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Pozmeňujúci návrh 1
Mick Wallace

Návrh stanoviska
Odôvodnenie A (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. keďže polovica celkových emisií 
skleníkových plynov a viac ako 90 % 
straty biodiverzity pochádzajú z ťažby a 
spracovania zdrojov; keďže EÚ je vo 
veľkej miere závislá od zdrojov mimo EÚ 
a tieto zdroje výrazne prispievajú ku 
zdrojovej a uhlíkovej stope EÚ, avšak tieto 
viazané emisie alebo vplyvy na životné 
prostredie nie sú zahrnuté do 
vnútroštátnych emisných inventúr;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2
Sirpa Pietikäinen

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. vyzýva Komisiu, aby do svojho 
plánu hospodárskej obnovy a do schém 
finančnej podpory zahrnula usmernenia EÚ 
pre členské štáty ku koncipovaniu ich 
investičných plánov tak, aby boli v zhode s 
európskou zelenou dohodou a Parížskou 
dohodou; zdôrazňuje, že takéto usmernenia 
by EÚ umožnili zachrániť a transformovať 
svoje hospodárstvo (t. j. vyviesť EÚ z krízy 
a urýchliť transformáciu na klimatickú 
neutralitu);

1. vyzýva Komisiu, aby do svojho 
plánu hospodárskej obnovy a do schém 
finančnej podpory zahrnula usmernenia EÚ 
pre členské štáty ku koncipovaniu ich 
investičných plánov tak, aby boli v zhode s 
európskou zelenou dohodou a Parížskou 
dohodou; zdôrazňuje, že takéto usmernenia 
by EÚ umožnili zachrániť a transformovať 
svoje hospodárstvo (t. j. vyviesť EÚ z krízy 
a urýchliť transformáciu na klimatickú 
neutralitu) a vytvoriť nezávislý výbor pre 
kontrolu zelenej obnovy – a to na základe 
skúseností, ktoré boli doposiaľ 
nadobudnuté v rámci výboru EÚ pre 
kontrolu regulácie –, ktorého úlohou by 
bolo posudzovať primeranosť plánov EÚ 
a členských štátov v oblasti zelenej 
obnovy, prispieval by do procesu semestra 
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a vydával verejné odporúčania a 
odporúčania takmer v reálnom čase na 
podporu demokratických procesov a 
parlamentnej kontroly;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. vyzýva Komisiu, aby do svojho 
plánu hospodárskej obnovy a do schém 
finančnej podpory zahrnula usmernenia 
EÚ pre členské štáty ku koncipovaniu ich 
investičných plánov tak, aby boli v zhode s 
európskou zelenou dohodou a Parížskou 
dohodou; zdôrazňuje, že takéto usmernenia 
by EÚ umožnili zachrániť a transformovať 
svoje hospodárstvo (t. j. vyviesť EÚ z krízy 
a urýchliť transformáciu na klimatickú 
neutralitu);

1. zdôrazňuje, že nový plán obnovy 
EÚ by mal zabezpečiť, aby sa finančné 
prostriedky EÚ určené na obnovu 
využívali len spôsobom, ktorý je v súlade s 
cieľmi Únie v oblasti klímy a životného 
prostredia; vyzýva Komisiu, aby tiež 
stanovila usmernenia EÚ pre členské štáty 
ku koncipovaniu ich vnútroštátnych 
investičných plánov tak, aby boli v zhode s 
európskou zelenou dohodou, Parížskou 
dohodou a cieľmi OSN v oblasti 
udržateľného rozvoja; zdôrazňuje, že nový 
plán obnovy a takéto usmernenia by EÚ 
mali umožniť zachrániť a transformovať 
svoje hospodárstvo (t. j. vyviesť EÚ z krízy 
a urýchliť transformáciu na klimatickú 
neutralitu a obehové hospodárstvo), 
pričom by sa nemalo na nikoho 
zabudnúť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 4
Bas Eickhout

Návrh stanoviska
Odsek 1
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. vyzýva Komisiu, aby do svojho 
plánu hospodárskej obnovy a do schém 
finančnej podpory zahrnula usmernenia EÚ 
pre členské štáty ku koncipovaniu ich 
investičných plánov tak, aby boli v zhode s 
európskou zelenou dohodou a Parížskou 
dohodou; zdôrazňuje, že takéto usmernenia 
by EÚ umožnili zachrániť a transformovať 
svoje hospodárstvo (t. j. vyviesť EÚ z krízy 
a urýchliť transformáciu na klimatickú 
neutralitu);

1. vyzýva Komisiu, aby do svojho 
plánu hospodárskej obnovy a do schém 
finančnej podpory zahrnula usmernenia EÚ 
pre členské štáty ku koncipovaniu ich 
investičných plánov tak, aby boli v zhode s 
európskou zelenou dohodou a Parížskou 
dohodou; Komisiu tiež vyzýva, aby 
zaviedla usmernenia EÚ o podmienkach 
ekologizácie vzhľadom na miliardy v 
štátnej pomoci poskytnutej veľkým 
spoločnostiam v dôsledku krízy 
spôsobenej ochorením COVID-19; 
zdôrazňuje, že takéto usmernenia by EÚ 
umožnili zachrániť a transformovať svoje 
hospodárstvo (t. j. vyviesť EÚ z krízy a 
urýchliť transformáciu na klimatickú 
neutralitu);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 5
Anna Zalewska

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. vyzýva Komisiu, aby do svojho 
plánu hospodárskej obnovy a do schém 
finančnej podpory zahrnula usmernenia EÚ 
pre členské štáty ku koncipovaniu ich 
investičných plánov tak, aby boli v zhode s 
európskou zelenou dohodou a Parížskou 
dohodou; zdôrazňuje, že takéto usmernenia 
by EÚ umožnili zachrániť a 
transformovať svoje hospodárstvo (t. j. 
vyviesť EÚ z krízy a urýchliť 
transformáciu na klimatickú neutralitu);

1. vyzýva Komisiu, aby do svojho 
plánu hospodárskej obnovy a do schém 
finančnej podpory zahrnula usmernenia EÚ 
pre členské štáty ku koncipovaniu ich 
investičných plánov tak, aby podporovali 
európsku zelenú dohodu a Parížsku 
dohodu, s prihliadnutím na akékoľvek 
obmedzenia spojené s hospodárskou 
krízou po pandémii COVID-19; 
zdôrazňuje, že takéto usmernenia by EÚ 
umožnili zachrániť svoje hospodárstvo bez 
toho, aby stratili zo zreteľa dlhodobý cieľ 
klimatickej neutrality;

Or. pl
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Pozmeňujúci návrh 6
Aurelia Beigneux, Catherine Griset

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. vyzýva Komisiu, aby do svojho 
plánu hospodárskej obnovy a do schém 
finančnej podpory zahrnula usmernenia 
EÚ pre členské štáty ku koncipovaniu ich 
investičných plánov tak, aby boli v zhode s 
európskou zelenou dohodou a Parížskou 
dohodou; zdôrazňuje, že takéto usmernenia 
by EÚ umožnili zachrániť a transformovať 
svoje hospodárstvo (t. j. vyviesť EÚ z krízy 
a urýchliť transformáciu na klimatickú 
neutralitu);

1. vyzýva Komisiu, aby vo svojom 
pláne hospodárskej obnovy a v schémach 
finančnej podpory navrhla usmernenia EÚ 
pre členské štáty ku koncipovaniu ich 
investičných plánov; zdôrazňuje, že takéto 
usmernenia by EÚ umožnili zachrániť a 
transformovať svoje hospodárstvo;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 7
Idoia Villanueva Ruiz, Mick Wallace

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. vyzýva Komisiu, aby do svojho 
plánu hospodárskej obnovy a do schém 
finančnej podpory zahrnula usmernenia EÚ 
pre členské štáty ku koncipovaniu ich 
investičných plánov tak, aby boli v zhode s 
európskou zelenou dohodou a Parížskou 
dohodou; zdôrazňuje, že takéto usmernenia 
by EÚ umožnili zachrániť a 
transformovať svoje hospodárstvo (t. j. 
vyviesť EÚ z krízy a urýchliť 
transformáciu na klimatickú neutralitu);

1. vyzýva Komisiu, aby do svojho 
plánu hospodárskej obnovy a do schém 
finančnej podpory zahrnula usmernenia EÚ 
pre členské štáty ku koncipovaniu ich 
investičných plánov tak, aby boli v súlade 
s európskym právnym predpisom v oblasti 
klímy, európskou zelenou dohodou a 
Parížskou dohodou; zdôrazňuje, že takéto 
usmernenia by EÚ umožnili odkloniť sa 
od uhlíkového hospodárstva a ekologicky 
prejsť na nové bezuhlíkové hospodárstvo 
(t. j. vyviesť EÚ z krízy a urýchliť 
transformáciu na klimatickú neutralitu);

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 8
Rovana Plumb, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Łukasz Kohut, Sara Cerdas, César 
Luena, Milan Brglez, Tudor Ciuhodaru

