzývá Komisi, aby zlepšila rámec 
pro přepravu tříděného odpadu a 
recyklovaných materiálů v rámci EU i 
mimo ni v souladu s rámcovou směrnicí o 
odpadech s cílem usnadnit životaschopné 
hospodářské podmínky na trzích EU v 
oblasti recyklace a zajistit účinnou 
ochranu životního prostředí v případě 
přepravy odpadů mimo EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Jessica Polfjärd

Návrh stanoviska
Bod 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4b. zdůrazňuje, že je důležité zapojit 
soukromý sektor jako odpovědnou 
zúčastněnou stranu do přechodu k 
udržitelnějšímu a oběhovému 
hospodářství; konstatuje, že udržitelné a 
oběhové průmyslové postupy mají zásadní 
význam pro splnění cílů Zelené dohody 
pro Evropu a Pařížské dohody;

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Biljana Borzan, Rovana Plumb

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

4b. vyzývá k přezkumu směrnice o 
ekoznačce s cílem zlepšit informovanost 
spotřebitelů o opravitelnosti, přístupnosti 
a cenové dostupnosti náhradních dílů a 
možností svépomoci;

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Edina Tóth, Hildegard Bentele

Návrh stanoviska
Bod 4 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4c. konstatuje, že soukromé odvětví 
nakládání s odpady hraje klíčovou úlohu 
při posilování oběhového hospodářství, 
neboť představuje 60 % tržního podílu 
odpadu z domácností a 75 % u 
průmyslového a obchodní odpadu; vyzývá 
Komisi a členské státy, aby pobízely 
investice do a ze strany soukromého 
sektoru s cílem dále stimulovat udržitelné 
nakládání s odpady a podporovat 
poptávku po recyklovaných materiálech a 
výrobcích obsahujících recyklované 
materiály;

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Edina Tóth

Návrh stanoviska
Bod 4 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4d. vyzývá Komisi, aby podporovala 
využívání recyklovaného obsahu na 
základě stávajících a prosazovaných 
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nových iniciativ ze strany průmyslu a 
zúčastněných stran;

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Edina Tóth

Návrh stanoviska
Bod 4 e (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4e. bere na vědomí oznámení Komise 
rozšířit směrnici o ekodesignu i na 
výrobky spojené se spotřebou energie a 
zvážit zavedení dalších zásad 
udržitelnosti; zdůrazňuje, že návrh na 
rozšíření rámce pro ekodesign by měl 
vycházet z důkladného posouzení dopadů, 
neměl by vést k nadměrné administrativní 
zátěži pro malé a střední podniky a měl by 
být vypracován v plné spolupráci s 
průmyslem;

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Edina Tóth

Návrh stanoviska
Bod 4 f (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4f. domnívá se, že směrnice o 
ekodesignu poskytuje značný potenciál 
pro zlepšení účinného využívání zdrojů, 
který je dosud nevyužit; vyzývá Komisi, 
aby upřednostnila provádění a přezkum 
opatření týkajících se výrobků, které mají 
nejvyšší potenciál jak z hlediska úspor 
primární energie, tak i oběhového 
hospodářství; vyzývá k systematickým 
hloubkovým analýzám potenciálu 
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oběhového hospodářství v rámci 
přípravných studií na rozšíření opatření v 
oblasti ekodesignu na další kategorie 
výrobků;

Or. en

Pozměňovací návrh 61
Sirpa Pietikäinen

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje význam „zelených“ 
veřejných zakázek pro urychlení přechodu 
na udržitelnější a oběhové hospodářství a 
také význam prosazování uplatňování 
tohoto postupu při hospodářské obnově 
EU; připomíná závazek Komise, že 
předloží nové právní předpisy ve věci 
„zelených“ veřejných zakázek.

5. zdůrazňuje význam „zelených“ 
veřejných zakázek pro urychlení přechodu 
na udržitelnější a oběhové hospodářství a 
také význam prosazování uplatňování 
tohoto postupu při hospodářské obnově 
EU; připomíná závazek Komise, že 
předloží nové právní předpisy ve věci 
„zelených“ veřejných zakázek, aby ve 
všech veřejných zakázkách byla zelená 
možnost standardní volbou, která bude 
dodržena, nebo bude podáno vysvětlení, 
aby výjimky byly umožněny pouze na 
základě přijatelného odůvodnění.

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Rovana Plumb, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Łukasz Kohut, Sara Cerdas, César 
Luena, Milan Brglez, Tudor Ciuhodaru

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje význam „zelených“ 
veřejných zakázek pro urychlení přechodu 
na udržitelnější a oběhové hospodářství a 
také význam prosazování uplatňování 
tohoto postupu při hospodářské obnově 

5. zdůrazňuje význam „zelených“ 
veřejných zakázek pro urychlení přechodu 
na udržitelnější oběhové hospodářství a 
také význam prosazování uplatňování 
tohoto postupu při hospodářské obnově 
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EU; připomíná závazek Komise, že 
předloží nové právní předpisy ve věci 
„zelených“ veřejných zakázek.

EU; připomíná závazky Komise, že 
navrhne další právní předpisy týkající se 
GPP, a vyzývá Komisi, aby předložila 
ambiciózní návrh, který by výrazně zvýšil 
využívání „zelených“ veřejných zakázek.

