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NÁVRHY

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné 
zdravie a bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý 
prijme, tieto návrhy:

A. keďže zásady obehového hospodárstva by mali byť základným prvkom každej 
európskej a vnútroštátnej priemyselnej politiky, ako aj národných plánov na podporu 
obnovy a odolnosti členských štátov v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a 
odolnosti;

B. keďže v oznámení Komisie s názvom Nový akčný plán pre obehové hospodárstvo 
(COM(2020)0098) sa uznáva priekopnícka úloha podnikov sociálneho hospodárstva pri 
vytváraní pracovných miest spojených s obehovým hospodárstvom;

C. keďže obehové hospodárstvo sa ukázalo ako nevyhnutné počas pandémie COVID-19, 
najmä v odvetviach, ako sú potravinárske a farmaceutické obaly a zber a spracovanie 
odpadu;

1. víta nový akčný plán Komisie v oblasti obehového hospodárstva, ktorý prispeje k 
dosiahnutiu klimatickej neutrality najneskôr do roku 2050 a ktorý oddeľuje hospodársky 
rast od využívania zdrojov; zdôrazňuje, že skutočne obehové hospodárstvo je postavené 
na programe nulového znečistenia a na hierarchii odpadového hospodárstva; 
zdôrazňuje, že uprednostňovanie predchádzania vzniku odpadu, minimalizácia odpadu v 
štádiu návrhu, zníženie využívania zdrojov a energie, ako aj prínosy pre spotrebiteľov 
by mali byť riadiacimi zásadami nového rámca udržateľnej produktovej politiky a 
musia Únii pomôcť ďalej oddeliť hospodársky rast od vplyvu na životné prostredie; 
zdôrazňuje, že takmer polovica úspor v dôsledku energetickej efektívnosti, ktoré sa 
dosiahnu do roku 2020, je dôsledkom uplatňovania smernice 2009/125/ES (smernica o 
ekodizajne); zdôrazňuje, že viaceré výrobky, ktoré sú veľmi významné z hľadiska ich 
využívania energie, ešte nepodliehajú pravidlám ekodizajnu; ďalej konštatuje, že mnohé 
ďalšie výrobky, na ktoré sa vzťahujú pravidlá ekodizajnu, sú zastarané a mali by sa 
modernizovať; víta preto zámer Komisie preskúmať smernicu o ekodizajne; domnieva 
sa, že širšia politika v oblasti ekodizajnu môže byť jedným z kľúčových prvkov 
európskej činnosti v oblasti obehového hospodárstva a môže zohrávať dôležitú úlohu 
pri zelenej obnove; zdôrazňuje však, že rozšírenie jej rozsahu pôsobnosti by malo byť 
spojené s opatreniami zameranými na dosiahnutie ďalšieho zvýšenia energetickej 
efektívnosti prostredníctvom energeticky významných výrobkov a služieb; trvá na tom, 
aby rozšírenie rozsahu pôsobnosti zahŕňalo nielen produkty, ale aj štruktúry, ako sú 
dátové centrá alebo služby, napríklad tie, ktoré sa využívajú na poskytovanie 
cloudových služieb, hry alebo streaming; žiada Komisiu, aby preskúmala zavedenie 
cieľov opätovnej použiteľnosti;

2. podčiarkuje, že výskum bezpečných a obehových materiálov, chemických látok, 
procesov, technológií a výrobkov a inovačných obchodných modelov, ako aj ich 
priemyselného rozšírenia a spoločenského využitia môže európskym spoločnostiam 
poskytnúť konkurenčnú výhodu na celom svete, znížiť ich závislosť od obmedzených 
prírodných zdrojov a vytvoriť nové zdroje príjmov, pričom bude prínosom pre ľudí a 
životné prostredie; domnieva sa, že posilnením, diverzifikáciou a zvýšením 
udržateľnosti čo najväčšieho počtu hodnotových reťazcov by sa európske priemyselné 
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ekosystémy stali odolnejšími, konkurencieschopnejšími a ziskovejšími a posilnila by sa 
strategická autonómia EÚ; zdôrazňuje veľký potenciál komplementárnosti medzi 
skutočne ambicióznou európskou priemyselnou stratégiou, najmä pokiaľ ide o 
modernizáciu a upevnenie silnej európskej priemyselnej základne, a vytvorením 
skutočného obehového hospodárstva; zdôrazňuje, že výrazné zníženie emisií 
skleníkových plynov (GHG) by sa v priemysle mohlo dosiahnuť zvýšením materiálovej 
efektívnosti, rozvojom recyklácie a používania recyklovaných výrobkov a výrobou 
tovaru dlhodobej spotreby s vysokou pridanou hodnotou; v tejto súvislosti zdôrazňuje, 
že je dôležité výrazne zvýšiť prioritu a financovanie výskumu v oblasti predchádzania 
vzniku odpadu, opätovného použitia, opraviteľnosti, modernizovateľnosti a repasovania 
výrobkov a hodnotových reťazcov, ako aj obehových podnikateľských modelov a 
infraštruktúr výrobkov;