Návrh stanoviska
Odsek 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. vyzýva Komisiu, aby pokračovala v 
iniciatívach v rámci európskej zelenej 
dohody vrátane opatrení stanovených v 
akčnom pláne pre obehové hospodárstvo s 
cieľom pokračovať v boji proti zmene 
klímy, strate biodiverzity a zhoršovaniu 
životného prostredia; zdôrazňuje, že je 
dôležité namietať proti všetkým návrhom 
odložiť zavedenie prísnejších noriem 
alebo dodržiavanie už stanovených 
povinností; domnieva sa, že každý takýto 
návrh by sa mal kriticky preskúmať, 
pričom by sa mali zohľadniť nielen 
obchodné záujmy dotknutých spoločností, 
ale aj širšie sociálne záujmy, a to pri 
sledovaní cieľov plnej zamestnanosti a 
sociálneho pokroku;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 9
Bas Eickhout

Návrh stanoviska
Odsek 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. zdôrazňuje význam kratších 
dodávateľských reťazcov a zníženia 
závislosti od tretích krajín v kľúčových 
odvetviach, ako je výroba liekov, energie a 
potravín, okrem iného prostredníctvom 
zeleného a sociálneho verejného 
obstarávania a prostredníctvom 
obmedzení dovozu výrobkov vyrábaných 
podľa nízkych pracovných a 
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environmentálnych noriem;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 10
Pascal Canfin

Návrh stanoviska
Odsek 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. zdôrazňuje, že pripravované 
legislatívne návrhy zamerané na podporu 
udržateľnejšieho jednotného trhu pre 
podniky a spotrebiteľov by mali byť plne v 
súlade s cieľom obmedziť globálne 
otepľovanie na menej ako 1,5 °C a nemali 
by prispievať k strate biodiverzity;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 11
Pascal Canfin

Návrh stanoviska
Odsek 1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1b. pripomína, že Únia je druhou 
najväčšou svetovou hospodárskou 
veľmocou, ako aj najväčšou obchodnou 
veľmocou na svete; poukazuje na to, že 
jednotný trh je účinným nástrojom, ktorý 
sa musí využívať na vývoj udržateľných a 
obehových výrobkov alebo technológií, 
ktoré sa stanú normami budúcnosti, čím 
sa občanom umožní nakupovať cenovo 
dostupné výrobky, ktoré sú bezpečnejšie, 
zdravšie a ohľaduplnejšie k planéte;

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

Návrh stanoviska
Odsek 1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1b. zdôrazňuje, že prechod ku 
klimatickej neutralite najneskôr do roku 
2050 a prechod na skutočne obehové 
hospodárstvo a udržateľný jednotný trh 
vytvárajú nové podnikateľské príležitosti a 
pracovné miesta, a preto môžu významne 
prispieť k udržateľnej obnove 
hospodárstva;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 1 c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1c. pri prechode na obehové 
hospodárstvo a ku klimatickej neutralite 
najneskôr do roku 2050 zdôrazňuje, že je 
mimoriadne dôležité, aby Komisia a 
členské štáty primerane posúdili potreby v 
oblasti zamestnanosti vrátane požiadaviek 
na vzdelávanie a odbornú prípravu, 
podporovali rozvoj hospodárstva a 
vyvinuli maximálne úsilie na dosiahnutie 
spravodlivého prechodu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 14
Rovana Plumb, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Łukasz Kohut, Sara Cerdas, César 
Luena, Milan Brglez, Tudor Ciuhodaru
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Návrh stanoviska
Odsek 1 d (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1d. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zapojili všetky časti spoločnosti a 
zainteresované strany vrátane 
občanov/spotrebiteľov, spotrebiteľských a 
mimovládnych organizácií, podnikov, 
odborov a zástupcov pracovníkov s 
cieľom posilniť ich postavenie a umožniť 
im podnikať kroky smerom k dosiahnutiu 
udržateľného jednotného trhu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 15
Idoia Villanueva Ruiz, Mick Wallace

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. poukazuje na to, že by sa mala 
podporovať udržateľná výroba aj spotreba; 
v tejto súvislosti sa domnieva, že efektívne 
využívanie zdrojov by sa malo zlepšiť 
zvýšením obehovosti v hodnotových 
reťazcoch, znížením spotreby zdrojov a 
obmedzením tvorby odpadov; zdôrazňuje, 
že by sa malo rozvinúť nové hospodárstvo 
so službami pre obehovosť;

2. s hlbokým znepokojením 
konštatuje, že miera spotreby EÚ je na 
takej úrovni, že EÚ spotrebúva toľko, ako 
keby existovali tri planéty zdrojov, a víta, 
že Komisia túto skutočnosť uznáva v 
novom akčnom pláne pre obehové 
hospodárstvo; poukazuje na to, že 
udržateľná výroba aj spotreba by mali byť 
zaručené prostredníctvom tohto akčného 
plánu; v tejto súvislosti sa domnieva, že 
efektívne využívanie zdrojov by sa malo 
zlepšiť zvýšením obehovosti v 
hodnotových reťazcoch, znížením spotreby 
zdrojov a obmedzením tvorby odpadov; 
zdôrazňuje, že by sa malo rozvinúť nové 
hospodárstvo so službami pre obehovosť; 
zdôrazňuje potrebu znížiť celkové 
využívanie zdrojov a zaviesť v tejto 
súvislosti opatrenia na zníženie stopy EÚ 
v oblasti zdrojov;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 16
Bas Eickhout

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. poukazuje na to, že by sa mala 
podporovať udržateľná výroba aj spotreba; 
v tejto súvislosti sa domnieva, že efektívne 
využívanie zdrojov by sa malo zlepšiť 
zvýšením obehovosti v hodnotových 
reťazcoch, znížením spotreby zdrojov a 
obmedzením tvorby odpadov; zdôrazňuje, 
že by sa malo rozvinúť nové hospodárstvo 
so službami pre obehovosť;

2. poukazuje na to, že by sa mala 
podporovať udržateľná výroba aj spotreba; 
v tejto súvislosti sa domnieva, že efektívne 
využívanie zdrojov by sa malo zlepšiť 
zvýšením obehovosti v hodnotových 
reťazcoch, znížením spotreby zdrojov a 
obmedzením tvorby odpadov; plným 
uplatňovaním opatrení stanovených v 
smernici 2008/98/ES, a to aj znížením 
obsahu nebezpečných látok; zdôrazňuje, 
že by sa malo rozvinúť nové hospodárstvo 
so službami pre obehovosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 17
Aurelia Beigneux, Catherine Griset

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. poukazuje na to, že by sa mala 
podporovať udržateľná výroba aj spotreba; 
v tejto súvislosti sa domnieva, že efektívne 
využívanie zdrojov by sa malo zlepšiť 
zvýšením obehovosti v hodnotových 
reťazcoch, znížením spotreby zdrojov a 
obmedzením tvorby odpadov; zdôrazňuje, 
že by sa malo rozvinúť nové hospodárstvo 
so službami pre obehovosť;

2. poukazuje na to, že by sa mala 
podporovať udržateľná a miestna výroba aj 
spotreba; v tejto súvislosti sa domnieva, že 
efektívne využívanie zdrojov by sa malo 
zlepšiť zvýšením obehovosti v 
hodnotových reťazcoch, znížením spotreby 
zdrojov a obmedzením tvorby odpadov; 
zdôrazňuje, že by sa malo rozvinúť nové, 
lokálne hospodárstvo so službami pre 
obehovosť, a to odmietnutím výroby 
spojenej s dohodami o voľnom obchode;
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Or. fr

Pozmeňujúci návrh 18
Anna Zalewska

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. poukazuje na to, že by sa mala 
podporovať udržateľná výroba aj spotreba; 
v tejto súvislosti sa domnieva, že efektívne 
využívanie zdrojov by sa malo zlepšiť 
zvýšením obehovosti v hodnotových 
reťazcoch, znížením spotreby zdrojov a 
obmedzením tvorby odpadov; zdôrazňuje, 
že by sa malo rozvinúť nové hospodárstvo 
so službami pre obehovosť;

2. poukazuje na to, že by sa mala 
podporovať udržateľná výroba aj spotreba; 
v tejto súvislosti sa domnieva, že efektívne 
využívanie zdrojov by sa malo zlepšiť 
zvýšením obehovosti v hodnotových 
reťazcoch, znížením spotreby zdrojov a 
obmedzením tvorby odpadov; zdôrazňuje, 
že by sa mali podporovať služby pre 
obehovosť a používanie miestne 
vyrábaných výrobkov;

Or. pl

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

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. poukazuje na to, že by sa mala 
podporovať udržateľná výroba aj spotreba; 
v tejto súvislosti sa domnieva, že efektívne 
využívanie zdrojov by sa malo zlepšiť 
zvýšením obehovosti v hodnotových 
reťazcoch, znížením spotreby zdrojov a 
obmedzením tvorby odpadov; zdôrazňuje, 
že by sa malo rozvinúť nové hospodárstvo 
so službami pre obehovosť;

