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Pozmeňujúci návrh 1
Nicolae Ştefănuță

Návrh uznesenia
Citácia 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na Stratégiu EÚ pre 
adaptáciu na zmenu klímy z apríla 2013 a 
na sprievodný pracovný dokument útvarov 
Komisie,

– so zreteľom na Stratégiu EÚ pre 
adaptáciu na zmenu klímy z apríla 2013 a 
na sprievodné pracovné dokumenty 
útvarov Komisie,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2
Petros Kokkalis

Návrh uznesenia
Citácia 4 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na návrh nariadenia, 
ktorým sa stanovuje rámec na dosiahnutie 
klimatickej neutrality a mení nariadenie 
(EÚ) 2018/1999 (európsky klimatický 
predpis) (COM(2020)0080),

Or. en

Pozmeňujúci návrh 3
Sara Cerdas

Návrh uznesenia
Citácia 22 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na návrh Komisie na 
nariadenie, ktorým sa stanovuje rámec na 
dosiahnutie klimatickej neutrality a mení 
nariadenie (EÚ) 2018/1999 (európsky 
klimatický predpis) (COM(2020)0080),
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Or. pt

Pozmeňujúci návrh 4
César Luena, Nicolás González Casares, Javi López, Cristina Maestre Martín De 
Almagro

Návrh uznesenia
Citácia 6 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na oznámenie Komisie 
z 20. mája 2020 s názvom Stratégia EÚ v 
oblasti biodiverzity do roku 2030: 
Prinavrátenie prírody do našich životov 
[COM(2020) 380 final],

Or. es

Pozmeňujúci návrh 5
César Luena, Nicolás González Casares, Javi López, Cristina Maestre Martín De 
Almagro

Návrh uznesenia
Citácia 6 b (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na oznámenie Komisie 
z 20. mája 2020 s názvom Stratégia „z 
farmy na stôl“ v záujme spravodlivého, 
zdravého potravinového systému šetrného 
k životnému prostrediu 
[COM(2020)0381],

Or. es

Pozmeňujúci návrh 6
César Luena, Nicolás González Casares, Javi López, Cristina Maestre Martín De 
Almagro

Návrh uznesenia
Citácia 7 a (nová)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na celosvetovú 
hodnotiacu správu o biodiverzite a 
ekosystémových službách z 31. mája 2019, 
ktorú vypracovala Medzivládna vedecko-
politická platforma pre biodiverzitu a 
ekosystémové služby (IPBES),

Or. es

Pozmeňujúci návrh 7
Simona Baldassarre

Návrh uznesenia
Citácia 7 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– vzhľadom na „európske 
vyhlásenie o klíme“ z 23. septembra 2019, 
ktoré podpísalo 500 výskumníkov v oblasti 
klimatológie a s ňou spojených oblastiach,

Or. it

Pozmeňujúci návrh 8
César Luena, Nicolás González Casares, Javi López, Cristina Maestre Martín De 
Almagro

Návrh uznesenia
Citácia 7 b (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na osobitnú správu 
Európskeho dvora audítorov č. 33/2018 s 
názvom Boj proti dezertifikácii v EÚ: 
zvládnutie rastúcej hrozby si vyžaduje viac 
opatrení;

Or. es
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Pozmeňujúci návrh 9
Petros Kokkalis

Návrh uznesenia
Citácia 8 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na 7. environmentálny 
akčný program EÚ do roku 2020 a na jej 
víziu do roku 2050,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 10
María Soraya Rodríguez Ramos, Fredrick Federley, Susana Solís Pérez, Nicolae 
Ştefănuță, Martin Hojsík

Návrh uznesenia
Citácia 15 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na Globálnu 
hodnotiacu správu o biodiverzite a 
ekosystémových službách Medzivládnej 
vedeckej platformy pre biodiverzitu a 
ekosystémové služby (IPBES) z 31. mája 
2019,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 11
Nicolae Ştefănuță, Martin Hojsík, María Soraya Rodríguez Ramos

Návrh uznesenia
Citácia 16 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na vedecké stanovisko 
s názvom Vplyvy na zdravie súvisiace s 
adaptáciou na zmenu klímy nezávislej 
skupiny hlavných vedeckých poradcov 
Európskej komisie uverejnené 29. júna 
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2020,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 12
Nicolae Ştefănuță, Martin Hojsík, María Soraya Rodríguez Ramos

Návrh uznesenia
Citácia 16 b (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na správu EHP z 
8. septembra 2020 o zdraví a životnom 
prostredí vrátane zmeny klímy s názvom 
Zdravé životné prostredie, zdravý život: 
ako životné prostredie ovplyvňuje zdravie 
a blahobyt v Európe,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 13
César Luena, Nicolás González Casares, Javi López, Cristina Maestre Martín De 
Almagro

Návrh uznesenia
Citácia 17 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na smernicu 
2000/60/ES, ktorou sa stanovuje rámec 
pôsobnosti pre opatrenia Spoločenstva v 
oblasti vodného hospodárstva,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 14
Hermann Tertsch

Návrh uznesenia
Citácia 17 a (nová)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na nariadenie (EÚ) 
2020/741 o minimálnych požiadavkách na 
opätovné využívanie vody,

Or. es

Pozmeňujúci návrh 15
Petros Kokkalis

Návrh uznesenia
Citácia 17 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na Adaptačný rámec z 
Cancúnu,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 16
Petros Kokkalis

Návrh uznesenia
Citácia 17 b (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na Varšavský 
medzinárodný mechanizmus pre straty a 
škody spôsobené dôsledkami zmeny klímy 
(WIM),

Or. en

Pozmeňujúci návrh 17
César Luena, Nicolás González Casares, Javi López, Cristina Maestre Martín De 
Almagro

Návrh uznesenia
Citácia 17 b (nová)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na smernicu 
2007/60/ES o hodnotení a manažmente 
povodňových rizík,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 18
César Luena, Nicolás González Casares, Javi López, Cristina Maestre Martín De 
Almagro

Návrh uznesenia
Citácia 17 c (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na nariadenie (EÚ) 
2020/741 o minimálnych požiadavkách na 
opätovné využívanie vody,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 19
Sara Cerdas

Návrh uznesenia
Citácia 22 b (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na smernicu 
2007/60/ES o hodnotení a manažmente 
povodňových rizík,

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 20
Alexandr Vondra

Návrh uznesenia
Citácia 18
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na svoje uznesenie z 8. 
septembra 2015 k ďalšiemu postupu 
nadväzujúcemu na európsku iniciatívu 
občanov Right2Water,

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 21
Hermann Tertsch

Návrh uznesenia
Citácia 18 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na smernicu 2000/60, 
ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre 
opatrenia Spoločenstva v oblasti vodného 
hospodárstva,

Or. es

Pozmeňujúci návrh 22
Nicolae Ştefănuță, Martin Hojsík, María Soraya Rodríguez Ramos

Návrh uznesenia
Citácia 19 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na osobitnú správu 
Európskeho dvora audítorov č. 25/2018 s 
názvom Smernica o povodniach: dosiahol 
sa pokrok pri posudzovaní rizík, je však 
potrebné zlepšiť plánovanie 
a vykonávanie,

Or. en



AM\1213125SK.docx 11/162 PE657.317v01-00

SK

Pozmeňujúci návrh 23
Nicolae Ştefănuță, Martin Hojsík

Návrh uznesenia
Citácia 19 b (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na správy Európskej 
komisie s názvom Prognózy 
hospodárskych vplyvov zmeny klímy v 
odvetviach EÚ na základe analýz zdola 
nahor (PESETA), najmä na správy 
PESETA III a IV z roku 2018 a 2020,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 24
Alexandr Vondra

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže zmena klímy pokračuje na 
celom svete a v Európe a existujú ďalšie 
dôkazy o tom, že zmena klímy v 
budúcnosti povedie v mnohých regiónoch 
EÚ k nárastu extrémov súvisiacich s 
klímou;

A. keďže extrémne teploty, nárast 
celkových zrážok a stavy sucha sú čoraz 
bežnejšie, a preto je nevyhnutné posilniť 
schopnosť pripraviť sa na tieto udalosti a 
reagovať na ne prostredníctvom politiky 
na miestnej úrovni;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 25
Fredrick Federley, Billy Kelleher, Martin Hojsík, María Soraya Rodríguez Ramos, Nils 
Torvalds, Susana Solís Pérez

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže zmena klímy pokračuje na 
celom svete a v Európe a existujú ďalšie 

A. keďže pozorované zmeny klímy už 
majú rozsiahly vplyv na ekosystémy, 
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dôkazy o tom, že zmena klímy v 
budúcnosti povedie v mnohých regiónoch 
EÚ k nárastu extrémov súvisiacich s 
klímou;

hospodárske odvetvia a zdravie; keďže 
zmena klímy pokračuje na celom svete a v 
Európe a existujú ďalšie dôkazy o tom, že 
zmena klímy v budúcnosti ovplyvní 
Európu a bude mať negatívny vplyv na 
regióny EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 26
Tudor Ciuhodaru

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže zmena klímy pokračuje na 
celom svete a v Európe a existujú ďalšie 
dôkazy o tom, že zmena klímy v 
budúcnosti povedie v mnohých regiónoch 
EÚ k nárastu extrémov súvisiacich s 
klímou;

A. keďže účinky zmeny klímy sa 
naďalej zaznamenávajú na celom svete a 
v Európe a existujú ďalšie dôkazy o tom, 
že zmena klímy v budúcnosti povedie v 
mnohých regiónoch EÚ k nárastu extrémov 
súvisiacich s klímou;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 27
Nicolae Ştefănuță

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže zmena klímy pokračuje na 
celom svete a v Európe a existujú ďalšie 
dôkazy o tom, že zmena klímy v 
budúcnosti povedie v mnohých regiónoch 
EÚ k nárastu extrémov súvisiacich s 
klímou;

A. keďže zmena klímy pokračuje na 
celom svete a v Európe a existujú ďalšie 
dôkazy o tom, že zmena klímy už vedie a 
naďalej povedie v mnohých regiónoch EÚ 
k nárastu extrémov súvisiacich s klímou;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 28
Lídia Pereira, Ljudmila Novak, Roberta Metsola, Christophe Hansen, Dolors 
Montserrat, Sirpa Pietikäinen, Pernille Weiss

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže zmena klímy pokračuje na 
celom svete a v Európe a existujú ďalšie 
dôkazy o tom, že zmena klímy v 
budúcnosti povedie v mnohých regiónoch 
EÚ k nárastu extrémov súvisiacich s 
klímou;

A. keďže zmena klímy pokračuje na 
celom svete a v Európe a existujú ďalšie 
dôkazy o tom, že zmena klímy v 
budúcnosti povedie v mnohých regiónoch 
EÚ k nárastu extrémnych udalostí 
súvisiacich s klímou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 29
Sara Cerdas

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže zmena klímy pokračuje na 
celom svete a v Európe a existujú ďalšie 
dôkazy o tom, že zmena klímy v 
budúcnosti povedie v mnohých regiónoch 
EÚ k nárastu extrémov súvisiacich s 
klímou;

A. keďže zmena klímy pokračuje na 
celom svete a v Európe a existujú ďalšie 
dôkazy o tom, že zmena klímy v 
budúcnosti povedie v mnohých regiónoch 
EÚ k nárastu extrémov súvisiacich s 
klímou spolu s inváziou prenášačov 
infekčných chorôb, ako sú Aedes 
albopictus (komár tigrovaný), kliešte a 
Phlebotominae (piesočné mušky), ktoré by 
mohli viesť k opätovnému objaveniu 
infekčných chorôb eradikovaných v 
Európe;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 30
Catherine Chabaud, Fredrick Federley
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Návrh uznesenia
Odôvodnenie A

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže zmena klímy pokračuje na 
celom svete a v Európe a existujú ďalšie 
dôkazy o tom, že zmena klímy v 
budúcnosti povedie v mnohých regiónoch 
EÚ k nárastu extrémov súvisiacich s 
klímou;

A. keďže zmena klímy pokračuje na 
celom svete a v Európe a existujú ďalšie 
dôkazy o tom, že zmena klímy v 
budúcnosti povedie v mnohých regiónoch 
EÚ, ako aj v tretích krajinách k nárastu 
extrémov súvisiacich s klímou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 31
Fredrick Federley, Billy Kelleher, Martin Hojsík, María Soraya Rodríguez Ramos, Nils 
Torvalds, Susana Solís Pérez

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže pozorované zmeny klímy už 
majú rozsiahly vplyv na ekosystémy, 
hospodárske odvetvia a ľudské zdravie;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 32
Simona Baldassarre

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže pozorované zmeny klímy už 
majú rozsiahly vplyv na ekosystémy, 
hospodárske odvetvia a ľudské zdravie;

B. keďže klíma sa už od počiatkov 
mení a človek, rovnako ako ďalšie živé 
tvory, ktoré dnes žijú na Zemi, sa tomu 
vždy úspešne prispôsobili; to potvrdzuje 
skutočnosť, že všetky ukazovatele 
odolnosti, úmrtnosti, zraniteľnosti a 
hospodárskej ujmy spôsobenej 
klimatickými udalosťami sa značne 
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zlepšili, najmä pre najchudobnejšie 
krajiny;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 33
Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Joëlle Mélin

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže pozorované zmeny klímy už 
majú rozsiahly vplyv na ekosystémy, 
hospodárske odvetvia a ľudské zdravie;

B. keďže pozorované extrémne 
poveternostné javy už majú rozsiahly 
vplyv na ekosystémy, hospodárske 
odvetvia a ľudské zdravie;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 34
Lídia Pereira, Roberta Metsola, Ljudmila Novak, Inese Vaidere, Dolors Montserrat, 
Sirpa Pietikäinen

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže pozorované zmeny klímy už 
majú rozsiahly vplyv na ekosystémy, 
hospodárske odvetvia a ľudské zdravie;

B. keďže pozorované zmeny klímy už 
majú rozsiahly vplyv na ekosystémy (a 
najmä na biodiverzitu), sociálnu oblasť a 
hospodárske odvetvia (pričom podporujú 
nerovnosť) a ľudské zdravie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 35
Petros Kokkalis

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže pozorované zmeny klímy už 
majú rozsiahly vplyv na ekosystémy, 
hospodárske odvetvia a ľudské zdravie;

B. keďže pozorované zmeny klímy už 
majú rozsiahly vplyv na ekosystémy, 
hospodárske odvetvia a ľudské zdravie; 
keďže adaptácia na zmenu klímy nie je 
len v hospodárskom záujme EÚ, ale je tiež 
nevyhnutným predpokladom pre dobré 
životné podmienky ľudí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 36
Alexandr Vondra

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže rôzne regióny a odvetvia v 
EÚ sú zmenou klímy ovplyvnené rôzne;

C. keďže 7 % obyvateľstva EÚ žije v 
oblastiach ohrozených povodňami a 
približne 9 % žije v oblastiach, kde je viac 
ako 120 dní ročne bez zrážok;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 37
Nicolae Ştefănuță

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže rôzne regióny a odvetvia v 
EÚ sú zmenou klímy ovplyvnené rôzne;

C. keďže všetky regióny a odvetvia v 
EÚ sú zmenou klímy ovplyvnené, ale 
v rôznej miere;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 38
Fredrick Federley, Billy Kelleher, Martin Hojsík, María Soraya Rodríguez Ramos, Nils 
Torvalds, Susana Solís Pérez

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže rôzne regióny a odvetvia v 
EÚ sú zmenou klímy ovplyvnené rôzne;

C. keďže členské štáty, regióny a 
odvetvia v EÚ sú, a podľa prognóz budú, 
zmenou klímy ovplyvnené rôzne;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 39
Catherine Chabaud, Fredrick Federley

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže rôzne regióny a odvetvia v 
EÚ sú zmenou klímy ovplyvnené rôzne;

C. keďže zmena klímy už má 
negatívne dôsledky, ako sú prírodné 
katastrofy a extrémne výkyvy počasia 
vrátane cyklónov, búrok, povodní, sucha, 
erózie, stúpajúcej hladiny vody, vĺn 
horúčav a požiarov; keďže rôzne regióny, 
populácie a odvetvia v EÚ sú zmenou 
klímy ovplyvnené rôzne;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 40
Petros Kokkalis

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže rôzne regióny a odvetvia v 
EÚ sú zmenou klímy ovplyvnené rôzne;

C. keďže rôzne regióny a odvetvia v 
EÚ sú zmenou klímy ovplyvnené rôzne; 
keďže pobrežné a ostrovné regióny sú 
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obzvlášť zraniteľné voči vplyvom zmeny 
klímy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 41
Tudor Ciuhodaru

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ca. keďže zdravie pôdy je kľúčovým 
faktorom pri zmierňovaní účinkov 
dezertifikácie, keďže pôda je najväčšou 
zásobárňou uhlíka a jadrom všetkých 
ekosystémov a plodín, pričom má 
významnú schopnosť zadržiavať vodu a 
zohráva dôležitú úlohu pri zlepšovaní 
odolnosti spoločnosti proti 
environmentálnym zmenám;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 42
Petros Kokkalis

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ca. keďže adaptačná schopnosť sa 
medzi regiónmi EÚ výrazne líši a 
adaptačná kapacita ostrovných a 
najvzdialenejších regiónov EÚ je 
obmedzená; keďže adaptačné stratégie by 
mali podporovať aj prechod na 
udržateľný rozvoj v zraniteľných 
oblastiach, ako sú ostrovy, na základe 
ekologicky šetrných riešení a riešení 
blízkych prírode;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 43
Catherine Chabaud, Fredrick Federley, Martin Hojsík

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ca. keďže koralové útesy a mangrovy, 
významné prírodné zachytávače uhlíka, sú 
ohrozené zmenou klímy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 44
Fredrick Federley, Billy Kelleher, Martin Hojsík, María Soraya Rodríguez Ramos, Nils 
Torvalds, Susana Solís Pérez

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

D. keďže vodné hospodárstvo, 
poľnohospodárstvo, lesníctvo a 
biodiverzita sú úzko prepojené a takisto 
súvisia s meniacimi sa modelmi využívania 
pôdy a zmenou počtu obyvateľov; keďže 
vplyv zmeny klímy v iných častiach sveta 
môže ovplyvniť EÚ prostredníctvom 
obchodu, medzinárodných finančných 
tokov, migrácie a bezpečnosti;

D. keďže zmierňovanie zmeny klímy a 
adaptácia na ňu sú úzko prepojené a 
zahŕňajú potenciálne kompromisy; keďže 
toto prepojenie je viditeľné v odvetviach, 
ako je vodné hospodárstvo, 
poľnohospodárstvo, lesníctvo a 
biodiverzita a takisto v súvislosti s 
meniacimi sa modelmi využívania pôdy a 
zmenou počtu obyvateľov, preto je 
potrebné toto prepojenie zahrnúť do 
budúcich politík, plánov a opatrení;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 45
Hermann Tertsch

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

D. keďže vodné hospodárstvo, 
poľnohospodárstvo, lesníctvo a 
biodiverzita sú úzko prepojené a takisto 
súvisia s meniacimi sa modelmi 
využívania pôdy a zmenou počtu 
obyvateľov; keďže vplyv zmeny klímy v 
iných častiach sveta môže ovplyvniť EÚ 
prostredníctvom obchodu, medzinárodných 
finančných tokov, migrácie a bezpečnosti;

D. keďže európske 
poľnohospodárstvo, chov hospodárskych 
zvierat a lesníctvo sú úzko prepojené s 
biodiverzitou a hospodárením s vodnými 
zdrojmi a takisto súvisia so zmenou 
využívania prírodných zdrojov a 
budúcnosťou vidieckych oblastí; keďže 
vplyv zmeny klímy v iných častiach sveta 
môže ovplyvniť EÚ prostredníctvom 
obchodu, medzinárodných finančných 
tokov, migrácie a bezpečnosti;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 46
Catherine Chabaud, Fredrick Federley

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

D. keďže vodné hospodárstvo, 
poľnohospodárstvo, lesníctvo a 
biodiverzita sú úzko prepojené a takisto 
súvisia s meniacimi sa modelmi využívania 
pôdy a zmenou počtu obyvateľov; keďže 
vplyv zmeny klímy v iných častiach sveta 
môže ovplyvniť EÚ prostredníctvom 
obchodu, medzinárodných finančných 
tokov, migrácie a bezpečnosti;

D. keďže vodné hospodárstvo, 
poľnohospodárstvo a rybné hospodárstvo, 
lesníctvo a suchozemská a morská 
biodiverzita sú úzko prepojené a takisto 
súvisia s meniacimi sa modelmi využívania 
pôdy a zmenou počtu obyvateľov; keďže 
vplyv zmeny klímy v iných častiach sveta 
môže ovplyvniť EÚ prostredníctvom 
obchodu, medzinárodných finančných 
tokov, migrácie a bezpečnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 47
Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Joëlle Mélin

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

D. keďže vodné hospodárstvo, 
poľnohospodárstvo, lesníctvo a 
biodiverzita sú úzko prepojené a takisto 
súvisia s meniacimi sa modelmi využívania 
pôdy a zmenou počtu obyvateľov; keďže 
vplyv zmeny klímy v iných častiach sveta 
môže ovplyvniť EÚ prostredníctvom 
obchodu, medzinárodných finančných 
tokov, migrácie a bezpečnosti;

D. keďže vodné hospodárstvo, 
poľnohospodárstvo, lesníctvo a 
biodiverzita sú úzko prepojené a takisto 
súvisia s meniacimi sa modelmi využívania 
pôdy a zmenou počtu obyvateľov; keďže 
vplyv zmeny klímy v iných častiach sveta 
môže ovplyvniť EÚ prostredníctvom 
obchodu, medzinárodných finančných 
tokov, migrácie a bezpečnosti a keďže 
bude im potrebné čeliť, aby sme chránili 
Európu pred týmito hrozbami;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 48
Petros Kokkalis

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

D. keďže vodné hospodárstvo, 
poľnohospodárstvo, lesníctvo a 
biodiverzita sú úzko prepojené a takisto 
súvisia s meniacimi sa modelmi využívania 
pôdy a zmenou počtu obyvateľov; keďže 
vplyv zmeny klímy v iných častiach sveta 
môže ovplyvniť EÚ prostredníctvom 
obchodu, medzinárodných finančných 
tokov, migrácie a bezpečnosti;

D. keďže vodné hospodárstvo, 
poľnohospodárstvo, lesníctvo a 
biodiverzita sú úzko prepojené a takisto 
súvisia s meniacimi sa modelmi využívania 
pôdy a zmenou počtu obyvateľov; keďže 
vplyv zmeny klímy v iných častiach sveta 
môže ovplyvniť EÚ prostredníctvom 
obchodu, medzinárodných finančných 
tokov, verejného zdravia, migrácie a 
bezpečnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 49
César Luena, Nicolás González Casares, Javi López, Cristina Maestre Martín De 
Almagro

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D a (nové)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Da. keďže zmena klímy je treťou 
najvýznamnejšou priamou príčinou straty 
biodiverzity; keďže riešenia inšpirované 
prírodou a zamerané na ochranu 
ekosystémov a rozširovanie zachytávačov 
uhlíka zodpovedajú za 37 % zmierňovania 
zmeny klímy do roku 2030 a ich úloha je 
zásadná aj pri adaptácii na zmenu klímy, 
lebo obmedzujú vplyv negatívnych 
účinkov extrémnych poveternostných 
javov; keďže prírodné zachytávače uhlíka 
zodpovedajú za 60 % ročného zníženia 
antropogénnych emisií;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 50
Pernille Weiss

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Da. keďže celková spotreba energie 
v odvetví vodného hospodárstva v EÚ je 
významná a musí byť efektívnejšia, aby sa 
prispelo k cieľom Parížskej dohody 
a cieľom EÚ v oblasti klímy do roku 2030 
a k uhlíkovej neutralite v roku 2050;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 51
Petros Kokkalis

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Da. keďže potrebné investície na 
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adaptáciu na zmenu klímy ešte nie sú 
posúdené a zahrnuté do údajov VFR v 
oblasti klímy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 52
Pernille Weiss

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D b (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Db. keďže rámcová smernica o vode 
neobsahuje osobitné ustanovenia na 
riešenie vplyvov zmeny klímy; keďže 
Komisia vo svojom oznámení o Európskej 
zelenej dohode napriek tomu uznáva, že je 
potrebné obnoviť prirodzené funkcie 
podzemných a povrchových vôd;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 53
Petros Kokkalis

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D b (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Db. keďže v metodike sledovania 
klímy, ktorú vypracovala Európska 
komisia, sa nerozlišuje medzi výdavkami 
na zmierňovanie zmeny klímy a 
výdavkami na adaptáciu na zmenu klímy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 54
Pernille Weiss
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Návrh uznesenia
Odôvodnenie D c (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Dc. keďže budovy sú zodpovedné za 
približne 40 % spotreby energie a 36 % 
emisií CO2 v EÚ, a preto je ich hĺbková 
obnova – vrátane postupnej hĺbkovej 
obnovy – kľúčová na dosiahnutie cieľa 
EÚ týkajúceho sa nulovej bilancie emisií 
skleníkových plynov do roku 2050;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 55
Simona Baldassarre

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

E. keďže sa očakáva, že 
predpokladané náklady na škody 
vyplývajúce zo zmeny klímy budú vysoké 
aj pri vykonaní Parížskej dohody;

E. keďže mnoho bežných udalostí 
týkajúcich sa globálneho otepľovania, 
zavinených výlučne človekom v dôsledku 
emisií CO2, sa spochybňuje, čo 
preukazuje, ako sa veda v oblasti klímy, 
rovnako ako iná vedecká disciplína, 
nemôže považovať za nevyvrátiteľne 
„konsolidovanú“;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 56
Alexandr Vondra

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

E. keďže sa očakáva, že 
predpokladané náklady na škody 
vyplývajúce zo zmeny klímy budú vysoké 

E. keďže sa očakáva, že 
predpokladané náklady na adaptáciu na 
zmenu klímy a jej zmiernenie vyplývajúce 
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aj pri vykonaní Parížskej dohody; z opatrení v oblasti budú vysoké, a preto 
EÚ musí uprednostniť tie členské štáty, 
regióny a miestne orgány, ktoré čelia 
najväčším hospodárskym a sociálnym 
vplyvom vyplývajúcim z prechodu na 
nízkouhlíkové hospodárstvo, najmä 
pokiaľ ide o potenciálne straty 
pracovných miest a transformáciu 
výrobných procesov priemyselných 
zariadení s vysokou intenzitou emisií 
skleníkových plynov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 57
María Soraya Rodríguez Ramos, Fredrick Federley, Susana Solís Pérez, Martin Hojsík, 
Nicolae Ştefănuță

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

E. keďže sa očakáva, že 
predpokladané náklady na škody 
vyplývajúce zo zmeny klímy budú vysoké 
aj pri vykonaní Parížskej dohody;

E. keďže podľa odhadov Európskej 
environmentálnej agentúry (EEA) počasie 
a extrémy súvisiace s klímou znamenali v 
členských štátoch EÚ-28 v rokoch 1980 – 
2017 peňažné straty vo výške 
426 miliárd EUR, a keďže sa očakáva, že 
predpokladané náklady na škody 
vyplývajúce zo zmeny klímy budú vysoké 
aj pri vykonaní Parížskej dohody;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 58
Sara Cerdas

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

E. keďže sa očakáva, že 
predpokladané náklady na škody 

E. keďže sa očakáva, že 
predpokladané náklady na škody 
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vyplývajúce zo zmeny klímy budú vysoké 
aj pri vykonaní Parížskej dohody;

vyplývajúce zo zmeny klímy budú vysoké 
aj pri vykonaní Parížskej dohody; keďže 
tieto náklady by sa preto mali zohľadniť v 
analýze nákladov a prínosov opatrení, 
ktoré sa majú vykonať;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 59
Petros Kokkalis

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ea. keďže investície odolné proti 
zmene klímy môžu obmedziť nepriaznivé 
účinky zmeny klímy, a tým znížiť náklady 
na adaptáciu; keďže verejné zdroje 
nebudú dostatočné na financovanie 
projektov zameraných na adaptáciu na 
zmenu klímy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 60
Fredrick Federley, Billy Kelleher, Martin Hojsík, María Soraya Rodríguez Ramos, Nils 
Torvalds, Susana Solís Pérez

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ea. keďže vplyvy zmeny klímy mimo 
EÚ budú mať pravdepodobne 
hospodárske, sociálne a politické dôsledky 
pre EÚ mnohými spôsobmi, a to aj 
prostredníctvom obchodu, 
medzinárodných finančných tokov, 
migrácie a bezpečnosti;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 61
Tudor Ciuhodaru

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ea. keďže EÚ musí zabezpečiť trvalú 
účinnosť Parížskej dohody, ktorá je 
kľúčovým prvkom v boji proti zmene 
klímy;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 62
Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Joëlle Mélin

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

F. keďže zmenu klímy a jej vplyvy 
možno podstatne znížiť ambicióznou 
globálnou politikou v oblasti 
zmierňovania, ktorá by bola v súlade s 
cieľom zmierňovania Parížskej dohody; 
keďže súčasné záväzky znižovania emisií 
nedosiahnu ciele Parížskej dohody, ale 
budú mať za následok globálne 
otepľovanie presahujúce 3 °C 
v porovnaní s predindustriálnymi 
úrovňami;

vypúšťa sa

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 63
Alexandr Vondra

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

F. keďže zmenu klímy a jej vplyvy 
možno podstatne znížiť ambicióznou 
globálnou politikou v oblasti 
zmierňovania, ktorá by bola v súlade s 
cieľom zmierňovania Parížskej dohody; 
keďže súčasné záväzky znižovania emisií 
nedosiahnu ciele Parížskej dohody, ale 
budú mať za následok globálne 
otepľovanie presahujúce 3 °C v porovnaní 
s predindustriálnymi úrovňami;

F. keďže súčasné záväzky globálneho 
znižovania emisií nedosiahnu ciele 
Parížskej dohody, ale budú mať za 
následok globálne otepľovanie presahujúce 
3 °C v porovnaní s predindustriálnymi 
úrovňami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 64
Michal Wiezik

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Fa. keďže podľa najnovšieho výskumu 
predstavuje zvýšenie teploty o 1,5 až 2 °C 
hospodársky optimálnu politiku v oblasti 
klímy1a v rozpore s predchádzajúcimi 
názormi, podľa ktorých bolo takéto 
obmedzenie buď nedosiahnuteľné, alebo 
vzdialené od hospodárskeho optima;
__________________
1a M. C. Hänsel, M. A. Drupp, D. J. A. 
Johansson, F. Nesje, Ch. Azar, M. C. 
Freeman, B. Groom a T. Sterner, 2020: 
Podpora klimatickej ekonomiky v záujme 
cieľov OSN v oblasti klímy.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 65
Petros Kokkalis
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Návrh uznesenia
Odôvodnenie F a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Fa. keďže do novej stratégie by sa 
malo lepšie začleniť spoločné 
medzinárodné úsilie, okrem iného v 
oblasti udržateľného rozvoja, biodiverzity 
a znižovania rizika katastrof;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 66
Michal Wiezik