Výskum

3. zdôrazňuje význam zlepšenia prístupu k finančným prostriedkom pre výskumné a 
inovačné projekty v oblasti obehového hospodárstva; vyzýva preto Komisiu, aby 
nasmerovala činnosti programu Horizont Európa k podpore výskumu a inovácií v 
záujme:

– procesov a technológií recyklácie; 

– efektívneho využívania zdrojov v rámci priemyselných procesov;

– inovačných a udržateľných materiálov, výrobkov, procesov, technológií a služieb, ako 
aj ich priemyselného rozšírenia;

– biohospodárstva prostredníctvom inovácií založených na biologickom základe, ktoré 
zahŕňajú vývoj biologických materiálov a výrobkov;

– satelitov na pozorovanie Zeme, keďže môžu zohrávať dôležitú úlohu pri monitorovaní 
rozvoja obehového hospodárstva prostredníctvom hodnotenia tlaku vyvíjaného na 
pôvodné suroviny a úrovne emisií;

4. zdôrazňuje úlohu, ktorú zohrávajú znalostné a inovačné spoločenstvá v rámci 
Európskeho inovačného a technologického inštitútu (EIT), spočívajúcu v tom, že 
spájajú univerzity, výskumné organizácie a podniky, najmä MSP, pri vývoji 
inovatívnych riešení a iniciatív v oblasti obehového hospodárstva, ktoré by mali byť 
jedným z kľúčových nástrojov na dosiahnutie cieľov Európskej zelenej dohody;

5. podporuje iniciatívu Komisie zabezpečiť, aby boli znalostné a inovačné spoločenstvá 
EIT otvorenejšie pre MSP a aby sa posilnili ich možnosti zapojiť sa do miestnych 
inovačných ekosystémov v prospech digitálnej a zelenej transformácie;

6. zdôrazňuje význam ďalšieho výskumného úsilia v oblasti energeticky efektívnej 
chemickej recyklácie šetrnej ku klíme a k životnému prostrediu, ktorá spolu 
s organickou a mechanickou recykláciou vytvorí úplný technologicky neutrálny rámec; 
zdôrazňuje, že takéto úsilie by sa malo sústreďovať na zhodnocovanie a zamerať na 
zlepšenie energetickej efektívnosti, zníženie emisií skleníkových plynov a 
odstraňovanie nebezpečných látok, ako aj na zabezpečenie nekontaminovaných 
recyklátov a náležité spracovanie rezíduí pochádzajúcich z technológií chemickej 
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recyklácie; domnieva sa, že za chemickú recykláciu sa nesmú považovať procesy 
energetického zhodnocovania odpadu;

7. konštatuje, že takmer štvrtina MSP v Európe už umožňuje prechod na udržateľnejšie 
obchodné modely, ale na druhej strane tretina z nich uviedla, že pri snahe o 
efektívnejšie využívanie zdrojov vo svojom podniku čelia zložitým administratívnym a 
právnym postupom; vyzýva Komisiu, aby zintenzívnila svoje úsilie o to, aby bolo viac 
malých a stredných podnikov a mikropodnikov pripravených na obehové hospodárstvo, 
a to ich podporou vhodnými stimulačnými systémami a finančnými nástrojmi, 
budovaním kapacít, a to aj z hľadiska riadiacich zručností, výmenou najlepších 
postupov a technickou pomocou, ako aj znížením ich administratívneho a právneho 
zaťaženia; poukazuje okrem iného na to, že nové obehové obchodné modely, ako aj 
právo na opravu, ako sa predpokladá v oznámení Komisie s názvom Nový akčný plán 
pre obehové hospodárstvo, budú prínosom pre spotrebiteľov, zabránia výrobe nových 
materiálových výrobkov a povzbudia MSP, aby vstúpili na trh opráv; 