2. poukazuje na to, že by sa mala 
podporovať udržateľná výroba aj spotreba; 
v tejto súvislosti sa domnieva, že efektívne 
využívanie zdrojov by sa malo zlepšiť 
zvýšením obehovosti v hodnotových 
reťazcoch, znížením spotreby zdrojov, 
zvýšením využívania druhotných surovín a 
obmedzením tvorby odpadov; zdôrazňuje, 
že by sa malo rozvinúť nové hospodárstvo 
so službami pre obehovosť;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 20
Radan Kanev

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. poukazuje na to, že by sa mala 
podporovať udržateľná výroba aj spotreba; 
v tejto súvislosti sa domnieva, že efektívne 
využívanie zdrojov by sa malo zlepšiť 
zvýšením obehovosti v hodnotových 
reťazcoch, znížením spotreby zdrojov a 
obmedzením tvorby odpadov; zdôrazňuje, 
že by sa malo rozvinúť nové hospodárstvo 
so službami pre obehovosť;

2. poukazuje na to, že by sa mala 
podporovať udržateľná výroba aj spotreba; 
v tejto súvislosti sa domnieva, že efektívne 
využívanie zdrojov by sa malo zlepšiť 
zvýšením obehovosti v hodnotových 
reťazcoch, znížením alebo optimalizáciou 
spotreby zdrojov a obmedzením tvorby 
odpadov; zdôrazňuje, že by sa malo 
rozvinúť nové hospodárstvo so službami 
pre obehovosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 21
Sirpa Pietikäinen

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. poukazuje na to, že by sa mala 
podporovať udržateľná výroba aj spotreba; 
v tejto súvislosti sa domnieva, že efektívne 
využívanie zdrojov by sa malo zlepšiť 
zvýšením obehovosti v hodnotových 
reťazcoch, znížením spotreby zdrojov a 
obmedzením tvorby odpadov; zdôrazňuje, 
že by sa malo rozvinúť nové hospodárstvo 
so službami pre obehovosť;

2. poukazuje na to, že by sa mala 
podporovať udržateľná výroba aj spotreba; 
v tejto súvislosti sa domnieva, že efektívne 
využívanie zdrojov by sa malo zlepšiť 
zvýšením obehovosti v hodnotových 
reťazcoch, znížením spotreby zdrojov a 
minimalizáciou tvorby odpadov; 
zdôrazňuje, že by sa malo rozvinúť nové 
hospodárstvo so službami pre obehovosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 22
Idoia Villanueva Ruiz, Mick Wallace
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Návrh stanoviska
Odsek 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2a. trvá na tom, že v záujme 
skutočného dosiahnutia obehového 
hospodárstva musí byť politika 
odpadového hospodárstva založená na 
znižovaní, opätovnom použití a recyklácii 
odpadu, pričom sa z tohto cyklu odstráni 
spaľovanie odpadu s energetickým 
zhodnotením alebo bez neho (spaľovne, 
cementárne, priemysel) a dumping (v 
rámci Európskej únie aj na iných 
kontinentoch); domnieva sa, že prioritou 
by malo byť obmedzenie výroby plastov a 
začlenenie opatrení na opätovné použitie 
a zníženie tvorby odpadu, zlepšenie jeho 
selektívneho zberu, zavedenie systémov 
pre vrátenie obalov a vypracovanie plánov 
hospodárenia pre všetok 
poľnohospodársky, lesnícky a živočíšny 
odpad, ktoré zaručia jeho opätovné 
použitie a materiálové a energetické 
zhodnocovanie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 23
Sirpa Pietikäinen

Návrh stanoviska
Odsek 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2a. vyzýva členské štáty, aby 
investovali do systematickejšieho 
plánovania navrhovania výrobných 
procesov v prípadoch, keď odpad z 
jedného procesu a výrobného toku možno 
efektívne použiť ako zdroj iného 
výrobného procesu;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 24
Rovana Plumb, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Łukasz Kohut, Sara Cerdas, César 
Luena, Milan Brglez, Tudor Ciuhodaru

Návrh stanoviska
Odsek 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2a. domnieva sa, že v modeloch na 
báze „výrobok ako služba“, ktoré by sa 
mali tiež ďalej rozvíjať, existuje dobrý 
potenciál na zvýšenie udržateľnosti 
jednotného trhu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 25
Idoia Villanueva Ruiz, Mick Wallace

Návrh stanoviska
Odsek 2 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2b. zdôrazňuje, že ako súčasť vysoko 
globalizovanej ekonomiky EÚ nemôže byť 
izolovaným udržateľným trhom, ak za 
svojimi hranicami spôsobuje 
neudržateľné praktiky alebo k nim 
prispieva; žiada, aby Komisia zaviedla 
transformačné opatrenia v súvislosti s 
udržateľnosťou výrobkov, zdrojov a 
služieb vyvážaných mimo EÚ s cieľom 
zabezpečiť rovnaké štandardy 
udržateľnosti a obehovosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 26
Rovana Plumb, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Łukasz Kohut, Sara Cerdas, César 
Luena, Milan Brglez, Tudor Ciuhodaru
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Návrh stanoviska
Odsek 2 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2b. vyzýva všetky spoločnosti a 
organizácie, aby sa zaregistrovali do 
systému EMAS s cieľom zlepšiť svoje 
environmentálne správanie; so záujmom 
očakáva nadchádzajúce preskúmanie 
smernice o zverejňovaní nefinančných 
informácií, ktoré by malo viesť k 
výraznému zlepšeniu dostupnosti 
informácií o environmentálnom správaní 
spoločností;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 27
Sirpa Pietikäinen

Návrh stanoviska
Odsek 2 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2b. žiada rozšírenie smernice o 
ekodizajne s cieľom zabezpečiť, aby 
všetky výrobky a obaly uvádzané na trh 
EÚ boli modernizovateľné, opätovne 
použiteľné, opraviteľné a nakoniec 
recyklovateľné na najvyššej úrovni tak, 
aby sa hodnota materiálu neznižovala; to 
musí byť založené na rozšírenej 
zodpovednosti výrobcu;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 2 c (nový)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2c. zdôrazňuje, že prísne požiadavky 
by sa mali stanoviť na základe náležitej 
starostlivosti s cieľom zabezpečiť, aby sa 
na trh Únie neuvádzali žiadne výrobky, 
ktoré vedú k zhoršovaniu životného 
prostredia alebo porušovaniu ľudských 
práv;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 2 d (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2d. uznáva, že je dôležité, aby sa 
súčasná koncepcia v našich 
priemyselných odvetviach „od kolísky až 
po hrob“ zmenila na koncepciu „od 
kolísky ku kolíske“ a aby sa udržateľnosť 
posilnila vo všetkých častiach 
dodávateľského reťazca, keďže sa tým 
zabezpečí environmentálna a sociálna 
udržateľnosť v konečnom výrobku, ako aj 
vo výrobe všetkých jeho zložiek a pri 
ťažbe surovín;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. domnieva sa, že je veľmi dôležité 3. domnieva sa, že je veľmi dôležité 
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zabezpečiť, aby to, čo je udržateľné, bolo 
čo najskôr atraktívnou, dostupnou a 
udržateľnou voľbou pre všetkých 
spotrebiteľov v EÚ; vyzýva Komisiu, aby 
podporila vývoj, výrobu a odbyt výrobkov 
vhodných na viacnásobné použitie, 
trvanlivých z technického hľadiska a ľahko 
opraviteľných, ktoré po tom, ako sa stanú 
odpadom, budú pripravené na opätovné 
použitie alebo recykláciu, vhodné na 
sprístupnenie alebo uvedenie na trh s 
cieľom umožniť správne uplatňovanie 
hierarchie odpadového hospodárstva; 
vyzýva Komisiu, aby podporovala a 
rozvíjala hospodárske nástroje, ktoré budú 
hospodársky zvýhodňovať „udržateľnú 
voľbu“;

zabezpečiť, aby to, čo je udržateľné, bolo 
čo najskôr atraktívnou, cenovo 
prijateľnou, dostupnou a udržateľnou 
voľbou pre všetkých spotrebiteľov v EÚ; v 
tejto súvislosti dôrazne víta zámer Komisie 
vypracovať rámec udržateľnej 
produktovej politiky, ktorý okrem iných 
opatrení posilní a rozšíri ekodizajn s 
cieľom zlepšiť udržateľnosť výrobkov 
prostredníctvom požiadaviek pred ich 
uvedením na trh; vyzýva Komisiu, aby 
presadzovala vývoj, výrobu a odbyt 
udržateľných a bezpečných výrobkov 
vhodných na viacnásobné použitie, 
trvanlivých z technického hľadiska a ľahko 
opraviteľných, neobsahujúcich 
nebezpečné látky, a ktoré po tom, ako sa 
stanú odpadom, budú pripravené na 
opätovné použitie alebo recykláciu, vhodné 
na sprístupnenie alebo uvedenie na trh s 
cieľom umožniť správne uplatňovanie 
hierarchie odpadového hospodárstva; 
vyzýva Komisiu, aby tiež podporovala a 
rozvíjala hospodárske nástroje, ktoré budú 
hospodársky zvýhodňovať „udržateľnú 
voľbu“;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 31
Idoia Villanueva Ruiz, Mick Wallace