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F b (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Fb. keďže väčší dôraz na blahobyt 
budúcich generácií vedie k prísnejším 
politikám v oblasti klímy, zatiaľ čo 
ekonomika zvýšenia teploty o 3 °C je 
optimálna len vtedy, ak sa blahobyt 
budúcich generácií považuje za oveľa 
menej dôležitý (o 77 %) ako náš vlastný 
blahobyt1a;
__________________
1a V príslušnom modeli nositeľa 
Nobelovej ceny prof. Nordhausa sa 
použili údaje, z ktorých vyplýva, že 
blahobyt človeka o 100 rokov bol 
oceňovaný o 77 % menej ako blahobyt 
človeka, ktorý žije dnes; tento údaj bol 
opravený a rekalibrovaný, čím sa výrazne 
znížil hospodársky optimálny nárast 
teploty.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 67
Michal Wiezik
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Návrh uznesenia
Odôvodnenie F c (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Fc. keďže podľa správy WWF 
s názvom Živá planéta z roku 2020 viaceré 
druhy fyziologicky nie sú schopné znášať 
teploty predpovedaného otepľovania pod 
úrovňou ambícií súčasných politík v 
oblasti klímy; keďže hrozí, že až jedna 
pätina voľne žijúcich druhov v tomto 
storočí vyhynie len z dôvodu zmeny klímy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 68
Alexandr Vondra

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

G. keďže adaptácia na zmenu klímy 
je potrebná na predvídanie nepriaznivých 
účinkov zmeny klímy a na prevenciu alebo 
zníženie krátkodobých a dlhodobých rizík 
vyplývajúcich zo zmeny klímy;

G. keďže rozsiahla adaptačná 
stratégia EÚ je potrebná na prípravu 
zraniteľných regiónov a sektorov a na 
prevenciu alebo zníženie krátkodobých a 
dlhodobých rizík;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 69
Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Joëlle Mélin

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

G. keďže adaptácia na zmenu klímy 
je potrebná na predvídanie nepriaznivých 
účinkov zmeny klímy a na prevenciu alebo 
zníženie krátkodobých a dlhodobých rizík 

G. keďže boj proti degradácii alebo 
dokonca ničeniu ekosystémov je potrebný 
na predvídanie nepriaznivých účinkov pre 
naše spoločnosti a na prevenciu alebo 
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vyplývajúcich zo zmeny klímy; zníženie krátkodobých a dlhodobých rizík 
vyplývajúcich z tohto javu;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 70
Esther de Lange

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

G. keďže adaptácia na zmenu klímy je 
potrebná na predvídanie nepriaznivých 
účinkov zmeny klímy a na prevenciu alebo 
zníženie krátkodobých a dlhodobých rizík 
vyplývajúcich zo zmeny klímy;

G. keďže adaptácia na zmenu klímy je 
potrebná na predvídanie a zvládanie 
súčasných a budúcich nepriaznivých 
účinkov zmeny klímy a na prevenciu alebo 
zníženie krátkodobých a dlhodobých rizík 
vyplývajúcich zo zmeny klímy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 71
Petros Kokkalis

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

G. keďže adaptácia na zmenu klímy je 
potrebná na predvídanie nepriaznivých 
účinkov zmeny klímy a na prevenciu alebo 
zníženie krátkodobých a dlhodobých rizík 
vyplývajúcich zo zmeny klímy;

G. keďže adaptácia na zmenu klímy je 
potrebná na zvládnutie nepriaznivých 
účinkov zmeny klímy a na prevenciu alebo 
zníženie krátkodobých a dlhodobých rizík 
vyplývajúcich zo zmeny klímy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 72
Catherine Chabaud, Fredrick Federley, Martin Hojsík

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

G. keďže adaptácia na zmenu klímy je 
potrebná na predvídanie nepriaznivých 
účinkov zmeny klímy a na prevenciu alebo 
zníženie krátkodobých a dlhodobých rizík 
vyplývajúcich zo zmeny klímy;

G. keďže adaptácia na zmenu klímy je 
potrebná na predvídanie nepriaznivých 
účinkov zmeny klímy a na prevenciu alebo 
zníženie krátkodobých a dlhodobých rizík 
vyplývajúcich zo zmeny klímy, ako je 
nárast teploty, zvyšujúce sa hladiny morí, 
extrémne výkyvy počasia, strata 
biodiverzity a vysídľovanie obyvateľstva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 73
Sara Cerdas

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

G. keďže adaptácia na zmenu klímy je 
potrebná na predvídanie nepriaznivých 
účinkov zmeny klímy a na prevenciu alebo 
zníženie krátkodobých a dlhodobých rizík 
vyplývajúcich zo zmeny klímy;

G. keďže adaptácia na zmenu klímy je 
potrebná na predvídanie nepriaznivých 
účinkov zmeny klímy a na prevenciu alebo 
zníženie krátkodobých, strednodobých a 
dlhodobých rizík vyplývajúcich zo zmeny 
klímy;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 74
Pär Holmgren

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ga. keďže mechanizmy na 
financovanie adaptačných opatrení na 
kompenzáciu za stratu a škody alebo za 
vysídľovanie v súvislosti so zmenou klímy 
budú účinnejšie, ak budú zahŕňať plné 
zapojenie žien do procesu navrhovania, 
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rozhodovania a vykonávania vrátane 
zapájania obyčajných žien; keďže 
zohľadňovanie znalostí žien vrátane 
miestnych a pôvodných znalostí môže 
viesť k pokroku v oblasti zvládania 
katastrof, posilniť biodiverzitu, zlepšiť 
hospodárenie s vodou, zvýšiť potravinovú 
bezpečnosť, brániť dezertifikácii, prispieť 
k ochrane lesov, zabezpečiť rýchly 
prechod na technológie v oblasti energie z 
obnoviteľných zdrojov a podporiť verejné 
zdravie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 75
Dolors Montserrat

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ga. keďže zdravotné riziká súvisiace so 
zmenou klímy budú mať vplyv na ľudí, 
najmä na niektoré zraniteľné skupiny 
(staršie osoby, deti, pracovníci v exteriéri 
a osoby bez domova); keďže tieto riziká 
okrem iného zvyšujú chorobnosť a 
úmrtnosť v dôsledku extrémnych 
poveternostných podmienok (vlny 
horúčav, búrky, povodne, lesné požiare) a 
objavujúcich sa infekčných chorôb 
(ktorých šírenie, načasovanie a intenzita 
sú ovplyvnené zmenami teploty, vlhkosti a 
zrážok); keďže zmeny ekosystémov môžu 
ovplyvniť aj riziko infekčných chorôb;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 76
Petros Kokkalis

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G a (nové)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ga. keďže oblasť Stredozemia bude 
viac čeliť vplyvom ľudskej úmrtnosti v 
súvislosti s teplom, nedostatkom vody, 
dezertifikáciou, stratou biotopov a lesnými 
požiarmi; keďže dopyt po energii na 
chladenie bude v tejto oblasti výrazne 
vyšší;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 77
Michal Wiezik

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ga. keďže obnova ekosystémov, napr. 
lesov, trávnych porastov, rašelinísk a 
mokradí, vedie k pozitívnej zmene bilancie 
uhlíka príslušného systému využívania 
pôdy, a teda je opatrením na zmiernenie 
aj na adaptáciu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 78
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Daniela Rondinelli, Petros Kokkalis, Pär Holmgren

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ga. keďže investície do predchádzania 
environmentálnym katastrofám môžu 
účinne zlepšiť adaptáciu na zmenu klímy 
a znížiť frekvenciu a intenzitu 
extrémnych poveternostných podmienok 
súvisiacich s klímou;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 79
Petros Kokkalis

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G b (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Gb. keďže je dôležité zabrániť vzniku 
mnohonásobných a často vzájomne 
pôsobiacich hrozieb pre ekosystémy a 
voľne žijúce živočíchy vrátane straty a 
degradácie biotopov, nezákonného 
obchodovania so zvieratami a výskytu 
inváznych druhov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 80
Michal Wiezik

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G b (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Gb. keďže podľa osobitnej správy 
IPCC o zmene klímy a pôde z roku 2019 
má ochrana vysokouhlíkových 
ekosystémov bezprostredný pozitívny 
vplyv, pokiaľ ide o zmenu klímy, zatiaľ čo 
pozitívny vplyv obnovy a iných opatrení v 
systémoch využívania pôdy nie je 
okamžitý;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 81
Michal Wiezik
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Návrh uznesenia
Odôvodnenie G c (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Gc. keďže cieľ dobrého ekologického 
stavu vodných útvarov má zásadný 
význam pre adaptáciu, pričom ekologický 
stav vodných útvarov sa v meniacej sa 
klíme dostáva pod čoraz väčší tlak;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 82
Petros Kokkalis

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G c (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Gc. keďže podľa Svetovej 
zdravotníckej organizácie (WHO) by 
predpokladané zmeny klímy viedli do roku 
2030 k ďalším približne 250 000 úmrtiam 
ročne;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 83
Petros Kokkalis

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G d (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Gd. keďže v prípade scenára so 
strednými emisiami by sa počet žiadateľov 
o azyl v dôsledku udalostí súvisiacich s 
klímou zvýšil do konca storočia o 28 %, 
t. j. o 98 000 osôb ročne viac ako 
zvyčajne;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 84
Petros Kokkalis

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G e (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ge. keďže na ženy, dievčatá a 
marginalizované rody majú dôsledky 
zmeny klímy neprimeraný vplyv a sú 
najviac marginalizované v rozhodovacom 
procese;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 85
Fredrick Federley, Billy Kelleher, Martin Hojsík, María Soraya Rodríguez Ramos, Nils 
Torvalds, Susana Solís Pérez, Catherine Chabaud, Nicolae Ştefănuță

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. zdôrazňuje, že adaptácia je 
potrebná pre všetky krajiny na to, aby 
dokázali minimalizovať negatívne účinky a 
v plnej miere využiť príležitosti rastu 
odolného voči zmene klímy a 
udržateľného rozvoja; v tejto súvislosti 
zdôrazňuje svoj neochvejný záväzok 
dosiahnuť globálny cieľ adaptácie 
vymedzený v Parížskej dohode;

1. zdôrazňuje, že adaptácia je 
nevyhnutná pre Úniu ako celok a pre 
všetky krajiny a regióny na to, aby 
dokázali minimalizovať negatívne a 
nezvratné vplyvy zmeny klímy a v plnej 
miere využiť príležitosti rastu odolného 
voči zmene klímy; zdôrazňuje, že všetkým 
ľuďom žijúcim v Európe by sa malo 
poskytnúť základné právo na bezpečné, 
čisté, zdravé a udržateľné životné 
prostredie a že toto právo sa musí 
dosiahnuť prostredníctvom ambicióznych 
politík;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 86
Pär Holmgren
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Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. zdôrazňuje, že adaptácia je 
potrebná pre všetky krajiny na to, aby 
dokázali minimalizovať negatívne účinky 
a v plnej miere využiť príležitosti rastu 
odolného proti zmene klímy a 
udržateľného rozvoja; v tejto súvislosti 
zdôrazňuje svoj neochvejný záväzok 
dosiahnuť globálny cieľ adaptácie 
vymedzený v Parížskej dohode;

1. zdôrazňuje, že adaptácia je 
potrebná pre všetky krajiny na to, aby 
dokázali minimalizovať nepriaznivé vplyvy 
zmeny klímy pri súčasnom vykonávaní 
ambicióznych zmierňujúcich opatrení s 
cieľom pokračovať v úsilí o obmedzenie 
globálneho otepľovania pod 1,5 °C v 
porovnaní s predindustriálnymi úrovňami 
a v plnej miere využiť sociálno-
ekonomické príležitosti spojené s 
prechodom na klimaticky neutrálne 
hospodárstvo a udržateľným rozvojom; v 
tejto súvislosti zdôrazňuje svoj neochvejný 
záväzok dosiahnuť globálny cieľ adaptácie 
vymedzený v Parížskej dohode;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 87
Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Joëlle Mélin

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. zdôrazňuje, že adaptácia je 
potrebná pre všetky krajiny na to, aby 
dokázali minimalizovať negatívne účinky a 
v plnej miere využiť príležitosti rastu 
odolného voči zmene klímy a udržateľného 
rozvoja; v tejto súvislosti zdôrazňuje svoj 
neochvejný záväzok dosiahnuť globálny 
cieľ adaptácie vymedzený v Parížskej 
dohode;

1. zdôrazňuje, že adaptácia je 
potrebná pre všetky krajiny na to, aby 
dokázali minimalizovať negatívne účinky a 
v plnej miere využiť príležitosti rastu 
odolného voči zmene klímy a udržateľného 
rozvoja;

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 88
Hermann Tertsch

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. zdôrazňuje, že adaptácia je 
potrebná pre všetky krajiny na to, aby 
dokázali minimalizovať negatívne účinky a 
v plnej miere využiť príležitosti rastu 
odolného voči zmene klímy a udržateľného 
rozvoja; v tejto súvislosti zdôrazňuje svoj 
neochvejný záväzok dosiahnuť globálny 
cieľ adaptácie vymedzený v Parížskej 
dohode;

1. zdôrazňuje, že adaptácia je 
potrebná pre všetky krajiny na to, aby 
dokázali minimalizovať negatívne účinky a 
v plnej miere využiť príležitosti rastu 
odolného voči zmene klímy a udržateľného 
rozvoja; v tejto súvislosti zdôrazňuje 
potrebu globálnych dohôd s cieľom 
napredovať v rámci politík adaptácie 
koordinovaným spôsobom;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 89
Tudor Ciuhodaru

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. zdôrazňuje, že adaptácia je 
potrebná pre všetky krajiny na to, aby 
dokázali minimalizovať negatívne účinky a 
v plnej miere využiť príležitosti rastu 
odolného voči zmene klímy a udržateľného 
rozvoja; v tejto súvislosti zdôrazňuje svoj 
neochvejný záväzok dosiahnuť globálny 
cieľ adaptácie vymedzený v Parížskej 
dohode;

1. zdôrazňuje, že prebiehajúca 
adaptácia navrhovaných opatrení a 
nevyhnutných krokov je potrebná pre 
všetky krajiny na to, aby dokázali 
minimalizovať negatívne účinky a v plnej 
miere využiť príležitosti rastu odolného 
voči zmene klímy a udržateľného rozvoja; 
v tejto súvislosti zdôrazňuje svoj 
neochvejný záväzok dosiahnuť globálny 
cieľ adaptácie vymedzený v Parížskej 
dohode;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 90
Alexandr Vondra
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Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. zdôrazňuje, že adaptácia je 
potrebná pre všetky krajiny na to, aby 
dokázali minimalizovať negatívne účinky a 
v plnej miere využiť príležitosti rastu 
odolného voči zmene klímy a udržateľného 
rozvoja; v tejto súvislosti zdôrazňuje svoj 
neochvejný záväzok dosiahnuť globálny 
cieľ adaptácie vymedzený v Parížskej 
dohode;

1. zdôrazňuje, že adaptácia je 
potrebná na všetkých úrovniach správy pre 
všetky krajiny na to, aby dokázali 
minimalizovať negatívne účinky a v plnej 
miere využiť príležitosti rastu odolného 
voči zmene klímy a udržateľného rozvoja; 
v tejto súvislosti zdôrazňuje svoj 
neochvejný záväzok dosiahnuť globálny 
cieľ adaptácie vymedzený v Parížskej 
dohode;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 91
Lídia Pereira, Roberta Metsola, Ljudmila Novak, Edina Tóth, Inese Vaidere, Dolors 
Montserrat, Sirpa Pietikäinen, Pernille Weiss, Peter Liese

Návrh uznesenia
Odsek 1 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1a. odporúča, aby verejné subjekty 
poskytovali informácie a údaje vo formáte 
otvorených údajov v záujme možného 
využitia týchto poznatkov inovačnými 
ekosystémami na vývoj nových produktov 
a služieb, ktoré pomôžu Európanom 
prispôsobiť sa obmedzeniam spôsobeným 
zmenou klímy, čím sa posilní odolnosť 
miest a vidieckych území; žiada, aby sa 
tieto údaje sprístupňovali v bezplatnom, 
anonymizovanom, opätovne použiteľnom, 
podrobnom, spoľahlivom, trvalom, 
prístupnom a ľahko upraviteľnom 
formáte;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 92
Fredrick Federley, Billy Kelleher, Martin Hojsík, María Soraya Rodríguez Ramos, Nils 
Torvalds, Susana Solís Pérez, Catherine Chabaud

Návrh uznesenia
Odsek 1 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1a. pripomína, že je dôležité zabrániť 
stratám a škodám spojeným so zmenou 
klímy, minimalizovať a riešiť ich, ako sa 
stanovuje v článku 8 Parížskej dohody; 
uznáva, že je potrebné ďalej rozvíjať 
opatrenia na riešenie strát a škôd;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 93
Petros Kokkalis

Návrh uznesenia
Odsek 1 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1a. domnieva sa, že kľúčovým 
aspektom dlhodobej celosvetovej reakcie 
na zmenu klímy je adaptácia; preto by 
členské štáty a Únia mali zvýšiť svoju 
adaptačnú schopnosť, posilniť svoju 
odolnosť a znížiť mieru zraniteľnosti 
proti zmene klímy, ako sa stanovuje v 
článku 7 Parížskej dohody, a takisto 
maximalizovať vzájomné prínosy 
s ďalšími environmentálnymi politikami a 
právnymi predpismi; domnieva sa tiež, že 
členské štáty by mali prijať komplexné 
vnútroštátne adaptačné stratégie a plány a 
začleniť ich do svojich vnútroštátnych 
právnych predpisov a že Komisia by mala 
pomáhať pri monitorovaní pokroku pri 
adaptácii prostredníctvom vypracovania 
ukazovateľov;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 94
Esther de Lange

Návrh uznesenia
Odsek 1 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1a. uznáva, že mestá a regióny EÚ už 
čelia rozsiahlym, nepriaznivým vplyvom 
zmeny klímy, ako sú extrémne dažde, 
povodne a suchá, a že tieto javy 
predstavujú environmentálne, 
hospodárske a bezpečnostné riziká pre 
miestne komunity a podniky; domnieva 
sa, že v nadchádzajúcej stratégii by mala 
zohľadniť táto naliehavá potreba a v tejto 
súvislosti by sa v nej mali navrhnúť 
vhodné opatrenia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 95
Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, Fredrick Federley, María Soraya Rodríguez Ramos

Návrh uznesenia
Odsek 1 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1a. navrhuje, aby reaktívny charakter 
Fondu solidarity Európskej únie dopĺňala 
proaktívna plánovaná adaptácia na 
zmenu klímy, čím sa zníži zraniteľnosť 
územia EÚ a jej obyvateľov zvýšením 
adaptačnej schopnosti a znížením jeho 
citlivosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 96
Simona Baldassarre
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Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. vyzýva na opätovné zameranie sa 
na adaptáciu; víta preto, že Komisia 
predloží novú stratégiu, a považuje ju za 
príležitosť ukázať celosvetové vedúce 
postavenie EÚ v oblasti adaptácie; 
domnieva sa, že nová stratégia by mala 
byť neoddeliteľnou súčasťou európskej 
zelenej dohody s cieľom vybudovať 
odolnú Európu s vysokou adaptačnou 
schopnosťou, ktorá by umožnila 
radikálnu transformáciu, pokiaľ ide o 
podporu hospodárskeho rastu, 
zabezpečenie vodných zdrojov a 
potravinovú bezpečnosť, prechod na čisté 
zdroje energie a zabezpečenie klímy a 
sociálnej spravodlivosti;

2. vyzýva na zameranie sa na 
adaptáciu na zmenu klímy; berie na 
vedomie, že Komisia predloží novú 
stratégiu, a považuje ju za príležitosť 
zaviesť prvky realizmu a racionality do 
politiky v oblasti európskej zelenej dohody; 
zdôrazňuje, že európska zelená dohoda 
bude úspešná, len ak sa zlepší 
hospodársky rast a blahobyt celého 
obyvateľstva v každom členskom štáte;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 97
Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Joëlle Mélin

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. vyzýva na opätovné zameranie sa 
na adaptáciu; víta preto, že Komisia 
predloží novú stratégiu, a považuje ju za 
príležitosť ukázať celosvetové vedúce 
postavenie EÚ v oblasti adaptácie; 
domnieva sa, že nová stratégia by mala 
byť neoddeliteľnou súčasťou európskej 
zelenej dohody s cieľom vybudovať 
odolnú Európu s vysokou adaptačnou 
schopnosťou, ktorá by umožnila 
radikálnu transformáciu, pokiaľ ide o 
podporu hospodárskeho rastu, 
zabezpečenie vodných zdrojov a 
potravinovú bezpečnosť, prechod na čisté 
zdroje energie a zabezpečenie klímy a 

2. vyzýva na to, aby sa venovala 
pozornosť téme adaptácie, ako aj 
hospodárskeho oživenia a rastu, 
zabezpečenia vodných zdrojov a 
potravinovej bezpečnosti, prechodu na 
nízkouhlíkové zdroje energie a dôsledkov 
na jednej strane svetového populačného 
rastu a na druhej strane extrémnych 
klimatických javov na medzinárodné 
migračné pohyby; konštatuje, že Komisia 
predkladá novú stratégiu;
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sociálnej spravodlivosti;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 98
Pär Holmgren

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. vyzýva na opätovné zameranie sa 
na adaptáciu; víta preto, že Komisia 
predloží novú stratégiu, a považuje ju za 
príležitosť ukázať celosvetové vedúce 
postavenie EÚ v oblasti adaptácie; 
domnieva sa, že nová stratégia by mala byť 
neoddeliteľnou súčasťou európskej zelenej 
dohody s cieľom vybudovať odolnú 
Európu s vysokou adaptačnou 
schopnosťou, ktorá by umožnila radikálnu 
transformáciu, pokiaľ ide o podporu 
hospodárskeho rastu, zabezpečenie 
vodných zdrojov a potravinovú 
bezpečnosť, prechod na čisté zdroje 
energie a zabezpečenie klímy a sociálnej 
spravodlivosti;

2. vyzýva na opätovné zameranie sa 
na adaptáciu; víta preto, že Komisia 
predloží novú stratégiu, považuje ju za 
príležitosť ukázať celosvetové vedúce 
postavenie EÚ v oblasti adaptácie, preto 
trvá na tom, aby sa to udialo bez ďalšieho 
odkladu; domnieva sa, že nová stratégia by 
mala byť neoddeliteľnou súčasťou 
európskej zelenej dohody s cieľom 
vybudovať odolnú Európu s vysokou 
adaptačnou schopnosťou, ktorá by 
umožnila radikálnu ekologickú 
transformáciu jej hospodárskeho modelu, 
zabezpečenie vodných zdrojov a 
potravinovú bezpečnosť, prechod na 
obnoviteľné zdroje energie a zabezpečenie 
klímy a sociálnej spravodlivosti, a vyvinúť 
riešenia na adaptáciu na zmenu klímy a 
jej zmiernenie, ktoré budú prínosom aj 
pre biodiverzitu, kvalitu ovzdušia, vody a 
pôdy, ako aj pre ľudské zdravie a 
blahobyt;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 99
Fredrick Federley, Billy Kelleher, Martin Hojsík, María Soraya Rodríguez Ramos, Nils 
Torvalds, Susana Solís Pérez, Catherine Chabaud, Nicolae Ştefănuță

Návrh uznesenia
Odsek 2
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. vyzýva na opätovné zameranie sa 
na adaptáciu; víta preto, že Komisia 
predloží novú stratégiu, a považuje ju za 
príležitosť ukázať celosvetové vedúce 
postavenie EÚ v oblasti adaptácie; 
domnieva sa, že nová stratégia by mala byť 
neoddeliteľnou súčasťou európskej zelenej 
dohody s cieľom vybudovať odolnú 
Európu s vysokou adaptačnou 
schopnosťou, ktorá by umožnila radikálnu 
transformáciu, pokiaľ ide o podporu 
hospodárskeho rastu, zabezpečenie 
vodných zdrojov a potravinovú 
bezpečnosť, prechod na čisté zdroje 
energie a zabezpečenie klímy a sociálnej 
spravodlivosti;

2. vyzýva na opätovné a posilnené 
zameranie sa na adaptáciu; víta preto, že 
Komisia predloží novú stratégiu, a 
považuje ju za príležitosť ukázať 
celosvetové vedúce postavenie EÚ v 
oblasti adaptácie; domnieva sa, že nová 
stratégia by mala byť neoddeliteľnou 
súčasťou európskej zelenej dohody s 
cieľom vybudovať odolnú Európu 
prostredníctvom vytvorenia a udržiavania 
systémov s vysokou adaptačnou a 
reakčnou schopnosťou v rýchlo sa 
meniacej klíme prostredníctvom podpory 
hospodárskeho rozvoja, zabezpečenia 
kvality života a zdravia, zabezpečenia 
vodných zdrojov a potravinovej 
bezpečnosti, prechodu na čisté zdroje 
energie a zabezpečenia klímy a sociálnej 
spravodlivosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 100
Alexandr Vondra

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. vyzýva na opätovné zameranie sa 
na adaptáciu; víta preto, že Komisia 
predloží novú stratégiu, a považuje ju za 
príležitosť ukázať celosvetové vedúce 
postavenie EÚ v oblasti adaptácie; 
domnieva sa, že nová stratégia by mala byť 
neoddeliteľnou súčasťou európskej 
zelenej dohody s cieľom vybudovať 
odolnú Európu s vysokou adaptačnou 
schopnosťou, ktorá by umožnila radikálnu 
transformáciu, pokiaľ ide o podporu 
hospodárskeho rastu, zabezpečenie 
vodných zdrojov a potravinovú 
bezpečnosť, prechod na čisté zdroje 

2. vyzýva na opätovné zameranie sa 
na adaptáciu; víta preto, že Komisia 
predloží novú stratégiu, a považuje ju za 
príležitosť ukázať celosvetové vedúce 
postavenie EÚ v oblasti adaptácie; 
domnieva sa, že nová stratégia by mala 
prispieť k vybudovaniu odolnej Európy s 
vysokou adaptačnou schopnosťou, ktorá by 
umožnila pokračovať v hospodárskom 
raste, zabezpečiť vodné zdroje a 
potravinovú bezpečnosť a uľahčiť 
zvýšenie používania všetkých 
nízkouhlíkových a bezuhlíkových zdrojov 
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energie a zabezpečenie klímy a sociálnej 
spravodlivosti;

energie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 101
Lídia Pereira, Roberta Metsola, Ljudmila Novak, Edina Tóth, Inese Vaidere, 
Christophe Hansen, Dolors Montserrat, Sirpa Pietikäinen, Pernille Weiss, Peter Liese

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. vyzýva na opätovné zameranie sa 
na adaptáciu; víta preto, že Komisia 
predloží novú stratégiu, a považuje ju za 
príležitosť ukázať celosvetové vedúce 
postavenie EÚ v oblasti adaptácie; 
domnieva sa, že nová stratégia by mala byť 
neoddeliteľnou súčasťou európskej zelenej 
dohody s cieľom vybudovať odolnú 
Európu s vysokou adaptačnou 
schopnosťou, ktorá by umožnila radikálnu 
transformáciu, pokiaľ ide o podporu 
hospodárskeho rastu, zabezpečenie 
vodných zdrojov a potravinovú 
bezpečnosť, prechod na čisté zdroje 
energie a zabezpečenie klímy a sociálnej 
spravodlivosti;

2. vyzýva na opätovné zameranie sa 
na adaptáciu; víta preto, že Komisia 
predloží novú stratégiu, a považuje ju za 
príležitosť ukázať celosvetové vedúce 
postavenie EÚ pri budovaní globálnej 
odolnosti proti zmene klímy 
prostredníctvom zvýšeného financovania, 
ako aj podpory jej vedy, služieb a 
technológií a postupov na adaptáciu; 
domnieva sa, že nová stratégia by mala byť 
neoddeliteľnou súčasťou európskej zelenej 
dohody s cieľom vybudovať odolnú 
Európu s vysokou adaptačnou 
schopnosťou, ktorá by umožnila radikálnu 
transformáciu, pokiaľ ide o podporu 
hospodárskeho rastu, zabezpečenie 
vodných zdrojov a potravinovú 
bezpečnosť, prechod na čisté zdroje 
energie a zabezpečenie klímy a sociálnej 
spravodlivosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 102
Catherine Chabaud, Fredrick Federley, Martin Hojsík

Návrh uznesenia
Odsek 2
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. vyzýva na opätovné zameranie sa 
na adaptáciu; víta preto, že Komisia 
predloží novú stratégiu, a považuje ju za 
príležitosť ukázať celosvetové vedúce 
postavenie EÚ v oblasti adaptácie; 
domnieva sa, že nová stratégia by mala byť 
neoddeliteľnou súčasťou európskej zelenej 
dohody s cieľom vybudovať odolnú 
Európu s vysokou adaptačnou 
schopnosťou, ktorá by umožnila radikálnu 
transformáciu, pokiaľ ide o podporu 
hospodárskeho rastu, zabezpečenie 
vodných zdrojov a potravinovú 
bezpečnosť, prechod na čisté zdroje 
energie a zabezpečenie klímy a sociálnej 
spravodlivosti;

2. vyzýva na opätovné zameranie sa 
na adaptáciu; víta preto, že Komisia 
predloží novú stratégiu, a považuje ju za 
príležitosť ukázať celosvetové vedúce 
postavenie EÚ v oblasti adaptácie; 
domnieva sa, že nová stratégia by mala byť 
neoddeliteľnou súčasťou európskej zelenej 
dohody s cieľom vybudovať odolnú 
Európu s vysokou adaptačnou 
schopnosťou, ktorá by umožnila radikálnu 
transformáciu, pokiaľ ide o podporu 
hospodárskeho rastu, prostredníctvom 
riešení blízkych prírode, ktoré sú 
spravidla menej nákladné a 
udržateľnejšie a môžu prispieť k 
vytvoreniu nových pracovných miest, 
zabezpečenie vodných zdrojov a 
potravinovú bezpečnosť, prechod na čisté 
zdroje energie a zabezpečenie klímy a 
sociálnej spravodlivosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 103
Sara Cerdas

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. vyzýva na opätovné zameranie sa 
na adaptáciu; víta preto, že Komisia 
predloží novú stratégiu, a považuje ju za 
príležitosť ukázať celosvetové vedúce 
postavenie EÚ v oblasti adaptácie; 
domnieva sa, že nová stratégia by mala byť 
neoddeliteľnou súčasťou európskej zelenej 
dohody s cieľom vybudovať odolnú 
Európu s vysokou adaptačnou 
schopnosťou, ktorá by umožnila radikálnu 
transformáciu, pokiaľ ide o podporu 
hospodárskeho rastu, zabezpečenie 
vodných zdrojov a potravinovú 