8. vyzýva Komisiu, aby vypracovala a presadzovala súbor nástrojov pre udržateľné 
podnikové politiky MSP vrátane spoločenskej a environmentálnej zodpovednosti 
podnikov, udržateľného účtovníctva a výkazníctva a nástrojov na zavádzanie 
obehových modelov výroby a spotreby s nízkym odpadom, udržateľných 
dodávateľských reťazcov a energetických auditov;

9. domnieva sa, že pozitívna úloha podnikov sociálneho hospodárstva, ktoré pripravujú 
pôdu pre modely obehového hospodárstva, by mala slúžiť ako inšpirácia pre iné 
podniky a že takéto najlepšie postupy by sa mali viac zviditeľniť aj vhodne podporovať 
prostredníctvom cielených stimulov;

Digitálna transformácia

10. uznáva, že digitalizácia zohráva dôležitú úlohu pri zlepšovaní uplatňovania zásad 
obehového hospodárstva; naliehavo vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
maximalizovali a v plnej miere využívali synergie medzi digitalizáciou a obehovým 
hospodárstvom v odvetviach, v ktorých digitálne hospodárstvo môže ponúknuť riešenia 
na zníženie ich environmentálnej stopy, a zároveň podporili zelenú transformáciu, a v 
tejto súvislosti vyzýva Komisiu, aby vypracovala metodiku monitorovania a 
kvantifikácie rastúceho vplyvu digitálnych technológií a dátových centier na životné 
prostredie a aby navrhla opatrenia na zabezpečenie environmentálnej udržateľnosti 
digitálnych riešení, pričom sa energetická efektívnosť a obehové hospodárstvo stanú ich 
stredobodom, a aby sa takisto zaoberala krátkodobými a strednodobými nákladmi 
dvojakej, digitálnej a ekologickej transformácie a zabezpečila, aby sa stali 
spravodlivejšími a inkluzívnejšími; zdôrazňuje význam internetu vecí, prediktívnej 
údržby, servitizácie a systémov výrobok-služba v záujme urýchlenia nových obehových 
obchodných modelov; domnieva sa, že včasný vývoj digitálnych nástrojov v kontexte 
obehového hospodárstva pomôže EÚ stať sa svetovým lídrom vo využívaní digitálne 
poskytovaných riešení; zdôrazňuje, že umelá inteligencia môže byť faktorom, ktorý 
uľahčí a urýchli prechod na obehové hospodárstvo a pomôže uvoľniť príležitosti v 
rámci obehového hospodárstva tým, že zlepší dizajn, fungovanie obchodných modelov 
a výrobkov a optimalizáciu infraštruktúry; 

11. žiada Komisiu, aby podporila environmentálne udržateľnú digitálnu transformáciu, 
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ktorá sa zakladá na maximalizácii hodnoty údajov a zároveň zaisťuje ochranu osobných 
údajov a zavádza digitálne riešenia, s cieľom umožniť udržateľné využívanie zdrojov a 
zachovať hodnotu, trvanlivosť, opätovnú použiteľnosť a opraviteľnosť výrobkov a 
materiálov čo najdlhšie;

12. víta cieľ Komisie dosiahnuť do roku 2030 vysoko energeticky efektívne, udržateľné a 
klimaticky neutrálne dátové centrá a vytvoriť spoločný európsky dátový priestor pre 
inteligentné obehové aplikácie; preto naliehavo vyzýva Komisiu, aby bezodkladne 
predložila zodpovedajúce regulačné a iné potrebné opatrenia a aby zaviedla nástroje 
riadenia a trhové nástroje na podporu vytvorenia štandardizovanej dokumentácie a 
transparentnosti, pokiaľ ide o obehovosť a environmentálnu a klimatickú stopu 
dátových centier a komunikačných sietí; trvá na tom, že tieto nové opatrenia a nástroje 
by mali podporovať energetickú efektívnosť a efektívne využívanie zdrojov a 
využívanie energie z obnoviteľných zdrojov; odporúča, aby sa tieto opatrenia a nástroje 
zameriavali aj na zmiernenie vplyvu dátových centier na elektrickú sieť a na stopu 
skleníkových plynov spôsobenú preťažením siete;