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. domnieva sa, že je veľmi dôležité 
zabezpečiť, aby to, čo je udržateľné, bolo 
čo najskôr atraktívnou, dostupnou a 
udržateľnou voľbou pre všetkých 
spotrebiteľov v EÚ; vyzýva Komisiu, aby 
podporila vývoj, výrobu a odbyt výrobkov 
vhodných na viacnásobné použitie, 
trvanlivých z technického hľadiska a 
ľahko opraviteľných, ktoré po tom, ako sa 
stanú odpadom, budú pripravené na 

3. domnieva sa, že je veľmi dôležité 
zabezpečiť, aby to, čo je udržateľné, bolo 
čo najskôr atraktívnou, cenovo 
prijateľnou, dostupnou a udržateľnou 
voľbou pre všetkých spotrebiteľov v EÚ; 
vyzýva Komisiu, aby zabezpečila vývoj, 
výrobu a odbyt výrobkov vhodných na 
viacnásobné použitie, trvanlivých a ľahko 
opraviteľných, aj z cenového hľadiska, 
ktoré po tom, ako sa stanú odpadom, budú 
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opätovné použitie alebo recykláciu, vhodné 
na sprístupnenie alebo uvedenie na trh s 
cieľom umožniť správne uplatňovanie 
hierarchie odpadového hospodárstva; 
vyzýva Komisiu, aby podporovala a 
rozvíjala hospodárske nástroje, ktoré budú 
hospodársky zvýhodňovať „udržateľnú 
voľbu“;

pripravené na opätovné použitie alebo 
recykláciu, vhodné na sprístupnenie alebo 
uvedenie na trh s cieľom umožniť správne 
uplatňovanie hierarchie odpadového 
hospodárstva; vyzýva Komisiu, aby 
podporovala a rozvíjala hospodárske 
nástroje s cieľom zabezpečiť hospodársku 
výhodu pre „najudržateľnejšiu voľbu“; 
domnieva sa, že nemôže existovať 
udržateľný trh, ak výroba síce spĺňa 
kritériá udržateľnosti, ale nemôže sa 
uplatniť na trhu, pretože nie je dostatočne 
zisková; trvá na tom, že je potrebné 
presadzovať udržateľné možnosti s 
verejným financovaním, čím sa 
zabezpečia spravodlivé ceny pre 
spotrebiteľov a výrobcov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 32
Anna Zalewska

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. domnieva sa, že je veľmi dôležité 
zabezpečiť, aby to, čo je udržateľné, bolo 
čo najskôr atraktívnou, dostupnou a 
udržateľnou voľbou pre všetkých 
spotrebiteľov v EÚ; vyzýva Komisiu, aby 
podporila vývoj, výrobu a odbyt výrobkov 
vhodných na viacnásobné použitie, 
trvanlivých z technického hľadiska a ľahko 
opraviteľných, ktoré po tom, ako sa stanú 
odpadom, budú pripravené na opätovné 
použitie alebo recykláciu, vhodné na 
sprístupnenie alebo uvedenie na trh s 
cieľom umožniť správne uplatňovanie 
hierarchie odpadového hospodárstva; 
vyzýva Komisiu, aby podporovala a 
rozvíjala hospodárske nástroje, ktoré 
budú hospodársky zvýhodňovať 
„udržateľnú voľbu“;

3. domnieva sa, že je veľmi dôležité, 
aby spotrebitelia dostávali jasné a 
transparentné informácie o 
environmentálnom vplyve svojich 
výrobkov; vyzýva Komisiu, aby podporila 
vývoj, výrobu a odbyt výrobkov vhodných 
na viacnásobné použitie, trvanlivých z 
technického hľadiska a ľahko 
opraviteľných, ktoré po tom, ako sa stanú 
odpadom, budú pripravené na opätovné 
použitie alebo recykláciu, vhodné na 
sprístupnenie alebo uvedenie na trh s 
cieľom umožniť správne uplatňovanie 
hierarchie odpadového hospodárstva;
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Or. pl

Pozmeňujúci návrh 33
Bas Eickhout

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. domnieva sa, že je veľmi dôležité 
zabezpečiť, aby to, čo je udržateľné, bolo 
čo najskôr atraktívnou, dostupnou a 
udržateľnou voľbou pre všetkých 
spotrebiteľov v EÚ; vyzýva Komisiu, aby 
podporila vývoj, výrobu a odbyt výrobkov 
vhodných na viacnásobné použitie, 
trvanlivých z technického hľadiska a ľahko 
opraviteľných, ktoré po tom, ako sa stanú 
odpadom, budú pripravené na opätovné 
použitie alebo recykláciu, vhodné na 
sprístupnenie alebo uvedenie na trh s 
cieľom umožniť správne uplatňovanie 
hierarchie odpadového hospodárstva; 
vyzýva Komisiu, aby podporovala a 
rozvíjala hospodárske nástroje, ktoré budú 
hospodársky zvýhodňovať „udržateľnú 
voľbu“;

3. domnieva sa, že je veľmi dôležité 
zabezpečiť, aby to, čo je udržateľné, bolo 
čo najskôr atraktívnou, dostupnou a 
udržateľnou voľbou pre všetkých 
spotrebiteľov v EÚ; vyzýva Komisiu, aby 
vymedzila minimálne požiadavky a 
cieľové hodnoty v oblasti výkonu – 
vrátane zavedenia minimálnych lehôt na 
poskytovanie náhradných dielov podľa 
kategórie výrobkov a primeraných 
maximálnych dodacích lehôt – pre návrh, 
výrobu a odbyt výrobkov vhodných na 
viacnásobné použitie, trvanlivých z 
technického hľadiska a ľahko 
opraviteľných, ktoré po tom, ako sa stanú 
odpadom, budú pripravené na opätovné 
použitie alebo recykláciu, vhodné na 
sprístupnenie alebo uvedenie na trh s 
cieľom umožniť správne uplatňovanie 
hierarchie odpadového hospodárstva; 
vyzýva Komisiu, aby podporovala a 
rozvíjala hospodárske nástroje, ktoré budú 
hospodársky zvýhodňovať „udržateľnú 
voľbu“;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 34
Radan Kanev

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh
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3. domnieva sa, že je veľmi dôležité 
zabezpečiť, aby to, čo je udržateľné, bolo 
čo najskôr atraktívnou, dostupnou a 
udržateľnou voľbou pre všetkých 
spotrebiteľov v EÚ; vyzýva Komisiu, aby 
podporila vývoj, výrobu a odbyt výrobkov 
vhodných na viacnásobné použitie, 
trvanlivých z technického hľadiska a ľahko 
opraviteľných, ktoré po tom, ako sa stanú 
odpadom, budú pripravené na opätovné 
použitie alebo recykláciu, vhodné na 
sprístupnenie alebo uvedenie na trh s 
cieľom umožniť správne uplatňovanie 
hierarchie odpadového hospodárstva; 
vyzýva Komisiu, aby podporovala a 
rozvíjala hospodárske nástroje, ktoré budú 
hospodársky zvýhodňovať „udržateľnú 
voľbu“;

3. domnieva sa, že je veľmi dôležité 
zabezpečiť, aby to, čo je udržateľné, bolo 
čo najskôr atraktívnou a dostupnou voľbou 
pre všetkých spotrebiteľov v EÚ; vyzýva 
Komisiu, aby podporila vývoj, výrobu a 
odbyt výrobkov vhodných na viacnásobné 
použitie, trvanlivých z technického 
hľadiska a ľahko opraviteľných, ktoré po 
tom, ako sa stanú odpadom, budú 
pripravené na opätovné použitie alebo 
recykláciu, vhodné na sprístupnenie alebo 
uvedenie na trh s cieľom umožniť správne 
uplatňovanie hierarchie odpadového 
hospodárstva; vyzýva Komisiu, aby 
podporovala a rozvíjala hospodárske 
nástroje, ktoré budú hospodársky 
zvýhodňovať „udržateľnú voľbu“; 
zdôrazňuje význam podpory zapojenia 
MSP a rodinných podnikov do procesu, 
čím sa stimulujú miestne remeslá a 
nezávislé opravovne;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 35
Jessica Polfjärd

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. domnieva sa, že je veľmi dôležité 
zabezpečiť, aby to, čo je udržateľné, bolo 
čo najskôr atraktívnou, dostupnou a 
udržateľnou voľbou pre všetkých 
spotrebiteľov v EÚ; vyzýva Komisiu, aby 
podporila vývoj, výrobu a odbyt výrobkov 
vhodných na viacnásobné použitie, 
trvanlivých z technického hľadiska a ľahko 
opraviteľných, ktoré po tom, ako sa stanú 
odpadom, budú pripravené na opätovné 
použitie alebo recykláciu, vhodné na 
sprístupnenie alebo uvedenie na trh s 
cieľom umožniť správne uplatňovanie 
hierarchie odpadového hospodárstva; 
vyzýva Komisiu, aby podporovala a 