2. vyzýva na opätovné zameranie sa 
na adaptáciu; víta preto, že Komisia 
predloží novú stratégiu, a považuje ju za 
príležitosť ukázať celosvetové vedúce 
postavenie EÚ v oblasti adaptácie; 
domnieva sa, že nová stratégia by mala byť 
neoddeliteľnou súčasťou európskej zelenej 
dohody s cieľom vybudovať odolnú 
Európu s vysokou adaptačnou 
schopnosťou, ktorá by umožnila radikálnu 
transformáciu, pokiaľ ide o podporu 
udržateľného a zeleného hospodárskeho 
rastu, zabezpečenie vodných zdrojov a 
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bezpečnosť, prechod na čisté zdroje 
energie a zabezpečenie klímy a sociálnej 
spravodlivosti;

potravinovú bezpečnosť, rešpektovanie a 
ochranu biodiverzity, prechod na čisté 
zdroje energie a zabezpečenie klímy a 
sociálnej spravodlivosti;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 104
Nicolae Ştefănuță

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. vyzýva na opätovné zameranie sa 
na adaptáciu; víta preto, že Komisia 
predloží novú stratégiu, a považuje ju za 
príležitosť ukázať celosvetové vedúce 
postavenie EÚ v oblasti adaptácie; 
domnieva sa, že nová stratégia by mala byť 
neoddeliteľnou súčasťou európskej zelenej 
dohody s cieľom vybudovať odolnú 
Európu s vysokou adaptačnou 
schopnosťou, ktorá by umožnila radikálnu 
transformáciu, pokiaľ ide o podporu 
hospodárskeho rastu, zabezpečenie 
vodných zdrojov a potravinovú 
bezpečnosť, prechod na čisté zdroje 
energie a zabezpečenie klímy a sociálnej 
spravodlivosti;

2. vyzýva na opätovné zameranie sa 
na adaptáciu; víta preto, že Komisia 
predloží novú stratégiu, a považuje ju za 
príležitosť ukázať celosvetové vedúce 
postavenie EÚ v oblasti adaptácie; 
domnieva sa, že nová stratégia by mala byť 
neoddeliteľnou súčasťou európskej zelenej 
dohody a záväzkov EÚ v rámci Parížskej 
dohody s cieľom vybudovať odolnú 
Európu s vysokou adaptačnou 
schopnosťou, ktorá by umožnila radikálnu 
transformáciu, pokiaľ ide o podporu 
hospodárskeho rastu, zabezpečenie 
vodných zdrojov a potravinovú 
bezpečnosť, prechod na čisté zdroje 
energie a zabezpečenie klímy a sociálnej 
spravodlivosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 105
Petros Kokkalis

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. vyzýva na opätovné zameranie sa 
na adaptáciu; víta preto, že Komisia 

2. vyzýva na opätovné zameranie sa 
na adaptáciu; víta preto, že Komisia 
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predloží novú stratégiu, a považuje ju za 
príležitosť ukázať celosvetové vedúce 
postavenie EÚ v oblasti adaptácie; 
domnieva sa, že nová stratégia by mala byť 
neoddeliteľnou súčasťou európskej zelenej 
dohody s cieľom vybudovať odolnú 
Európu s vysokou adaptačnou 
schopnosťou, ktorá by umožnila radikálnu 
transformáciu, pokiaľ ide o podporu 
hospodárskeho rastu, zabezpečenie 
vodných zdrojov a potravinovú 
bezpečnosť, prechod na čisté zdroje 
energie a zabezpečenie klímy a sociálnej 
spravodlivosti;

predloží novú stratégiu, a považuje ju za 
príležitosť ukázať celosvetové vedúce 
postavenie EÚ v oblasti adaptácie; 
domnieva sa, že nová stratégia by mala byť 
neoddeliteľnou súčasťou európskej zelenej 
dohody s cieľom vybudovať odolnú 
Európu s vysokou adaptačnou 
schopnosťou, ktorá by umožnila radikálnu 
transformáciu, pokiaľ ide o podporu 
hospodárskeho rastu, zabezpečenie 
vodných zdrojov a potravinovú 
bezpečnosť, ochranu verejného zdravia, 
prechod na čisté zdroje energie a 
zabezpečenie klímy a sociálnej 
spravodlivosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 106
Radan Kanev

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. vyzýva na opätovné zameranie sa 
na adaptáciu; víta preto, že Komisia 
predloží novú stratégiu, a považuje ju za 
príležitosť ukázať celosvetové vedúce 
postavenie EÚ v oblasti adaptácie; 
domnieva sa, že nová stratégia by mala byť 
neoddeliteľnou súčasťou európskej zelenej 
dohody s cieľom vybudovať odolnú 
Európu s vysokou adaptačnou 
schopnosťou, ktorá by umožnila radikálnu 
transformáciu, pokiaľ ide o podporu 
hospodárskeho rastu, zabezpečenie 
vodných zdrojov a potravinovú 
bezpečnosť, prechod na čisté zdroje 
energie a zabezpečenie klímy a sociálnej 
spravodlivosti;

2. vyzýva na opätovné zameranie sa 
na adaptáciu; víta preto, že Komisia 
predloží novú stratégiu, a považuje ju za 
príležitosť ukázať celosvetové vedúce 
postavenie EÚ v oblasti adaptácie; 
domnieva sa, že nová stratégia by mala byť 
neoddeliteľnou súčasťou európskej zelenej 
dohody s cieľom vybudovať odolnú 
Európu s vysokou adaptačnou 
schopnosťou, ktorá by umožnila radikálnu 
transformáciu, pokiaľ ide o podporu 
hospodárskeho rastu, zabezpečenie 
vodných zdrojov a potravinovú 
bezpečnosť, prechod na čisté zdroje 
energie a zabezpečenie klímy, sociálnej 
spravodlivosti a ľudského zdravia;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 107
Pernille Weiss

Návrh uznesenia
Odsek 2 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2a. vyzýva Komisiu, aby identifikovala, 
uznala a využila „prvých aktérov“ 
v oblasti dekarbonizácie ako kľúčové 
vzory v záujme dosiahnutia klimatickej 
neutrality v roku 2050; naliehavo vyzýva 
Komisiu, aby pri prijímaní nových 
legislatívnych návrhov týkajúcich sa 
Európskej zelenej dohody zohľadnila 
iniciatívy, ktoré už vykonali „prví aktéri“ 
a ktoré súvisia s dekarbonizáciou a 
energetickou efektívnosťou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 108
Petros Kokkalis

Návrh uznesenia
Odsek 2 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2a. domnieva sa, že nepriaznivé 
účinky zmeny klímy môžu potenciálne 
prekročiť adaptačné schopnosti členských 
štátov; zastáva preto názor, že členské 
štáty a Únia by mali spolupracovať s 
cieľom zabrániť stratám a škodám, 
minimalizovať a riešiť ich, ako sa 
stanovuje v článku 8 Parížskej dohody, a 
to aj prostredníctvom varšavského 
medzinárodného mechanizmu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 109
César Luena, Nicolás González Casares, Javi López, Cristina Maestre Martín De 
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Almagro

Návrh uznesenia
Odsek 2 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2a. zdôrazňuje, že je potrebné, aby 
členské štáty zlepšili cezhraničnú 
spoluprácu a koordináciu v oblasti 
adaptácie na zmenu klímy, najmä 
zameraním sa na medzinárodné povodia 
riek;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 110
Petros Kokkalis

Návrh uznesenia
Odsek 2 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2a. víta uznanie adaptácie na zmenu 
klímy za kľúčovú zložku politiky v oblasti 
klímy a jej posilneného režimu riadenia v 
európskom klimatickom predpise;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 111
César Luena, Nicolás González Casares, Cristina Maestre Martín De Almagro, Javi 
López

Návrh uznesenia
Odsek 2 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2b. pripomína, že zmena klímy má 
vplyv nielen na množstvo vody, ale aj na 
jej kvalitu, keďže nižší tok vo vodných 
útvaroch znamená menšie riedenie 
škodlivých látok, ktoré sú hrozbou pre 
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biodiverzitu, ľudské zdravie a zásobovanie 
pitnou vodou; v tejto súvislosti vyzýva na 
silné prepojenie medzi nadchádzajúcim 
akčným plánom nulového znečistenia 
vody, ovzdušia a pôdy a novou stratégiou 
EÚ pre adaptáciu na zmenu klímy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 112
Fredrick Federley, Billy Kelleher, Martin Hojsík, María Soraya Rodríguez Ramos, Nils 
Torvalds, Susana Solís Pérez, Catherine Chabaud, Nicolae Ştefănuță

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. víta hodnotenie súčasnej stratégie 
EÚ pre adaptáciu na zmenu klímy z 
novembra 2018, ktoré vypracovala 
Komisia, a berie na vedomie jeho záver, že 
rozsiahle ciele stratégie neboli úplne 
splnené, ale pokrok sa dosiahol vo 
všetkých jej jednotlivých opatreniach;

3. víta hodnotenie súčasnej stratégie 
EÚ pre adaptáciu na zmenu klímy z 
novembra 2018, ktoré vypracovala 
Komisia, a berie na vedomie jeho záver, že 
rozsiahle ciele stratégie neboli úplne 
splnené, ale pokrok sa dosiahol vo 
všetkých jej jednotlivých opatreniach; v 
tejto súvislosti sa domnieva, že ciele 
stanovené v novej stratégii musia byť 
ambicióznejšie, aby bola Európa 
pripravená na predpokladané nepriaznivé 
účinky zmeny klímy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 113
Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Joëlle Mélin

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. víta hodnotenie súčasnej stratégie 
EÚ pre adaptáciu na zmenu klímy z 
novembra 2018, ktoré vypracovala 
Komisia, a berie na vedomie jeho záver, že 

3. berie na vedomie hodnotenie 
súčasnej stratégie EÚ pre adaptáciu na 
zmenu klímy z novembra 2018, ktoré 
vypracovala Komisia, a berie na vedomie 
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rozsiahle ciele stratégie neboli úplne 
splnené, ale pokrok sa dosiahol vo 
všetkých jej jednotlivých opatreniach;

jeho záver, že rozsiahle ciele stratégie 
neboli úplne splnené, ale pokrok sa 
dosiahol vo všetkých jej jednotlivých 
opatreniach;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 114
Fredrick Federley, Billy Kelleher, Martin Hojsík, María Soraya Rodríguez Ramos, Nils 
Torvalds, Susana Solís Pérez, Catherine Chabaud

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. poznamenáva, že by sa mohlo 
urobiť viac pre začlenenie adaptácie do 
infraštruktúry, a vyzýva na účinnú úpravu 
verejnej infraštruktúry a iných investícií z 
hľadiska klímy;

4. uznáva, že by sa mali prijať 
adaptačné opatrenia v oblasti kritickej 
infraštruktúry, najmä v zraniteľných 
odvetviach, ako je doprava a energetika, a 
to prostredníctvom investícií do novej 
odolnej infraštruktúry aj do ochrany 
existujúcej infraštruktúry; vyzýva na 
účinnú úpravu všetkých príslušných 
opatrení a projektov z hľadiska klímy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 115
Lídia Pereira, Roberta Metsola, Ljudmila Novak, Christophe Hansen, Dolors 
Montserrat, Sirpa Pietikäinen, Pernille Weiss, Peter Liese

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. poznamenáva, že by sa mohlo 
urobiť viac pre začlenenie adaptácie do 
infraštruktúry, a vyzýva na účinnú úpravu 
verejnej infraštruktúry a iných investícií z 
hľadiska klímy;

4. vyzýva na začlenenie adaptácie na 
zmenu klímy do novej a existujúcej 
infraštruktúry vo všetkých odvetviach, a 
vyzýva na účinnú úpravu všetkých 
infraštruktúr a iných investícií z hľadiska 
klímy; vyzýva na reformu technických 
noriem a postupov v celej EÚ s cieľom 
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začleniť fyzické klimatické riziká;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 116
Pascal Canfin

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. poznamenáva, že by sa mohlo 
urobiť viac pre začlenenie adaptácie do 
infraštruktúry, a vyzýva na účinnú úpravu 
verejnej infraštruktúry a iných investícií z 
hľadiska klímy;

4. vyzýva na začlenenie adaptácie na 
zmenu klímy do novej a existujúcej 
infraštruktúry vo všetkých odvetviach, a 
vyzýva na účinnú úpravu všetkej verejnej 
infraštruktúry a iných investícií z hľadiska 
klímy; vyzýva na reformu technických 
noriem a postupov v celej EÚ s cieľom 
začleniť fyzické klimatické riziká; vyzýva 
Komisiu, aby požiadala príjemcov svojich 
finančných nástrojov v odvetviach s 
vysokými emisiami vrátane projektov 
podporovaných Európskou investičnou 
bankou, aby vykonali záťažový test 
adaptácie na zmenu klímy s cieľom zistiť, 
či sú alebo nie sú oprávnení na finančný 
nástroj Únie; naliehavo vyzýva Komisiu, 
aby do Stratégie EÚ pre adaptáciu na 
zmenu klímy zahrnula usmernenia pre 
týchto príjemcov o tom, ako zosúladiť ich 
investičné projekty s požiadavkami na 
adaptáciu na zmenu klímy, a to s využitím 
kritérií stanovených v nariadení (EÚ) 
2020/852 o vytvorení rámca na uľahčenie 
udržateľných investícií a o zmene 
nariadenia (EÚ) 2019/2088;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 117
Pär Holmgren

Návrh uznesenia
Odsek 4
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. poznamenáva, že by sa mohlo 
urobiť viac pre začlenenie adaptácie do 
infraštruktúry, a vyzýva na účinnú úpravu 
verejnej infraštruktúry a iných investícií z 
hľadiska klímy;

4. poznamenáva, že by sa musí urobiť 
viac pre začlenenie adaptácie do 
infraštruktúry a územného plánovania, a 
vyzýva na účinnú úpravu verejnej 
infraštruktúry a iných investícií z hľadiska 
klímy; naliehavo vyzýva Komisiu, aby 
prijala požiadavky na povinné úpravy z 
hľadiska klímy pre všetky projekty a 
investície v oblasti infraštruktúry 
financované z prostriedkov EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 118
César Luena, Nicolás González Casares, Javi López, Cristina Maestre Martín De 
Almagro

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. poznamenáva, že by sa mohlo 
urobiť viac pre začlenenie adaptácie do 
infraštruktúry, a vyzýva na účinnú úpravu 
verejnej infraštruktúry a iných investícií z 
hľadiska klímy;

4. poznamenáva, že by sa malo urobiť 
viac pre začlenenie adaptácie do 
infraštruktúry a územného plánovania, a 
vyzýva na účinnú úpravu verejnej 
infraštruktúry, územného plánovania, 
budov a iných investícií z hľadiska klímy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 119
Esther de Lange

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. poznamenáva, že by sa mohlo 
urobiť viac pre začlenenie adaptácie do 
infraštruktúry, a vyzýva na účinnú úpravu 

4. poznamenáva, že by sa malo urobiť 
viac pre začlenenie adaptácie do 
infraštruktúry a územného plánovania, a 



PE657.317v01-00 56/162 AM\1213125SK.docx

SK

verejnej infraštruktúry a iných investícií z 
hľadiska klímy;

vyzýva na účinnú úpravu verejnej 
infraštruktúry, územného plánovania, 
budov a iných investícií z hľadiska klímy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 120
María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. poznamenáva, že by sa mohlo 
urobiť viac pre začlenenie adaptácie do 
infraštruktúry, a vyzýva na účinnú úpravu 
verejnej infraštruktúry a iných investícií z 
hľadiska klímy;

4. poznamenáva, že by sa mohlo 
urobiť viac pre začlenenie adaptácie do 
infraštruktúry, a vyzýva na účinnú úpravu 
verejnej infraštruktúry a iných investícií z 
hľadiska klímy, najmä prostredníctvom 
predbežného preskúmania s cieľom 
posúdiť schopnosť projektov vyrovnať sa 
so strednodobými a dlhodobými vplyvmi 
na klímu v rôznych scenároch globálneho 
rastu teploty, aby sa zabezpečilo efektívne 
vynakladanie finančných prostriedkov EÚ 
na dlhodobé projekty zlučiteľné s klímou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 121
Sirpa Pietikäinen

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. poznamenáva, že by sa mohlo 
urobiť viac pre začlenenie adaptácie do 
infraštruktúry, a vyzýva na účinnú úpravu 
verejnej infraštruktúry a iných investícií z 
hľadiska klímy;

4. poznamenáva, že by sa mohlo 
urobiť viac pre začlenenie adaptácie do 
infraštruktúry, a vyzýva na účinnú úpravu 
verejnej infraštruktúry a iných investícií z 
hľadiska klímy vrátane dodržiavania 
nariadenia (EÚ) 2020/852 o vytvorení 
rámca na uľahčenie udržateľných 
investícií a o zmene nariadenia (EÚ) 
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2019/2088 a zásady „výrazne nenarušiť“;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 122
Christophe Hansen

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. poznamenáva, že by sa mohlo 
urobiť viac pre začlenenie adaptácie do 
infraštruktúry, a vyzýva na účinnú úpravu 
verejnej infraštruktúry a iných investícií z 
hľadiska klímy;

4. poznamenáva, že by sa mohlo 
urobiť viac pre začlenenie adaptácie do 
infraštruktúry, a vyzýva na účinnú úpravu 
verejnej infraštruktúry a iných investícií z 
hľadiska klímy v súlade s nariadením EÚ 
o taxonómii;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 123
Tudor Ciuhodaru

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. poznamenáva, že by sa mohlo 
urobiť viac pre začlenenie adaptácie do 
infraštruktúry, a vyzýva na účinnú úpravu 
verejnej infraštruktúry a iných investícií z 
hľadiska klímy;

4. poznamenáva, že na európskej, 
miestnej, regionálnej a cezhraničnej 
úrovni by sa mohlo urobiť viac pre 
začlenenie adaptácie do infraštruktúry, a 
vyzýva na účinnú úpravu verejnej 
infraštruktúry a iných investícií z hľadiska 
klímy;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 124
Hermann Tertsch
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Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. poznamenáva, že by sa mohlo 
urobiť viac pre začlenenie adaptácie do 
infraštruktúry, a vyzýva na účinnú úpravu 
verejnej infraštruktúry a iných investícií z 
hľadiska klímy;

4. poznamenáva, že by sa mohlo 
urobiť viac pre začlenenie adaptácie do 
infraštruktúry a územného plánovania, a 
vyzýva na účinnú úpravu verejnej 
infraštruktúry a iných investícií z hľadiska 
klímy;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 125
Catherine Chabaud, Fredrick Federley, Martin Hojsík

Návrh uznesenia
Odsek 4 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4a. keďže zelená infraštruktúra 
prispieva k adaptácii na zmenu klímy 
prostredníctvom ochrany prírodného 
kapitálu, ochrany prirodzených biotopov a 
druhov, dobrého ekologickému stavu a 
správy vôd a bezpečnosti potravín;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 126
Simona Baldassarre

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
v stratégii z roku 2013 sa náležite nerieši 
naliehavosť vykonávania adaptačných 
opatrení; vyzýva na posilnenie riadenia 
novej stratégie, častejší proces 
preskúmania a jasné ciele a ukazovatele 

5. požaduje novú stratégiu, ktorá by 
spájala jasné ciele s procesom častého 
preskúmania a s jednoduchými 
ukazovateľmi schopnými merať pokrok 
pri vykonávaní procesu adaptácie na 
zmenu klímy;
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na meranie pokroku pri jeho vykonávaní;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 127
Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Joëlle Mélin

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
v stratégii z roku 2013 sa náležite nerieši 
naliehavosť vykonávania adaptačných 
opatrení; vyzýva na posilnenie riadenia 
novej stratégie, častejší proces 
preskúmania a jasné ciele a ukazovatele 
na meranie pokroku pri jeho vykonávaní;

5. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
v stratégii z roku 2013 sa náležite nerieši 
záujem na vykonávaní adaptačných 
opatrení; vyzýva, aby sa stanovili a 
pravidelne aktualizovali jasné a realistické 
ciele a ukazovatele na meranie pokroku;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 128
Fredrick Federley, Billy Kelleher, Martin Hojsík, María Soraya Rodríguez Ramos, Nils 
Torvalds, Susana Solís Pérez, Catherine Chabaud

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
v stratégii z roku 2013 sa náležite nerieši 
naliehavosť vykonávania adaptačných 
opatrení; vyzýva na posilnenie riadenia 
novej stratégie, častejší proces 
preskúmania a jasné ciele a ukazovatele 
na meranie pokroku pri jeho vykonávaní;

5. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
v stratégii z roku 2013 sa náležite nerieši 
naliehavosť vykonávania adaptačných 
opatrení; vyzýva na posilnenie riadenia 
novej stratégie zahŕňajúcej jasné ciele a 
ukazovatele; uznáva, že v bezprecedentne 
meniacom sa svete je potrebné opatrenia a 
plány neustále aktualizovať; vyzýva preto 
Komisiu, aby pravidelne prehodnocovala 
a aktualizovala novú stratégiu v súlade s 
príslušnými ustanoveniami európskeho 
klimatického predpisu;

Or. en



PE657.317v01-00 60/162 AM\1213125SK.docx

SK

Pozmeňujúci návrh 129
Petros Kokkalis

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
v stratégii z roku 2013 sa náležite nerieši 
naliehavosť vykonávania adaptačných 
opatrení; vyzýva na posilnenie riadenia 
novej stratégie, častejší proces 
preskúmania a jasné ciele a ukazovatele 
na meranie pokroku pri jeho vykonávaní;

5. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
v stratégii z roku 2013 sa náležite nerieši 
naliehavosť vykonávania adaptačných 
opatrení; vyzýva na posilnenie riadenia 
novej stratégie prostredníctvom právne 
záväzných, kvantifikovateľných cieľov 
pre každý členský štát, konkrétny proces 
preskúmania a monitorovania ich 
vykonávania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 130
Lídia Pereira, Roberta Metsola, Ljudmila Novak, Edina Tóth, Christophe Hansen, 
Dolors Montserrat, Sirpa Pietikäinen, Pernille Weiss, Peter Liese

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
v stratégii z roku 2013 sa náležite nerieši 
naliehavosť vykonávania adaptačných 
opatrení; vyzýva na posilnenie riadenia 
novej stratégie, častejší proces 
preskúmania a jasné ciele a ukazovatele na 
meranie pokroku pri jeho vykonávaní;

5. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
v stratégii z roku 2013 sa náležite nerieši 
naliehavosť vykonávania adaptačných 
opatrení; vyzýva na posilnenie riadenia 
novej stratégie, určenie prioritných oblastí 
a investičných potrieb, častejší proces 
preskúmania s jasnými cieľmi a riadnym 
posúdením a ukazovatele založené na 
najnovších vedeckých poznatkoch na 
meranie pokroku pri jeho vykonávaní;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 131
Pär Holmgren

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
v stratégii z roku 2013 sa náležite nerieši 
naliehavosť vykonávania adaptačných 
opatrení; vyzýva na posilnenie riadenia 
novej stratégie, častejší proces 
preskúmania a jasné ciele a ukazovatele na 
meranie pokroku pri jeho vykonávaní;

5. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
v stratégii z roku 2013 sa náležite nerieši 
naliehavosť vykonávania adaptačných 
opatrení; vyzýva na posilnenie riadenia 
novej stratégie, častejší proces 
preskúmania a jasné a záväzné ciele a 
zámery založené na najnovších 
dostupných vedeckých dôkazoch, a 
ukazovatele na meranie pokroku pri jeho 
vykonávaní;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 132
María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
v stratégii z roku 2013 sa náležite nerieši 
naliehavosť vykonávania adaptačných 
opatrení; vyzýva na posilnenie riadenia 
novej stratégie, častejší proces 
preskúmania a jasné ciele a ukazovatele na 
meranie pokroku pri jeho vykonávaní;

5. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
v stratégii z roku 2013 sa náležite nerieši 
naliehavosť vykonávania adaptačných 
opatrení; vyzýva na posilnenie riadenia 
novej stratégie, častejší proces 
preskúmania a jasné ciele a ukazovatele na 
meranie pokroku pri jeho vykonávaní a na 
posúdenie miery, do akej investície EÚ 
prispievajú k zníženiu celkovej 
zraniteľnosti Únie proti zmene klímy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 133
Pascal Canfin
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Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
v stratégii z roku 2013 sa náležite nerieši 
naliehavosť vykonávania adaptačných 
opatrení; vyzýva na posilnenie riadenia 
novej stratégie, častejší proces 
preskúmania a jasné ciele a ukazovatele na 
meranie pokroku pri jeho vykonávaní;

5. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
v stratégii z roku 2013 sa náležite nerieši 
naliehavosť vykonávania adaptačných 
opatrení; vyzýva na posilnenie riadenia 
novej stratégie, identifikáciu prioritných 
oblastí a investičných potrieb, častejší 
proces preskúmania a jasné ciele a 
ukazovatele na meranie pokroku pri jeho 
vykonávaní;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 134
Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Joëlle Mélin

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. ďalej konštatuje, že pokrok bol 
slabší, než sa očakávalo, pokiaľ ide o 
počet miestnych adaptačných stratégií, a 
objavili sa rozdiely medzi členskými 
štátmi; vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, 
že napriek týmto rozdielom budú všetky 
regióny EÚ pripravené riešiť dôsledky 
zmeny klímy prostredníctvom adaptácie; v 
tejto súvislosti uznáva hodnotu Dohovoru 
primátorov a starostov, ktorý zvýšil 
spoluprácu v oblasti adaptácie na miestnej 
úrovni;

vypúšťa sa

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 135
Fredrick Federley, Billy Kelleher, Martin Hojsík, María Soraya Rodríguez Ramos, Nils 
Torvalds, Susana Solís Pérez, Catherine Chabaud, Nicolae Ştefănuță
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Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. ďalej konštatuje, že pokrok bol 
slabší, než sa očakávalo, pokiaľ ide o počet 
miestnych adaptačných stratégií, a objavili 
sa rozdiely medzi členskými štátmi; 
vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že 
napriek týmto rozdielom budú všetky 
regióny EÚ pripravené riešiť dôsledky 
zmeny klímy prostredníctvom adaptácie; v 
tejto súvislosti uznáva hodnotu Dohovoru 
primátorov a starostov, ktorý zvýšil 
spoluprácu v oblasti adaptácie na miestnej 
úrovni;

6. ďalej konštatuje, že pokrok bol 
slabší, než sa očakávalo, pokiaľ ide o počet 
miestnych a regionálnych adaptačných 
stratégií, a objavili sa rozdiely medzi 
členskými štátmi; nabáda členské štáty, 
aby motivovali regióny a pomáhali im pri 
vykonávaní plánov a opatrení na 
adaptáciu na zmenu klímy; vyzýva 
Komisiu, aby zabezpečila, že budú všetky 
regióny EÚ pripravené riešiť dôsledky 
zmeny klímy prostredníctvom adaptácie; v 
tejto súvislosti uznáva hodnotu Dohovoru 
primátorov a starostov, ktorý zvýšil 
spoluprácu v oblasti adaptácie na miestnej 
úrovni;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 136
Hermann Tertsch

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. ďalej konštatuje, že pokrok bol 
slabší, než sa očakávalo, pokiaľ ide o počet 
miestnych adaptačných stratégií, a objavili 
sa rozdiely medzi členskými štátmi; 
vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že 
napriek týmto rozdielom budú všetky 
regióny EÚ pripravené riešiť dôsledky 
zmeny klímy prostredníctvom adaptácie; v 
tejto súvislosti uznáva hodnotu Dohovoru 
primátorov a starostov, ktorý zvýšil 
spoluprácu v oblasti adaptácie na miestnej 
úrovni;

6. ďalej konštatuje, že pokrok bol 
slabší, než sa očakávalo, pokiaľ ide o počet 
miestnych adaptačných stratégií, a objavili 
sa rozdiely medzi členskými štátmi; 
vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že 
napriek týmto rozdielom budú všetky 
regióny EÚ pripravené riešiť dôsledky 
zmeny klímy prostredníctvom adaptácie; v 
tejto súvislosti uznáva hodnotu iniciatív 
európskych regiónov, ktoré zvýšili 
spoluprácu v oblasti adaptácie, 
poradenstva a výmeny osvedčených 
postupov;

Or. es
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Pozmeňujúci návrh 137
Alexandr Vondra

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. ďalej konštatuje, že pokrok bol 
slabší, než sa očakávalo, pokiaľ ide o počet 
miestnych adaptačných stratégií, a objavili 
sa rozdiely medzi členskými štátmi; 
vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že 
napriek týmto rozdielom budú všetky 
regióny EÚ pripravené riešiť dôsledky 
zmeny klímy prostredníctvom adaptácie; v 
tejto súvislosti uznáva hodnotu Dohovoru 
primátorov a starostov, ktorý zvýšil 
spoluprácu v oblasti adaptácie na miestnej 
úrovni;

6. ďalej konštatuje, že pokrok bol 
slabší, než sa očakávalo, pokiaľ ide o počet 
miestnych adaptačných stratégií, a objavili 
sa rozdiely medzi členskými štátmi; 
vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že 
napriek týmto rozdielom budú všetky 
regióny EÚ pripravené riešiť dôsledky 
zmeny klímy prostredníctvom adaptácie; 
domnieva sa preto, že je nevyhnutné, aby 
sa v novej stratégii v plnej miere 
zohľadňovali vnútroštátne a regionálne 
rozdiely namiesto toho, aby sa snažila 
ukladať rozhodnutia zhora nadol; v tejto 
súvislosti uznáva hodnotu Dohovoru 
primátorov a starostov, ktorý zvýšil 
spoluprácu v oblasti adaptácie na miestnej 
úrovni;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 138
Catherine Chabaud, Fredrick Federley

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. ďalej konštatuje, že pokrok bol 
slabší, než sa očakávalo, pokiaľ ide o počet 
miestnych adaptačných stratégií, a objavili 
sa rozdiely medzi členskými štátmi; 
vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že 
napriek týmto rozdielom budú všetky 
regióny EÚ pripravené riešiť dôsledky 
zmeny klímy prostredníctvom adaptácie; v 
tejto súvislosti uznáva hodnotu Dohovoru 

6. ďalej konštatuje, že pokrok bol 
slabší, než sa očakávalo, pokiaľ ide o počet 
miestnych adaptačných stratégií, a objavili 
sa rozdiely medzi členskými štátmi; 
zdôrazňuje, že v adaptačných stratégiách 
by sa mali náležite zohľadňovať územné 
špecifiká a miestne znalosti; vyzýva 
Komisiu, aby zabezpečila, že napriek 
týmto rozdielom budú všetky regióny EÚ 
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primátorov a starostov, ktorý zvýšil 
spoluprácu v oblasti adaptácie na miestnej 
úrovni;

pripravené riešiť dôsledky zmeny klímy 
prostredníctvom adaptácie; v tejto 
súvislosti uznáva hodnotu Dohovoru 
primátorov a starostov, ktorý zvýšil 
spoluprácu v oblasti adaptácie na miestnej 
úrovni;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 139
Petros Kokkalis

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. ďalej konštatuje, že pokrok bol 
slabší, než sa očakávalo, pokiaľ ide o počet 
miestnych adaptačných stratégií, a objavili 
sa rozdiely medzi členskými štátmi; 
vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že 
napriek týmto rozdielom budú všetky 
regióny EÚ pripravené riešiť dôsledky 
zmeny klímy prostredníctvom adaptácie; v 
tejto súvislosti uznáva hodnotu Dohovoru 
primátorov a starostov, ktorý zvýšil 
spoluprácu v oblasti adaptácie na miestnej 
úrovni;