13. požaduje zavedenie digitálnych pasov výrobkov spolu s vhodnými platformami na zber 
a uchovávanie údajov v kontexte európskeho dátového priestoru; zdôrazňuje, že takéto 
pasy a platformy by mali obsahovať údaje v interoperabilných a opakovane 
použiteľných formátoch a že informácie by mali byť jasné, dôveryhodné a ľahko 
dostupné pre všetkých účastníkov trhu; žiada Komisiu, aby zaviedla digitálne pasy 
výrobkov, ktoré by informovali o obsahu materiálov a chemických látok, o obehových 
vlastnostiach, ako je životnosť výrobku, jeho opraviteľnosť a dostupnosť náhradných 
dielov, a o uhlíkovej stope a environmentálnom a sociálnom vplyve výrobkov a 
materiálov vrátane druhotných surovín uvádzaných na trh EÚ;

Druhotné a kritické suroviny

14. zdôrazňuje, že dostupnosť kritických a druhotných surovín je strategickou otázkou pre 
európsky priemysel a nástrojom na zabezpečenie strategickej autonómie a 
konkurencieschopnosti Únie a na udržanie pracovných miest vo výrobnom sektore; 
preto rozhodne podporuje ambíciu Komisie vytvoriť riadne fungujúci trh EÚ s 
druhotnými surovinami; zdôrazňuje, že dosiahnutie cyklov čistých a bezpečných 
materiálov je predpokladom pre vytvorenie dôveryhodného trhu s druhotnými 
surovinami v EÚ; domnieva sa, že databáza látok vzbudzujúcich obavy vo výrobkoch 
ako takých alebo v komplexných výrobkoch (databáza SCIP), ktorú zriadila Európska 
chemická agentúra (ECHA), bude stimulovať inovácie v tomto odvetví;

Drevo a biohospodárstvo

15. pripomína, že sektor lesného hospodárstva môže významne prispievať k rozvoju 
obehových hospodárstiev využívajúcich biologické materiály; nabáda Komisiu, aby 
preskúmala rôzne mechanizmy vrátane trhových mechanizmov s cieľom stimulovať 
využívanie obnoviteľných surovín vrátane dreva a výrobkov z dreva, a tým ponúknuť 
prínosy v oblasti klímy a zároveň podporovať najúčinnejšie využívanie dreva a 
dodržiavať zásadu kaskádového využívania; zdôrazňuje potrebu stimulovať investície 
do rozvoja udržateľného a miestneho obehového biohospodárstva; preto zdôrazňuje 
význam zosúladenia stratégií EÚ v oblasti priemyslu a biohospodárstva s akčným 
plánom v oblasti obehového hospodárstva; 
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Budovy

16. poukazuje na to, že minerálny odpad vrátane výkopovej pôdy z odvetvia stavebníctva a 
demolácie predstavuje najväčšiu kategóriu celkového odpadu vyprodukovaného v 
Európe všetkými hospodárskymi činnosťami a domácnosťami; zdôrazňuje potrebu 
primeraného nakladania so stavebným odpadom a odpadom z demolácie a znižovania 
jeho množstva; konštatuje, že zlepšenie transparentnosti a vysledovateľnosti stavebného 
odpadu a odpadu z demolácie je potrebné na zlepšenie identifikácie odpadu, 
vybudovanie dôvery v kvalitu a bezpečnosť opätovne použitých alebo recyklovaných 
materiálov, zabezpečenie primeraného a bezpečného nakladania so všetkým stavebným 
odpadom a nahradenie nebezpečných látok v tokoch odpadu s cieľom chrániť zdravie 
obyvateľov a pracovníkov, ako aj životné prostredie; v tejto súvislosti pripomína 
význam Protokolu EÚ o nakladaní so stavebným odpadom a odpadom z demolácie;