3. zdôrazňuje, že je potrebné 
podporovať „udržateľnú voľbu“, ktorá je 
atraktívna, dostupná a udržateľná, aby 
bola čo najskôr v čoraz väčšej miere 
dostupná pre všetkých spotrebiteľov v EÚ; 
vyzýva Komisiu, aby podporila vývoj, 
výrobu a odbyt výrobkov vhodných na 
viacnásobné použitie, trvanlivých z 
technického hľadiska a ľahko 
opraviteľných, ktoré po tom, ako sa stanú 
odpadom, budú pripravené na opätovné 
použitie alebo recykláciu, vhodné na 
sprístupnenie alebo uvedenie na trh s 
cieľom umožniť správne uplatňovanie 
hierarchie odpadového hospodárstva; 



PE647.121v01-00 22/42 AM\1198582SK.docx

SK

rozvíjala hospodárske nástroje, ktoré 
budú hospodársky zvýhodňovať 
„udržateľnú voľbu“;

zdôrazňuje, že cieľom takýchto opatrení 
by malo byť uľahčenie udržateľnejších 
obchodných modelov prostredníctvom 
jasného a ambiciózneho regulačného 
prostredia bez neprimeraného zaťaženia, 
najmä pre MSP;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 36
Aurelia Beigneux, Catherine Griset

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. domnieva sa, že je veľmi dôležité 
zabezpečiť, aby to, čo je udržateľné, bolo 
čo najskôr atraktívnou, dostupnou a 
udržateľnou voľbou pre všetkých 
spotrebiteľov v EÚ; vyzýva Komisiu, aby 
podporila vývoj, výrobu a odbyt výrobkov 
vhodných na viacnásobné použitie, 
trvanlivých z technického hľadiska a ľahko 
opraviteľných, ktoré po tom, ako sa stanú 
odpadom, budú pripravené na opätovné 
použitie alebo recykláciu, vhodné na 
sprístupnenie alebo uvedenie na trh s 
cieľom umožniť správne uplatňovanie 
hierarchie odpadového hospodárstva; 
vyzýva Komisiu, aby podporovala a 
rozvíjala hospodárske nástroje, ktoré budú 
hospodársky zvýhodňovať „udržateľnú 
voľbu“;

3. domnieva sa, že je dôležité 
zabezpečiť, aby sa „udržateľná voľba“, 
ktorá je atraktívna, dostupná, udržateľná 
a miestna, propagovala vo vzťahu ku 
spotrebiteľom v EÚ; vyzýva Komisiu, aby 
podporila vývoj, výrobu a odbyt výrobkov 
vhodných na viacnásobné použitie, 
trvanlivých z technického hľadiska a ľahko 
opraviteľných, ktoré po tom, ako sa stanú 
odpadom, budú pripravené na opätovné 
použitie alebo recykláciu, vhodné na 
sprístupnenie alebo uvedenie na trh s 
cieľom umožniť správne uplatňovanie 
hierarchie odpadového hospodárstva; 
vyzýva Komisiu, aby podporovala a 
rozvíjala hospodárske nástroje, ktoré budú 
hospodársky zvýhodňovať „udržateľnú 
voľbu“;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 37
Biljana Borzan, Rovana Plumb

Návrh stanoviska
Odsek 3 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3a. zdôrazňuje, že dlhšia životnosť 
výrobkov predpokladá prijatie opatrení, 
ktorými sa zakáže plánované 
zastarávanie; vyzýva Komisiu, aby sa 
zaoberala správami o tom, že výrobky, ako 
sú smartfóny, sú zámerne navrhnuté tak, 
aby mali veľmi krátku životnosť, a aby 
navrhla opatrenia na zákaz tohto javu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 38
Edina Tóth

Návrh stanoviska
Odsek 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3a. zdôrazňuje, že predchádzanie 
plastovému odpadu podľa rámcovej 
smernice o odpade by malo byť prvou 
prioritou v súlade s hierarchiou 
odpadového hospodárstva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 39
Bas Eickhout

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje, že spotrebitelia by mali 
mať možnosť plne sa zapojiť do 
ekologickej transformácie; vyzýva 
Komisiu, aby vypracovala legislatívne 
návrhy nástrojov potrebných na 
dosiahnutie tohto cieľa, ako aj kvalitnejšie 
informácie o výrobkoch v podobe 
označovania, vyhlásení o ekologickosti, 

4. zdôrazňuje, že spotrebitelia by mali 
mať možnosť plne sa zapojiť do 
ekologickej transformácie; vyzýva 
Komisiu, aby vypracovala legislatívne 
návrhy nástrojov potrebných na 
dosiahnutie tohto cieľa, vrátane:
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rozšírených právnych záruk a vymedzení, 
ako aj opatrení proti plánovanému 
zastarávaniu a environmentálne klamlivej 
reklame (greenwashing); vyzýva Komisiu, 
aby zaručila právo na opravu tovaru v EÚ; 
zdôrazňuje, že takéto nástroje musia byť 
založené na spoľahlivých 
environmentálnych kritériách, ktoré na 
základe životného cyklu výrobkov 
umožnia spotrebiteľom presne odhadnúť 
vplyv výrobkov na životné prostredie, ich 
environmentálnu stopu, ich životnosť a ich 
kvalitu;

požiadavky na kvalitnejšie informácie o 
výrobkoch prostredníctvom povinného 
označovania trvácnosti a opraviteľnosti 
výrobku (očakávaná životnosť, 
dostupnosť náhradných dielov a iné),
vymedzenia trvácnosti a opraviteľnosti 
ako hlavných charakteristík výrobku 
podľa smerníc 2011/83/EÚ a 2005/29/EÚ,
zlepšenia metodík pre overovanie tvrdení 
týkajúcich sa životného prostredia pred 
uvedením výrobku na trh,
rozšírenia právnych záruk v súlade s 
predpokladanou životnosťou kategórie 
výrobku a vymedzení,
ako aj zákazu praktík, ktorých cieľom je 
zámerne skrátiť životnosť výrobku, 
napríklad zabránenie oprave vo fáze 
návrhu alebo pomalšia výkonnosť po 
aktualizácii softvéru (plánované 
zastarávanie) a environmentálne klamlivá 
reklama (greenwashing), a to ich 
doplnením do prílohy I k smernici 
2005/29;
vyzýva Komisiu, aby zaručila právo pre 
ľudí v EÚ na opravu tovaru za prijateľnú 
cenu prostredníctvom súboru konkrétnych 
opatrení, ako je;
povinnosť poskytnúť v čase nákupu 
informácie týkajúce sa dostupnosti a ceny 
náhradných dielov a času na opravu v 
čase nákupu (dostupnosť a cena 
náhradných dielov od dátumu kúpy, čas 
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na opravu),
poskytnutie nediskriminačného prístupu k 
informáciám o oprave a údržbe pre všetky 
subjekty, ktoré sú dotknuté opravou, 
vrátane spotrebiteľov,
podpora štandardizácie s cieľom posilniť 
interoperabilitu náhradných dielov,
uprednostňovanie opravy pred 
nahradením prostredníctvom cielených 
stimulov,
podpora služieb opravy prostredníctvom 
finančných stimulov;
zdôrazňuje, že takéto nástroje musia byť 
založené na spoľahlivých 
environmentálnych kritériách, ktoré na 
základe životného cyklu výrobkov 
umožnia spotrebiteľom presne odhadnúť 
vplyv výrobkov na životné prostredie, ich 
environmentálnu stopu, ich životnosť a ich 
kvalitu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 40
Jessica Polfjärd

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje, že spotrebitelia by mali 
mať možnosť plne sa zapojiť do 
ekologickej transformácie; vyzýva 
Komisiu, aby vypracovala legislatívne 
návrhy nástrojov potrebných na 
dosiahnutie tohto cieľa, ako aj kvalitnejšie 
informácie o výrobkoch v podobe 
označovania, vyhlásení o ekologickosti, 
rozšírených právnych záruk a vymedzení, 
ako aj opatrení proti plánovanému 
zastarávaniu a environmentálne klamlivej 
reklame (greenwashing); vyzýva Komisiu, 
aby zaručila právo na opravu tovaru v 
EÚ; zdôrazňuje, že takéto nástroje musia 