6. ďalej konštatuje, že pokrok bol 
slabší, než sa očakávalo, pokiaľ ide o počet 
miestnych adaptačných stratégií, a objavili 
sa rozdiely medzi členskými štátmi; 
vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že 
napriek týmto rozdielom budú všetky 
regióny EÚ pripravené riešiť dôsledky 
zmeny klímy prostredníctvom adaptácie; v 
tejto súvislosti uznáva hodnotu Dohovoru 
primátorov a starostov, ktorý zvýšil 
spoluprácu v oblasti adaptácie na miestnej 
úrovni, a nepretržitých vnútroštátnych 
viacúrovňových dialógov o klíme a 
energetike stanovených v nariadení o 
riadení energetickej únie a opatrení v 
oblasti klímy; požaduje, aby sa v 
Európskom klimatickom pakte posilnila 
úloha adaptácie na zmenu klímy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 140
Tudor Ciuhodaru

Návrh uznesenia
Odsek 6 a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6a. vyzýva Komisiu, aby zintenzívnila 
podporu v oblasti rozvoja a výmeny 
osvedčených postupov a nových poznatkov 
o zdravotných rizikách, ktoré predstavuje 
zmena klímy, zlepšila medziodvetvovú 
spoluprácu na účely posúdenia rizika a 
dohľadu a zvýšila informovanosť a 
kapacitu sektora zdravotníctva na 
miestnej a inej úrovni;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 141
Hermann Tertsch

Návrh uznesenia
Odsek 6 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6a. zdôrazňuje, že negatívny vplyv 
zmeny klímy na množstvo a kvalitu vody 
predstavuje hrozbu pre zdravie a 
biodiverzitu; s cieľom zabezpečiť 
dostatočné zásobovanie pitnou vodou 
žiada posilnenie koordinácie medzi 
budúcim akčným plánom nulového 
znečistenia ovzdušia, vody a pôdy a novou 
stratégiou EÚ pre adaptáciu;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 142
Pascal Canfin

Návrh uznesenia
Odsek 6 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6a. zdôrazňuje význam riadenia 
fyzických klimatických rizík a vyzýva na 
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začlenenie povinných posúdení rizík v 
oblasti klímy do Stratégie EÚ pre 
adaptáciu na zmenu klímy vrátane 
národných adaptačných plánov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 143
Lídia Pereira, Roberta Metsola, Ljudmila Novak, Christophe Hansen, Dolors 
Montserrat, Sirpa Pietikäinen, Pernille Weiss, Peter Liese

Návrh uznesenia
Odsek 6 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6a. zdôrazňuje význam riadenia 
fyzických klimatických rizík a vyzýva na 
začlenenie povinných posúdení rizík v 
oblasti klímy do Stratégie EÚ pre 
adaptáciu na zmenu klímy vrátane 
národných adaptačných plánov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 144
Pernille Weiss

Návrh uznesenia
Odsek 6 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6a. vyzýva Komisiu, aby podporovala 
členské štáty pri výmene a podpore 
poznatkov a najlepších postupov v oblasti 
rôznych snáh o adaptáciu na zmenu klímy 
v EÚ na regionálnej a miestnej úrovni;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 145
Hildegard Bentele
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Návrh uznesenia
Odsek 6 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6a. v tejto súvislosti žiada, aby verejné 
obstarávanie išlo príkladom, pokiaľ ide o 
materiály a služby, ktoré sú šetrné k 
životnému prostrediu;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 146
Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Joëlle Mélin

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. zdôrazňuje, že je dôležité ďalej 
podporovať adaptáciu na zmenu klímy v 
regiónoch a mestách v novej stratégii, 
napríklad prostredníctvom podpory 
legislatívnych rámcov, čo vyžaduje 
primerané adaptačné stratégie aj na 
týchto úrovniach;

7. zdôrazňuje, že je dôležité ďalej 
podporovať adaptáciu na zmenu klímy v 
regiónoch a mestách v novej stratégii;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 147
Catherine Chabaud, Fredrick Federley, Martin Hojsík

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. zdôrazňuje, že je dôležité ďalej 
podporovať adaptáciu na zmenu klímy v 
regiónoch a mestách v novej stratégii, 
napríklad prostredníctvom podpory 
legislatívnych rámcov, čo vyžaduje 
primerané adaptačné stratégie aj na týchto 

7. zdôrazňuje, že je dôležité ďalej 
podporovať adaptáciu na zmenu klímy v 
regiónoch a mestách v novej stratégii, 
napríklad prostredníctvom podpory 
legislatívnych rámcov, čo vyžaduje 
primerané adaptačné stratégie aj na týchto 
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úrovniach; úrovniach; zdôrazňuje, že osobitná 
pozornosť by sa mala venovať 
najzraniteľnejším oblastiam, ako sú 
pobrežné oblasti, ostrovy a 
najvzdialenejšie regióny, ktoré sú 
mimoriadne postihnuté zmenou klímy, a 
to prostredníctvom prírodných katastrof a 
extrémnych výkyvov počasia vrátane 
cyklónov, búrok, sucha, erózie, vĺn 
horúčav a požiarov, ako aj stúpajúcej 
hladiny morí, rastúcej teploty morskej 
hladiny, zaplavenia pobrežných oblastí a 
zvyšovania kyslosti oceánov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 148
Pär Holmgren

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. zdôrazňuje, že je dôležité ďalej 
podporovať adaptáciu na zmenu klímy v 
regiónoch a mestách v novej stratégii, 
napríklad prostredníctvom podpory 
legislatívnych rámcov, čo vyžaduje 
primerané adaptačné stratégie aj na týchto 
úrovniach;

7. zdôrazňuje, že je dôležité ďalej 
podporovať adaptáciu na zmenu klímy v 
regiónoch a mestách v novej stratégii, 
napríklad prostredníctvom podpory 
legislatívnych rámcov, čo vyžaduje 
primerané adaptačné stratégie aj na týchto 
úrovniach, a to po náležitej konzultácii s 
príslušnými zainteresovanými stranami 
vrátane občianskej spoločnosti, 
mládežníckych organizácií, odborových 
zväzov a miestnych podnikov, a spolu s 
finančnými stimulmi na ich vykonávanie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 149
Petros Kokkalis

Návrh uznesenia
Odsek 7
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. zdôrazňuje, že je dôležité ďalej 
podporovať adaptáciu na zmenu klímy v 
regiónoch a mestách v novej stratégii, 
napríklad prostredníctvom podpory 
legislatívnych rámcov, čo vyžaduje 
primerané adaptačné stratégie aj na týchto 
úrovniach;

7. zdôrazňuje, že je dôležité ďalej 
podporovať adaptáciu na zmenu klímy v 
regiónoch a mestách v novej stratégii, 
napríklad prostredníctvom podpory 
legislatívnych rámcov, čo vyžaduje 
primerané adaptačné stratégie a 
monitorovanie aj na týchto úrovniach;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 150
Catherine Chabaud, Fredrick Federley, Martin Hojsík

Návrh uznesenia
Odsek 7 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7a. zdôrazňuje, že adaptačné stratégie 
by mali podporovať aj zmenu modelu v 
zraniteľných oblastiach, ako sú ostrovy, 
založenú na riešeniach šetrných k 
životnému prostrediu a blízkych prírode a 
mali by posilniť sebestačnosť na 
zabezpečenie lepších životných podmienok 
vrátane udržateľných a miestnych 
poľnohospodárskych a rybolovných 
postupov, udržateľného hospodárenia s 
vodou, energie z obnoviteľných zdrojov 
atď. v súlade s cieľmi udržateľného 
rozvoja s cieľom posilniť ich odolnosť a 
ochranu ich ekosystémov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 151
María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță

Návrh uznesenia
Odsek 7 a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7a. zdôrazňuje, že je potrebné, aby 
členské štáty, regióny a mestá budovali 
svoje adaptačné schopnosti na zníženie 
zraniteľnosti a sociálnych vplyvov zmeny 
klímy; vyzýva Komisiu a agentúry EÚ, aby 
zabezpečili potrebné budovanie kapacít, 
odbornú prípravu a rámec na riadnu 
výmenu informácií a najlepších postupov 
medzi miestnymi, regionálnymi a 
vnútroštátnymi orgánmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 152
Fredrick Federley, Billy Kelleher, Martin Hojsík, María Soraya Rodríguez Ramos, Nils 
Torvalds, Susana Solís Pérez, Catherine Chabaud, Nicolae Ştefănuță

Návrh uznesenia
Odsek 7 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7a. berie na vedomie ďalšiu potrebu 
mapovania vplyvov zmeny klímy, 
napríklad v prípade výskytu prírodných 
nebezpečenstiev; víta preto už spustený 
projekt Climate-ADAPT Európskeho 
strediska pre sledovanie zmeny klímy a 
zdravia a nabáda Komisiu, aby ho ďalej 
rozvíjala a rozširovala o ďalšie odvetvia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 153
Pär Holmgren

Návrh uznesenia
Odsek 7 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7a. zdôrazňuje, že je potrebné zlepšiť 
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cezhraničnú spoluprácu a koordináciu v 
oblasti adaptácie na zmenu klímy, ako aj 
rýchlej reakcie na klimatické katastrofy a 
ďalej začleňovať adaptáciu na zmenu 
klímy do manažmentu povodí v rámci 
Únie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 154
Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Joëlle Mélin

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. vzhľadom na úzke prepojenie 
medzi zmierňovaním zmeny klímy a 
adaptáciou na ňu pripomína význam 
zmierňovania, keďže vplyv zmeny klímy a 
úsilie potrebné na adaptáciu sa menia v 
závislosti od zvýšenia globálnej teploty;

vypúšťa sa

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 155
Petros Kokkalis

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. vzhľadom na úzke prepojenie 
medzi zmierňovaním zmeny klímy a 
adaptáciou na ňu pripomína význam 
zmierňovania, keďže vplyv zmeny klímy a 
úsilie potrebné na adaptáciu sa menia v 
závislosti od zvýšenia globálnej teploty;

vypúšťa sa

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 156
Fredrick Federley, Billy Kelleher, Martin Hojsík, María Soraya Rodríguez Ramos, Nils 
Torvalds, Susana Solís Pérez, Catherine Chabaud

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. vzhľadom na úzke prepojenie 
medzi zmierňovaním zmeny klímy a 
adaptáciou na ňu pripomína význam 
zmierňovania, keďže vplyv zmeny klímy a 
úsilie potrebné na adaptáciu sa menia v 
závislosti od zvýšenia globálnej teploty;

8. zdôrazňuje dôležitú súčinnosť a 
možné kompromisy medzi zmierňovaním 
zmeny klímy a adaptáciou na ňu; 
zdôrazňuje skutočnosť, že v hodnotení 
súčasnej adaptačnej stratégie sa stanovuje 
potreba ďalšieho dôrazu na prepojenie 
medzi adaptáciou na zmenu klímy a 
zmierňovaním zmeny klímy v politikách a 
plánoch;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 157
Lídia Pereira, Ljudmila Novak, Roberta Metsola, Dolors Montserrat, Sirpa Pietikäinen, 
Pernille Weiss

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. vzhľadom na úzke prepojenie 
medzi zmierňovaním zmeny klímy a 
adaptáciou na ňu pripomína význam 
zmierňovania, keďže vplyv zmeny klímy a 
úsilie potrebné na adaptáciu sa menia v 
závislosti od zvýšenia globálnej teploty;

8. vzhľadom na úzke prepojenie 
medzi zmierňovaním zmeny klímy a 
adaptáciou na ňu pripomína význam 
zmierňovania, keďže vplyv zmeny klímy a 
úsilie potrebné na adaptáciu sa menia v 
závislosti od zvýšenia globálnej teploty; 
zdôrazňuje, že hoci sa musí vyvinúť 
spoločné úsilie o zabezpečenie účinných 
opatrení na zmiernenie zmeny klímy z 
dôvodu jej globálnej cezhraničnej povahy, 
osobitná pozornosť sa musí venovať aj 
vplyvom zmeny klímy a nákladom na 
adaptáciu pre jednotlivé regióny, najmä 
regióny, ktoré čelia dvojakej výzve, a to 
prispievať k celosvetovému úsiliu o 
zmiernenie zmeny klímy a zároveň znášať 
rastúce náklady v dôsledku vplyvov 
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súvisiacich s klímou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 158
Pär Holmgren

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. vzhľadom na úzke prepojenie 
medzi zmierňovaním zmeny klímy a 
adaptáciou na ňu pripomína význam 
zmierňovania, keďže vplyv zmeny klímy a 
úsilie potrebné na adaptáciu sa menia v 
závislosti od zvýšenia globálnej teploty;

8. vzhľadom na úzke prepojenie 
medzi zmierňovaním zmeny klímy a 
adaptáciou na ňu pripomína význam 
zmierňovania, keďže vplyv zmeny klímy a 
úsilie potrebné na adaptáciu sa menia v 
závislosti od zvýšenia globálnej teploty; 
konštatuje, že synergické prístupy k týmto 
otázkam sú nevyhnutné z dôvodu 
naliehavosti klimatických a 
environmentálnych kríz, ako aj potreby 
chrániť ľudské zdravie a posilňovať 
odolnosť ekologických a sociálnych 
systémov, pričom treba zabezpečiť, aby sa 
na nikoho nezabudlo;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 159
Esther de Lange

Návrh uznesenia
Odsek 8 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8a. zdôrazňuje, že je potrebné, aby 
členské štáty zlepšili cezhraničnú 
spoluprácu a koordináciu v oblasti 
adaptácie na zmenu klímy, najmä 
zameraním sa na medzinárodné povodia 
riek; konštatuje, že opatrenia na 
zadržiavanie vody a jej odber z vodných 
útvarov na hornom toku ovplyvňujú 
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vodné útvary na dolnom toku, a to aj 
cezhranične, čo môže brániť 
hospodárskemu rozvoju oblastí na dolnom 
toku a obmedziť dostupnosť zdrojov 
pitnej vody;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 160
Fredrick Federley, Billy Kelleher, Martin Hojsík, María Soraya Rodríguez Ramos, Nils 
Torvalds, Susana Solís Pérez, Catherine Chabaud

Návrh uznesenia
Odsek 8 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8a. uznáva, že vplyvy zmeny klímy sú 
cezhraničné, čo má vplyv napríklad na 
obchod, migráciu a bezpečnosť; preto 
naliehavo vyzýva Komisiu, aby 
zabezpečila, že nová stratégia bude 
holistická a bude zahŕňať celú škálu 
vplyvov na klímu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 161
Nicolae Ştefănuță, Martin Hojsík

Návrh uznesenia
Odsek 8 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8a. konštatuje, že podľa správy EEA o 
zdraví a zmene klímy a podľa správy 
projektu Lancet Countdown sa jej vplyvy 
na zdravie ešte len začínajú posudzovať;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 162
Petros Kokkalis

Návrh uznesenia
Odsek 8 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8a. vyzýva Komisiu, aby v plánoch a 
pri tvorbe politík uprednostňovala 
činnosti so synergiami medzi adaptáciou a 
zmierňovaním alebo so vzájomnými 
prínosmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 163
Petros Kokkalis

Návrh uznesenia
Odsek 8 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8b. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
v adaptačnej stratégii Komisie z roku 2013 
výrazne chýba rodové hľadisko, a trvá na 
rodovom hľadisku, v rámci ktorého sa 
plne zohľadní zraniteľnosť žien, dievčat a 
marginalizovaných rodov a zároveň 
podporí rodová spravodlivosť, pokiaľ ide 
o účasť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 164
Petros Kokkalis

Návrh uznesenia
Odsek 8 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8c. zdôrazňuje, že EÚ musí byť 
pripravená na vysídľovanie spôsobené 
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klímou, a uznáva, že je potrebné prijať 
primerané opatrenia na ochranu 
ľudských práv obyvateľov ohrozených 
dôsledkami zmeny klímy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 165
Michal Wiezik

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. pripomína, že zmena klímy a jej 
následky ovplyvňujú ľudí, ale aj 
biodiverzitu a morské a suchozemské 
ekosystémy, a že v súlade s prelomovou 
správou IPBES je zmena klímy jedným z 
priamych faktorov straty biodiverzity;

9. pripomína, že zmena klímy a jej 
následky ovplyvňujú ľudí, že zmena klímy 
je jedným z priamych a najväčších 
faktorov straty biodiverzity a že 
udržateľné využívanie prírody bude 
nevyhnutné na zmiernenie nebezpečného 
antropogénneho zasahovania do 
klimatického systému a adaptáciu na 
tento systém1a;

__________________
1a IPBES 2019: Global Assessment on 
Biodiversity and Ecosystem Services 
(Globálne posúdenie biodiverzity a 
ekosystémových služieb).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 166
María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Martin Hojsík

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. pripomína, že zmena klímy a jej 
následky ovplyvňujú ľudí, ale aj 
biodiverzitu a morské a suchozemské 
ekosystémy, a že v súlade s prelomovou 

9. pripomína, že zmena klímy a jej 
následky ovplyvňujú ľudí, ale aj 
biodiverzitu a morské a suchozemské 
ekosystémy, a že v súlade s prelomovou 
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správou IPBES je zmena klímy jedným z 
priamych faktorov straty biodiverzity;

správou IPBES je zmena klímy jedným z 
priamych faktorov straty biodiverzity; 
vyzýva preto Komisiu a členské štáty, aby 
zabezpečili väčšiu súdržnosť medzi 
vykonávaním adaptačných opatrení a 
opatrení na ochranu biodiverzity, ktoré 
vyplývajú zo stratégie biodiverzity do roku 
2030;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 167
Nicolae Ştefănuță, Martin Hojsík, María Soraya Rodríguez Ramos

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. pripomína, že zmena klímy a jej 
následky ovplyvňujú ľudí, ale aj 
biodiverzitu a morské a suchozemské 
ekosystémy, a že v súlade s prelomovou 
správou IPBES je zmena klímy jedným z 
priamych faktorov straty biodiverzity;

9. pripomína, že zmena klímy a jej 
následky ovplyvňujú ľudí, ale aj 
biodiverzitu a morské a suchozemské 
ekosystémy, a že v súlade s prelomovou 
správou IPBES je zmena klímy v 
súčasnosti tretím najvýznamnejším 
priamym faktorom straty biodiverzity na 
celom svete a zvyšuje sa jej význam;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 168
Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Joëlle Mélin

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. pripomína, že zmena klímy a jej 
následky ovplyvňujú ľudí, ale aj 
biodiverzitu a morské a suchozemské 
ekosystémy, a že v súlade s prelomovou 
správou IPBES je zmena klímy jedným z 
priamych faktorov straty biodiverzity;

9. pripomína, že zmena klímy a jej 
následky ovplyvňujú ľudí, ale aj 
biodiverzitu a morské a suchozemské 
ekosystémy, a že v súlade s prelomovou 
správou IPBES patrí zmena klímy a 
ničenie ekosystémov človekom medzi 



AM\1213125SK.docx 79/162 PE657.317v01-00

SK

priame faktory straty biodiverzity;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 169
Radan Kanev

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. pripomína, že zmena klímy a jej 
následky ovplyvňujú ľudí, ale aj 
biodiverzitu a morské a suchozemské 
ekosystémy, a že v súlade s prelomovou 
správou IPBES je zmena klímy jedným z 
priamych faktorov straty biodiverzity;

9. pripomína, že zmena klímy a jej 
následky ovplyvňujú ľudské zdravie a 
blahobyt, ale aj biodiverzitu a morské a 
suchozemské ekosystémy, a že v súlade s 
prelomovou správou IPBES je zmena 
klímy jedným z priamych faktorov straty 
biodiverzity;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 170
Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Joëlle Mélin

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. zdôrazňuje význam využívania 
udržateľných adaptačných riešení blízkych 
prírode a zachovania a obnovy 
ekosystémov, ktoré môžu súčasne prispieť 
k zmierneniu zmeny klímy, ochrane 
biodiverzity a boju proti znečisťovaniu; 
vyzýva, aby nová stratégia zahŕňala 
ambiciózne plány na zintenzívnenie 
využívania týchto riešení;

10. zdôrazňuje význam využívania 
udržateľných adaptačných riešení blízkych 
prírode a zachovania a obnovy 
ekosystémov s cieľom chrániť 
biodiverzitu a bojovať proti znečisteniu; 
vyzýva, aby nová stratégia zahŕňala 
ambiciózne plány na zintenzívnenie 
využívania týchto riešení;

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 171
María Soraya Rodríguez Ramos, Fredrick Federley, Susana Solís Pérez, Nicolae 
Ştefănuță

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. zdôrazňuje význam využívania 
udržateľných adaptačných riešení blízkych 
prírode a zachovania a obnovy 
ekosystémov, ktoré môžu súčasne prispieť 
k zmierneniu zmeny klímy, ochrane 
biodiverzity a boju proti znečisťovaniu; 
vyzýva, aby nová stratégia zahŕňala 
ambiciózne plány na zintenzívnenie 
využívania týchto riešení;

10. zdôrazňuje význam využívania 
udržateľných adaptačných riešení blízkych 
prírode a zachovania a obnovy 
ekosystémov, ktoré môžu súčasne prispieť 
k zmierneniu zmeny klímy, ochrane 
biodiverzity a boju proti znečisťovaniu; 
vyzýva, aby nová stratégia zahŕňala 
ambiciózne plány na zintenzívnenie 
využívania týchto riešení a aby sa v nej 
dobre využíval program LIFE na to, aby 
fungoval ako katalyzátor inovácie v 
oblasti adaptácie a stal sa priestorom na 
experimentovanie, vývoj a pilotné riešenia 
s cieľom vyvinúť riešenia v záujme 
odolnosti Únie proti zmene klímy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 172
Petros Kokkalis

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. zdôrazňuje význam využívania 
udržateľných adaptačných riešení blízkych 
prírode a zachovania a obnovy 
ekosystémov, ktoré môžu súčasne prispieť 
k zmierneniu zmeny klímy, ochrane 
biodiverzity a boju proti znečisťovaniu; 
vyzýva, aby nová stratégia zahŕňala 
ambiciózne plány na zintenzívnenie 
využívania týchto riešení;

10. zdôrazňuje význam využívania 
udržateľných adaptačných riešení blízkych 
prírode a zachovania a obnovy 
ekosystémov, ktoré môžu súčasne prispieť 
k zmierneniu zmeny klímy, ochrane 
biodiverzity a boju proti znečisťovaniu; 
vyzýva, aby nová stratégia zahŕňala 
ambiciózne plány na zintenzívnenie 
využívania týchto riešení; domnieva sa, že 
v nadchádzajúcej adaptačnej stratégii by 
zásada „nenarušiť“ mala byť explicitná, 
najmä s cieľom zabrániť negatívnym 
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vplyvom na biodiverzitu a nesprávnej 
adaptácii;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 173
Michal Wiezik

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. zdôrazňuje význam využívania 
udržateľných adaptačných riešení blízkych 
prírode a zachovania a obnovy 
ekosystémov, ktoré môžu súčasne prispieť 
k zmierneniu zmeny klímy, ochrane 
biodiverzity a boju proti znečisťovaniu; 
vyzýva, aby nová stratégia zahŕňala 
ambiciózne plány na zintenzívnenie 
využívania týchto riešení;

10. zdôrazňuje význam využívania 
udržateľných adaptačných riešení blízkych 
prírode a zachovania a obnovy 
ekosystémov, ktoré môžu súčasne prispieť 
k zmierneniu a adaptácii na zmeny klímy, 
ochrane biodiverzity a boju proti 
znečisťovaniu; vyzýva, aby nová stratégia 
zahŕňala ambiciózne plány na 
zintenzívnenie využívania týchto riešení 
vrátane zabezpečenia primeraného 
financovania z viacročného finančného 
rámca, programu InvestEU a 
Mechanizmu na podporu obnovy a 
odolnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 174
Pär Holmgren

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. zdôrazňuje význam využívania 
udržateľných adaptačných riešení blízkych 
prírode a zachovania a obnovy 
ekosystémov, ktoré môžu súčasne prispieť 
k zmierneniu zmeny klímy, ochrane 
biodiverzity a boju proti znečisťovaniu; 
vyzýva, aby nová stratégia zahŕňala 

10. zdôrazňuje význam využívania 
udržateľných adaptačných riešení blízkych 
prírode a zachovania a obnovy 
ekosystémov, ktoré môžu súčasne prispieť 
k zmierneniu zmeny klímy, ochrane 
biodiverzity a boju proti znečisťovaniu; 
vyzýva, aby nová stratégia zahŕňala 
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ambiciózne plány na zintenzívnenie 
využívania týchto riešení;

ambiciózne plány a nové možnosti 
financovania na zintenzívnenie využívania 
týchto riešení;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 175
Radan Kanev

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. zdôrazňuje význam využívania 
udržateľných adaptačných riešení blízkych 
prírode a zachovania a obnovy 
ekosystémov, ktoré môžu súčasne prispieť 
k zmierneniu zmeny klímy, ochrane 
biodiverzity a boju proti znečisťovaniu; 
vyzýva, aby nová stratégia zahŕňala 
ambiciózne plány na zintenzívnenie 
využívania týchto riešení;

10. zdôrazňuje význam využívania 
udržateľných adaptačných riešení blízkych 
prírode a zachovania a obnovy 
ekosystémov, ktoré môžu súčasne prispieť 
k zmierneniu zmeny klímy, ochrane 
biodiverzity a boju proti rôznym typom 
znečisťovania; vyzýva, aby nová stratégia 
zahŕňala ambiciózne akčné plány na 
zintenzívnenie využívania týchto riešení;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 176
Catherine Chabaud, Fredrick Federley

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. zdôrazňuje význam využívania 
udržateľných adaptačných riešení blízkych 
prírode a zachovania a obnovy 
ekosystémov, ktoré môžu súčasne prispieť 
k zmierneniu zmeny klímy, ochrane 
biodiverzity a boju proti znečisťovaniu; 
vyzýva, aby nová stratégia zahŕňala 
ambiciózne plány na zintenzívnenie 
využívania týchto riešení;

10. zdôrazňuje význam využívania 
udržateľných adaptačných riešení blízkych 
prírode a zachovania a obnovy morských a 
suchozemských ekosystémov, ktoré môžu 
súčasne prispieť k zmierneniu zmeny 
klímy, ochrane biodiverzity a boju proti 
znečisťovaniu; vyzýva, aby nová stratégia 
zahŕňala ambiciózne plány na 
zintenzívnenie využívania týchto riešení;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 177
Pär Holmgren

Návrh uznesenia
Odsek 10 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10a. uznáva, že rodová rovnosť je 
predpokladom efektívneho zvládnutia 
klimatických výziev; zdôrazňuje, že ženy 
nie sú len obeťami, ale aj mocnými 
aktérkami zmien, ktoré môžu na základe 
plnej účasti formulovať a vykonávať 
účinné stratégie a/alebo riešenia v oblasti 
klímy v súvislosti s adaptáciou na zmenu 
klímy a môžu budovať odolnosť voči 
zmene klímy ako výsledok rôznych oblastí, 
s ktorými majú skúsenosti, a praktických 
znalostí vo všetkých odvetviach; uznáva 
tiež možnosti integrácie cieľov 
zmierňovania zmeny klímy a adaptácie na 
ňu a posilnenia ekonomického postavenia 
žien;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 178
María Soraya Rodríguez Ramos, Fredrick Federley, Susana Solís Pérez, Martin Hojsík

Návrh uznesenia
Odsek 10 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10a. podporuje rozvoj skutočne 
súdržnej a odolnej transeurópskej siete 
prírody, ktorá by pozostávala z 
ekologických koridorov s cieľom zabrániť 
genetickej izolácii, umožniť migráciu 
druhov a zachovať a zlepšiť zdravé 
ekosystémy a zároveň umožniť rozvoj 
tradičných infraštruktúr, ktoré by však 
boli odolné proti zmene klímy;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 179
Pär Holmgren

Návrh uznesenia
Odsek 10 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10b. uznáva, že nepriaznivé dôsledky 
zmeny klímy budú mať vplyv najmä na 
chudobné a znevýhodnené skupiny 
spoločnosti, pretože tieto častejšie majú 
obmedzenejšie adaptačné schopnosti a sú 
väčšmi závislé od zdrojov citlivých na 
zmenu klímy; zdôrazňuje, že v rámci 
úsilia o adaptáciu na zmenu klímy musí 
riešiť súvislosť medzi zmenou klímy a 
rozsiahlymi sociálno-ekonomickými 
príčinami zraniteľnosti vrátane chudoby a 
rodovej nerovnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 180
Michal Wiezik

Návrh uznesenia
Odsek 10 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10b. zdôrazňuje potrebu rozšírenia 
riešení blízkych prírode a navrhuje 
preskúmať portfóliá dostupných 
finančných produktov a zlepšiť 
podmienky financovania s cieľom 
napraviť súčasnú suboptimálnu 
investičnú situáciu;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 181
Michal Wiezik

Návrh uznesenia
Odsek 10 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10c. konštatuje, že identifikácia lesných 
oblastí, ktoré zostali najbližšie k 
prírodnému stavu a ktorým by sa preto 
mala poskytnúť osobitná ochrana, bola 
jednou z priorít druhého 
environmentálneho akčného programu 
EÚ z roku 1977; ďalej konštatuje, že hoci 
doteraz neboli prijaté žiadne opatrenia, 
EÚ si to stanovila za prioritu aj v stratégii 
biodiverzity do roku 2030; žiada, aby sa v 
tejto súvislosti urýchlene zaviedli 
opatrenia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 182
Pär Holmgren

Návrh uznesenia
Odsek 10 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10c. vyzýva na posilnenie systémov 
sociálnej ochrany na ochranu 
najzraniteľnejších regiónov a ľudí pred 
nepriaznivými vplyvmi zmeny klímy, ako 
aj na identifikáciu zraniteľných skupín 
pri navrhovaní spravodlivých 
adaptačných politík na všetkých 
príslušných úrovniach správy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 183
Fredrick Federley, Billy Kelleher, Martin Hojsík, María Soraya Rodríguez Ramos, Nils 
Torvalds, Susana Solís Pérez, Catherine Chabaud
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Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. zdôrazňuje potenciál lesov a 
stromov pri adaptácii na zmenu klímy a pri 
poskytovaní ekosystémových služieb, 
keďže napríklad stromy v mestských 
oblastiach môžu okrem iných prínosov, 
ako je napríklad zlepšovanie kvality 
ovzdušia, zmierňovať extrémne teploty; 
vyzýva na rozsiahlejšiu výsadbu stromov v 
mestách a na integrovanú reakciu na lesné 
požiare s cieľom chrániť európske lesy 
pred zničením spôsobeným extrémnymi 
klimatickými javmi;

11. zdôrazňuje potenciál lesov a zelenej 
infraštruktúry pri adaptácii na zmenu 
klímy a pri poskytovaní ekosystémových 
služieb; vyzýva na integrovanú reakciu na 
lesné požiare, napríklad vrátane vhodnej 
odbornej prípravy pre zapojených hasičov, 
s cieľom chrániť európske lesy pred 
zničením spôsobeným extrémnymi 
klimatickými javmi; zdôrazňuje, že všetky 
potenciálne adaptačné techniky týkajúce 
sa opätovného zalesňovania a 
poľnohospodárstva by mali vychádzať z 
najnovších vedeckých poznatkov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 184
Hermann Tertsch