17. takisto zdôrazňuje, že stavebníctvo je kľúčovou oblasťou komplementárnosti medzi 
obehovým hospodárstvom a znižovaním emisií; zdôrazňuje celkovú potrebu 
transformácie na udržateľné a viac obehové hospodárstvo pri získavaní zdrojov a 
výrobe stavebných výrobkov a materiálov a pri ich používaní na stavebné práce; 

18. zdôrazňuje, že stavebníctvo patrí medzi najmenej automatizované a digitalizované 
odvetvia a že využívanie inovatívnych a perspektívnych technológií na staveniskách by 
zvýšilo mieru digitalizácie odvetvia a zároveň aj zvýšilo efektívnosť využívania 
zdrojov; vyzýva Komisiu, aby preskúmala začlenenie kritérií efektívnosti a opätovnej 
použiteľnosti do svojej revízie nariadenia (EÚ) č. 305/20111;

Zelené verejné obstarávanie (GPP)

19. zdôrazňuje, že je dôležité konať s cieľom posilniť vnútorný trh EÚ prostredníctvom 
stanovenia kritérií pre zelené verejné obstarávanie, čo nebude mať za následok 
nadmerné administratívne zaťažovanie podnikov a orgánov verejnej správy, s cieľom 
umožniť používateľom vybrať si udržateľné materiály šetrné ku klíme; vyzýva členské 
štáty, aby maximalizovali a podporovali opätovné použitie, recykláciu a rekuperáciu 
materiálov, a to aj vo svojich stratégiách obstarávania a vo verejne financovaných 
projektoch renovácie a výstavby, revidovaním cieľov GPP a racionalizáciou kritérií 
energetickej efektívnosti a environmentálnych a sociálnych kritérií pri obnove budov;

Batérie

20. je presvedčený, že zlepšené systémy recyklácie batérií by mohli poskytnúť významný 
podiel surovín potrebných na obehovú výrobu batérií v EÚ; podporuje plány Komisie 
týkajúce sa legislatívnych návrhov na zaistenie bezpečného, obehového a udržateľného 
hodnotového reťazca batérií v prípade všetkých batérií, hoci dané pravidlá by mali 
rozlišovať medzi typom a/alebo používaním batérií a zahrnúť ekodizajn batérií s cieľom 
zlepšiť ich vymeniteľnosť a recyklovateľnosť prostredníctvom dizajnu a mali by 
zahŕňať sociálne a environmentálne zodpovedné získavanie zdrojov; zdôrazňuje potrebu 
vytvoriť v Európe silný a udržateľný klaster pre batérie a skladovanie;

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 z 9. marca 2011, ktorým sa ustanovujú 
harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje smernica Rady 
89/106/EHS, Ú. v. EÚ L 88, 4.4.2011, s. 5.
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21. je znepokojený tým, že klasifikácia použitých batérií ako odpadu v smernici o batériách, 
a to nezávisle od opätovného použitia, môže byť prekážkou pre takéto opätovné 
použitie; uznáva, že opätovne použité batérie sa nevracajú na recykláciu a že 
bezpečnostné normy sa nemonitorujú v prípade, keď sa účely použitia batérie zmenia 
tak, že majú iné charakteristiky než účely, na ktoré bola pôvodne navrhnutá; vyzýva 
Komisiu, aby uplatnila rozšírenú zodpovednosť výrobcov za výkonové a bezpečnostné 
záruky na výrobcu, ktorý repasovanú batériu opätovne uvedie na trh; vyzýva Komisiu, 
aby pri revízii smernice o batériách navrhla ambiciózne ciele v oblasti zberu, 
opätovného použitia a recyklácie batérií a po dôkladnom zhodnotení postupné 
ukončenie používania primárnych batérií, ak existujú alternatívy, a aby vytvorila 
celoeurópsky systém skladovania alebo spätného predaja starých batérií s cieľom zvýšiť 
obehovosť a udržateľnosť hodnotového reťazca batérií;

