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Pozmeňujúci návrh 1
Patrizia Toia, Łukasz Kohut, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Alicia Homs Ginel, 
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz

Návrh stanoviska
Odôvodnenie -A a (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

-Aa. 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;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2
Patrizia Toia, Łukasz Kohut, Robert Hajšel, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Alicia 
Homs Ginel, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz

Návrh stanoviska
Odôvodnenie -A b (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

-Ab. keďže takmer štvrtina MSP v Európe 
už umožňuje prechod na udržateľnejšie 
obchodné modely, ale na druhej strane 
tretina z nich uvádza, že pri snahe 
o efektívnejšie využívanie zdrojov 
v podniku čelia zložitým administratívnym 
a právnym postupom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 3
Patrizia Toia, Łukasz Kohut, Robert Hajšel, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Alicia 
Homs Ginel, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz

Návrh stanoviska
Odôvodnenie -A c (nové)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

-Ac. keďže v oznámení Komisie sa uznáva 
priekopnícka úloha podnikov sociálneho 
hospodárstva pri vytváraní pracovných 
miest spojených s obehovým 
hospodárstvom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 4
Patrizia Toia, Łukasz Kohut, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Alicia Homs Ginel, 
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz

Návrh stanoviska
Odôvodnenie -A d (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 5
Ville Niinistö
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek -1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

-1a. konštatuje, že prijatie zásad 
obehového hospodárstva v celej EÚ má 
potenciál zvýšiť HDP EÚ do roku 2030 
o ďalších 0,5 % a vytvoriť približne 700 
000 nových pracovných miest1a; 
zdôrazňuje, že prínosy spojené 
s obehovým hospodárstvom, ako je vyššia 
efektívnosť, nižšie náklady na materiál, 
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zvýšenie ziskovosti prostredníctvom 
modelov uzavretých cyklov a zvýšená 
odolnosť voči nedostatku zdrojov a 
cenovým výkyvom, môžu výrazne zvýšiť 
konkurencieschopnosť MSP;
_________________
1aAkčný plán pre obehové hospodárstvo, 
COM(2020)0098 final.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 6
Ville Niinistö
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek -1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

-1a. konštatuje, že dosiahnutie 
obehového hospodárstva je kľúčové pre 
dosiahnutie našich cieľov v oblasti klímy, 
keďže zameranie sa na znižovanie dopytu 
a energetickú efektívnosť si vyžaduje 
najmenší nárast výroby elektrickej energie 
a najmenej investícií do odvetví dodávok 
energie, ako sa uvádza v oznámení 
Komisie s názvom Čistá planéta pre 
všetkých (COM(2018)0773);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7
Pascal Arimont, Hildegard Bentele, Henna Virkkunen, Maria da Graça Carvalho, 
Isabel Wiseler-Lima, Edina Tóth, Tom Berendsen

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. víta zámer Komisie preskúmať 
smernicu 2009/125/ES; zdôrazňuje, že 

vypúšťa sa
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rozšírenie jej rozsahu pôsobnosti by 
nemalo viesť k oslabeniu výsledkov 
dosiahnutých v oblasti energetickej 
efektívnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 8
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. víta zámer Komisie preskúmať 
smernicu 2009/125/ES; zdôrazňuje, že 
rozšírenie jej rozsahu pôsobnosti by 
nemalo viesť k oslabeniu výsledkov 
dosiahnutých v oblasti energetickej 
efektívnosti;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 9
Ville Niinistö
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. víta zámer Komisie preskúmať 
smernicu 2009/125/ES; zdôrazňuje, že 
rozšírenie jej rozsahu pôsobnosti by 
nemalo viesť k oslabeniu výsledkov 
dosiahnutých v oblasti energetickej 
efektívnosti;

1. zdôrazňuje, že takmer polovica 
úspor v dôsledku energetickej efektívnosti, 
ktoré sa dosiahnu do roku 2020, je 
dôsledkom uplatňovania smernice 
2009/125/ES o ekodizajne; zdôrazňuje, že 
viaceré výrobky, ktoré sú veľmi významné 
z hľadiska spotreby energie (napr. stanice 
a subsystémy mobilnej siete alebo sieťové 
zariadenia), ešte nepodliehajú pravidlám 
ekodizajnu; ďalej konštatuje, že mnohé 
ďalšie výrobky, na ktoré sa vzťahujú 
pravidlá ekodizajnu, sú zastarané a mali 
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by sa aktualizovať (napr. pravidlá pre 
dekodéry, ohrievače alebo pravidlá 
týkajúce sa spotreby v pohotovostnom 
režime); víta zámer Komisie preskúmať 
smernicu 2009/125/ES; zdôrazňuje, že 
rozšírenie jej rozsahu pôsobnosti by malo 
byť spojené s opatreniami zameranými na 
dosiahnutie ďalšieho zvýšenia 
energetickej efektívnosti energeticky 
významných výrobkov a služieb; trvá na 
tom, aby rozšírenie rozsahu pôsobnosti 
zahŕňalo nielen produkty, ale aj štruktúry, 
ako sú dátové centrá alebo služby, ktoré 
sa využívajú na cloudové služby, hry alebo 
streaming;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 10
Robert Hajšel, Łukasz Kohut, Csaba Molnár, Carlos Zorrinho