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. zdôrazňuje potenciál lesov a 
stromov pri adaptácii na zmenu klímy a pri 
poskytovaní ekosystémových služieb, 
keďže napríklad stromy v mestských 
oblastiach môžu okrem iných prínosov, 
ako je napríklad zlepšovanie kvality 
ovzdušia, zmierňovať extrémne teploty; 
vyzýva na rozsiahlejšiu výsadbu stromov v 
mestách a na integrovanú reakciu na lesné 
požiare s cieľom chrániť európske lesy 
pred zničením spôsobeným extrémnymi 
klimatickými javmi;

11. zdôrazňuje potenciál lesov a 
stromov pri adaptácii na zmenu klímy a pri 
poskytovaní ekosystémových služieb, 
keďže napríklad stromy v mestských 
oblastiach môžu okrem iných prínosov, 
ako je napríklad zlepšovanie kvality 
ovzdušia, zmierňovať extrémne teploty; 
vyzýva na rozsiahlejšiu výsadbu stromov v 
mestách, na podporu a uľahčovanie 
iniciatív vlastníkov lesov na udržateľné 
obhospodarovanie lesov a na integrovanú 
reakciu na lesné požiare s cieľom chrániť 
európske lesy pred zničením spôsobeným 
extrémnymi klimatickými javmi, ktoré sa 
zhoršili postupným ukončovaním 
poľnohospodárskej činnosti v EÚ;
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Or. es

Pozmeňujúci návrh 185
Pär Holmgren

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. zdôrazňuje potenciál lesov a 
stromov pri adaptácii na zmenu klímy a pri 
poskytovaní ekosystémových služieb, 
keďže napríklad stromy v mestských 
oblastiach môžu okrem iných prínosov, 
ako je napríklad zlepšovanie kvality 
ovzdušia, zmierňovať extrémne teploty; 
vyzýva na rozsiahlejšiu výsadbu stromov v 
mestách a na integrovanú reakciu na lesné 
požiare s cieľom chrániť európske lesy 
pred zničením spôsobeným extrémnymi 
klimatickými javmi;

11. zdôrazňuje potenciál lesov a 
stromov pri adaptácii na zmenu klímy a pri 
poskytovaní ekosystémových služieb, 
keďže napríklad stromy v mestských 
oblastiach môžu okrem iných prínosov, 
ako je napríklad zlepšovanie kvality 
ovzdušia, zmierňovať extrémne teploty; 
vyzýva na rozsiahlejšiu výsadbu stromov v 
mestách a na integrovanú reakciu na lesné 
požiare s cieľom chrániť európske lesy 
pred zničením spôsobeným extrémnymi 
klimatickými javmi; zdôrazňuje, že takéto 
opatrenia by sa mali vykonávať v plnom 
súlade s ekologickými zásadami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 186
Hildegard Bentele

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. zdôrazňuje potenciál lesov a 
stromov pri adaptácii na zmenu klímy a pri 
poskytovaní ekosystémových služieb, 
keďže napríklad stromy v mestských 
oblastiach môžu okrem iných prínosov, 
ako je napríklad zlepšovanie kvality 
ovzdušia, zmierňovať extrémne teploty; 
vyzýva na rozsiahlejšiu výsadbu stromov v 
mestách a na integrovanú reakciu na lesné 
požiare s cieľom chrániť európske lesy 

11. zdôrazňuje potenciál lesov a 
stromov pri adaptácii na zmenu klímy a pri 
poskytovaní ekosystémových služieb, 
keďže napríklad stromy v mestských 
oblastiach môžu okrem iných prínosov, 
ako je napríklad zlepšovanie kvality 
ovzdušia, zmierňovať extrémne teploty; 
vyzýva na rozsiahlejšiu výsadbu stromov v 
mestách, na posilnenie existujúcich 
stromov a na podporu lesných oblastí v 
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pred zničením spôsobeným extrémnymi 
klimatickými javmi;

mestách a na integrovanú reakciu na lesné 
požiare s cieľom chrániť európske lesy 
pred zničením spôsobeným extrémnymi 
klimatickými javmi;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 187
Tudor Ciuhodaru

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. zdôrazňuje potenciál lesov a 
stromov pri adaptácii na zmenu klímy a pri 
poskytovaní ekosystémových služieb, 
keďže napríklad stromy v mestských 
oblastiach môžu okrem iných prínosov, 
ako je napríklad zlepšovanie kvality 
ovzdušia, zmierňovať extrémne teploty; 
vyzýva na rozsiahlejšiu výsadbu stromov v 
mestách a na integrovanú reakciu na lesné 
požiare s cieľom chrániť európske lesy 
pred zničením spôsobeným extrémnymi 
klimatickými javmi;

11. zdôrazňuje potenciál lesov a 
stromov pri adaptácii na zmenu klímy a pri 
poskytovaní ekosystémových služieb, 
keďže napríklad stromy v mestských 
oblastiach môžu okrem iných prínosov, 
ako je napríklad zlepšovanie kvality 
ovzdušia, zmierňovať extrémne teploty; 
vyzýva na to, aby sa v najväčšej možnej 
miere zabránilo znižovaniu počtu 
mestských zelených plôch, na rozsiahlejšiu 
výsadbu stromov v mestách a na 
integrovanú reakciu na lesné požiare s 
cieľom chrániť európske lesy pred 
zničením spôsobeným extrémnymi 
klimatickými javmi;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 188
Michal Wiezik

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. zdôrazňuje potenciál lesov a 
stromov pri adaptácii na zmenu klímy a pri 
poskytovaní ekosystémových služieb, 
keďže napríklad stromy v mestských 

11. zdôrazňuje potenciál lesov a 
stromov pri adaptácii na zmenu klímy a pri 
poskytovaní ekosystémových služieb, 
keďže napríklad stromy v mestských 
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oblastiach môžu okrem iných prínosov, 
ako je napríklad zlepšovanie kvality 
ovzdušia, zmierňovať extrémne teploty; 
vyzýva na rozsiahlejšiu výsadbu stromov v 
mestách a na integrovanú reakciu na lesné 
požiare s cieľom chrániť európske lesy 
pred zničením spôsobeným extrémnymi 
klimatickými javmi;

oblastiach môžu okrem iných prínosov, 
ako je napríklad zlepšovanie kvality 
ovzdušia, tvorba mračien, čistenie vody a 
doplňovanie pozemnej vody, zmierňovať 
extrémne teploty; vyzýva na rozsiahlejšiu 
výsadbu stromov v mestách a na 
integrovanú reakciu na lesné požiare s 
cieľom chrániť európske lesy pred 
zničením spôsobeným extrémnymi 
klimatickými javmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 189
Radan Kanev

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. zdôrazňuje potenciál lesov a 
stromov pri adaptácii na zmenu klímy a pri 
poskytovaní ekosystémových služieb, 
keďže napríklad stromy v mestských 
oblastiach môžu okrem iných prínosov, 
ako je napríklad zlepšovanie kvality 
ovzdušia, zmierňovať extrémne teploty; 
vyzýva na rozsiahlejšiu výsadbu stromov v 
mestách a na integrovanú reakciu na lesné 
požiare s cieľom chrániť európske lesy 
pred zničením spôsobeným extrémnymi 
klimatickými javmi;

11. zdôrazňuje potrebu posúdiť a 
ďalej posilniť potenciál lesov a stromov 
pri adaptácii na zmenu klímy a pri 
poskytovaní ekosystémových služieb, 
keďže napríklad stromy v mestských 
oblastiach môžu okrem iných prínosov, 
ako je napríklad zlepšovanie kvality 
ovzdušia, zmierňovať extrémne teploty; 
vyzýva na rozsiahlejšiu výsadbu stromov v 
mestách a na integrovanú reakciu na lesné 
požiare s cieľom chrániť európske lesy 
pred zničením spôsobeným extrémnymi 
klimatickými javmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 190
Norbert Lins, Christian Doleschal, Christine Schneider, Jens Gieseke, Hildegard 
Bentele, Marlene Mortler, Alexander Bernhuber

Návrh uznesenia
Odsek 11
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. zdôrazňuje potenciál lesov a 
stromov pri adaptácii na zmenu klímy a pri 
poskytovaní ekosystémových služieb, 
keďže napríklad stromy v mestských 
oblastiach môžu okrem iných prínosov, 
ako je napríklad zlepšovanie kvality 
ovzdušia, zmierňovať extrémne teploty; 
vyzýva na rozsiahlejšiu výsadbu stromov v 
mestách a na integrovanú reakciu na lesné 
požiare s cieľom chrániť európske lesy 
pred zničením spôsobeným extrémnymi 
klimatickými javmi;

11. zdôrazňuje potenciál lesov a 
stromov pri adaptácii na zmenu klímy a pri 
poskytovaní ekosystémových služieb, 
keďže napríklad stromy v mestských 
oblastiach môžu okrem iných prínosov, 
ako je napríklad zlepšovanie kvality 
ovzdušia, zmierňovať extrémne teploty; 
vyzýva na rozsiahlejšiu výsadbu stromov v 
mestách a na integrovanú reakciu na 
udržateľné obhospodarovanie lesov s 
cieľom chrániť európske lesy pred 
extrémnymi klimatickými javmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 191
Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Joëlle Mélin

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. zdôrazňuje potenciál lesov a 
stromov pri adaptácii na zmenu klímy a pri 
poskytovaní ekosystémových služieb, 
keďže napríklad stromy v mestských 
oblastiach môžu okrem iných prínosov, 
ako je napríklad zlepšovanie kvality 
ovzdušia, zmierňovať extrémne teploty; 
vyzýva na rozsiahlejšiu výsadbu stromov v 
mestách a na integrovanú reakciu na lesné 
požiare s cieľom chrániť európske lesy 
pred zničením spôsobeným extrémnymi 
klimatickými javmi;

11. zdôrazňuje potenciál lesov a 
stromov pri adaptácii na zmenu klímy a pri 
poskytovaní ekosystémových služieb, 
keďže napríklad stromy v mestských 
oblastiach môžu okrem iných prínosov, 
ako je napríklad zlepšovanie kvality 
ovzdušia, zmierňovať extrémne teploty a 
blahobyt obyvateľov; vyzýva na 
rozsiahlejšiu výsadbu stromov v mestách a 
na integrovanú reakciu na lesné požiare s 
cieľom chrániť európske lesy pred 
zničením spôsobeným extrémnymi 
poveternostnými javmi;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 192
Nicolae Ştefănuță
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Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. zdôrazňuje potenciál lesov a 
stromov pri adaptácii na zmenu klímy a pri 
poskytovaní ekosystémových služieb, 
keďže napríklad stromy v mestských 
oblastiach môžu okrem iných prínosov, 
ako je napríklad zlepšovanie kvality 
ovzdušia, zmierňovať extrémne teploty; 
vyzýva na rozsiahlejšiu výsadbu stromov v 
mestách a na integrovanú reakciu na lesné 
požiare s cieľom chrániť európske lesy 
pred zničením spôsobeným extrémnymi 
klimatickými javmi;

11. zdôrazňuje potenciál lesov a 
stromov pri adaptácii na zmenu klímy a pri 
poskytovaní ekosystémových služieb, 
keďže napríklad stromy v mestských 
oblastiach odolné proti zmene klímy môžu 
okrem iných prínosov, ako je napríklad 
zlepšovanie kvality ovzdušia, zmierňovať 
extrémne teploty; vyzýva na rozsiahlejšiu 
výsadbu stromov v mestách a na 
integrovanú reakciu na lesné požiare s 
cieľom chrániť európske lesy pred 
zničením spôsobeným extrémnymi 
klimatickými javmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 193
Michal Wiezik

Návrh uznesenia
Odsek 11 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11a. zdôrazňuje úlohu nedotknutých 
lesných ekosystémov1a na prekonanie 
environmentálnych stresových faktorov, 
medzi ktoré patrí zmena klímy, a to vďaka 
prirodzeným vlastnostiam, ktoré im 
umožňujú maximalizovať svoju 
adaptačnú schopnosť, čo zahŕňa vývojové 
línie, ktoré sú jedinečne prispôsobené na 
prežitie významných sezónnych zmien 
teploty a narušení na úrovni krajiny v 
priebehu času;
__________________
1a Watson J. E. M. & Evans E. (2018): 
The exceptional value of intact forest 
ecosystems. Nature Ecology and 
Evolution. (Výnimočná hodnota 
neporušených lesných ekosystémov. 
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Prírodná ekológia a vývoj.)

Or. en

Pozmeňujúci návrh 194
Marek Paweł Balt

Návrh uznesenia
Odsek 11 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11a. zdôrazňuje, že niekoľko 
technológií umožňuje opätovnú výsadbu 
stromov; domnieva sa, že v niektorých 
prípadoch môžu stavebné práce 
vykonávané v mestách zahŕňať zničenie 
zelených oblastí, a v tejto súvislosti 
podporuje opätovnú výsadbu stromov, čím 
sa im poskytne nový život na nových, 
dobre navrhnutých miestach;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 195
César Luena, Nicolás González Casares, Javi López, Cristina Maestre Martín De 
Almagro

Návrh uznesenia
Odsek 11 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11a. vyzýva Komisiu, aby zosúladila 
budúcu stratégiu EÚ pre adaptáciu na 
zmenu klímy s cieľmi stratégie EÚ v 
oblasti biodiverzity, najmä s prísnou 
ochranou všetkých primárnych lesov a s 
cieľmi ochrany a obnovy;

Or. es



AM\1213125SK.docx 93/162 PE657.317v01-00

SK

Pozmeňujúci návrh 196
Michal Wiezik

Návrh uznesenia
Odsek 11 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11a. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zaradili zelenú infraštruktúru medzi 
kritickú infraštruktúru na účely tvorby 
programov, financovania a investícií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 197
César Luena, Nicolás González Casares, Javi López, Cristina Maestre Martín De 
Almagro

Návrh uznesenia
Odsek 11 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11b. zdôrazňuje, že trinásť členských 
štátov vyhlásilo, že sú vystavené riziku 
dezertifikácie podľa Medzinárodného 
dohovoru o boji proti dezertifikácii, 
ktorého je EÚ tiež signatárom; v tejto 
súvislosti vyjadruje poľutovanie nad 
chýbajúcou osobitnou európskou 
politikou a opatreniami; vyzýva preto 
Európsku komisiu, aby v rámci 
adaptačnej stratégie predložila európsku 
stratégiu boja proti dezertifikácii a aby sa 
EÚ v rámci uvedeného dohovoru 
vyhlásila za stranu, ktorej hrozí 
dezertifikácia;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 198
Michal Wiezik
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Návrh uznesenia
Odsek 11 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11b. konštatuje, že za zvýšených 
teplotných a iných stresových podmienok 
trpia aj prvky zelenej infraštruktúry a na 
to, aby mali nielen fyzický, ale aj 
fyziologický chladiaci účinok, im musíme 
poskytnúť priaznivé podmienky, pôdu a 
vlhkosť, aby mohli žiť v mestských 
oblastiach; zdôrazňuje preto úlohu 
riadneho ekologického urbanistického 
plánovania, v ktorom sa zohľadňujú 
potreby prvkov zelenej infraštruktúry, a 
nie len výsadby stromov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 199
Catherine Chabaud, Fredrick Federley, Martin Hojsík

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. uznáva úlohu oceánov pri adaptácii 
na zmenu klímy a zdôrazňuje potrebu 
podporovať zdravé a odolné moria a 
oceány;

12. uznáva úlohu oceánov pri adaptácii 
na zmenu klímy, zdôrazňuje, že v osobitnej 
správe Medzivládneho panelu o zmene 
klímy (IPCC) s názvom Oceány a 
kryosféra v meniacej sa klíme sa 
spresňuje, že klimatické mechanizmy 
závisia od stavu oceánov a morských 
ekosystémov, ktoré sú v súčasnosti 
postihnuté globálnym otepľovaním, 
znečistením, nadmerným využívaním 
morskej biodiverzity, acidifikáciou, 
odkysličovaním a eróziou pobrežia; IPCC 
tiež pripomína, že oceány sú súčasťou 
riešenia na zmiernenie účinkov zmeny 
klímy a adaptáciu na ne, a zdôrazňuje, že 
je potrebné znížiť emisie skleníkových 
plynov a znečistenie ekosystémov, ako aj 
podporiť prírodné zachytávače uhlíka; 
zdôrazňuje preto potrebu podporovať 
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zdravé a odolné moria a oceány;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 200
César Luena, Nicolás González Casares, Javi López, Cristina Maestre Martín De 
Almagro

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. uznáva úlohu oceánov pri adaptácii 
na zmenu klímy a zdôrazňuje potrebu 
podporovať zdravé a odolné moria a 
oceány;

12. uznáva úlohu oceánov pri adaptácii 
na zmenu klímy a zdôrazňuje potrebu 
podporovať zdravé a odolné moria a 
oceány; upozorňuje, že stúpajúca hladina 
morí môže viesť k preniknutiu slanej vody 
do podzemných vôd na pobreží 
používaných na odber pitnej vody, ako aj 
k preniknutiu slanej vody do kanalizácií, 
čo by následne malo vplyv na účinnosť 
biologického čistenia v čistiarňach 
odpadových vôd a vplyv na účinnosť 
čerpacích staníc odpadových vôd, ktoré sa 
nachádzajú v nízko položených 
pobrežných oblastiach;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 201
Radan Kanev

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. uznáva úlohu oceánov pri adaptácii 
na zmenu klímy a zdôrazňuje potrebu 
podporovať zdravé a odolné moria a 
oceány;

12. uznáva úlohu oceánov pri adaptácii 
na zmenu klímy a zdôrazňuje potrebu 
zabezpečiť zdravé a odolné moria a 
oceány, keďže degradácia pobrežných a 
morských ekosystémov ohrozuje fyzickú, 
ekonomickú a potravinovú bezpečnosť 
miestnych komunít a zdrojov pre svetové 
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podniky, oslabuje ich schopnosť 
poskytovať kľúčové ekosystémové služby, 
ako sú potraviny, ukladanie uhlíka, 
výroba kyslíka, ako aj podporovať 
riešenia adaptácie na zmenu klímy blízke 
prírode; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 202
Sara Cerdas

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. uznáva úlohu oceánov pri adaptácii 
na zmenu klímy a zdôrazňuje potrebu 
podporovať zdravé a odolné moria a 
oceány;

12. uznáva úlohu oceánov pri adaptácii 
na zmenu klímy a zdôrazňuje potrebu 
podporovať zdravé a odolné moria a 
oceány; vyzýva Komisiu, aby zabezpečila 
úplné vykonávanie smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2000/60/ES, ktorou sa 
stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia 
Spoločenstva v oblasti vodného 
hospodárstva, a zároveň zlepšila kvalitu 
pitnej vody;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 203
Petros Kokkalis

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. uznáva úlohu oceánov pri adaptácii 
na zmenu klímy a zdôrazňuje potrebu 
podporovať zdravé a odolné moria a 
oceány;

12. uznáva úlohu oceánov pri adaptácii 
na zmenu klímy a zdôrazňuje potrebu 
podporovať zdravé a odolné moria a 
oceány; domnieva sa, že ostrovy a 
pobrežné oblasti by mali byť oprávnené 
na prioritné adaptačné opatrenia, keďže 
pobrežné a prístavné mestá sú 
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neodmysliteľnou súčasťou 
dodávateľských reťazcov vnútrozemských 
oblastí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 204
Tudor Ciuhodaru

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. uznáva úlohu oceánov pri adaptácii 
na zmenu klímy a zdôrazňuje potrebu 
podporovať zdravé a odolné moria a 
oceány;

12. uznáva úlohu oceánov pri 
zmierňovaní zmeny klímy a zdôrazňuje 
potrebu podporovať zdravé a odolné moria 
a oceány;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 205
Pär Holmgren

Návrh uznesenia
Odsek 12 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12a. varuje, že určité pobrežné zóny 
môžu byť vystavené veľkému tlaku v 
dôsledku stúpajúcej hladiny morí, 
prieniku slanej vody a extrémneho 
počasia, čo môže mať za následok pokles 
úrody, znečistenie vodných útvarov, škody 
na infraštruktúre a nútené vysídľovanie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 206
Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Joëlle Mélin
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Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. podporuje iniciatívy vrátane 
vypracovania mestských stratégií s cieľom 
využiť potenciál striech a inej 
infraštruktúry, ako sú napríklad mestské 
záhrady, zelené strechy, studené chodníky 
alebo iné opatrenia, ktoré môžu prispieť k 
ochladeniu, zachovaniu vody a k výrobe 
potravín, a zároveň znížiť znečistenie 
ovzdušia, zlepšiť kvalitu života v mestách 
a chrániť biodiverzitu vrátane opeľovačov; 
domnieva sa, že infraštruktúra, ako sú 
cesty, železničné trate, energetické systémy 
a iné, musia byť odolné voči zmene klímy;

13. podporuje iniciatívy vrátane 
vypracovania mestských stratégií s cieľom 
využiť potenciál striech a inej 
infraštruktúry, ako sú napríklad mestské 
záhrady, zelené strechy, studené chodníky 
alebo iné opatrenia, ktoré môžu prispieť k 
ochladeniu, zachovaniu vody a k výrobe 
potravín, a zároveň znížiť znečistenie 
ovzdušia, zlepšiť kvalitu života v mestách 
a chrániť biodiverzitu vrátane opeľovačov; 
domnieva sa, že infraštruktúra, ako sú 
cesty, železničné trate, energetické systémy 
a iné, musia byť udržateľné;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 207
Sirpa Pietikäinen

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. podporuje iniciatívy vrátane 
vypracovania mestských stratégií s cieľom 
využiť potenciál striech a inej 
infraštruktúry, ako sú napríklad mestské 
záhrady, zelené strechy, studené chodníky 
alebo iné opatrenia, ktoré môžu prispieť k 
ochladeniu, zachovaniu vody a k výrobe 
potravín, a zároveň znížiť znečistenie 
ovzdušia, zlepšiť kvalitu života v mestách 
a chrániť biodiverzitu vrátane opeľovačov; 
domnieva sa, že infraštruktúra, ako sú 
cesty, železničné trate, energetické systémy 
a iné, musia byť odolné voči zmene klímy;

13. podporuje iniciatívy vrátane 
vypracovania mestských stratégií s cieľom 
využiť potenciál zelenej mestskej 
infraštruktúry, ako sú napríklad parky, 
záhrady, zelené strechy a steny, studené 
chodníky a iné opatrenia, ktoré môžu 
prispieť k zmierneniu zmeny klímy, 
ochladeniu, zachovaniu vody a k výrobe 
potravín, a zároveň znížiť znečistenie 
ovzdušia a hluku, zlepšiť kvalitu života v 
mestách a chrániť biodiverzitu vrátane 
opeľovačov; domnieva sa, že 
infraštruktúra, ako sú cesty, železničné 
trate, energetické systémy a iné, musia byť 
odolné voči zmene klímy;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 208
César Luena, Nicolás González Casares, Javi López, Cristina Maestre Martín De 
Almagro

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. podporuje iniciatívy vrátane 
vypracovania mestských stratégií s cieľom 
využiť potenciál striech a inej 
infraštruktúry, ako sú napríklad mestské 
záhrady, zelené strechy, studené chodníky 
alebo iné opatrenia, ktoré môžu prispieť k 
ochladeniu, zachovaniu vody a k výrobe 
potravín, a zároveň znížiť znečistenie 
ovzdušia, zlepšiť kvalitu života v mestách 
a chrániť biodiverzitu vrátane opeľovačov; 
domnieva sa, že infraštruktúra, ako sú 
cesty, železničné trate, energetické systémy 
a iné, musia byť odolné voči zmene klímy;

13. podporuje iniciatívy vrátane 
vypracovania mestských stratégií a 
územného plánovania s cieľom využiť 
potenciál striech a inej infraštruktúry, ako 
sú napríklad mestské záhrady, zelené 
strechy, studené chodníky alebo iné 
opatrenia, ktoré môžu prispieť k 
ochladeniu, zachovaniu a opätovnému 
využívaniu dažďovej vody a k výrobe 
potravín, a zároveň znížiť znečistenie 
ovzdušia, zlepšiť kvalitu života v mestách 
a chrániť biodiverzitu vrátane opeľovačov; 
domnieva sa, že infraštruktúra, ako sú 
cesty, železničné trate, energetické systémy 
a iné, musia byť odolné voči strate 
biodiverzity a zmene klímy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 209
Michal Wiezik

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. podporuje iniciatívy vrátane 
vypracovania mestských stratégií s cieľom 
využiť potenciál striech a inej 
infraštruktúry, ako sú napríklad mestské 
záhrady, zelené strechy, studené chodníky 
alebo iné opatrenia, ktoré môžu prispieť k 
ochladeniu, zachovaniu vody a k výrobe 
potravín, a zároveň znížiť znečistenie 
ovzdušia, zlepšiť kvalitu života v mestách 

13. podporuje iniciatívy vrátane 
vypracovania mestských stratégií s cieľom 
využiť potenciál striech a inej 
infraštruktúry, ako sú napríklad mestské 
záhrady, zelené strechy, studené chodníky, 
priepustný betón alebo iné opatrenia, ktoré 
môžu prispieť k ochladeniu, zachovaniu 
vody a k výrobe potravín, a zároveň znížiť 
znečistenie ovzdušia, zlepšiť kvalitu života 
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a chrániť biodiverzitu vrátane opeľovačov; 
domnieva sa, že infraštruktúra, ako sú 
cesty, železničné trate, energetické systémy 
a iné, musia byť odolné voči zmene klímy;

v mestách a chrániť biodiverzitu vrátane 
opeľovačov; domnieva sa, že 
infraštruktúra, ako sú cesty, parkoviská, 
železničné trate, energetické systémy, 
zavlažovacie systémy a iné, musia byť 
odolné voči zmene klímy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 210
Radan Kanev

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. podporuje iniciatívy vrátane 
vypracovania mestských stratégií s cieľom 
využiť potenciál striech a inej 
infraštruktúry, ako sú napríklad mestské 
záhrady, zelené strechy, studené chodníky 
alebo iné opatrenia, ktoré môžu prispieť k 
ochladeniu, zachovaniu vody a k výrobe 
potravín, a zároveň znížiť znečistenie 
ovzdušia, zlepšiť kvalitu života v mestách 
a chrániť biodiverzitu vrátane opeľovačov; 
domnieva sa, že infraštruktúra, ako sú 
cesty, železničné trate, energetické systémy 
a iné, musia byť odolné voči zmene klímy;

13. podporuje iniciatívy vrátane 
vypracovania mestských stratégií s cieľom 
využiť potenciál striech a inej 
infraštruktúry, ako sú napríklad mestské 
záhrady, zelené strechy, studené chodníky 
alebo iné opatrenia, ktoré môžu prispieť k 
ochladeniu, zachovaniu vody a k výrobe 
potravín, a zároveň znížiť znečistenie 
ovzdušia, zlepšiť kvalitu života v mestách, 
znížiť riziko pre ľudské zdravie a chrániť 
biodiverzitu vrátane opeľovačov; 
domnieva sa, že infraštruktúra, ako sú 
cesty, železničné trate, energetické systémy 
a iné, musia byť odolné voči zmene klímy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 211
Pär Holmgren

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. podporuje iniciatívy vrátane 
vypracovania mestských stratégií s cieľom 
využiť potenciál striech a inej 

13. podporuje iniciatívy vrátane 
vypracovania mestských stratégií a 
lepšieho územného plánovania s cieľom 
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infraštruktúry, ako sú napríklad mestské 
záhrady, zelené strechy, studené chodníky 
alebo iné opatrenia, ktoré môžu prispieť k 
ochladeniu, zachovaniu vody a k výrobe 
potravín, a zároveň znížiť znečistenie 
ovzdušia, zlepšiť kvalitu života v mestách 
a chrániť biodiverzitu vrátane opeľovačov; 
domnieva sa, že infraštruktúra, ako sú 
cesty, železničné trate, energetické systémy 
a iné, musia byť odolné voči zmene klímy;

využiť potenciál striech a inej 
infraštruktúry, ako sú napríklad mestské 
záhrady, zelené strechy, studené chodníky 
alebo iné opatrenia, ktoré môžu prispieť k 
ochladeniu, zachovaniu vody a k výrobe 
potravín, a zároveň znížiť znečistenie 
ovzdušia, zlepšiť kvalitu života v mestách 
a chrániť biodiverzitu vrátane opeľovačov; 
domnieva sa, že infraštruktúra, ako sú 
cesty, železničné trate, energetické systémy 
a iné, musia byť odolné voči zmene klímy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 212
Norbert Lins, Christian Doleschal, Christine Schneider, Jens Gieseke, Hildegard Bentele

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. podporuje iniciatívy vrátane 
vypracovania mestských stratégií s cieľom 
využiť potenciál striech a inej 
infraštruktúry, ako sú napríklad mestské 
záhrady, zelené strechy, studené chodníky 
alebo iné opatrenia, ktoré môžu prispieť k 
ochladeniu, zachovaniu vody a k výrobe 
potravín, a zároveň znížiť znečistenie 
ovzdušia, zlepšiť kvalitu života v mestách 
a chrániť biodiverzitu vrátane opeľovačov; 
domnieva sa, že infraštruktúra, ako sú 
cesty, železničné trate, energetické systémy 
a iné, musia byť odolné voči zmene klímy;

13. podporuje iniciatívy vrátane 
vypracovania mestských stratégií s cieľom 
využiť potenciál striech a inej 
infraštruktúry, ako sú napríklad mestské 
záhrady, zelené strechy, vzduchové filtre, 
studené chodníky alebo iné opatrenia, ktoré 
môžu prispieť k ochladeniu, zachovaniu 
vody a k výrobe potravín, a zároveň znížiť 
znečistenie ovzdušia, zlepšiť kvalitu života 
v mestách a chrániť biodiverzitu vrátane 
opeľovačov; domnieva sa, že 
infraštruktúra, ako sú cesty, železničné 
trate, energetické systémy a iné, musia byť 
odolné voči zmene klímy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 213
Catherine Chabaud, Fredrick Federley

Návrh uznesenia
Odsek 13
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. podporuje iniciatívy vrátane 
vypracovania mestských stratégií s cieľom 
využiť potenciál striech a inej 
infraštruktúry, ako sú napríklad mestské 
záhrady, zelené strechy, studené chodníky 
alebo iné opatrenia, ktoré môžu prispieť k 
ochladeniu, zachovaniu vody a k výrobe 
potravín, a zároveň znížiť znečistenie 
ovzdušia, zlepšiť kvalitu života v mestách 
a chrániť biodiverzitu vrátane opeľovačov; 
domnieva sa, že infraštruktúra, ako sú 
cesty, železničné trate, energetické systémy 
a iné, musia byť odolné voči zmene klímy;