22. zdôrazňuje, že treba ďalej podporovať výskum a inováciu v oblasti procesov a 
technológií recyklácie v rámci programu Horizont Európa s cieľom zvýšiť potenciál 
batérií v oblasti obehového hospodárstva; uznáva úlohu MSP v rámci sektorov 
zaoberajúcich sa zberom a recykláciou;

Priemysel

23. poukazuje na to, že prístup založený na obehovom hospodárstve, ktorý by eliminoval 
odpad a zachoval by používanie aktív, výrobkov a komponentov pri produktívnom a 
efektívnom využívaní zdrojov, by mohol znížiť globálne emisie CO2 z kľúčových 
priemyselných materiálov, ako sú plasty, oceľ a cement, o 40 %; trvá preto na zavedení 
dlhodobých plánov znižovania odpadu a opätovného využívania surovín s jasnými 
cieľmi zameranými na zlepšenie obehovosti priemyselných odvetví a materiálov s 
vysokými emisiami uhlíka, ako sú plasty, oceľ a cement; žiada Komisiu, aby 
preskúmala zavedenie cieľov v oblasti znižovania množstva odpadu pre priemyselné a 
obchodné toky odpadu a posúdila spôsob, ako by sa množstvo priemyselného a 
obchodného odpadu umiestňované na skládky mohlo znížiť, najmä prostredníctvom 
obehovosti materiálov;

24. domnieva sa, že realizácia obehového hospodárstva má veľký potenciál pre budúcnosť 
európskeho oceliarskeho priemyslu; zdôrazňuje veľký potenciál na zvýšenie 
materiálovej efektívnosti ocele; trvá na tom, že je potrebné výrazne predĺžiť životnosť 
výrobkov z ocele v oblasti domácich spotrebičov, výrobkov automobilového priemyslu 
a mechanických a elektrických zariadení; zdôrazňuje, že predĺženie životnosti týchto 
výrobkov by mohlo viesť k zníženiu výroby ocele, a tým aj emisií skleníkových plynov; 
poukazuje na to, že EÚ má značnú rezervu kovového šrotu, ktorú možno využiť v 
obehovom hospodárstve; zdôrazňuje, že jej lepšie využívanie by umožnilo znížiť 
objemy dovozu železnej rudy a koksu potrebných na výrobu v primárnom odvetví;

25. zdôrazňuje, že zavedenie skutočne obehového hospodárstva a lepšieho ekodizajnu by 
mohlo prispieť k dekarbonizácii cementárenského priemyslu zvýšením materiálovej 
efektívnosti cementu, najmä optimalizáciou používania betónu a jeho zloženia; 

26. pripomína, že úspory zdrojov vyplývajúce z obehovosti sú zvlášť veľké v prípade 
hliníka, keďže pretavenie hliníka si vyžaduje len 5 % energie potrebnej na novú výrobu, 
čím sa prudko znižujú emisie CO2; zdôrazňuje, že zatiaľ čo miera zberu hliníka zo 
stavieb a automobilov je už veľmi vysoká, v prípade spotrebiteľských výrobkov sú tieto 
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miery oveľa nižšie; vyzýva Komisiu, aby preskúmala regulačné možnosti na 
zabezpečenie lepšieho oddelenia hliníkových komponentov pri demontáži;

Zdravie a bezpečnosť pracovníkov a informovanosť spotrebiteľov

27. zdôrazňuje, že o prechode na skutočne obehové hospodárstvo sa musí rokovať s 
odborovými zväzmi s cieľom zaručiť ochranu zdravia a bezpečnosti pracovníkov; 
zdôrazňuje, že nedostatočne bezpečné pracovné podmienky pre pracovníkov môžu 
vystaviť celú našu spoločnosť zdravotným a bezpečnostným rizikám, a preto sa 
domnieva, že politiky a postupy obehového hospodárstva sa musia vypracovať na 
základe posúdenia rizík, v ktorom sa zohľadní zdravie pracovníkov;

28. vyzdvihuje kľúčovú úlohu, ktorú spotrebitelia zohrávajú pri prechode na obehové 
hospodárstvo, a zdôrazňuje význam zvyšovania informovanosti a vzdelávania 
spotrebiteľov; zdôrazňuje, že informácie o výrobku týkajúce sa recyklácie a opráv 
poskytované spotrebiteľom musia byť ľahko zrozumiteľné.