4. zdôrazňuje, že spotrebitelia by mali 
mať možnosť plne sa zapojiť do 
udržateľnej transformácie; vyzýva 
Komisiu, aby vypracovala legislatívne 
návrhy nástrojov potrebných na 
dosiahnutie tohto cieľa, ako aj kvalitnejšie 
informácie o výrobkoch v podobe 
označovania, vyhlásení o ekologickosti, 
záruk v súlade so smernicou 2019/771, 
ako aj opatrení proti predčasnému 
zastarávaniu a environmentálne klamlivej 
reklame (greenwashing); vyzýva Komisiu, 
aby podporovala možnosti pre ľudí v EÚ, 
pokiaľ ide o opravu tovaru; zdôrazňuje, že 
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byť založené na spoľahlivých 
environmentálnych kritériách, ktoré na 
základe životného cyklu výrobkov 
umožnia spotrebiteľom presne odhadnúť 
vplyv výrobkov na životné prostredie, ich 
environmentálnu stopu, ich životnosť a ich 
kvalitu;

takéto nástroje musia byť založené na 
spoľahlivých environmentálnych 
kritériách, ktoré na základe životného 
cyklu výrobkov umožnia spotrebiteľom 
presne odhadnúť vplyv výrobkov na 
životné prostredie, ich environmentálnu 
stopu, ich životnosť a ich kvalitu; 
zdôrazňuje, že takéto nové opatrenia by 
mali byť primerané, založené na 
posúdeniach vplyvu, zohľadňovať 
príspevky príslušných zainteresovaných 
strán v hodnotovom reťazci, odrážať 
význam zachovania európskej 
konkurencieschopnosti a mať na pamäti 
zásadu Komisie „jeden za jeden“;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje, že spotrebitelia by mali 
mať možnosť plne sa zapojiť do 
ekologickej transformácie; vyzýva 
Komisiu, aby vypracovala legislatívne 
návrhy nástrojov potrebných na 
dosiahnutie tohto cieľa, ako aj kvalitnejšie 
informácie o výrobkoch v podobe 
označovania, vyhlásení o ekologickosti, 
rozšírených právnych záruk a vymedzení, 
ako aj opatrení proti plánovanému 
zastarávaniu a environmentálne klamlivej 
reklame (greenwashing); vyzýva Komisiu, 
aby zaručila právo na opravu tovaru v EÚ; 
zdôrazňuje, že takéto nástroje musia byť 
založené na spoľahlivých 
environmentálnych kritériách, ktoré na 
základe životného cyklu výrobkov 
umožnia spotrebiteľom presne odhadnúť 
vplyv výrobkov na životné prostredie, ich 
environmentálnu stopu, ich životnosť a ich 

4. zdôrazňuje, že spotrebitelia by mali 
mať možnosť plne sa zapojiť do 
ekologickej transformácie; vyzýva 
Komisiu, aby vypracovala legislatívne 
návrhy nástrojov potrebných na 
dosiahnutie tohto cieľa, ako aj kvalitnejšie 
informácie o výrobkoch v podobe 
označovania, vyhlásení o ekologickosti, 
rozšírených právnych záruk a vymedzení, 
ako aj prísnych opatrení proti 
plánovanému zastarávaniu a 
environmentálne klamlivej reklame 
(greenwashing); vyzýva Komisiu, aby 
zaručila právo pre ľudí v EÚ na okamžitú 
opravu; zdôrazňuje, že všetky takéto 
nástroje musia byť založené na 
poskytovaní jednoduchých a jasných 
informácií a postupov pre spotrebiteľov, 
ako aj na spoľahlivých environmentálnych 
kritériách, ktoré na základe životného 
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kvalitu; cyklu výrobkov umožnia spotrebiteľom 
presne odhadnúť vplyv výrobkov na klímu 
a životné prostredie, ich environmentálnu 
stopu, ich životnosť a ich kvalitu; 
zdôrazňuje však, že podpora udržateľnej 
spotreby je len jednou stranou mince a že 
prechod na obehovosť by mal začať pri 
výrobe a ekodizajne;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 42
Idoia Villanueva Ruiz, Mick Wallace

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje, že spotrebitelia by mali 
mať možnosť plne sa zapojiť do 
ekologickej transformácie; vyzýva 
Komisiu, aby vypracovala legislatívne 
návrhy nástrojov potrebných na 
dosiahnutie tohto cieľa, ako aj kvalitnejšie 
informácie o výrobkoch v podobe 
označovania, vyhlásení o ekologickosti, 
rozšírených právnych záruk a vymedzení, 
ako aj opatrení proti plánovanému 
zastarávaniu a environmentálne klamlivej 
reklame (greenwashing); vyzýva Komisiu, 
aby zaručila právo na opravu tovaru v EÚ; 
zdôrazňuje, že takéto nástroje musia byť 
založené na spoľahlivých 
environmentálnych kritériách, ktoré na 
základe životného cyklu výrobkov 
umožnia spotrebiteľom presne odhadnúť 
vplyv výrobkov na životné prostredie, ich 
environmentálnu stopu, ich životnosť a ich 
kvalitu;

4. zdôrazňuje, že spotrebitelia by mali 
mať možnosť plne sa zapojiť do 
ekologickej transformácie; vyzýva 
Komisiu, aby vypracovala legislatívne 
návrhy nástrojov potrebných na 
dosiahnutie tohto cieľa, ako aj kvalitnejšie 
informácie o výrobkoch v podobe 
označovania, vyhlásení o ekologickosti, 
rozšírených právnych záruk a vymedzení, 
ako aj opatrení na odstránenie 
plánovaného zastarávania a 
environmentálne klamlivej reklamy 
(greenwashing); vyzýva Komisiu, aby 
zaručila právo pre ľudí v EÚ na opravu 
tovaru a aby zabezpečila, že toto právo 
umožní ľuďom ľahkú a cenovo dostupnú 
opravu ich výrobkov; zdôrazňuje, že takéto 
nástroje musia byť založené na 
spoľahlivých environmentálnych 
kritériách, ktoré na základe životného 
cyklu výrobkov umožnia spotrebiteľom 
presne odhadnúť vplyv výrobkov na 
životné prostredie, ich environmentálnu 
stopu, ich životnosť a ich kvalitu; 
zdôrazňuje, že prechod na obehové 
hospodárstvo nemôže byť vedený 
spotrebiteľom a musí mať silný regulačný 
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rozmer;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 43
Sirpa Pietikäinen

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje, že spotrebitelia by mali 
mať možnosť plne sa zapojiť do 
ekologickej transformácie; vyzýva 
Komisiu, aby vypracovala legislatívne 
návrhy nástrojov potrebných na 
dosiahnutie tohto cieľa, ako aj kvalitnejšie 
informácie o výrobkoch v podobe 
označovania, vyhlásení o ekologickosti, 
rozšírených právnych záruk a vymedzení, 
ako aj opatrení proti plánovanému 
zastarávaniu a environmentálne klamlivej 
reklame (greenwashing); vyzýva Komisiu, 
aby zaručila právo na opravu tovaru v EÚ; 
zdôrazňuje, že takéto nástroje musia byť 
založené na spoľahlivých 
environmentálnych kritériách, ktoré na 
základe životného cyklu výrobkov 
umožnia spotrebiteľom presne odhadnúť 
vplyv výrobkov na životné prostredie, ich 
environmentálnu stopu, ich životnosť a ich 
kvalitu;

4. zdôrazňuje, že spotrebitelia by mali 
mať možnosť plne sa zapojiť do 
ekologickej transformácie; vyzýva 
Komisiu, aby vypracovala legislatívne 
návrhy nástrojov potrebných na 
dosiahnutie tohto cieľa, ako aj kvalitnejšie 
informácie o výrobkoch v podobe 
povinného environmentálneho 
označovania, vyhlásení o ekologickosti, 
rozšírených právnych záruk a vymedzení, 
ako aj rozšírenej zodpovednosti a práv 
výrobcov, a zákazu a kriminalizácie 
plánovaného zastarávania a 
environmentálne klamlivej reklamy 
(greenwashing) a povinných systémov 
zálohovania pre určité výrobky, ako sú 
PET fľaše; vyzýva Komisiu, aby zaručila 
právo pre ľudí v EÚ na opravu tovaru 
vrátane bezplatného prístupu k 
informáciám; zdôrazňuje, že takéto 
nástroje musia byť založené na 
spoľahlivých environmentálnych 
kritériách, ktoré na základe životného 
cyklu výrobkov umožnia spotrebiteľom 
presne odhadnúť vplyv výrobkov na 
životné prostredie, ich environmentálnu 
stopu, ich životnosť a ich kvalitu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 44
Aurelia Beigneux, Catherine Griset
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Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje, že spotrebitelia by mali 
mať možnosť plne sa zapojiť do 
ekologickej transformácie; vyzýva 
Komisiu, aby vypracovala legislatívne 
návrhy nástrojov potrebných na 
dosiahnutie tohto cieľa, ako aj kvalitnejšie 
informácie o výrobkoch v podobe 
označovania, vyhlásení o ekologickosti, 
rozšírených právnych záruk a vymedzení, 
ako aj opatrení proti plánovanému 
zastarávaniu a environmentálne klamlivej 
reklame (greenwashing); vyzýva Komisiu, 
aby zaručila právo na opravu tovaru v EÚ; 
zdôrazňuje, že takéto nástroje musia byť 
založené na spoľahlivých 
environmentálnych kritériách, ktoré na 
základe životného cyklu výrobkov 
umožnia spotrebiteľom presne odhadnúť 
vplyv výrobkov na životné prostredie, ich 
environmentálnu stopu, ich životnosť a ich 
kvalitu;

4. zdôrazňuje, že spotrebitelia by mali 
mať možnosť plne sa zapojiť do 
ekologickej transformácie; vyzýva 
Komisiu, aby rozvinula myšlienky 
týkajúce sa nástrojov potrebných na 
dosiahnutie tohto cieľa vrátane 
kvalitnejších informácií o výrobkoch v 
podobe označovania, environmentálnej 
stopy (od výroby po konečnú recykláciu), 
vyhlásení o ekologickosti, rozšírených 
právnych záruk a vymedzení, ako aj 
opatrení proti plánovanému zastarávaniu a 
environmentálne klamlivej reklame 
(greenwashing); vyzýva Komisiu, aby 
zaručila právo na opravu tovaru v EÚ; 
zdôrazňuje, že takéto nástroje musia byť 
založené na spoľahlivých 
environmentálnych kritériách, ktoré na 
základe životného cyklu výrobkov 
umožnia spotrebiteľom presne odhadnúť 
vplyv výrobkov na životné prostredie, ich 
environmentálnu stopu, ich životnosť a ich 
kvalitu;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 45
Edina Tóth