13. podporuje iniciatívy vrátane 
vypracovania mestských stratégií s cieľom 
využiť potenciál striech a inej zelenej 
infraštruktúry, ako sú napríklad mestské 
záhrady, zelené strechy, studené chodníky 
alebo iné opatrenia, ktoré môžu prispieť k 
ochladeniu, zachovaniu vody a k výrobe 
potravín, a zároveň znížiť znečistenie 
ovzdušia, zlepšiť kvalitu života v mestách 
a chrániť biodiverzitu vrátane opeľovačov; 
domnieva sa, že infraštruktúra, ako sú 
cesty, železničné trate, energetické systémy 
a iné, musia byť odolné voči zmene klímy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 214
Catherine Chabaud, Fredrick Federley, Martin Hojsík

Návrh uznesenia
Odsek 13 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13a. podnecuje rozvoj zelenej 
infraštruktúry v pobrežných mestách, 
ktoré sa vo všeobecnosti nachádzajú v 
blízkosti mokradí, s cieľom chrániť 
biodiverzitu a pobrežné ekosystémy, ako aj 
posilniť udržateľný rozvoj hospodárstva, 
cestovného ruchu a pobrežných oblastí, čo 
tiež pomôže zlepšiť odolnosť proti zmene 
klímy v týchto zraniteľných oblastiach, 
ktoré sú obzvlášť postihnuté stúpaním 
hladiny morí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 215
César Luena, Nicolás González Casares, Javi López, Cristina Maestre Martín De 
Almagro
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Návrh uznesenia
Odsek 13 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13a. uznáva, že posudzovanie vplyvu 
územných plánov a rozvoja miest na 
vodný systém verejnými orgánmi by 
mohlo poskytnúť plánovacím orgánom 
potrebné rady o spôsoboch, ako stavať bez 
toho, aby to spôsobilo problémy pre vodný 
systém; vyzýva členské štáty, aby tieto 
posúdenia začlenili do svojho prístupu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 216
Pär Holmgren

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. žiada lepšie hospodárenie s vodou 
vrátane vytvorenia udržateľného 
odvodňovania a opatrení na prirodzené 
zadržiavanie vody s cieľom pomôcť 
zmierniť záplavy a suchá;

14. pripomína, že zmena klímy 
ovplyvňuje množstvo, ale aj kvalitu vody, 
keďže nižší tok vo vodných útvaroch 
znamená menšie riedenie škodlivých 
látok, ktoré sú hrozbou pre biodiverzitu, 
ľudské zdravie a zásobovanie pitnou 
vodou; žiada preto lepšie hospodárenie s 
vodou vrátane vytvorenia udržateľného 
odvodňovania a opatrení na prirodzené 
zadržiavanie vody s cieľom pomôcť 
zmierniť záplavy a suchá a posilnenie 
prepojenia medzi novou stratégiou a 
nadchádzajúcim akčným plánom 
nulového znečistenia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 217
César Luena, Nicolás González Casares, Javi López, Cristina Maestre Martín De 
Almagro
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Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. žiada lepšie hospodárenie s vodou 
vrátane vytvorenia udržateľného 
odvodňovania a opatrení na prirodzené 
zadržiavanie vody s cieľom pomôcť 
zmierniť záplavy a suchá;

14. žiada lepšie hospodárenie s vodou v 
mestských a vo vidieckych oblastiach 
vrátane vytvorenia udržateľného 
odvodňovania a opatrení na prirodzené 
zadržiavanie vody s cieľom pomôcť 
zmierniť záplavy a suchá a zabezpečiť 
dostupnosť vodných zdrojov na výrobu 
pitnej vody; zdôrazňuje, že adaptačné 
opatrenia v oblasti vodného hospodárstva 
by mali zodpovedať opatreniam na 
zlepšenie udržateľného a obehového 
poľnohospodárstva, podporu energetickej 
transformácie a zachovanie a obnovu 
ekosystémov a biodiverzity;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 218
Esther de Lange

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. žiada lepšie hospodárenie s vodou 
vrátane vytvorenia udržateľného 
odvodňovania a opatrení na prirodzené 
zadržiavanie vody s cieľom pomôcť 
zmierniť záplavy a suchá;

14. žiada lepšie hospodárenie s vodou 
vrátane vytvorenia udržateľného 
odvodňovania a opatrení na prirodzené 
zadržiavanie vody s cieľom pomôcť 
zmierniť záplavy a suchá a zabezpečiť 
dostupnosť vodných zdrojov na výrobu 
pitnej vody; zdôrazňuje, že adaptačné 
opatrenia v oblasti vodného hospodárstva 
by sa mali prijímať súbežne s opatreniami 
na posilnenie obehového 
poľnohospodárstva, podporu energetickej 
transformácie a obnovenie biodiverzity;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 219
Tudor Ciuhodaru

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. žiada lepšie hospodárenie s vodou 
vrátane vytvorenia udržateľného 
odvodňovania a opatrení na prirodzené 
zadržiavanie vody s cieľom pomôcť 
zmierniť záplavy a suchá;

14. žiada lepšie hospodárenie s vodou 
vrátane vytvorenia udržateľného 
odvodňovania a opatrení na prirodzené 
zadržiavanie vody s cieľom pomôcť 
zmierniť záplavy a suchá; vyzýva na 
účinnejší zber a opätovné využívanie 
dažďovej vody v rôznych oblastiach;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 220
Lídia Pereira, Ljudmila Novak, Roberta Metsola, Christophe Hansen, Dolors 
Montserrat, Sirpa Pietikäinen, Pernille Weiss

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. žiada lepšie hospodárenie s vodou 
vrátane vytvorenia udržateľného 
odvodňovania a opatrení na prirodzené 
zadržiavanie vody s cieľom pomôcť 
zmierniť záplavy a suchá;

14. žiada lepšie hospodárenie s vodou 
vrátane vytvorenia udržateľného 
odvodňovania prostredníctvom 
vylepšeného územného plánovania, ktoré 
chráni a obnovuje systémy prirodzeného 
toku, ako aj opatrení na prirodzené 
zadržiavanie vody s cieľom pomôcť 
zmierniť záplavy a suchá;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 221
Michal Wiezik

Návrh uznesenia
Odsek 14
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. žiada lepšie hospodárenie s vodou 
vrátane vytvorenia udržateľného 
odvodňovania a opatrení na prirodzené 
zadržiavanie vody s cieľom pomôcť 
zmierniť záplavy a suchá;

14. žiada lepšie hospodárenie s vodou 
vrátane vytvorenia udržateľného 
odvodňovania a opatrení na prirodzené 
zadržiavanie vody s cieľom pomôcť 
zmierniť záplavy a suchá a uľahčiť 
dopĺňanie podzemných vôd;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 222
Sara Cerdas

Návrh uznesenia
Odsek 14 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14a. vyzýva členské štáty, aby 
vypracovali mapy povodňového ohrozenia 
a povodňových rizík v súlade s článkom 6 
smernice 2007/60/ES o hodnotení a 
manažmente povodňových rizík, čím sa 
zníži ich vplyv;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 223
Pär Holmgren

Návrh uznesenia
Odsek 14 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14a. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby naďalej podporovali opätovné 
využívanie vody s cieľom zabrániť 
konfliktom pri prideľovaní vody na rôzne 
využitia a zároveň zabezpečiť dostatočnú 
dostupnosť vodných zdrojov na výrobu 
pitnej vody, čo je nevyhnutné na 
uplatňovanie ľudského práva na vodu;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 224
Pernille Weiss

Návrh uznesenia
Odsek 14 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14a. berie na vedomie vysokú spotrebu 
energie v odvetví vodného hospodárstva; 
vyzýva Komisiu, aby zvážila energeticky 
efektívne opatrenia a možnosť využívať 
vyčistené odpadové vody ako interný zdroj 
energie z obnoviteľných zdrojov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 225
Michal Wiezik

Návrh uznesenia
Odsek 14 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14a. požaduje súdržné politické 
opatrenia vo všetkých oblastiach, ktoré by 
prispeli k dosiahnutiu aspoň dobrého 
ekologického stavu vodných útvarov v 
EÚ, a zdôrazňuje kľúčový význam 
zabezpečenia ekologického toku v súlade s 
rámcovou smernicou o vode a 
významného zlepšenia prepojenia 
sladkovodných ekosystémov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 226
César Luena, Nicolás González Casares, Javi López, Cristina Maestre Martín De 
Almagro
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Návrh uznesenia
Odsek 14 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14a. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby naďalej podporovali opätovné 
využívanie vody s cieľom zabrániť vzniku 
konfliktov pri prideľovaní vody na rôzne 
využitia a zároveň zabezpečiť dostatočnú 
dostupnosť vodných zdrojov na výrobu 
pitnej vody, čo je nevyhnutné na 
uplatňovanie ľudského práva na vodu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 227
Pernille Weiss

Návrh uznesenia
Odsek 14 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14b. konštatuje, že súčasná smernica o 
čistení komunálnych odpadových vôd 
nebola od jej prijatia v roku 1991 
revidovaná; vyzýva Komisiu, aby 
zrevidovala smernicu o čistení 
komunálnych odpadových vôd s cieľom 
zabezpečiť, aby smernica pozitívne 
prispievala k cieľom Únie v oblasti klímy 
a životného prostredia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 228
Nicolae Ştefănuță

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. zdôrazňuje potrebu začleniť 15. zdôrazňuje potrebu začleniť 
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adaptáciu na zmenu klímy do všetkých 
relevantných politík EÚ, ako sú politika v 
oblasti poľnohospodárstva, námorná 
politika a rybárska politika;

adaptáciu na zmenu klímy do relevantných 
politík EÚ, ako sú politika v oblasti 
poľnohospodárstva, námorná politika a 
rybárska politika

Or. en

Pozmeňujúci návrh 229
César Luena, Nicolás González Casares, Javi López, Cristina Maestre Martín De 
Almagro

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. zdôrazňuje potrebu začleniť 
adaptáciu na zmenu klímy do všetkých 
relevantných politík EÚ, ako sú politika v 
oblasti poľnohospodárstva, námorná 
politika a rybárska politika;

15. zdôrazňuje potrebu začleniť 
adaptáciu na zmenu klímy do všetkých 
relevantných politík EÚ, ako sú politika v 
oblasti poľnohospodárstva, výroby 
potravín, energetiky, životného prostredia, 
priemyselná, námorná politika a rybárska 
politika, a potrebu, aby ostatné iniciatívy 
EÚ v rámci zelenej dohody, ako sú 
ambície v oblasti nulového znečistenia, 
boli v súlade s opatreniami na adaptáciu 
na zmenu klímy a jej zmiernenie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 230
Pär Holmgren

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. zdôrazňuje potrebu začleniť 
adaptáciu na zmenu klímy do všetkých 
relevantných politík EÚ, ako sú politika v 
oblasti poľnohospodárstva, námorná 
politika a rybárska politika;

15. zdôrazňuje potrebu začleniť 
adaptáciu na zmenu klímy do všetkých 
relevantných politík EÚ, ako sú politika v 
oblasti poľnohospodárstva, dopravy, 
životného prostredia, obchodu, energie, 
námorná politika a rybárska politika, 
politika súdržnosti a miestneho rozvoja a 
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sociálne politiky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 231
Fredrick Federley, Billy Kelleher, Martin Hojsík, María Soraya Rodríguez Ramos, Nils 
Torvalds, Susana Solís Pérez, Catherine Chabaud

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. zdôrazňuje potrebu začleniť 
adaptáciu na zmenu klímy do všetkých 
relevantných politík EÚ, ako sú politika v 
oblasti poľnohospodárstva, námorná 
politika a rybárska politika;

15. zdôrazňuje potrebu začleniť 
adaptáciu na zmenu klímy do všetkých 
relevantných politík EÚ, ako sú politika v 
oblasti lesného hospodárstva, 
hospodárenia s vodou, budov, 
infraštruktúry, poľnohospodárstva, 
námorná politika a rybárska politika;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 232
Lídia Pereira, Roberta Metsola, Ljudmila Novak, Edina Tóth, Inese Vaidere, Dolors 
Montserrat, Sirpa Pietikäinen, Pernille Weiss, Peter Liese

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. zdôrazňuje potrebu začleniť 
adaptáciu na zmenu klímy do všetkých 
relevantných politík EÚ, ako sú politika v 
oblasti poľnohospodárstva, námorná 
politika a rybárska politika;

15. zdôrazňuje potrebu začleniť 
adaptáciu na zmenu klímy do všetkých 
relevantných politík EÚ zameraných na 
udržateľnejšiu budúcnosť, ako sú politika 
v oblasti poľnohospodárstva, dopravy, 
námorná politika a rybárska politika;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 233
Sara Cerdas
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Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. zdôrazňuje potrebu začleniť 
adaptáciu na zmenu klímy do všetkých 
relevantných politík EÚ, ako sú politika v 
oblasti poľnohospodárstva, námorná 
politika a rybárska politika;

15. zdôrazňuje potrebu začleniť 
adaptáciu na zmenu klímy do všetkých 
relevantných politík EÚ, ako sú politika v 
oblasti poľnohospodárstva, námorná 
politika, rybárska politika a politika 
týkajúca sa ovzdušia a vody;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 234
María Soraya Rodríguez Ramos, Fredrick Federley, Susana Solís Pérez, Martin Hojsík

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. zdôrazňuje potrebu začleniť 
adaptáciu na zmenu klímy do všetkých 
relevantných politík EÚ, ako sú politika v 
oblasti poľnohospodárstva, námorná 
politika a rybárska politika;

15. zdôrazňuje potrebu začleniť 
adaptáciu na zmenu klímy do všetkých 
relevantných politík EÚ, ako sú politika v 
oblasti biodiverzity, poľnohospodárstva, 
námorná politika a rybárska politika;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 235
Radan Kanev

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. zdôrazňuje potrebu začleniť 
adaptáciu na zmenu klímy do všetkých 
relevantných politík EÚ, ako sú politika v 
oblasti poľnohospodárstva, námorná 
politika a rybárska politika;

15. zdôrazňuje potrebu začleniť 
adaptáciu na zmenu klímy do všetkých 
relevantných politík EÚ, ako sú politika v 
oblasti poľnohospodárstva, lesného 
hospodárstva, námorná politika a rybárska 
politika;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 236
Pernille Weiss

Návrh uznesenia
Odsek 15 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15a. vyzýva Komisiu, aby zaujala 
ambiciózny prístup k nadchádzajúcej vlne 
obnovy a zabezpečila riadne iniciatívy na 
zabezpečenie postupnej a hĺbkovej obnovy 
so silným nákladovo efektívnym 
zameraním; v tejto súvislosti víta ambíciu 
predsedníčky Komisie Ursuly von der 
Leyenovej zriadiť tzv. európsky Bauhaus 
spájajúci inžinierov, architektov a 
ostatných zamestnancov sektora 
stavebníctva, ako zdôraznila 
16. septembra 2020 v Európskom 
parlamente počas prejavu o stave Únie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 237
Sara Cerdas

Návrh uznesenia
Odsek 15 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15a. vyzýva Komisiu, aby dôkladne 
posúdila vplyv všetkých príslušných 
legislatívnych a rozpočtových návrhov na 
klímu a životné prostredie a zabezpečila, 
aby boli plne prispôsobené cieľu 
obmedziť globálne otepľovanie na menej 
ako 1,5 °C;

Or. pt
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Pozmeňujúci návrh 238
Michal Wiezik

Návrh uznesenia
Odsek 15 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15b. zdôrazňuje, že budúci VFR a Fond 
obnovy by nemali viesť k zvýšenému tlaku 
na ekosystémy, k ich zníženému 
prepojeniu a ich nadmernému využívaniu, 
keďže len udržateľné využívanie prírody 
nám umožní adaptovať sa na nebezpečné 
antropogénne zasahovanie do 
klimatického systému1a a zmierniť ho; 
vyzýva na riešenia prospešné pre 
hospodárstva regiónov, klímu aj životné 
prostredie;
__________________
1a IPBES 2019: Global Assessment on 
Biodiversity and Ecosystem Services 
(Globálne posúdenie biodiverzity a 
ekosystémových služieb).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 239
Michal Wiezik

Návrh uznesenia
Odsek 15 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15c. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
politiky EÚ umožnili v rokoch 2014 – 
2020 dotácie škodlivé pre klímu a životné 
prostredie, ktoré prispeli k zníženiu 
odolnosti ekosystémov EÚ; naliehavo 
vyzýva na prijatie uplatniteľných pravidiel 
vo všetkých oblastiach politiky s cieľom 
zabrániť takémuto využívaniu verejných 
zdrojov;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 240
Michal Wiezik

Návrh uznesenia
Odsek 15 d (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15d. zdôrazňuje, že potreba zmiernenia 
a adaptácie nesmie zaostávať za 
ambicióznou obchodnou politikou EÚ a 
naopak by mala sa mala zohľadniť 
kľúčová úloha opatrení na zmiernenie a 
adaptáciu pre životaschopnosť obchodu 
EÚ, najmä pokiaľ ide o kvalitné 
poľnohospodárske komodity; pripomína 
napríklad, že zmena klímy by mohla viesť 
k zníženiu produkcie olivového oleja v 
Španielsku, ktoré je v súčasnosti svetovým 
lídrom vo výrobe olivového oleja, o 
polovicu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 241
Michal Wiezik

Návrh uznesenia
Odsek 15 e (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15e. požaduje revíziu príslušných 
ustanovení balíka v oblasti klímy a 
energetiky, v ktorých sa nezohľadňujú 
aktuálne vedecké poznatky o 
ekosystémoch a rôznych úložiskách 
uhlíka a ich skutočná hodnota pre 
zmiernenie zmeny klímy a adaptáciu na 
ňu;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 242
Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Joëlle Mélin

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. žiada, aby bola nová stratégia v 
súlade s globálnymi opatreniami a 
dohodami, ako je Parížska dohoda, ciele 
udržateľného rozvoja a Dohovor o 
biologickej diverzite; žiada Komisiu, aby 
identifikovala opatrenia, ktoré podporujú 
a uľahčujú adaptáciu mimo EÚ v novej 
stratégii;

vypúšťa sa

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 243
Pär Holmgren

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. žiada, aby bola nová stratégia v 
súlade s globálnymi opatreniami a 
dohodami, ako je Parížska dohoda, ciele 
udržateľného rozvoja a Dohovor o 
biologickej diverzite; žiada Komisiu, aby 
identifikovala opatrenia, ktoré podporujú a 
uľahčujú adaptáciu mimo EÚ v novej 
stratégii;

16. žiada, aby bola nová stratégia v 
súlade s globálnymi opatreniami a 
dohodami, ako je Parížska dohoda, ciele 
udržateľného rozvoja a Dohovor o 
biologickej diverzite; žiada Komisiu, aby 
identifikovala opatrenia, ktoré podporujú a 
uľahčujú adaptáciu mimo EÚ v novej 
stratégii, najmä v najmenej rozvinutých 
krajinách a malých ostrovných štátoch, 
ktoré sú najviac postihnuté zmenou klímy 
a stúpaním hladiny morí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 244
Catherine Chabaud, Fredrick Federley
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Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. žiada, aby bola nová stratégia v 
súlade s globálnymi opatreniami a 
dohodami, ako je Parížska dohoda, ciele 
udržateľného rozvoja a Dohovor o 
biologickej diverzite; žiada Komisiu, aby 
identifikovala opatrenia, ktoré podporujú a 
uľahčujú adaptáciu mimo EÚ v novej 
stratégii;

16. žiada, aby bola nová stratégia v 
súlade s globálnymi opatreniami a 
dohodami, ako je Parížska dohoda, ciele 
udržateľného rozvoja a Dohovor o 
biologickej diverzite; žiada Komisiu, aby 
identifikovala opatrenia, ktoré podporujú a 
uľahčujú adaptáciu mimo EÚ v novej 
stratégii, a aby v rámci svojej vonkajšej 
činnosti zintenzívnila svoju technickú 
pomoc, ako aj výmenu najlepších 
postupov s rozvojovými krajinami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 245
Pär Holmgren

Návrh uznesenia
Odsek 16 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16a. žiada, aby nová adaptačná 
stratégia podporovala a rozvíjala 
adaptačné riešenia s tretími krajinami, 
najmä v tých častiach sveta, ktoré sú 
najviac ohrozené a postihnuté zmenou 
klímy; zdôrazňuje tiež potrebu účinného a 
cieleného budovania kapacít v 
rozvojových krajinách, šírenia technológií 
na adaptáciu na zmenu klímy a 
zodpovednosti v rámci dodávateľských 
reťazcov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 246
Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Joëlle Mélin
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Návrh uznesenia
Odsek 16 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16a. trvá na tom, že je potrebné 
zohľadniť ekocídne účinky populačného 
rastu;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 247
Tudor Ciuhodaru

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. vyzýva Komisiu, aby primerane 
riešila dezertifikáciu a degradáciu pôdy a 
vypracovala metodiku a ukazovatele na 
posudzovanie ich rozsahu; požaduje 
dostatočné finančné prostriedky na boj 
proti dezertifikácii a znehodnocovaniu 
pôdy;

17. vyzýva Komisiu, aby primerane 
riešila dezertifikáciu a degradáciu pôdy a 
podporovala rozvoj spoločného 
procesného rámca založeného na 
harmonizovaných, osobitných a 
dôveryhodných vymedzeniach pojmov na 
splnenie cieľov udržateľného rozvoja, 
pokiaľ ide o dezertifikáciu a degradáciu 
pôdy a ukazovatele na posudzovanie ich 
rozsahu; požaduje dostatočné finančné 
prostriedky na boj proti dezertifikácii a 
znehodnocovaniu pôdy;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 248
Dan-Ștefan Motreanu

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. vyzýva Komisiu, aby primerane 
riešila dezertifikáciu a degradáciu pôdy a 
vypracovala metodiku a ukazovatele na 

17. vyzýva Komisiu, aby primerane 
riešila dezertifikáciu a degradáciu pôdy a 
vypracovala európsky akčný plán na boj 
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posudzovanie ich rozsahu; požaduje 
dostatočné finančné prostriedky na boj 
proti dezertifikácii a znehodnocovaniu 
pôdy;

proti dezertifikácii a degradácii pôdy s 
jasnými cieľmi a pravidelnými 
hodnoteniami; požaduje dostatočné 
finančné prostriedky na boj proti 
dezertifikácii a znehodnocovaniu pôdy;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 249
Lídia Pereira, Roberta Metsola, Ljudmila Novak, Dolors Montserrat, Sirpa Pietikäinen, 
Pernille Weiss, Peter Liese

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. vyzýva Komisiu, aby primerane 
riešila dezertifikáciu a degradáciu pôdy a 
vypracovala metodiku a ukazovatele na 
posudzovanie ich rozsahu; požaduje 
dostatočné finančné prostriedky na boj 
proti dezertifikácii a znehodnocovaniu 
pôdy;

17. vyzýva Komisiu, aby primerane a 
urýchlene riešila dezertifikáciu a 
degradáciu pôdy a vypracovala metodiku a 
ukazovatele na posudzovanie ich rozsahu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 250
Pär Holmgren

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. vyzýva Komisiu, aby primerane 
riešila dezertifikáciu a degradáciu pôdy a 
vypracovala metodiku a ukazovatele na 
posudzovanie ich rozsahu; požaduje 
dostatočné finančné prostriedky na boj 
proti dezertifikácii a znehodnocovaniu 
pôdy;

17. vyzýva Komisiu, aby primerane 
riešila dezertifikáciu a degradáciu pôdy a 
vypracovala metodiku a ukazovatele na 
posudzovanie ich rozsahu; pripomína 
zistenia osobitnej správy Európskeho 
dvora audítorov o boji proti dezertifikácii 
v EÚ, najmä potrebu posilniť právny 
rámec EÚ pre pôdu, zintenzívniť 
opatrenia na splnenie záväzku členských 
štátov dosiahnuť neutralitu degradácie 
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pôdy najneskôr do roku 2030 a lepšie 
riešiť základné príčiny dezertifikácie, 
najmä intenzívne a neudržateľné 
poľnohospodárske postupy; požaduje 
dostatočné finančné prostriedky na boj 
proti dezertifikácii a znehodnocovaniu 
pôdy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 251
Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, Fredrick Federley, María Soraya Rodríguez Ramos

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. vyzýva Komisiu, aby primerane 
riešila dezertifikáciu a degradáciu pôdy a 
vypracovala metodiku a ukazovatele na 
posudzovanie ich rozsahu; požaduje 
dostatočné finančné prostriedky na boj 
proti dezertifikácii a znehodnocovaniu 
pôdy;

17. vyzýva Komisiu, aby primerane 
riešila dezertifikáciu, degradáciu pôdy a 
stratu priepustnosti pôdy a vypracovala 
metodiku a ukazovatele na posudzovanie 
ich rozsahu; požaduje dostatočné finančné 
prostriedky na boj proti dezertifikácii a 
znehodnocovaniu pôdy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 252
Dolors Montserrat

Návrh uznesenia
Odsek 17 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17a. vyzýva Komisiu, aby vo svojej 
stratégii zohľadnila potrebu zabezpečiť, 
aby EÚ mala zdravotný systém odolný 
proti zmene klímy, ktorý je schopný 
predvídať dôsledky zmeny klímy na 
zdravie ľudí, najmä najzraniteľnejšie 
osoby, a reagovať na ne; vyzýva Komisiu 
a členské štáty, aby do navrhovania 
nástrojov na adaptáciu na zmenu klímy 



PE657.317v01-00 120/162 AM\1213125SK.docx

SK

plne zapojili zdravotnícku komunity a aby 
zohľadnili potrebu intenzívnejšieho 
výskumu týkajúceho sa zdravotných rizík 
spojených so zmenou klímy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 253
Pär Holmgren

Návrh uznesenia
Odsek 17 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17a. zdôrazňuje, že je potrebné začleniť 
adaptáciu na zmenu klímy do politiky EÚ 
v oblasti zdravia, aby sa zohľadnili účinky 
zmeny klímy na ľudské zdravie vo 
viacerých rozmeroch vrátane priamych 
škôd spôsobených teplotným stresom a 
chorobami súvisiacimi s teplom, 
sekundárne účinky spôsobené narušenými 
ekosystémami, ktoré prinášajú riziká, ako 
sú choroby spôsobené kliešťami a 
komármi, zmenené peľové sezóny a 
alergie, ako aj terciárne riziká, ako je 
narušenie sociálnych, politických a 
hospodárskych systémov, ktoré spôsobujú 
presídľovanie a násilie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 254
Fredrick Federley, Billy Kelleher, Martin Hojsík, María Soraya Rodríguez Ramos, Nils 
Torvalds, Susana Solís Pérez, Catherine Chabaud, Nicolae Ştefănuță

Návrh uznesenia
Odsek 17 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17a. zdôrazňuje riziko nesprávnej 
adaptácie na zmenu klímy a súvisiace 
náklady; vyzýva preto Komisiu, aby 
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vypracovala ukazovatele na meranie toho, 
či Únia plní ciele v oblasti adaptácie na 
zmenu klímy na základe predpokladaných 
vplyvov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 255
Petros Kokkalis

Návrh uznesenia
Odsek 17 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17a. zdôrazňuje, že je potrebné zvýšiť 
pripravenosť a adaptačnú schopnosť 
zemepisných oblastí s vysokou mierou 
vystavenia zmene klímy, ako sú ostrovné a 
najvzdialenejšie regióny EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 256
Pär Holmgren

Návrh uznesenia
Odsek 17 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17b. zdôrazňuje, že je potrebné začleniť 
adaptáciu na zmenu klímy do migračnej 
politiky EÚ s cieľom vybudovať 
pripravenosť na pomoc ľuďom v núdzi, 
ktorí trpia vysídlením spôsobeným klímou 
a nútenou migráciou, a zabezpečenie ich 
plnej ochrany; vyzýva Úniu a členské 
štáty, aby podporili vytvorenie 
koordinačného nástroja OSN pre 
presídľovanie v dôsledku zmeny klímy, 
ktorý by bol výlučne určený na hľadanie 
a koordináciu riešení vysídľovania 
spôsobeného klímou, a aby pracovali na 
zabezpečení právnej ochrany pre osoby 
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vysídlené z environmentálnych dôvodov 
podľa práva EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 257
Fredrick Federley, Billy Kelleher, Martin Hojsík, María Soraya Rodríguez Ramos, Nils 
Torvalds, Susana Solís Pérez, Catherine Chabaud

Návrh uznesenia
Odsek 17 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17b. uznáva nerovnaké vplyvy zmeny 
klímy a to, ako sa negatívne vplyvy budú 
líšiť medzi členskými štátmi, ale čo je 
dôležitejšie, medzi regiónmi, čo bude mať 
vplyv na ich príslušné potreby v oblasti 
adaptačných opatrení; vyzýva preto 
Komisiu, aby vypracovala usmernenia pre 
členské štáty a regióny s cieľom pomôcť 
im čo najúčinnejšie zamerať ich 
adaptačné opatrenia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 258
Fredrick Federley, Billy Kelleher, Martin Hojsík, María Soraya Rodríguez Ramos, Nils 
Torvalds, Susana Solís Pérez, Catherine Chabaud

Návrh uznesenia
Odsek 17 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17c. zdôrazňuje, že výber adaptačných 
opatrení by sa mal zabezpečiť na základe 
analýzy s viacerými kritériami 
prostredníctvom efektívnosti, účinnosti, 
finančných nákladov, súladu so 
zmierňovaním zmeny klímy, mestskej 
perspektívy atď.; vyzýva Komisiu, aby 
vypracovala vymedzenie pojmu úpravy z 
hľadiska klímy ako spôsob, ako 
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zabezpečiť účinnosť a vhodnosť všetkých 
opatrení na daný účel;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 259
Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Joëlle Mélin

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. vyzýva na zvýšenie financovania 
na všetkých úrovniach riadenia a na 
mobilizáciu verejných a súkromných 
investícií do adaptácie; pripomína pozíciu 
Parlamentu, ktorý vyzýva na uplatňovanie 
hľadiska klímy v nasledujúcom VFR na 
roky 2021 – 2027, t. j. vyčleniť na túto 
oblasť aspoň 25 % výdavkov, a čo 
najskôr, resp. najneskôr do roku 2027 
dosiahnuť 30 %, čo by malo prispieť k 
zmierneniu zmeny klímy a k adaptácii na 
ňu; požaduje, aby sa odolnosť proti 
zmene klímy považovala za kľúčové 
kritérium vo všetkom financovaní EÚ; 
domnieva sa, že EIB by ako klimatická 
banka mala financovať aj opatrenia na 
adaptáciu na zmenu klímy;

vypúšťa sa

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 260
Hermann Tertsch

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. vyzýva na zvýšenie financovania 
na všetkých úrovniach riadenia a na 
mobilizáciu verejných a súkromných 
investícií do adaptácie; pripomína pozíciu 

vypúšťa sa
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Parlamentu, ktorý vyzýva na uplatňovanie 
hľadiska klímy v nasledujúcom VFR na 
roky 2021 – 2027, t. j. vyčleniť na túto 
oblasť aspoň 25 % výdavkov, a čo 
najskôr, resp. najneskôr do roku 2027 
dosiahnuť 30 %, čo by malo prispieť k 
zmierneniu zmeny klímy a k adaptácii na 
ňu; požaduje, aby sa odolnosť proti 
zmene klímy považovala za kľúčové 
kritérium vo všetkom financovaní EÚ; 
domnieva sa, že EIB by ako klimatická 
banka mala financovať aj opatrenia na 
adaptáciu na zmenu klímy;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 261
Simona Baldassarre