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. víta zámer Komisie preskúmať 
smernicu 2009/125/ES; zdôrazňuje, že 
rozšírenie jej rozsahu pôsobnosti by 
nemalo viesť k oslabeniu výsledkov 
dosiahnutých v oblasti energetickej 
efektívnosti;

1. víta zámer Komisie preskúmať 
smernicu 2009/125/ES; zdôrazňuje, že to 
môže zohrávať dôležitú úlohu pri 
ekologickej obnove a predstavovať 
kľúčový prvok všetkých plánov obnovy po 
skončení pandémie COVID-19; 
zdôrazňuje, že rozšírenie jej rozsahu 
pôsobnosti by nemalo viesť k oslabeniu 
výsledkov dosiahnutých v oblasti 
energetickej efektívnosti a materiálovej 
efektívnosti, aby sa znížila závislosť od 
dovozu, a tým zlepšila odolnosť 
európskeho hospodárstva voči globálnym 
krízam;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 11
Patrizia Toia, Łukasz Kohut, Niels Fuglsang, Carlos Zorrinho, Alicia Homs Ginel, 
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Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. víta zámer Komisie preskúmať 
smernicu 2009/125/ES; zdôrazňuje, že 
rozšírenie jej rozsahu pôsobnosti by 
nemalo viesť k oslabeniu výsledkov 
dosiahnutých v oblasti energetickej 
efektívnosti;

1. víta zámer Komisie preskúmať 
smernicu 2009/125/ES; domnieva sa, že 
širšia politika v oblasti ekodizajnu môže 
byť jedným z kľúčových prvkov európskej 
činnosti v oblasti obehového 
hospodárstva; napriek tomu zdôrazňuje, 
že rozšírenie jej rozsahu pôsobnosti by 
nemalo viesť k oslabeniu výsledkov 
dosiahnutých v oblasti energetickej 
efektívnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 12
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. víta zámer Komisie preskúmať 
smernicu 2009/125/ES; zdôrazňuje, že 
rozšírenie jej rozsahu pôsobnosti by 
nemalo viesť k oslabeniu výsledkov 
dosiahnutých v oblasti energetickej 
efektívnosti;

1. víta zámer Komisie preskúmať 
smernicu 2009/125/ES; zdôrazňuje, že 
rozšírenie jej rozsahu pôsobnosti by malo 
viesť k zahrnutiu väčšieho množstva 
výrobkov a štruktúr s konečným cieľom 
znížiť spotrebu energie a zvýšiť úspory 
v dôsledku energetickej efektívnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 13
Pernille Weiss

Návrh stanoviska
Odsek 1 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby prijali rozhodný prístup založený na 
životnom cykle v súlade s obehovým 
hospodárstvom s cieľom maximalizovať 
opätovné použitie, recykláciu a 
rekuperáciu stavebných materiálov v 
odvetví stavebníctva v EÚ, a zdôrazňuje, 
že tento prístup by sa mal uplatňovať aj v 
budúcich iniciatívach v oblasti verejného 
obstarávania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 14
Ville Niinistö
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. podporuje opatrenia v rámci 
politiky zamerané na to, aby sa 
udržateľné výrobky stali normou, a to 
vrátane rozšírenia a úpravy rozsahu 
pôsobnosti ekodizajnu o právne predpisy, 
na základe ktorých budú výrobky 
trvanlivejšie, lepšie opraviteľné, opätovne 
použiteľné, netoxické a lepšie 
recyklovateľné, pričom treba zabezpečiť 
vymedzenie pevného pracovného 
programu v oblasti ekodizajnu a 
energetického označovania na roky 2020 
– 2024 zameraného na energetické 
výrobky, ktorý sa musí predložiť ešte v 
roku 2020, a prijatie opatrení pre každú 
konkrétnu skupinu výrobkov, hneď ako 
budú pripravené, a to aj pre smartfóny a 
iné IT zariadenia; žiada Komisiu, aby 
zaviedla digitálny pas výrobkov, ktorý 
informuje o obsahu materiálov a 
chemických látok, obehových 
vlastnostiach a uhlíkovej a 
environmentálnej stope výrobkov a 
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materiálov vrátane druhotných surovín 
uvádzaných na trh EÚ; zdôrazňuje, že je 
potrebné podporovať miestnu spotrebu a 
výrobu na základe zásad odmietania, 
znižovania, opätovného použitia, opravy a 
recyklácie a zároveň rozšíriť 
zodpovednosť výrobcov s cieľom 
zabezpečiť ukončenie škodlivých praktík, 
zastaviť obchodné stratégie plánovaného 
zastarávania, keď sú výrobky navrhnuté 
tak, aby mali krátku životnosť a museli 
byť nahradené, a stanoviť záväzný hlavný 
cieľ týkajúci sa materiálovej stopy s 
cieľom prispôsobiť spotrebu zdrojov na 
úrovni EÚ únosnosti pre planétu, ako aj 
zaviesť povinnosť udržateľného a 
etického obstarávania pre verejné orgány 
a súkromné organizácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 15
Pernille Weiss