Or. en

Pozměňovací návrh 63
Jessica Polfjärd

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje úlohu „zelených“ 
veřejných zakázek pro urychlení přechodu 
na udržitelnější a oběhové hospodářství a 
také význam prosazování uplatňování 
tohoto postupu při hospodářské obnově 
EU; připomíná závazek Komise, že 
předloží nové právní předpisy ve věci 
„zelených“ veřejných zakázek.

5. vítá možnost zohlednit v postupech 
zadávání veřejných zakázek 
environmentální aspekty s cílem urychlit 
přechod na udržitelnější a oběhové 
hospodářství; bere na vědomí úlohu 
veřejných zakázek v hospodářské obnově 
EU; připomíná závazek Komise, že 
předloží nové právní předpisy ve věci 
„zelených“ veřejných zakázek.

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Bas Eickhout

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje význam „zelených“ 
veřejných zakázek pro urychlení přechodu 
na udržitelnější a oběhové hospodářství a 
také význam prosazování uplatňování 
tohoto postupu při hospodářské obnově 
EU; připomíná závazek Komise, že 
předloží nové právní předpisy ve věci 
„zelených“ veřejných zakázek.

5. zdůrazňuje význam „zelených“ 
veřejných zakázek pro urychlení přechodu 
na udržitelnější a oběhové hospodářství a 
také význam prosazování uplatňování 
tohoto postupu při hospodářské obnově 
EU; připomíná závazek Komise, že 
předloží nové právní předpisy ve věci 
„zelených“ veřejných zakázek, které 
budou v souladu s cíli Zelené dohody pro 
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Evropu.

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Aurelia Beigneux, Catherine Griset

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje význam „zelených“ 
veřejných zakázek pro urychlení přechodu 
na udržitelnější a oběhové hospodářství a 
také význam prosazování uplatňování 
tohoto postupu při hospodářské obnově 
EU; připomíná závazek Komise, že 
předloží nové právní předpisy ve věci 
„zelených“ veřejných zakázek.

5. zdůrazňuje význam „zelených“ 
veřejných zakázek pro zlepšení přechodu 
na udržitelnější, místní a oběhové 
hospodářství a také význam prosazování 
uplatňování tohoto postupu při 
hospodářské obnově EU; připomíná 
závazek Komise, že předloží nové právní 
předpisy ve věci „zelených“ veřejných 
zakázek.

Or. fr

Pozměňovací návrh 66
Idoia Villanueva Ruiz, Mick Wallace

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje význam „zelených“ 
veřejných zakázek pro urychlení přechodu 
na udržitelnější a oběhové hospodářství a 
také význam prosazování uplatňování 
tohoto postupu při hospodářské obnově 
EU; připomíná závazek Komise, že 
předloží nové právní předpisy ve věci 
„zelených“ veřejných zakázek.

5. zdůrazňuje význam „zelených“ 
veřejných zakázek pro urychlení přechodu 
na udržitelnější a oběhové hospodářství a 
také význam provádění tohoto postupu při 
hospodářské obnově EU; připomíná 
závazek Komise, že předloží nové právní 
předpisy ve věci „zelených“ veřejných 
zakázek.

Or. en
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Pozměňovací návrh 67
Rovana Plumb, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Łukasz Kohut, Sara Cerdas, Milan 
Brglez, Tudor Ciuhodaru

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. uvádí, že globální hodnotové 
řetězce je třeba diverzifikovat 
prostřednictvím nových pravidel pro 
elektronický obchod, uzavření dohody o 
ekologickém zboží, která má potenciál 
pobízet využívání ekologického zboží, a 
reformy práv duševního vlastnictví na 
mezinárodní úrovni, jejichž cílem je 
zlepšit konkurenceschopnost a účinnější 
ochranu a odměňování tvůrčí práce a 
inovací směrem k pevnému udržitelnému 
jednotnému trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 68
Rovana Plumb, Biljana Borzan, Łukasz Kohut, Sara Cerdas, César Luena, Milan 
Brglez, Tudor Ciuhodaru

Návrh stanoviska
Bod 5 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5b. zdůrazňuje, že všichni spotřebitelé 
by měli mít právo na bezpečné výrobky, 
které nepoškozují životní prostředí nebo 
lidské zdraví; vyzývá k rychlému a 
účinnému odstranění a zákazu 
nebezpečných látek používaných na 
jednotném trhu; zdůrazňuje, že je to 
obzvláště důležité, pokud jde o látky s 
vlastnostmi narušujícími činnost 
endokrinního systému; zdůrazňuje, že 
rozvoj udržitelného jednotného trhu musí 
být založen na vytvoření netoxického 
oběhového hospodářství a životního 
prostředí, v němž nejsou používány nebo 
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recyklovány nebezpečné látky.

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Rovana Plumb, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Łukasz Kohut, Sara Cerdas, César 
Luena, Milan Brglez, Tudor Ciuhodaru

Návrh stanoviska
Bod 5 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5c. považuje za důležité zvýšit 
informovanost veřejnosti o právech 
spotřebitelů a významu udržitelné 
spotřeby výrobků a služeb; vyzývá Komisi 
a členské státy, aby tuto skutečnost 
usnadnily prostřednictvím platformy pro 
výměnu osvědčených postupů, která bude 
zahrnovat občany a zástupce veřejného a 
soukromého sektoru, místní orgány, 
akademickou obec, nevládní organizace a 
organizace občanské společnosti a 
spotřebitelské organizace a zajistí všem 
občanům přístup k snadno srozumitelným 
a úplným informacím.

Or. en