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. vyzýva na zvýšenie financovania 
na všetkých úrovniach riadenia a na 
mobilizáciu verejných a súkromných 
investícií do adaptácie; pripomína pozíciu 
Parlamentu, ktorý vyzýva na uplatňovanie 
hľadiska klímy v nasledujúcom VFR na 
roky 2021 – 2027, t. j. vyčleniť na túto 
oblasť aspoň 25 % výdavkov, a čo 
najskôr, resp. najneskôr do roku 2027 
dosiahnuť 30 %, čo by malo prispieť k 
zmierneniu zmeny klímy a k adaptácii na 
ňu; požaduje, aby sa odolnosť proti 
zmene klímy považovala za kľúčové 
kritérium vo všetkom financovaní EÚ; 
domnieva sa, že EIB by ako klimatická 
banka mala financovať aj opatrenia na 
adaptáciu na zmenu klímy;

vypúšťa sa

Or. it
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Pozmeňujúci návrh 262
Alexandr Vondra

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. vyzýva na zvýšenie financovania na 
všetkých úrovniach riadenia a na 
mobilizáciu verejných a súkromných 
investícií do adaptácie; pripomína pozíciu 
Parlamentu, ktorý vyzýva na uplatňovanie 
hľadiska klímy v nasledujúcom VFR na 
roky 2021 – 2027, t. j. vyčleniť na túto 
oblasť aspoň 25 % výdavkov, a čo 
najskôr, resp. najneskôr do roku 2027 
dosiahnuť 30 %, čo by malo prispieť k 
zmierneniu zmeny klímy a k adaptácii na 
ňu; požaduje, aby sa odolnosť proti zmene 
klímy považovala za kľúčové kritérium vo 
všetkom financovaní EÚ; domnieva sa, že 
EIB by ako klimatická banka mala 
financovať aj opatrenia na adaptáciu na 
zmenu klímy;

18. vyzýva na zvýšenie financovania na 
všetkých úrovniach riadenia a na 
mobilizáciu verejných a súkromných 
investícií do adaptácie; v tejto súvislosti 
víta výsledok mimoriadneho zasadnutia 
Európskej rady, ktoré sa konalo 17. a 
21. júla 2020, s cieľom stanoviť celkový 
cieľ v oblasti klímy vo výške 30 %, ktorý 
sa bude vzťahovať na celkovú sumu 
výdavkov z nasledujúceho VFR na roky 
2021 – 2027 a nástroja Next Generation 
EU, čo by malo prispieť k zmierneniu 
zmeny klímy a k adaptácii na ňu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 263
Pär Holmgren

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. vyzýva na zvýšenie financovania na 
všetkých úrovniach riadenia a na 
mobilizáciu verejných a súkromných 
investícií do adaptácie; pripomína pozíciu 
Parlamentu, ktorý vyzýva na uplatňovanie 
hľadiska klímy v nasledujúcom VFR na 
roky 2021 – 2027, t. j. vyčleniť na túto 
oblasť aspoň 25 % výdavkov, a čo 
najskôr, resp. najneskôr do roku 2027 
dosiahnuť 30 %, čo by malo prispieť k 
zmierneniu zmeny klímy a k adaptácii na 

18. vyzýva na zvýšenie financovania na 
všetkých úrovniach riadenia a na 
mobilizáciu verejných a súkromných 
investícií do adaptácie; pripomína svoju 
požiadavku zvýšiť v nasledujúcom VFR na 
roky 2021 – 2027 cieľ výdavkov 
súvisiacich s klímou aspoň na 40 % 
výdavkov, čo by malo prispieť k 
zmierneniu zmeny klímy a k adaptácii na 
ňu; požaduje, aby sa odolnosť proti zmene 
klímy považovala za kľúčové kritérium vo 
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ňu; požaduje, aby sa odolnosť proti zmene 
klímy považovala za kľúčové kritérium vo 
všetkom financovaní EÚ; domnieva sa, že 
EIB by ako klimatická banka mala 
financovať aj opatrenia na adaptáciu na 
zmenu klímy;

všetkom financovaní EÚ; domnieva sa, že 
EIB by ako klimatická banka mala 
financovať aj opatrenia na adaptáciu na 
zmenu klímy; zdôrazňuje, že je potrebné 
financovať adaptáciu na zmenu klímy, 
ktorá bude zohľadňovať rodové 
hľadisko;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 264
Christophe Hansen

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. vyzýva na zvýšenie financovania na 
všetkých úrovniach riadenia a na 
mobilizáciu verejných a súkromných 
investícií do adaptácie; pripomína pozíciu 
Parlamentu, ktorý vyzýva na uplatňovanie 
hľadiska klímy v nasledujúcom VFR na 
roky 2021 – 2027, t. j. vyčleniť na túto 
oblasť aspoň 25 % výdavkov, a čo 
najskôr, resp. najneskôr do roku 2027 
dosiahnuť 30 %, čo by malo prispieť k 
zmierneniu zmeny klímy a k adaptácii na 
ňu; požaduje, aby sa odolnosť proti zmene 
klímy považovala za kľúčové kritérium vo 
všetkom financovaní EÚ; domnieva sa, že 
EIB by ako klimatická banka mala 
financovať aj opatrenia na adaptáciu na 
zmenu klímy;

18. vyzýva na zvýšenie financovania na 
všetkých úrovniach riadenia a na 
mobilizáciu verejných a súkromných 
investícií do adaptácie; víta záväzok Rady 
vyčleniť 30 % VFR na roky 2021 – 2027 
na výdavky súvisiace s klímou; vyjadruje 
však poľutovanie nad škrtmi v dlhodobom 
rozpočte, grantových zložkách a hlavných 
programoch, ktoré môžu tiež pomôcť pri 
vykonávaní adaptácie na zmenu klímy; 
požaduje, aby sa odolnosť proti zmene 
klímy považovala za kľúčové kritérium vo 
všetkom financovaní EÚ; domnieva sa, že 
EIB by ako klimatická banka mala 
financovať aj opatrenia na adaptáciu na 
zmenu klímy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 265
Martin Hojsík, Fredrick Federley, María Soraya Rodríguez Ramos

Návrh uznesenia
Odsek 18
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. vyzýva na zvýšenie financovania na 
všetkých úrovniach riadenia a na 
mobilizáciu verejných a súkromných 
investícií do adaptácie; pripomína pozíciu 
Parlamentu, ktorý vyzýva na uplatňovanie 
hľadiska klímy v nasledujúcom VFR na 
roky 2021 – 2027, t. j. vyčleniť na túto 
oblasť aspoň 25 % výdavkov, a čo 
najskôr, resp. najneskôr do roku 2027 
dosiahnuť 30 %, čo by malo prispieť k 
zmierneniu zmeny klímy a k adaptácii na 
ňu; požaduje, aby sa odolnosť proti zmene 
klímy považovala za kľúčové kritérium vo 
všetkom financovaní EÚ; domnieva sa, že 
EIB by ako klimatická banka mala 
financovať aj opatrenia na adaptáciu na 
zmenu klímy;

18. vyzýva na zvýšenie financovania na 
všetkých úrovniach riadenia a na 
mobilizáciu verejných a súkromných 
investícií do adaptácie; pripomína pozíciu 
Parlamentu, ktorý vyzýva na cieľ výdavkov 
súvisiacich s klímou vo výške 30 % a cieľ 
výdavkov na biodiverzitu vo výške 10 % v 
nasledujúcom VFR na roky 2021 – 2027, 
čo by malo prispieť k zmierneniu zmeny 
klímy a k adaptácii na ňu; požaduje, aby sa 
odolnosť proti zmene klímy považovala za 
kľúčové kritérium vo všetkom financovaní 
EÚ; domnieva sa, že EIB by ako 
klimatická banka mala financovať aj 
opatrenia na adaptáciu na zmenu klímy;1a

__________________
1a Uznesenie Európskeho parlamentu z 
23. júla 2020 o záveroch z mimoriadneho 
zasadnutia Európskej rady 17. až 21. júla 
2020 (2020/2732(RSP)).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 266
Lídia Pereira, Roberta Metsola, Ljudmila Novak, Inese Vaidere, Christophe Hansen, 
Dolors Montserrat, Sirpa Pietikäinen, Pernille Weiss, Peter Liese

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. vyzýva na zvýšenie financovania na 
všetkých úrovniach riadenia a na 
mobilizáciu verejných a súkromných 
investícií do adaptácie; pripomína pozíciu 
Parlamentu, ktorý vyzýva na uplatňovanie 
hľadiska klímy v nasledujúcom VFR na 
roky 2021 – 2027, t. j. vyčleniť na túto 
oblasť aspoň 25 % výdavkov, a čo najskôr, 
resp. najneskôr do roku 2027 dosiahnuť 

18. vyzýva na zvýšenie financovania na 
všetkých úrovniach riadenia a na 
mobilizáciu verejných a súkromných 
investícií do adaptácie; pripomína pozíciu 
Parlamentu, ktorý vyzýva na uplatňovanie 
hľadiska klímy v nasledujúcom VFR na 
roky 2021 – 2027, t. j. vyčleniť na túto 
oblasť aspoň 25 % výdavkov, a čo najskôr, 
resp. najneskôr do roku 2027 dosiahnuť 
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30 %, čo by malo prispieť k zmierneniu 
zmeny klímy a k adaptácii na ňu; požaduje, 
aby sa odolnosť proti zmene klímy 
považovala za kľúčové kritérium vo 
všetkom financovaní EÚ; domnieva sa, že 
EIB by ako klimatická banka mala 
financovať aj opatrenia na adaptáciu na 
zmenu klímy;

30 %, čo by malo prispieť k zmierneniu 
zmeny klímy a k adaptácii na ňu; požaduje, 
aby sa odolnosť proti zmene klímy 
považovala za kľúčové kritérium vo 
všetkom financovaní EÚ a v duchu toho, 
aby sa na nikoho nezabudlo, by sa mala 
poskytnúť osobitná podpora regiónom, 
ktoré bojujú proti rastúcim nákladom na 
zmenu klímy a zároveň sa účinne 
zasadzujú za celosvetové úsilie o 
zmiernenie zmeny klímy; vyzýva EIB ako 
klimatickú banku EÚ, aby náležite 
poskytla finančné prostriedky EÚ na 
adaptáciu na zmenu klímy a aby sa 
zaviazala k zvýšenej ambícii v oblasti 
adaptácie vo svojom pláne pre klimatickú 
banku;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 267
Pascal Canfin

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. vyzýva na zvýšenie financovania na 
všetkých úrovniach riadenia a na 
mobilizáciu verejných a súkromných 
investícií do adaptácie; pripomína pozíciu 
Parlamentu, ktorý vyzýva na uplatňovanie 
hľadiska klímy v nasledujúcom VFR na 
roky 2021 – 2027, t. j. vyčleniť na túto 
oblasť aspoň 25 % výdavkov, a čo najskôr, 
resp. najneskôr do roku 2027 dosiahnuť 
30 %, čo by malo prispieť k zmierneniu 
zmeny klímy a k adaptácii na ňu; požaduje, 
aby sa odolnosť proti zmene klímy 
považovala za kľúčové kritérium vo 
všetkom financovaní EÚ; domnieva sa, že 
EIB by ako klimatická banka mala 
financovať aj opatrenia na adaptáciu na 
zmenu klímy;

18. vyzýva na zvýšenie financovania na 
všetkých úrovniach riadenia a na 
mobilizáciu verejných a súkromných 
investícií do adaptácie; pripomína pozíciu 
Parlamentu, ktorý vyzýva na uplatňovanie 
hľadiska klímy v nasledujúcom VFR na 
roky 2021 – 2027, t. j. vyčleniť na túto 
oblasť aspoň 25 % výdavkov, a čo najskôr, 
resp. najneskôr do roku 2027 dosiahnuť 
30 %, čo by malo prispieť k zmierneniu 
zmeny klímy a k adaptácii na ňu; okrem 
toho pripomína pozíciu Parlamentu, v 
rámci ktorej sa v nasledujúcom VFR aj v 
programe Next Generation EU požaduje 
právne záväzný cieľ výdavkov súvisiacich 
s klímou vo výške 30 %, ako aj na cieľ 
výdavkov súvisiacich s biodiverzitou vo 
výške 10 %; požaduje, aby sa odolnosť 
proti zmene klímy považovala za kľúčové 
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kritérium vo všetkom financovaní EÚ; 
vyzýva EIB, aby sa ako klimatická banka 
vo svojom pláne pre klimatickú banku 
zaviazala k zvýšenej ambícii v oblasti 
adaptácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 268
Catherine Chabaud, Fredrick Federley, Martin Hojsík

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. vyzýva na zvýšenie financovania na 
všetkých úrovniach riadenia a na 
mobilizáciu verejných a súkromných 
investícií do adaptácie; pripomína pozíciu 
Parlamentu, ktorý vyzýva na uplatňovanie 
hľadiska klímy v nasledujúcom VFR na 
roky 2021 – 2027, t. j. vyčleniť na túto 
oblasť aspoň 25 % výdavkov, a čo najskôr, 
resp. najneskôr do roku 2027 dosiahnuť 
30 %, čo by malo prispieť k zmierneniu 
zmeny klímy a k adaptácii na ňu; požaduje, 
aby sa odolnosť proti zmene klímy 
považovala za kľúčové kritérium vo 
všetkom financovaní EÚ; domnieva sa, že 
EIB by ako klimatická banka mala 
financovať aj opatrenia na adaptáciu na 
zmenu klímy;

18. vyzýva na zvýšenie financovania na 
všetkých úrovniach riadenia a na 
mobilizáciu verejných a súkromných 
investícií do adaptácie; pripomína pozíciu 
Parlamentu, ktorý vyzýva na uplatňovanie 
hľadiska klímy v nasledujúcom VFR na 
roky 2021 – 2027, t. j. vyčleniť na túto 
oblasť aspoň 25 % výdavkov, a čo najskôr, 
resp. najneskôr do roku 2027 dosiahnuť 
30 %, čo by malo prispieť k zmierneniu 
zmeny klímy a k adaptácii na ňu; požaduje, 
aby sa odolnosť proti zmene klímy 
považovala za kľúčové kritérium vo 
všetkom financovaní EÚ; domnieva sa, že 
EIB by ako klimatická banka mala 
financovať aj opatrenia na adaptáciu na 
zmenu klímy, a vyzýva na zvýšenie 
stimulov pre MSP, ktoré môžu zohrávať 
kľúčovú úlohu pri rozvoji inovatívnych 
udržateľných riešení pri adaptácii;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 269
Nicolae Ştefănuță, Martin Hojsík, María Soraya Rodríguez Ramos

Návrh uznesenia
Odsek 18
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. vyzýva na zvýšenie financovania na 
všetkých úrovniach riadenia a na 
mobilizáciu verejných a súkromných 
investícií do adaptácie; pripomína pozíciu 
Parlamentu, ktorý vyzýva na uplatňovanie 
hľadiska klímy v nasledujúcom VFR na 
roky 2021 – 2027, t. j. vyčleniť na túto 
oblasť aspoň 25 % výdavkov, a čo najskôr, 
resp. najneskôr do roku 2027 dosiahnuť 
30 %, čo by malo prispieť k zmierneniu 
zmeny klímy a k adaptácii na ňu; požaduje, 
aby sa odolnosť proti zmene klímy 
považovala za kľúčové kritérium vo 
všetkom financovaní EÚ; domnieva sa, že 
EIB by ako klimatická banka mala 
financovať aj opatrenia na adaptáciu na 
zmenu klímy;

18. vyzýva na zvýšenie financovania na 
všetkých úrovniach riadenia a na 
mobilizáciu verejných a súkromných 
investícií do adaptácie; pripomína pozíciu 
Parlamentu, ktorý vyzýva na uplatňovanie 
hľadiska klímy v nasledujúcom VFR na 
roky 2021 – 2027, t. j. vyčleniť na túto 
oblasť aspoň 25 % výdavkov, a čo najskôr, 
resp. najneskôr do roku 2027 dosiahnuť 
30 %, čo by malo prispieť k zmierneniu 
zmeny klímy a k adaptácii na ňu; požaduje, 
aby sa odolnosť proti zmene klímy 
považovala za kľúčové kritérium vo 
všetkom financovaní EÚ; domnieva sa, že 
EIB by ako klimatická banka mala zvýšiť 
podiel financovania určeného na 
opatrenia na adaptáciu na zmenu klímy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 270
Michal Wiezik

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. vyzýva na zvýšenie financovania na 
všetkých úrovniach riadenia a na 
mobilizáciu verejných a súkromných 
investícií do adaptácie; pripomína pozíciu 
Parlamentu, ktorý vyzýva na uplatňovanie 
hľadiska klímy v nasledujúcom VFR na 
roky 2021 – 2027, t. j. vyčleniť na túto 
oblasť aspoň 25 % výdavkov, a čo najskôr, 
resp. najneskôr do roku 2027 dosiahnuť 
30 %, čo by malo prispieť k zmierneniu 
zmeny klímy a k adaptácii na ňu; požaduje, 
aby sa odolnosť proti zmene klímy 
považovala za kľúčové kritérium vo 
všetkom financovaní EÚ; domnieva sa, že 
EIB by ako klimatická banka mala 
financovať aj opatrenia na adaptáciu na 

18. vyzýva na zvýšenie financovania na 
všetkých úrovniach riadenia a na 
mobilizáciu verejných a súkromných 
investícií do adaptácie; pripomína pozíciu 
Parlamentu, ktorý vyzýva na uplatňovanie 
v nasledujúcom VFR na roky 2021 – 2027, 
t. j. vyčleniť na túto oblasť aspoň 10 % na 
biodiverzitu a 25 % výdavkov na klímu, a 
čo najskôr, resp. najneskôr do roku 2027 
dosiahnuť 30 %, čo by malo prispieť k 
zmierneniu zmeny klímy a k adaptácii na 
ňu; požaduje, aby sa odolnosť proti zmene 
klímy považovala za kľúčové kritérium vo 
všetkom financovaní EÚ; domnieva sa, že 
EIB by ako klimatická banka mala 
financovať aj opatrenia na adaptáciu na 
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zmenu klímy; zmenu klímy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 271
Petros Kokkalis

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. vyzýva na zvýšenie financovania na 
všetkých úrovniach riadenia a na 
mobilizáciu verejných a súkromných 
investícií do adaptácie; pripomína pozíciu 
Parlamentu, ktorý vyzýva na uplatňovanie 
hľadiska klímy v nasledujúcom VFR na 
roky 2021 – 2027, t. j. vyčleniť na túto 
oblasť aspoň 25 % výdavkov, a čo najskôr, 
resp. najneskôr do roku 2027 dosiahnuť 
30 %, čo by malo prispieť k zmierneniu 
zmeny klímy a k adaptácii na ňu; požaduje, 
aby sa odolnosť proti zmene klímy 
považovala za kľúčové kritérium vo 
všetkom financovaní EÚ; domnieva sa, že 
EIB by ako klimatická banka mala 
financovať aj opatrenia na adaptáciu na 
zmenu klímy;

18. vyzýva na zvýšenie financovania na 
všetkých úrovniach riadenia a na 
mobilizáciu verejných a súkromných 
investícií do adaptácie; pripomína pozíciu 
Parlamentu, ktorý vyzýva na uplatňovanie 
hľadiska klímy v nasledujúcom VFR na 
roky 2021 – 2027, t. j. vyčleniť na túto 
oblasť aspoň 30 % výdavkov, a čo najskôr, 
resp. najneskôr do roku 2027 dosiahnuť 
50 %, čo by malo prispieť k zmierneniu 
zmeny klímy a k adaptácii na ňu; požaduje, 
aby sa odolnosť proti zmene klímy 
považovala za kľúčové kritérium vo 
všetkom financovaní EÚ; domnieva sa, že 
EIB by ako klimatická banka mala 
financovať aj opatrenia na adaptáciu na 
zmenu klímy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 272
Michal Wiezik

Návrh uznesenia
Odsek 18 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18a. zdôrazňuje, že konzervatívne 
odhady hospodárskych škôd v prípade 
zvýšenia teploty o 3 °C dosahujú 6,7 % 
celosvetového HDP a niektoré 
mikroekonometrické štúdie obsahujú 
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odhady na úrovni 10 % celosvetového 
HDP; naliehavo žiada, aby sa nové zdroje 
na obnovu použili na stanovenie 
transformačnej zmeny založenej na 
ambicióznej politike zmierňovania a 
adaptácie, pri ktorej sa na nikoho 
nezabudne;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 273
Lídia Pereira, Roberta Metsola, Ljudmila Novak, Edina Tóth, Christophe Hansen, 
Dolors Montserrat, Sirpa Pietikäinen, Peter Liese

Návrh uznesenia
Odsek 18 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18a. požaduje primerané financovanie 
na boj proti dezertifikácii a degradácii 
pôdy, čo sú problémy, ktoré už postihujú 
väčšinu krajín v Únii a ktoré sa ukazujú 
ako dva z najviditeľnejších dôsledkov 
zmeny klímy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 274
Michal Wiezik

Návrh uznesenia
Odsek 18 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18b. požaduje primeranú finančnú 
podporu na plnenie cieľov v oblasti 
ochrany a obnovy stanovených v stratégii 
EÚ v oblasti biodiverzity;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 275
Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Joëlle Mélin

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
metodika EÚ v oblasti sledovania 
financovania opatrení v oblasti klímy 
nerozlišuje medzi zmierňovaním a 
adaptáciou;

vypúšťa sa

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 276
María Soraya Rodríguez Ramos, Fredrick Federley, Susana Solís Pérez, Martin Hojsík

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
metodika EÚ v oblasti sledovania 
financovania opatrení v oblasti klímy 
nerozlišuje medzi zmierňovaním a 
adaptáciou;

19. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
metodika EÚ v oblasti sledovania 
financovania opatrení v oblasti klímy 
nerozlišuje medzi zmierňovaním a 
adaptáciou, a keďže je ťažké sledovať 
vyčleňovanie prostriedkov na klímu, 
pretože sa používa viac ako účtovný 
nástroj, a nie skutočná podpora 
plánovania politík; žiada, aby bol systém 
vyčleňovania prostriedkov na klímu 
špecifický pre jednotlivé politiky a zahŕňal 
monitorovacie kritériá, ktoré umožnia 
porovnávanie medzi fondmi EÚ, pričom 
vo všetkých rozpočtových nástrojoch EÚ 
sa rozlišuje medzi zmierňovaním zmeny 
klímy a adaptáciou na ňu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 277
Michal Wiezik
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Návrh uznesenia
Odsek 19 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19a. zdôrazňuje, že v odvetví využívania 
pôdy má zásadný význam adaptácia a 
zmierňovanie zmeny klímy; v tejto 
súvislosti konštatuje, že spoločná 
poľnohospodárska politika je najväčším 
prispievateľom z rozpočtu EÚ k cieľu v 
oblasti klímy a poskytuje takmer 50 % 
týchto výdavkov1a; vyjadruje znepokojenie 
nad tým, že Európsky dvor audítorov vo 
svojej osobitnej správe s názvom 
„Biodiverzita poľnohospodárskej pôdy 
naďalej klesá napriek konkrétnym 
opatreniam SPP“ zistil, že odhadovaný 
príspevok SPP k cieľom v oblasti zmeny 
klímy nie je reálny, a dospel k záveru, že 
nadhodnotenie príspevku SPP by mohlo 
viesť k nižším finančným príspevkom pre 
iné oblasti politiky, čím by sa znížil 
celkový príspevok výdavkov EÚ 
k zmierňovaniu zmeny klímy a adaptácii 
na ňu; vyzýva Komisiu, aby objektívne 
posúdila prínos SPP k zmierňovaniu 
zmeny klímy a adaptácii na ňu ako súčasť 
koherentných, doplnkových a 
ambicióznych opatrení na úrovni EÚ;
__________________
1a Návrh všeobecného rozpočtu na 
rozpočtový rok 2020.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 278
Nicolae Ştefănuță, Martin Hojsík, María Soraya Rodríguez Ramos

Návrh uznesenia
Odsek 19 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19a. podporuje lepšie využívanie Fondu 
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solidarity EÚ ako mechanizmu 
financovania „lepšieho opätovného 
vybudovania“, ktorý takisto stimuluje 
adaptáciu a dlhodobé plánovanie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 279
Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Joëlle Mélin

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. berie na vedomie, že adaptácia je 
nákladná; trvá však na význame týchto 
investícií, keďže okrem záchrany životov a 
ochrany životného prostredia môžu byť 
preventívne opatrenia nákladovo 
efektívnejšie; zdôrazňuje zásadu prevencie 
a vyzýva Komisiu, aby vypracovala 
prístupy s cieľom zabezpečiť, aby sa 
náklady vyplývajúce z neprijatia 
adaptačných opatrení nepreniesli na 
širokú verejnosť;

20. berie na vedomie, že adaptácia je 
nákladná;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 280
Fredrick Federley, Billy Kelleher, Martin Hojsík, María Soraya Rodríguez Ramos, Nils 
Torvalds, Susana Solís Pérez, Catherine Chabaud

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. berie na vedomie, že adaptácia je 
nákladná; trvá však na význame týchto 
investícií, keďže okrem záchrany životov a 
ochrany životného prostredia môžu byť 
preventívne opatrenia nákladovo 
efektívnejšie; zdôrazňuje zásadu prevencie 
a vyzýva Komisiu, aby vypracovala 

20. trvá na význame týchto investícií, 
keďže okrem záchrany životov a ochrany 
životného prostredia môžu byť preventívne 
opatrenia nákladovo efektívnejšie; 
zdôrazňuje zásadu prevencie a vyzýva 
Komisiu, aby vypracovala prístupy s 
cieľom zabezpečiť, aby sa náklady 
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prístupy s cieľom zabezpečiť, aby sa 
náklady vyplývajúce z neprijatia 
adaptačných opatrení nepreniesli na širokú 
verejnosť;

vyplývajúce z neprijatia adaptačných 
opatrení nepreniesli na širokú verejnosť; 
konštatuje, že náklady na nečinnosť aj v 
prípade vylúčenia ľudí, straty podnikov 
alebo straty ekosystému by mali byť veľmi 
vysoké; vyzýva EÚ a členské štáty, aby 
zabezpečili, že verejné investície budú 
odolné proti zmene klímy a zároveň 
stimulujú ekologické, udržateľné 
súkromné investície s cieľom vyvolať 
systémové zmeny;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 281
Pär Holmgren

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. berie na vedomie, že adaptácia je 
nákladná; trvá však na význame týchto 
investícií, keďže okrem záchrany životov a 
ochrany životného prostredia môžu byť 
preventívne opatrenia nákladovo 
efektívnejšie; zdôrazňuje zásadu prevencie 
a vyzýva Komisiu, aby vypracovala 
prístupy s cieľom zabezpečiť, aby sa 
náklady vyplývajúce z neprijatia 
adaptačných opatrení nepreniesli na širokú 
verejnosť;

20. berie na vedomie, že adaptácia je 
nákladná; pripomína však, že náklady na 
nečinnosť sú omnoho vyššie a že 
adaptačné opatrenia sa prijímajú s 
cieľom zachrániť životy a chrániť životné 
prostredie, od ktorého naše životy závisia; 
trvá však na význame týchto investícií, 
keďže okrem záchrany životov a ochrany 
životného prostredia môžu byť preventívne 
opatrenia nákladovo efektívnejšie; 
zdôrazňuje zásadu prevencie a vyzýva 
Komisiu, aby vypracovala prístupy s 
cieľom zabezpečiť, aby sa náklady 
vyplývajúce z neprijatia adaptačných 
opatrení nepreniesli na širokú verejnosť, a 
aby presadzovala zásadu „znečisťovateľ 
platí“, podľa ktorej je za adaptáciu 
zodpovedný znečisťovateľ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 282
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Daniela Rondinelli, Petros Kokkalis, Pär Holmgren
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Návrh uznesenia
Odsek 20 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20a. vyzýva Komisiu, aby vytvorila 
Európsku environmentálnu službu ako 
spôsob investovania do predchádzania 
environmentálnym katastrofám a zároveň 
vytvorenia väčšieho počtu pracovných 
miest; táto služba by umožnila mladým 
Európanom pracovať na činnostiach 
týkajúcich sa opätovného zalesňovania, 
predchádzania záplavám, obnovy 
degradovaných ekosystémov, boja proti 
dezertifikácii a degradácii pôdy, ako aj 
obnovy populácie rýb a fauny na 
piesočnatých brehoch riek;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 283
Fredrick Federley, Billy Kelleher, Martin Hojsík, María Soraya Rodríguez Ramos, Nils 
Torvalds, Susana Solís Pérez, Catherine Chabaud, Nicolae Ştefănuță

Návrh uznesenia
Odsek 20 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20a. zdôrazňuje veľký objem inovácií, 
ktoré sú základom projektov a opatrení na 
adaptáciu na zmenu klímy, ako je rozvoj 
technológií, digitálne služby atď., a 
zdôrazňuje, že je potrebné, aby EÚ 
podporovala rozvoj a zavádzanie týchto 
iniciatív;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 284
Petros Kokkalis
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Návrh uznesenia
Odsek 20 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20a. víta návrh Komisie rozšíriť rozsah 
pôsobnosti Fondu solidarity EÚ na 
núdzové situácie v oblasti verejného 
zdravia, ako sú pandémie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 285
Petros Kokkalis

Návrh uznesenia
Odsek 20 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20b. vyzýva členské štáty, aby 
vypracovali programy sociálnej ochrany, 
podmienené úverové linky a poistenie 
proti zmene klímy na úrovni štátu a na 
nižšej úrovni, ktoré by sa mali zameriavať 
na najmä zraniteľné a marginalizované 
osoby a malé a stredné podniky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 286
Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Joëlle Mélin

Návrh uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. zdôrazňuje, že je dôležité 
zvyšovanie informovanosti o účinkoch 
zmeny klímy, a to aj v oblasti zdravia, a o 
prínosoch adaptácie medzi subjektmi s 
rozhodovacou právomocou, ale aj 
prostredníctvom vzdelávacích činností vo 
všetkých fázach života;

21. zdôrazňuje, že je dôležité 
zvyšovanie informovanosti o účinkoch 
zmeny klímy, a to aj v oblasti zdravia;
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Or. fr

Pozmeňujúci návrh 287
Simona Baldassarre

Návrh uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. zdôrazňuje, že je dôležité 
zvyšovanie informovanosti o účinkoch 
zmeny klímy, a to aj v oblasti zdravia, a o 
prínosoch adaptácie medzi subjektmi s 
rozhodovacou právomocou, ale aj 
prostredníctvom vzdelávacích činností vo 
všetkých fázach života;

21. zdôrazňuje, že je dôležité 
zvyšovanie informovanosti o účinkoch 
adaptácie na zmenu klímy medzi tvorcami 
politiky a akademickou obcou;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 288
Alexandr Vondra

Návrh uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. zdôrazňuje, že je dôležité 
zvyšovanie informovanosti o účinkoch 
zmeny klímy, a to aj v oblasti zdravia, a o 
prínosoch adaptácie medzi subjektmi s 
rozhodovacou právomocou, ale aj 
prostredníctvom vzdelávacích činností vo 
všetkých fázach života;