Návrh stanoviska
Odsek 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. pripomína Komisii, že budovy v 
EÚ sú zodpovedné za 40 % našej spotreby 
energie a 36 % emisií skleníkových 
plynov, ktoré pochádzajú najmä z 
výstavby, používania, renovácie a 
demolácie; zdôrazňuje, že maximalizácia 
energetickej efektívnosti v rámci fondu 
budov v EÚ zohráva kľúčovú úlohu pri 
prijímaní budúcich opatrení; v tejto 
súvislosti víta iniciatívu Komisie „vlna 
obnovy budov“ a zdôrazňuje, že renovácia 
budov spolu s rozhodným prístupom 
založeným na životnom cykle v súlade so 
zásadami obehového hospodárstva je aj 
príležitosťou na vykonanie 
bezpečnostných kontrol a zabezpečenie 
udržateľnosti budov spolu s efektívnym 
využívaním zdrojov, tepelnou pohodou a 
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zlepšenou kvalitou ovzdušia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 16
Manuel Bompard, Marisa Matias

Návrh stanoviska
Odsek 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. domnieva sa, že vzhľadom na 
zmenu klímy, kolaps biodiverzity, 
generalizáciu znečistenia a rastúci 
nedostatok niektorých prírodných zdrojov 
sú stratégie takzvaného ekologického 
rastu nedostatočné; pripomína, že od roku 
1972 a uverejnenia Meadowsovej správy 
je zjavné, že snaha o exponenciálny 
hospodársky rast, a to dokonca aj v 
kontexte hospodárstva, ktoré sa snaží byť 
obehové, môže viesť len k prekročeniu 
biofyzických limitov Zeme, čo by mohlo 
viesť ku kolapsu súčasného spôsobu 
výroby, spotreby a výmeny;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 17
Pascal Arimont, Hildegard Bentele, Henna Virkkunen, Maria da Graça Carvalho, 
Isabel Wiseler-Lima, Edina Tóth, Tom Berendsen

Návrh stanoviska
Odsek 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. pripomína, že celkové množstvo 
odpadu vyprodukované v Európe všetkými 
hospodárskymi činnosťami a 
domácnosťami dosiahlo 2 678 miliónov 
ton a že najvýznamnejšou kategóriou je 
minerálny odpad, napríklad z odvetvia 
stavebníctva a demolácie (34,8 %1a); 
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poukazuje na skutočnosť, že na 
makroúrovni sa zhodnocuje a opätovne 
využíva len približne 10 % materiálov 
používaných v európskom hospodárstve a 
že objem odpadu sa v rokoch 2010 až 
2016 zvýšil o 3 %1b;
_________________
1a https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Waste_statistics#Tot
al_waste_generation.
1b Európska environmentálna agentúra 
(2019), Paving the way for a circular 
economy: insights on status and potentials 
(Vytváranie podmienok pre obehové 
hospodárstvo: prehľad o stave a 
potenciáli), správa EEA 11/2019.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 18
Pernille Weiss

Návrh stanoviska
Odsek 1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1b. vyzýva Komisiu, aby ako podporné 
opatrenie k svojej iniciatíve „vlna obnovy 
budov“ vytvorila klimatickú kalkulačku 
EÚ (ECC), ktorá zabezpečí presné a 
zrozumiteľné označovanie priemyselných 
materiálov, výrobkov a služieb; 
zdôrazňuje, že ECC by mala zabezpečiť 
rovnaké podmienky pre kľúčových 
aktérov, ktorí sú súčasťou takéhoto 
holistického prístupu, a zdôrazňuje, že by 
to umožnilo pozitívne behaviorálne účinky 
na občanov, priemyselné odvetvia a MSP 
v 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 
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Komisia pri odhade emisií skleníkových 
plynov používala už známe vedecké 
metódy, napríklad s inšpiráciou zo svojej 
„environmentálnej stopy výrobku“;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 19
Manuel Bompard, Marisa Matias