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje, že spotrebitelia by mali 
mať možnosť plne sa zapojiť do 
ekologickej transformácie; vyzýva 
Komisiu, aby vypracovala legislatívne 
návrhy nástrojov potrebných na 
dosiahnutie tohto cieľa, ako aj kvalitnejšie 
informácie o výrobkoch v podobe 
označovania, vyhlásení o ekologickosti, 

4. zdôrazňuje, že spotrebitelia by mali 
mať možnosť plne sa zapojiť do 
ekologickej transformácie; vyzýva 
Komisiu, aby vypracovala legislatívne 
návrhy nástrojov potrebných na 
dosiahnutie tohto cieľa, ako aj kvalitnejšie 
informácie o výrobkoch v podobe 
označovania, vyhlásení o ekologickosti, 
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rozšírených právnych záruk a vymedzení, 
ako aj opatrení proti plánovanému 
zastarávaniu a environmentálne klamlivej 
reklame (greenwashing); vyzýva Komisiu, 
aby zaručila právo na opravu tovaru v EÚ; 
zdôrazňuje, že takéto nástroje musia byť 
založené na spoľahlivých 
environmentálnych kritériách, ktoré na 
základe životného cyklu výrobkov 
umožnia spotrebiteľom presne odhadnúť 
vplyv výrobkov na životné prostredie, ich 
environmentálnu stopu, ich životnosť a ich 
kvalitu;

ako aj opatrení proti predčasnému 
zastarávaniu a environmentálne klamlivej 
reklame (greenwashing); vyzýva Komisiu, 
aby zaručila právo na opravu tovaru v EÚ; 
zdôrazňuje, že takéto nástroje musia byť 
založené na spoľahlivých 
environmentálnych kritériách, ktoré na 
základe životného cyklu výrobkov 
umožnia spotrebiteľom presne odhadnúť 
vplyv výrobkov na životné prostredie, ich 
environmentálnu stopu, ich životnosť a ich 
kvalitu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 46
Idoia Villanueva Ruiz, Mick Wallace

Návrh stanoviska
Odsek 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4a. zdôrazňuje, že trh s energiou je 
jedným z najmenej udržateľných z dôvodu 
zdrojov, z ktorých je energia získaná, 
veľmi nefunkčného fungovania trhu, jeho 
organizácie v podobe oligopolu a 
vysokých cien tejto energie; domnieva sa, 
že by sa malo uznať právo na cenovo 
dostupnú a prístupnú energiu, ktorá je 
základným a nevyhnutným tovarom; 
domnieva sa, že by sa malo zaviesť 
spoločné európske vymedzenie pojmu 
energetická chudoba; vyzýva na 
odstránenie tejto chudoby, ktorá sa dotýka 
približne 54 miliónov Európanov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 47
Jessica Polfjärd

Návrh stanoviska
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Odsek 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4a. poukazuje na význam dobre 
fungujúceho vnútorného trhu s 
odpadovým hospodárstvom a zdôrazňuje 
potrebu ďalšieho zlepšenia trhových 
podmienok pre prepravu, spracovanie a 
recykláciu odpadu; na tento účel vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby uľahčili 
takéto zlepšenie, a to aj prostredníctvom 
legislatívnych návrhov na zabezpečenie 
väčšej harmonizácie právnych predpisov;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4a. vyzýva Komisiu, aby tiež primerane 
riešila dvojakú kvalitu výrobkov a 
zabezpečila, aby ľudia vo všetkých 
členských štátoch mali prístup k rovnakej 
kvalite potravín a iných výrobkov a aby 
požívali rovnaké práva spotrebiteľov, 
napríklad právo na opravu, bez ohľadu 
na to, v ktorom členskom štáte majú 
pobyt;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 49
Edina Tóth

Návrh stanoviska
Odsek 4 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4a. vyzýva Komisiu, aby podporovala 
porovnateľné a harmonizované 
informácie o výrobkoch vrátane 
dobrovoľného označovania výrobkov, a to 
tak pre spotrebiteľov, ako aj pre podniky, 
a to na základe spoľahlivých údajov a 
spotrebiteľského výskumu a po dôkladnej 
konzultácii so všetkými príslušnými 
zainteresovanými stranami, pri súčasnom 
zabránení nadmernému zaťaženiu MSP;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 50
Biljana Borzan

Návrh stanoviska
Odsek 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4a. žiada prijatie požiadaviek na 
ekodizajn pre čo najširší sortiment 
výrobkov, zdôrazňuje, že požiadavky na 
ekodizajn musia byť povinné, vyzýva na 
uplatňovanie požiadaviek na ekodizajn 
pre neenergetické výrobky, ktoré majú 
významný vplyv na životné prostredie, ako 
je textil a nábytok;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 51
Sirpa Pietikäinen

Návrh stanoviska
Odsek 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4a. žiada zavedenie a používanie 
povinných systémov zálohovania, ako 
napríklad tých, ktoré boli vytvorené pre 
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fľaše, ktoré od jedného použitia k 
druhému umožňujú zachovať kvalitu 
materiálu približne na rovnakej úrovni;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 52
Idoia Villanueva Ruiz, Mick Wallace

Návrh stanoviska
Odsek 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4b. domnieva sa, že pre podniky a 
spotrebiteľov neznamená udržateľnosť 
len environmentálnu úroveň, ale musí 
platiť aj pri práci a zahŕňať pracovné 
podmienky pracovníkov zapojených do 
celého procesu, a to od spracovania, 
prepravy a predaja až po príchod ku 
spotrebiteľovi; zdôrazňuje, že 
udržateľnou možnosťou musí byť 
možnosť, ktorá bola ponúknutá a/alebo 
stanovená v súlade s najprísnejšími 
pracovnými normami a pri plnom 
dodržiavaní ľudských práv, rodovej 
rovnosti a nediskriminácie;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4b. navrhuje vypracovanie jasných 
usmernení a noriem pre tvrdenia a 
záväzky týkajúce sa životného prostredia, 
ktoré sa premietnu do environmentálnych 
značiek; so záujmom očakáva plánovaný 
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legislatívny návrh týkajúci sa 
zdôvodňovania tvrdení týkajúcich sa 
životného prostredia; domnieva sa, že keď 
sa spotrebiteľom poskytne 
transparentnosť a usmernenia 
prostredníctvom presných a spoľahlivých 
informácií a environmentálneho 
označovania, budú mať väčšiu dôveru vo 
výrobky a trhy, čo v konečnom dôsledku 
povedie k udržateľnej spotrebe;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 54
Edina Tóth, Hildegard Bentele

Návrh stanoviska
Odsek 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4b. vyzýva Komisiu, aby zlepšila rámec 
pre prepravu triedeného odpadu a 
recyklovaných materiálov v rámci EÚ a 
mimo nej v súlade s rámcovou smernicou 
o odpade s cieľom umožniť udržateľné 
hospodárske podmienky na trhoch EÚ s 
recykláciou a zabezpečiť účinnú ochranu 
životného prostredia v prípade prepravy 
odpadu mimo EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 55
Jessica Polfjärd

Návrh stanoviska
Odsek 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4b. zdôrazňuje význam zapojenia 
súkromného sektora ako zodpovednej 
zainteresovanej strany pri prechode na 
udržateľnejšie a obehové hospodárstvo; 
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konštatuje, že udržateľné a obehové 
priemyselné postupy majú zásadný 
význam pre splnenie cieľov európskej 
zelenej dohody a Parížskej dohody;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 56
Biljana Borzan, Rovana Plumb

Návrh stanoviska
Odsek 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4b. žiada revíziu smernice o 
environmentálnej značke s cieľom zlepšiť 
informácie pre spotrebiteľov o 
opraviteľnosti, dostupnosti a cenovej 
prístupnosti náhradných dielov a 
možnostiach vlastnej opravy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 57
Edina Tóth, Hildegard Bentele

Návrh stanoviska
Odsek 4 c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4c. konštatuje, že súkromný sektor 
nakladania s odpadom zohráva kľúčovú 
úlohu pri posilňovaní obehového 
hospodárstva a tvorí 60 % podielu na trhu 
pre odpad z domácností a 75 % pre 
priemyselný odpad a odpad z 
podnikov/obchodov; vyzýva Komisiu a 
členské štáty, aby stimulovali investície do 
súkromného sektora a zo strany 
súkromného sektora s cieľom ďalej 
stimulovať udržateľné nakladanie s 
odpadom a podporiť dopyt po recyklátoch 
a výrobkoch obsahujúcich recyklované 
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materiály;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 58
Edina Tóth

Návrh stanoviska
Odsek 4 d (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4d. vyzýva Komisiu, aby podporovala 
využívanie recyklovaného obsahu 
vychádzajúc z existujúcich a nových 
iniciatív priemyslu a zainteresovaných 
strán;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 59
Edina Tóth