PE653.859v02-00 10/11 AD\1219792SK.docx

SK

INFORMÁCIE O PRIJATÍ VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

Dátum prijatia 1.12.2020

Výsledok záverečného hlasovania +:
–:
0:

69
0
4

Poslanci prítomní na záverečnom 
hlasovaní

François Alfonsi, Nicola Beer, François-Xavier Bellamy, Hildegard 
Bentele, Tom Berendsen, Vasile Blaga, Michael Bloss, Manuel 
Bompard, Paolo Borchia, Marc Botenga, Markus Buchheit, Cristian-
Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Carlo Calenda, Andrea Caroppo, Ignazio 
Corrao, Ciarán Cuffe, Josianne Cutajar, Nicola Danti, Pilar del Castillo 
Vera, Martina Dlabajová, Christian Ehler, Niels Fuglsang, Lina Gálvez 
Muñoz, Claudia Gamon, Jens Geier, Bart Groothuis, Christophe 
Grudler, András Gyürk, Henrike Hahn, Robert Hajšel, Ivo Hristov, 
Ivars Ijabs, Romana Jerković, Eva Kaili, Seán Kelly, Izabela-Helena 
Kloc, Łukasz Kohut, Andrius Kubilius, Miapetra Kumpula-Natri, 
Thierry Mariani, Eva Maydell, Joëlle Mélin, Dan Nica, Angelika 
Niebler, Ville Niinistö, Aldo Patriciello, Mauri Pekkarinen, Mikuláš 
Peksa, Tsvetelina Penkova, Morten Petersen, Markus Pieper, Clara 
Ponsatí Obiols, Manuela Ripa, Jérôme Rivière, Robert Roos, Sara 
Skyttedal, Maria Spyraki, Jessica Stegrud, Beata Szydło, Riho Terras, 
Grzegorz Tobiszowski, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Marie 
Toussaint, Isabella Tovaglieri, Henna Virkkunen, Pernille Weiss

Náhradníci prítomní na záverečnom 
hlasovaní

Cornelia Ernst, Gianna Gancia, Klemen Grošelj, Dace Melbārde, Csaba 
Molnár



AD\1219792SK.docx 11/11 PE653.859v02-00

SK

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O 
STANOVISKO

69 +
PPE François-Xavier Bellamy, Hildegard Bentele, Tom Berendsen, Vasile Blaga, Jerzy Buzek, Cristian-Silviu 

Buşoi, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, András Gyürk, Seán Kelly, Andrius Kubilius, Eva Maydell, 
Angelika Niebler, Aldo Patriciello, Markus Pieper, Sara Skyttedal, Maria Spyraki, Riho Terras, Henna 
Virkkunen, Pernille Weiss

S&D Carlo Calenda, Josianne Cutajar, Niels Fuglsang, Jens Geier, Lina Gálvez Muñoz, Robert Hajšel, Ivo Hristov, 
Romana Jerković, Eva Kaili, Łukasz Kohut, Miapetra Kumpula-Natri, Csaba Molnár, Dan Nica, Tsvetelina 
Penkova, Patrizia Toia

RENEW Nicola Beer, Nicola Danti, Claudia Gamon, Bart Groothuis, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Ivars Ijabs, 
Mauri Pekkarinen, Morten Petersen

ID Paolo Borchia, Markus Buchheit, Gianna Gancia, Thierry Mariani, Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Isabella 
Tovaglieri

Verts François Alfonsi, Michael Bloss, Ciarán Cuffe, Henrike Hahn, Ville Niinistö, Mikuláš Peksa, Manuela Ripa, 
Marie Toussaint

ECR Izabela-Helena Kloc, Dace Melbārde, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski

GUE Manuel Bompard, Marc Botenga, Cornelia Ernst

NI Andrea Caroppo, Ignazio Corrao, Clara Ponsatí Obiols

0 -

4 0
RENEW Martina Dlabajová

ECR Robert Roos, Jessica Stegrud, Evžen Tošenovský

Vysvetlenie použitých znakov:
+ : za
- : proti
0 : zdržali sa hlasovania