21. zdôrazňuje, že je dôležité 
zvyšovanie informovanosti o účinkoch 
extrémnych poveternostných podmienok, 
ako sú záplavy, vlny horúčav a suchá, a to 
aj v oblasti zdravia, a o prínosoch 
adaptácie medzi subjektmi s rozhodovacou 
právomocou, ale aj prostredníctvom 
vzdelávacích činností vo všetkých fázach 
života;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 289
Christophe Hansen
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Návrh uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. zdôrazňuje, že je dôležité 
zvyšovanie informovanosti o účinkoch 
zmeny klímy, a to aj v oblasti zdravia, a o 
prínosoch adaptácie medzi subjektmi s 
rozhodovacou právomocou, ale aj 
prostredníctvom vzdelávacích činností vo 
všetkých fázach života;

21. zdôrazňuje, že je dôležité 
zvyšovanie informovanosti o účinkoch 
zmeny klímy, a to aj v oblasti zdravia, a o 
prínosoch adaptácie medzi subjektmi s 
rozhodovacou právomocou, ale aj 
prostredníctvom vzdelávacích činností vo 
všetkých fázach a oblastiach života; v tejto 
súvislosti vyjadruje poľutovanie nad 
rozpočtovými škrtmi v dôležitých 
programoch, ako sú EU4health a 
Erasmus;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 290
Fredrick Federley, Billy Kelleher, Martin Hojsík, María Soraya Rodríguez Ramos, Nils 
Torvalds, Susana Solís Pérez, Catherine Chabaud, Nicolae Ştefănuță

Návrh uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. zdôrazňuje, že je dôležité 
zvyšovanie informovanosti o účinkoch 
zmeny klímy, a to aj v oblasti zdravia, a o 
prínosoch adaptácie medzi subjektmi s 
rozhodovacou právomocou, ale aj 
prostredníctvom vzdelávacích činností vo 
všetkých fázach života;

21. zdôrazňuje, že je dôležité 
zvyšovanie informovanosti o účinkoch 
zmeny klímy, a to aj v oblasti zdravia, a o 
prínosoch adaptácie medzi subjektmi s 
rozhodovacou právomocou, ale aj 
prostredníctvom vzdelávacích činností vo 
všetkých fázach života; zdôrazňuje 
potrebu výmeny najlepších postupov a 
výmeny poznatkov medzi členskými štátmi 
a regiónmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 291
Tudor Ciuhodaru
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Návrh uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. zdôrazňuje, že je dôležité 
zvyšovanie informovanosti o účinkoch 
zmeny klímy, a to aj v oblasti zdravia, a o 
prínosoch adaptácie medzi subjektmi s 
rozhodovacou právomocou, ale aj 
prostredníctvom vzdelávacích činností vo 
všetkých fázach života;

21. zdôrazňuje, že je dôležité 
zvyšovanie informovanosti o účinkoch 
zmeny klímy, a to aj v oblasti zdravia, a o 
prínosoch adaptácie medzi subjektmi s 
rozhodovacou právomocou, ale aj 
prostredníctvom riadneho a priebežného 
informovania a vzdelávacích činností vo 
všetkých fázach života;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 292
Radan Kanev

Návrh uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. zdôrazňuje, že je dôležité 
zvyšovanie informovanosti o účinkoch 
zmeny klímy, a to aj v oblasti zdravia, a o 
prínosoch adaptácie medzi subjektmi s 
rozhodovacou právomocou, ale aj 
prostredníctvom vzdelávacích činností vo 
všetkých fázach života;

21. zdôrazňuje, že je dôležité 
zvyšovanie informovanosti o účinkoch 
zmeny klímy, a to aj v oblasti zdravia a 
blahobytu, a o prínosoch adaptácie medzi 
subjektmi s rozhodovacou právomocou, ale 
aj prostredníctvom vzdelávacích činností 
vo všetkých fázach života občanov EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 293
Hermann Tertsch

Návrh uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. zdôrazňuje, že je dôležité 
zvyšovanie informovanosti o účinkoch 
zmeny klímy, a to aj v oblasti zdravia, a o 

21. zdôrazňuje, že je dôležité 
zvyšovanie informovanosti 
prostredníctvom pravdivých informácií o 
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prínosoch adaptácie medzi subjektmi s 
rozhodovacou právomocou, ale aj 
prostredníctvom vzdelávacích činností vo 
všetkých fázach života;

účinkoch zmeny klímy, a to aj v oblasti 
zdravia, a o prínosoch adaptácie medzi 
subjektmi s rozhodovacou právomocou, ale 
aj prostredníctvom vzdelávacích činností 
vo všetkých fázach života;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 294
Catherine Chabaud, Fredrick Federley, Martin Hojsík

Návrh uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. zdôrazňuje, že je dôležité 
zvyšovanie informovanosti o účinkoch 
zmeny klímy, a to aj v oblasti zdravia, a o 
prínosoch adaptácie medzi subjektmi s 
rozhodovacou právomocou, ale aj 
prostredníctvom vzdelávacích činností vo 
všetkých fázach života;

21. zdôrazňuje, že je dôležité 
zvyšovanie informovanosti o účinkoch 
zmeny klímy, a to aj v oblasti zdravia a 
životného prostredia, a o prínosoch 
adaptácie medzi subjektmi s rozhodovacou 
právomocou, ale aj prostredníctvom 
vzdelávacích činností vo všetkých fázach 
života;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 295
Lídia Pereira, Roberta Metsola, Ljudmila Novak, Inese Vaidere, Dolors Montserrat, 
Sirpa Pietikäinen, Pernille Weiss, Peter Liese

Návrh uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. zdôrazňuje, že je dôležité 
zvyšovanie informovanosti o účinkoch 
zmeny klímy, a to aj v oblasti zdravia, a o 
prínosoch adaptácie medzi subjektmi s 
rozhodovacou právomocou, ale aj 
prostredníctvom vzdelávacích činností vo 
všetkých fázach života;

21. zdôrazňuje, že je dôležité 
zvyšovanie informovanosti o účinkoch 
zmeny klímy, a to aj v oblasti zdravia, a o 
potrebe adaptácie a jej prínosoch medzi 
subjektmi s rozhodovacou právomocou, ale 
aj prostredníctvom vzdelávacích činností 
vo všetkých fázach života;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 296
Sara Cerdas

Návrh uznesenia
Odsek 21 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21a. zdôrazňuje význam skúmania 
vplyvu zmeny klímy na ľudské zdravie a 
vyzýva na investície do výskumu a 
monitorovania v tejto oblasti; žiada, aby 
sa zhromaždené údaje nasmerovali do 
európskeho priestoru pre údaje týkajúce 
sa zdravia; 

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 297
Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Joëlle Mélin

Návrh uznesenia
Odsek 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. vyzýva na preklenutie súčasných 
medzier v poznatkoch s cieľom zabezpečiť 
informované rozhodovanie, a to ďalším 
vývojom nástrojov, ako sú Climate-
ADAPT a EIT Climate-KIC;

22. berie na vedomie vývoj a záujem o 
nástroje, ako sú Climate-ADAPT a EIT 
Climate-KIC;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 298
Fredrick Federley, Billy Kelleher, Martin Hojsík, María Soraya Rodríguez Ramos, Nils 
Torvalds, Susana Solís Pérez, Catherine Chabaud

Návrh uznesenia
Odsek 22
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. vyzýva na preklenutie súčasných 
medzier v poznatkoch s cieľom zabezpečiť 
informované rozhodovanie, a to ďalším 
vývojom nástrojov, ako sú Climate-
ADAPT a EIT Climate-KIC;

22. uznáva, že žiadna z prioritných 
medzier v poznatkoch nebola vyriešená a 
že sa objavili nové medzery; preto vyzýva 
Komisiu, aby ďalej identifikovala a 
odstránila medzery v poznatkoch aj vo 
vzťahu ku kritickým odvetviam s cieľom 
zabezpečiť informované rozhodovanie, a to 
ďalším vývojom nástrojov, ako sú Climate-
ADAPT a EIT Climate-KIC; v tejto 
súvislosti vyzýva Komisiu, aby 
vypracovala fórum pre analýzu a 
modelovanie adaptácie s cieľom zlepšiť 
využívanie vplyvu zmeny klímy a 
adaptačných modelov pri tvorbe politík;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 299
Alexandr Vondra

Návrh uznesenia
Odsek 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. vyzýva na preklenutie súčasných 
medzier v poznatkoch s cieľom zabezpečiť 
informované rozhodovanie, a to ďalším 
vývojom nástrojov, ako sú Climate-
ADAPT a EIT Climate-KIC;

22. zdôrazňuje význam lepšej výmeny 
poznatkov medzi členskými štátmi, ktorá 
je naďalej nedostatočná, a lepšej 
koordinácie v otázkach, ako sú 
protipovodňová ochrana, stavebné 
predpisy a výstavba v potenciálne 
vysokorizikových oblastiach; vyzýva na 
preklenutie súčasných medzier v 
poznatkoch s cieľom zabezpečiť 
informované rozhodovanie, a to ďalším 
vývojom nástrojov, ako sú Climate-
ADAPT a EIT Climate-KIC;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 300
Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Joëlle Mélin
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Návrh uznesenia
Odsek 23

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23. zdôrazňuje význam podpory 
výskumu v oblasti adaptácie na zmenu 
klímy, riešení inšpirovaných prírodou, 
ekologických technológií a iných riešení, 
ktoré môžu pomôcť v boji proti zmene 
klímy a extrémnym poveternostným 
javom;

23. zdôrazňuje význam podpory 
výskumu v oblasti riešení inšpirovaných 
prírodou, ekologických technológií a iných 
riešení, ktoré môžu pomôcť v boji proti 
extrémnym poveternostným javom;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 301
Christophe Hansen

Návrh uznesenia
Odsek 23

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23. zdôrazňuje význam podpory 
výskumu v oblasti adaptácie na zmenu 
klímy, riešení inšpirovaných prírodou, 
ekologických technológií a iných riešení, 
ktoré môžu pomôcť v boji proti zmene 
klímy a extrémnym poveternostným 
javom;

23. zdôrazňuje význam podpory 
výskumu v oblasti adaptácie na zmenu 
klímy, riešení inšpirovaných prírodou, 
ekologických technológií a iných riešení, 
ktoré môžu pomôcť v boji proti zmene 
klímy a extrémnym poveternostným 
javom; v tejto súvislosti vyjadruje 
poľutovanie nad rozsiahlymi škrtmi v 
rozpočtoch v oblasti výskumu a inovácií, 
ako je program Horizont Európa, keďže 
tieto škrty znížia konkurencieschopnosť 
EÚ v oblasti najmodernejších technológií 
a riešení na zmiernenie zmeny klímy a 
adaptáciu na ňu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 302
Radan Kanev
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Návrh uznesenia
Odsek 23

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23. zdôrazňuje význam podpory 
výskumu v oblasti adaptácie na zmenu 
klímy, riešení inšpirovaných prírodou, 
ekologických technológií a iných riešení, 
ktoré môžu pomôcť v boji proti zmene 
klímy a extrémnym poveternostným 
javom;

23. zdôrazňuje význam podpory 
výskumu v oblasti adaptácie na zmenu 
klímy, riešení inšpirovaných prírodou, 
ekologických technológií a iných riešení, 
ktoré môžu pomôcť v boji proti zmene 
klímy a extrémnym poveternostným 
javom, ako aj ďalšieho preskúmania 
prepojenia medzi meniacou sa klímou a 
ľudským zdravím;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 303
Sara Cerdas

Návrh uznesenia
Odsek 23

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23. zdôrazňuje význam podpory 
výskumu v oblasti adaptácie na zmenu 
klímy, riešení inšpirovaných prírodou, 
ekologických technológií a iných riešení, 
ktoré môžu pomôcť v boji proti zmene 
klímy a extrémnym poveternostným 
javom;

23. zdôrazňuje význam podpory 
výskumu v oblasti adaptácie na zmenu 
klímy, riešení inšpirovaných prírodou, 
ekologických technológií a iných riešení, 
ktoré môžu pomôcť v boji proti zmene 
klímy a extrémnym poveternostným 
javom, pričom sa na tento účel využije 
program Horizont Európa a ďalšie 
mechanizmy financovania;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 304
Hermann Tertsch

Návrh uznesenia
Odsek 23
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23. zdôrazňuje význam podpory 
výskumu v oblasti adaptácie na zmenu 
klímy, riešení inšpirovaných prírodou, 
ekologických technológií a iných riešení, 
ktoré môžu pomôcť v boji proti zmene 
klímy a extrémnym poveternostným 
javom;

23. zdôrazňuje význam podpory 
výskumu a inovácií v oblasti adaptácie na 
zmenu klímy, riešení inšpirovaných 
prírodou, ekologických technológií, 
biotechnológií a iných riešení, ktoré môžu 
pomôcť v boji proti zmene klímy a 
extrémnym poveternostným javom;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 305
Pernille Weiss

Návrh uznesenia
Odsek 23 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23a. vyzýva Komisiu, aby vypracovala 
„klimatickú kalkulačku EÚ“ ako súčasť 
svojej adaptácie na zmenu klímy; 
zdôrazňuje, že klimatická kalkulačka EÚ 
by mala zahŕňať presné a ľahko 
zrozumiteľné označovanie materiálov, 
výrobkov a služieb a že by mala 
zabezpečiť rovnaké podmienky pre 
kľúčových aktérov, ktorí prispievajú k 
vytváraniu stopy skleníkových plynov v 
EÚ; je presvedčený, že takýto „holistický 
prístup“ by mohol viesť k pozitívnemu 
vplyvu na správanie občanov, 
priemyselných odvetví a MSP EÚ; 
zdôrazňuje, že táto koncepcia musí byť 
založená na zásadách obehového 
hospodárstva a hospodárstva životného 
cyklu s cieľom stimulovať dopyt po 
tovaroch šetrných ku klíme vyrobených v 
Európe, čím sa posilní 
konkurencieschopnosť EÚ; navrhuje, aby 
Komisia pri odhade emisií skleníkových 
plynov používala už známe vedecké 
metódy, napr. sa inšpirovala zo svojej 
„environmentálnej stopy výrobku“;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 306
Fredrick Federley, Billy Kelleher, Martin Hojsík, María Soraya Rodríguez Ramos, Nils 
Torvalds, Susana Solís Pérez, Catherine Chabaud, Nicolae Ştefănuță

Návrh uznesenia
Odsek 23 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23a. konštatuje, že slučky spätnej väzby 
a body zlomu ovplyvnia a zmenia účinky 
zmeny klímy; zdôrazňuje preto význam 
údajov a prístupu k údajom týkajúcim sa 
predpokladaných vplyvov zmeny klímy 
atď., berie na vedomie prácu, ktorú sa už 
v tejto súvislosti vykonala v rámci 
programov EÚ, ako je program 
COPERNICUS, a zdôrazňuje úlohu 
núteného zberu údajov s cieľom 
zabezpečiť čo najpresnejšie prognózy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 307
Michal Wiezik

Návrh uznesenia
Odsek 23 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23a. žiada, aby boli adaptačné 
opatrenia založené na najnovších 
vedeckých poznatkoch; zdôrazňuje, že 
nevedecké prístupy poškodzujú adaptačnú 
schopnosť hlavných systémov využívania 
pôdy a lesných ekosystémov a dlhodobých 
záujmov odvetvia poľnohospodárstva a 
lesného hospodárstva; zdôrazňuje, že by 
sa mali naliehavo uplatňovať nápravné 
opatrenia založené na vede, ak sa 
nechceme stať svedkami kolapsu týchto 
systémov;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 308
Hildegard Bentele

Návrh uznesenia
Odsek 23 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23a. požaduje zvýšenie množstva a 
kvality výskumu a vývoja nových inovácií 
v rôznych špecializovaných oblastiach s 
cieľom vytvoriť zelenú pridanú hodnotu, 
ako aj cielenú podporu „udržateľnej 
digitalizácie“ v EÚ, a tým aj startupov a 
digitálnych inovácií, ktoré využívajú 
prelomovú silu digitalizácie na 
transformáciu udržateľnosti;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 309
Nicolae Ştefănuță, Martin Hojsík, María Soraya Rodríguez Ramos

Návrh uznesenia
Odsek 23 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23a. podporuje vypracovanie 
spoločných metodík a prístupov na 
monitorovanie a hodnotenie účinnosti 
adaptačných opatrení, pričom uznáva, že 
vplyv zmeny klímy a adaptačné opatrenia 
sú miestne a špecifické pre danú situáciu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 310
Petros Kokkalis
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Návrh uznesenia
Odsek 23 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23a. domnieva sa, že program Horizont 
Európa môže byť dôležitým nástrojom na 
rozvoj nových technológií na adaptáciu na 
zmenu klímy, a zdôrazňuje potrebu 
využívania finančných prostriedkov 
programu Horizont na výskum a inovácie 
v oblasti adaptácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 311
Tudor Ciuhodaru

Návrh uznesenia
Odsek 23 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23a. zdôrazňuje zásadnú úlohu 
výskumných pracovníkov v boji proti 
zmene klímy a význam úzkej vedeckej 
spolupráce medzi medzinárodnými 
partnermi na tento účel;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 312
Petros Kokkalis

Návrh uznesenia
Odsek 23 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23b. konštatuje, že partnerstvo EIP-
AGRI môže byť dôležitým nástrojom na 
rozvoj nových technológií a postupov na 
adaptáciu na zmenu klímy v 
agropotravinových systémoch;
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Pozmeňujúci návrh 313
Petros Kokkalis

Návrh uznesenia
Odsek 23 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23c. vyjadruje podporu Globálnej 
komisii pre adaptáciu za jej prácu v 
oblasti upozorňovania na adaptáciu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 314
Petros Kokkalis

Návrh uznesenia
Podnadpis 5 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Adaptácia a medzinárodný rozvoj

Or. en

Pozmeňujúci návrh 315
Petros Kokkalis

Návrh uznesenia
Odsek 23 e (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23e. vyzýva Komisiu, aby zvýšila svoju 
podporu pri vykonávaní Adaptačného 
rámca z Cancúnu tým, že zvýši svoj 
finančný príspevok a zabezpečí podporu 
pre adaptáciu na článok 6 prijatím 
záväzných opatrení;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 316
Petros Kokkalis

Návrh uznesenia
Odsek 23 f (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23f. vyzýva Komisiu, aby uznala, že 
straty a škody a adaptácia sú dve 
samostatné veci, ktoré treba riešiť, a aby 
tieto dve veci nespájala;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 317
Petros Kokkalis

Návrh uznesenia
Odsek 23 g (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23g. podporuje ďalší rozvoj a výmenu 
najlepších postupov a nových poznatkov o 
zdravotných rizikách súvisiacich s klímou 
prostredníctvom programu Horizont 
Európa, programu LIFE a prípadne 
zložky Zdravie v rámci navrhovaného 
Európskeho sociálneho fondu plus na 
roky 2021 – 2027;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 318
Fredrick Federley, Billy Kelleher, Martin Hojsík, María Soraya Rodríguez Ramos, Nils 
Torvalds, Susana Solís Pérez, Catherine Chabaud, Nicolae Ştefănuță

Návrh uznesenia
Odsek 24
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. žiada, aby sa v novej stratégii 
kládol väčší dôraz na predchádzanie 
krízam a na plánovanie pripravenosti, 
riadenie a reakciu na katastrofy;

24. žiada, aby sa v novej stratégii 
kládol väčší dôraz na predchádzanie 
krízam a na plánovanie pripravenosti, 
riadenie a reakciu na katastrofy; 
konštatuje, že vplyv zmeny klímy na 
zdravie sa zvýši; v tejto súvislosti uznáva 
potrebu podrobnejšie vypracovaných 
plánov adaptačných opatrení a 
plánovania vo vzťahu k vplyvom zmeny 
klímy na zdravie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 319
María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță

Návrh uznesenia
Odsek 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. žiada, aby sa v novej stratégii 
kládol väčší dôraz na predchádzanie 
krízam a na plánovanie pripravenosti, 
riadenie a reakciu na katastrofy;

24. žiada, aby sa v novej stratégii 
kládol väčší dôraz na predchádzanie 
krízam a na plánovanie pripravenosti, 
riadenie a reakciu na katastrofy, aby sa 
preskúmali všetky synergie s posilneným, 
revidovaným mechanizmom Únie v oblasti 
civilnej ochrany a agentúrami EÚ, ako je 
Európska environmentálna agentúra 
(EEA) a Európske centrum pre kontrolu a 
prevenciu chorôb (ECDC);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 320
Sara Cerdas

Návrh uznesenia
Odsek 24
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. žiada, aby sa v novej stratégii 
kládol väčší dôraz na predchádzanie 
krízam a na plánovanie pripravenosti, 
riadenie a reakciu na katastrofy;

24. žiada, aby sa v novej stratégii 
kládol väčší dôraz na predchádzanie 
krízam a na plánovanie pripravenosti, 
riadenie a reakciu na katastrofy; naliehavo 
vyzýva členské štáty, aby koordinovali 
vytváranie týchto prípravných plánov s 
mechanizmom EÚ v oblasti civilnej 
ochrany prostredníctvom jeho 
Koordinačného centra pre reakcie na 
núdzové situácie;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 321
Catherine Chabaud, Fredrick Federley, Martin Hojsík

Návrh uznesenia
Odsek 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. žiada, aby sa v novej stratégii 
kládol väčší dôraz na predchádzanie 
krízam a na plánovanie pripravenosti, 
riadenie a reakciu na katastrofy;

24. žiada, aby sa v novej stratégii 
kládol väčší dôraz na predchádzanie 
krízam a na plánovanie pripravenosti, 
riadenie a reakciu na katastrofy, najmä 
prostredníctvom inovačného prístupu k 
prevencii a riadeniu rizík na základe 
ekosystémov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 322
Simona Baldassarre

Návrh uznesenia
Odsek 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. žiada, aby sa v novej stratégii 
kládol väčší dôraz na predchádzanie 
krízam a na plánovanie pripravenosti, 

24. žiada, aby sa v novej stratégii 
kládol väčší dôraz na predchádzanie 
krízam a na plánovanie pripravenosti, 
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riadenie a reakciu na katastrofy; riadenie a reakciu na katastrofy, s aktívnym 
zapojením mechanizmu Únie v oblasti 
civilnej ochrany do procesu;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 323
Hermann Tertsch

Návrh uznesenia
Odsek 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. žiada, aby sa v novej stratégii 
kládol väčší dôraz na predchádzanie 
krízam a na plánovanie pripravenosti, 
riadenie a reakciu na katastrofy;

24. žiada, aby sa v novej stratégii 
výrazne zlepšila cezhraničná spolupráca a 
koordinácia a aby sa kládol väčší dôraz na 
predchádzanie krízam a na plánovanie 
pripravenosti, riadenie a reakciu na 
katastrofy;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 324
Petros Kokkalis

Návrh uznesenia
Odsek 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. žiada, aby sa v novej stratégii 
kládol väčší dôraz na predchádzanie 
krízam a na plánovanie pripravenosti, 
riadenie a reakciu na katastrofy;

24. žiada, aby sa v novej stratégii 
kládol väčší dôraz na predchádzanie 
krízam a na plánovanie pripravenosti, 
riadenie a reakciu na katastrofy súvisiace 
so závažnými epidémiami a pandémiami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 325
Dolors Montserrat
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Návrh uznesenia
Odsek 24 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24a. vyzýva Komisiu, aby do svojej 
stratégie zahrnula preventívne programy 
a kampane na zvyšovanie informovanosti 
o priamych vplyvoch zmeny klímy na 
zdravie vrátane úmrtia, zranenia a 
zvýšeného rizika ochorenia prenášaného 
potravinami a vodou v dôsledku 
extrémnych teplôt, záplav a lesných 
požiarov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 326
César Luena, Nicolás González Casares, Javi López, Cristina Maestre Martín De 
Almagro

Návrh uznesenia
Odsek 24 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24a. zdôrazňuje význam misie Horizont 
Európa pre adaptáciu na zmenu klímy 
vrátane spoločenskej transformácie; 
uznáva, že má veľký potenciál prispôsobiť 
a podporovať odolnosť občanov a 
komunít EÚ proti zmene klímy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 327
Nicolae Ştefănuță, Martin Hojsík

Návrh uznesenia
Odsek 25

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25. naliehavo vyzýva členské štáty, aby 
vypracovali primerané plány rýchlej 

25. naliehavo vyzýva členské štáty, aby 
prioritne vypracovali primerané plány 



AM\1213125SK.docx 157/162 PE657.317v01-00

SK

reakcie v prípade klimatických katastrof, 
ako sú vlny horúčav, záplavy a suchá;

prevencie a rýchlej reakcie pre prípad 
klimatických katastrof, ako sú vlny 
horúčav, záplavy a suchá;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 328
Alexandr Vondra

Návrh uznesenia
Odsek 25

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25. naliehavo vyzýva členské štáty, aby 
vypracovali primerané plány rýchlej 
reakcie v prípade klimatických katastrof, 
ako sú vlny horúčav, záplavy a suchá;

25. naliehavo vyzýva členské štáty, aby 
vypracovali plány rýchlej reakcie v prípade 
extrémnych poveternostných podmienok 
so závažným dôsledkami, ako sú vlny 
horúčav, záplavy a suchá;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 329
Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Joëlle Mélin

Návrh uznesenia
Odsek 25

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25. naliehavo vyzýva členské štáty, aby 
vypracovali primerané plány rýchlej 
reakcie v prípade klimatických katastrof, 
ako sú vlny horúčav, záplavy a suchá;

25. naliehavo vyzýva členské štáty, aby 
vypracovali primerané plány rýchlej 
reakcie v prípade prírodných a 
poveternostných katastrof, ako sú vlny 
horúčav, záplavy a suchá;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 330
Pär Holmgren

Návrh uznesenia
Odsek 25
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25. naliehavo vyzýva členské štáty, aby 
vypracovali primerané plány rýchlej 
reakcie v prípade klimatických katastrof, 
ako sú vlny horúčav, záplavy a suchá;

25. naliehavo vyzýva členské štáty, aby 
vypracovali primerané plány rýchlej 
reakcie v prípade klimatických katastrof, 
ako sú vlny horúčav, záplavy a suchá 
vrátane mechanizmov cezhraničných 
opatrení a zabezpečenia spoločnej 
zodpovednosti a solidarity medzi 
členskými štátmi a voči tretím krajinám;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 331
César Luena, Nicolás González Casares, Javi López, Cristina Maestre Martín De 
Almagro

Návrh uznesenia
Odsek 25

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25. naliehavo vyzýva členské štáty, aby 
vypracovali primerané plány rýchlej 
reakcie v prípade klimatických katastrof, 
ako sú vlny horúčav, záplavy a suchá;

25. naliehavo vyzýva členské štáty, aby 
vypracovali primerané plány rýchlej 
reakcie v prípade klimatických katastrof, 
ako sú vlny horúčav, záplavy a suchá, a 
aby v týchto plánoch venovali pozornosť 
špecifikám regiónov, ako sú pohraničné 
alebo pobrežné regióny;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 332
Esther de Lange

Návrh uznesenia
Odsek 25

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25. naliehavo vyzýva členské štáty, aby 
vypracovali primerané plány rýchlej 
reakcie v prípade klimatických katastrof, 
ako sú vlny horúčav, záplavy a suchá;

25. naliehavo vyzýva členské štáty, aby 
vypracovali primerané plány rýchlej 
reakcie v prípade klimatických katastrof, 
ako sú vlny horúčav, záplavy a suchá, a 
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aby v týchto plánoch venovali pozornosť 
pohraničným regiónom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 333
Sara Cerdas

Návrh uznesenia
Odsek 25 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25a. vyzýva Komisiu, aby poskytla 
potrebné zdroje na údržbu a rozvoj siete 
dohľadu nad chorobami prenášanými 
vektormi a jej účinné zavedenie v 
členských štátoch;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 334
Hildegard Bentele

Návrh uznesenia
Odsek 25 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25a. vyzýva Komisiu, aby vypracovala 
usmernenia o mimoriadnych udalostiach 
v mestách a podporila výmenu príkladov 
najlepších postupov medzi členskými 
štátmi;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 335
Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, Fredrick Federley, María Soraya Rodríguez Ramos

Návrh uznesenia
Odsek 26
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

26. žiada miestne orgány, aby zaviedli 
systémy včasného varovania a pripravili 
vhodné nástroje na reagovanie na extrémne 
poveternostné podmienky;

26. žiada miestne orgány, aby zaviedli 
systémy včasného varovania a pripravili 
vhodné nástroje na reagovanie na extrémne 
poveternostné podmienky a iné negatívne 
dôsledky zmeny klímy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 336
Petros Kokkalis

Návrh uznesenia
Odsek 26

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

26. žiada miestne orgány, aby zaviedli 
systémy včasného varovania a pripravili 
vhodné nástroje na reagovanie na extrémne 
poveternostné podmienky;

26. žiada miestne orgány, aby zaviedli 
systémy včasného varovania a pripravili 
vhodné nástroje na reagovanie na extrémne 
poveternostné podmienky, závažné 
epidémie a pandémie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 337
Alexandr Vondra

Návrh uznesenia
Odsek 26

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

26. žiada miestne orgány, aby zaviedli 
systémy včasného varovania a pripravili 
vhodné nástroje na reagovanie na extrémne 
poveternostné podmienky;

26. žiada miestne orgány, aby 
v prípadoch, keď je to potrebné, včas 
zaviedli systémy včasného varovania a 
pripravili vhodné nástroje na reagovanie na 
extrémne poveternostné podmienky;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 338
Esther de Lange

Návrh uznesenia
Odsek 26

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

26. žiada miestne orgány, aby zaviedli 
systémy včasného varovania a pripravili 
vhodné nástroje na reagovanie na extrémne 
poveternostné podmienky;

26. žiada vnútroštátne, regionálne a 
miestne orgány, aby zaviedli systémy 
včasného varovania a pripravili vhodné 
nástroje na reagovanie na extrémne 
poveternostné podmienky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 339
César Luena, Nicolás González Casares, Javi López, Cristina Maestre Martín De 
Almagro

Návrh uznesenia
Odsek 26

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

26. žiada miestne orgány, aby zaviedli 
systémy včasného varovania a pripravili 
vhodné nástroje na reagovanie na extrémne 
poveternostné podmienky;

26. žiada vnútroštátne, regionálne a 
miestne orgány, aby zaviedli systémy 
včasného varovania a pripravili vhodné 
nástroje na reagovanie na extrémne 
poveternostné podmienky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 340
Catherine Chabaud, Fredrick Federley, Martin Hojsík

Návrh uznesenia
Odsek 26 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

26a. trvá na tom, že je potrebné prijať 
adaptačnú stratégiu pre územia a mestá 
vystavené dôsledkom zmeny klímy na 
základe nového inovačného prístupu k 
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prevencii a riadeniu rizík založených na 
ekosystémoch, najmä predvídaním 
záložných oblastí, záplavových oblastí, 
prírodnej ochrany a v prípadoch, keď je 
to nevyhnutné, umelej ochrany;

Or. en