Návrh stanoviska
Odsek 4 e (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4e. berie na vedomie oznámenie 
Komisie o rozšírení smernice o ekodizajne 
nad rámec energeticky významných 
výrobkov a posúdení zavedenia ďalších 
zásad udržateľnosti; zdôrazňuje, že návrh 
na rozšírenie rámca pre ekodizajn by mal 
byť založený na dôkladnom posúdení 
vplyvu, nemal by viesť k nadmernému 
administratívnemu zaťaženiu MSP a mal 
by byť vypracovaný v plnej spolupráci s 
priemyslom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 60
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Edina Tóth

Návrh stanoviska
Odsek 4 f (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4f. domnieva sa, že smernica o 
ekodizajne má významný, doteraz 
nevyužitý potenciál na zlepšenie 
efektívneho využívania zdrojov; vyzýva 
Komisiu, aby sa prednostne vykonali a 
preskúmali opatrenia týkajúce sa 
výrobkov, ktoré majú najväčší potenciál z 
hľadiska úspor primárnej energie aj 
obehového hospodárstva; žiada 
systematické hĺbkové analýzy potenciálu 
obehového hospodárstva počas 
prípravných štúdií pre rozšírenie opatrení 
týkajúcich sa ekodizajnu na iné kategórie 
výrobkov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 61
Sirpa Pietikäinen

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. zdôrazňuje úlohu zeleného 
verejného obstarávania (ZVO) v urýchlení 
prechodu na udržateľnejšie a obehové 
hospodárstvo a význam podpory pre 
uplatňovanie ZVO počas hospodárskeho 
oživenia EÚ; pripomína prísľuby Komisie 
navrhnúť ďalšie právne predpisy v oblasti 
ZVO.

5. zdôrazňuje úlohu zeleného 
verejného obstarávania (ZVO) v urýchlení 
prechodu na udržateľnejšie a obehové 
hospodárstvo a význam podpory pre 
uplatňovanie ZVO počas hospodárskeho 
oživenia EÚ; pripomína prísľuby Komisie 
navrhnúť ďalšie právne predpisy v oblasti 
ZVO, aby vo všetkých prípadoch 
verejného obstarávania bola ekologická 
možnosť štandardnou možnosťou, podľa 
zásady „dodržiavaj alebo vysvetli“, pričom 
by sa od toho mohlo odchýliť len na 
základe prijateľného odôvodnenia;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 62
Rovana Plumb, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Łukasz Kohut, Sara Cerdas, César 
Luena, Milan Brglez, Tudor Ciuhodaru

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. zdôrazňuje úlohu zeleného 
verejného obstarávania (ZVO) v urýchlení 
prechodu na udržateľnejšie a obehové 
hospodárstvo a význam podpory pre 
uplatňovanie ZVO počas hospodárskeho 
oživenia EÚ; pripomína prísľuby Komisie 
navrhnúť ďalšie právne predpisy v oblasti 
ZVO.

5. zdôrazňuje úlohu zeleného 
verejného obstarávania (ZVO) v urýchlení 
prechodu na udržateľnejšie obehové 
hospodárstvo a význam podpory pre 
uplatňovanie ZVO počas hospodárskeho 
oživenia EÚ; pripomína prísľuby Komisie 
navrhnúť ďalšie právne predpisy v oblasti 
ZVO a vyzýva Komisiu, aby predložila 
ambiciózny návrh, ktorý by výrazne zvýšil 
využívanie zeleného verejného 
obstarávania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 63
Jessica Polfjärd

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. zdôrazňuje úlohu zeleného 
verejného obstarávania (ZVO) v urýchlení 
prechodu na udržateľnejšie a obehové 
hospodárstvo a význam podpory pre 
uplatňovanie ZVO počas hospodárskeho 
oživenia EÚ; pripomína prísľuby Komisie 
navrhnúť ďalšie právne predpisy v oblasti 
ZVO.

5. víta možnosť zohľadnenia 
environmentálnych aspektov pri 
postupoch verejného obstarávania s 
cieľom urýchliť prechod na udržateľnejšie 
a obehové hospodárstvo; berie na vedomie 
úlohu verejného obstarávania pri oživení 
hospodárstva EÚ; pripomína prísľuby 
Komisie navrhnúť ďalšie právne predpisy 
v oblasti zeleného verejného obstarávania 
(ZVO);

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 64
Bas Eickhout

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. zdôrazňuje úlohu zeleného 
verejného obstarávania (ZVO) v urýchlení 
prechodu na udržateľnejšie a obehové 
hospodárstvo a význam podpory pre 
uplatňovanie ZVO počas hospodárskeho 
oživenia EÚ; pripomína prísľuby Komisie 
navrhnúť ďalšie právne predpisy v oblasti 
ZVO.

5. zdôrazňuje úlohu zeleného 
verejného obstarávania (ZVO) v urýchlení 
prechodu na udržateľnejšie a obehové 
hospodárstvo a význam podpory pre 
uplatňovanie ZVO počas hospodárskeho 
oživenia EÚ; pripomína prísľuby Komisie 
navrhnúť ďalšie právne predpisy v oblasti 
ZVO, ktoré budú v súlade s cieľmi 
európskej zelenej dohody;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 65
Aurelia Beigneux, Catherine Griset

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. zdôrazňuje úlohu zeleného 
verejného obstarávania (ZVO) v urýchlení 
prechodu na udržateľnejšie a obehové 
hospodárstvo a význam podpory pre 
uplatňovanie ZVO počas hospodárskeho 
oživenia EÚ; pripomína prísľuby Komisie 
navrhnúť ďalšie právne predpisy v oblasti 
ZVO.

5. zdôrazňuje úlohu zeleného 
verejného obstarávania (ZVO) v zlepšení 
prechodu na udržateľnejšie a obehové 
hospodárstvo a význam podpory pre 
uplatňovanie ZVO počas hospodárskeho 
oživenia EÚ; pripomína prísľuby Komisie 
navrhnúť ďalšie právne predpisy v oblasti 
ZVO.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 66
Idoia Villanueva Ruiz, Mick Wallace

Návrh stanoviska
Odsek 5
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. zdôrazňuje úlohu zeleného 
verejného obstarávania (ZVO) v urýchlení 
prechodu na udržateľnejšie a obehové 
hospodárstvo a význam podpory pre 
uplatňovanie ZVO počas hospodárskeho 
oživenia EÚ; pripomína prísľuby Komisie 
navrhnúť ďalšie právne predpisy v oblasti 
ZVO.

5. zdôrazňuje úlohu zeleného 
verejného obstarávania (ZVO) v urýchlení 
prechodu na udržateľné a obehové 
hospodárstvo a význam vykonávania ZVO 
počas hospodárskeho oživenia EÚ; 
pripomína prísľuby Komisie navrhnúť 
ďalšie právne predpisy v oblasti ZVO;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 67
Rovana Plumb, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Łukasz Kohut, Sara Cerdas, Milan 
Brglez, Tudor Ciuhodaru

Návrh stanoviska
Odsek 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5a. uvádza, že globálne hodnotové 
reťazce musia byť diverzifikované, 
prostredníctvom nových pravidiel pre 
elektronický obchod, uzatvorenia dohody 
o environmentálnych tovaroch, ktorá má 
potenciál stimulovať využívanie 
environmentálneho tovaru, a reformy 
práv duševného vlastníctva na 
medzinárodnej úrovni zameranej na 
zlepšenie konkurencieschopnosti a 
účinnejšiu ochranu a odmeňovanie 
tvorivej činnosti a inovácie, a to smerom k 
hlboko udržateľnému jednotnému trhu;

Or. en

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

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

5b. zdôrazňuje, že všetci spotrebitelia 
by mali mať právo na bezpečné výrobky, 
ktoré nepoškodzujú životné prostredie ani 
ľudské zdravie; požaduje rýchle a účinné 
postupné ukončenie a zákaz 
nebezpečných látok používaných na 
jednotnom trhu; zdôrazňuje, že je to 
mimoriadne dôležité, pokiaľ ide o látky s 
vlastnosťami endokrinných disruptorov; 
zdôrazňuje, že rozvoj udržateľného 
jednotného trhu musí byť založený na 
vytvorení netoxického obehového 
hospodárstva a prostredia, v ktorom sa 
nebezpečné látky nepoužívajú ani 
nerecyklujú;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 5 c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5c. považuje za dôležité zvýšiť 
informovanosť verejnosti o právach 
spotrebiteľov a význame udržateľnej 
spotreby výrobkov a využívania služieb; 
vyzýva Komisiu a členské štáty, aby to 
uľahčili prostredníctvom platformy na 
výmenu najlepších postupov, ktorá by 
zahŕňala občanov a zástupcov verejného a 
súkromného sektora, miestne orgány, 
akademickú obec, mimovládne 
organizácie a organizácie občianskej 
spoločnosti a spotrebiteľské organizácie, 
čím by sa všetkým občanom zabezpečil 
prístup k ľahko zrozumiteľným a 
komplexným informáciám;

Or. en
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