Návrh stanoviska
Odsek 1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1b. zdôrazňuje, že na výrobu a 
spotrebu v rámci obmedzení našej planéty 
je potrebné znížiť produkciu, spotrebu, a 
tým aj odpad; domnieva sa preto, že je 
potrebná radikálna a rýchla bifurkácia 
nášho spôsobu výroby, spotreby a výmeny; 
domnieva sa, že základným kameňom 
tejto bifurkácie môže byť zavedenie 
skutočne obehového priemyselného 
hospodárstva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 20
Pascal Arimont, Hildegard Bentele, Henna Virkkunen, Maria da Graça Carvalho, 
Isabel Wiseler-Lima, Edina Tóth, Tom Berendsen

Návrh stanoviska
Odsek 1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1b. zdôrazňuje, že v rovnakom období 
vzrástol podiel recyklovaného odpadu (z 
50 na 54 %), rovnako ako podiel odpadu 
spaľovaného na energetické 
zhodnocovanie (z 12 na 18 %) a že 
skládkovanie sa znížilo z 29 % na 24 %1a;
_________________
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1a Európska environmentálna agentúra 
(2019), Paving the way for a circular 
economy: insights on status and potentials 
(Vytváranie podmienok pre obehové 
hospodárstvo: prehľad o stave a 
potenciáli), správa EEA 11/2019.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 21
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Návrh stanoviska
Odsek 1 c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1c. domnieva sa preto, že nové 
európske obehové hospodárstvo musí 
slúžiť na vybudovanie hospodárskeho 
systému, ktorý je v súlade s deviatimi 
globálnymi limitmi, ktoré určili 
Rockström a kol., a na drastické zníženie 
ekologickej stopy Únie, aby sa 
zabezpečilo, že konečná spotreba a 
výsledná produkcia odpadu v Únii, a 
najmä v európskom priemysle, neprekročí 
biologické kapacity ekosystémov na 
dodávanie biologických materiálov a 
asimiláciu vzniknutého odpadu s využitím 
existujúcich metód nakladania s odpadom 
a extrakcie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 22
Pascal Arimont, Hildegard Bentele, Henna Virkkunen, Maria da Graça Carvalho, 
Isabel Wiseler-Lima, Edina Tóth, Róża Thun und Hohenstein, Tom Berendsen

Návrh stanoviska
Odsek 1 c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1c. zdôrazňuje, že celkové vplyvy 
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zvýšenej aktivity obehového hospodárstva 
na HDP EÚ sú pozitívne a mohli by ho do 
roku 2030 zvýšiť o 0,3 – 0,5 % spolu s 
vytvorením 650 000 – 700 000 pracovných 
miest1a;
_________________
1a Európska komisia (2019), Vplyvy politík 
obehového hospodárstva na trh práce.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 23
Pascal Arimont, Hildegard Bentele, Henna Virkkunen, Maria da Graça Carvalho, 
Isabel Wiseler-Lima, Edina Tóth, Róża Thun und Hohenstein, Tom Berendsen

Návrh stanoviska
Odsek 1 d (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1d. víta nový akčný plán Komisie pre 
obehové hospodárstvo, ktorého cieľom 
ako neoddeliteľnej súčasti Európskej 
zelenej dohody je podporiť podstatné 
zníženie emisií skleníkových plynov do 
roku 2030, prispieť k dosiahnutiu 
klimatickej neutrality do roku 2050 a 
oddeliť hospodársky rast od využívania 
zdrojov; zdôrazňuje, že zámer preskúmať 
smernicu 2009/125/ES a rozšíriť jej 
rozsah pôsobnosti by nemal viesť k 
žiadnemu oslabeniu výsledkov 
dosiahnutých v oblasti energetickej 
efektívnosti, a žiada Komisiu, aby 
preskúmala zavedenie cieľov opätovnej 
použiteľnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 24
Manuel Bompard, Marisa Matias

Návrh stanoviska
Odsek 1 d (nový)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1d. zdôrazňuje, že veľkým 
nedostatkom akčného plánu Komisie pre 
obehové hospodárstvo je nezohľadnenie 
koncepcií znižovania a triezvosti; 
zdôrazňuje, že okrem ekodizajnu vyvoláva 
skutočné obehové hospodárstvo otázku, čo 
je spravodlivá potreba;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 25
Pascal Arimont, Hildegard Bentele, Henna Virkkunen, Maria da Graça Carvalho, 
Isabel Wiseler-Lima, Edina Tóth, Róża Thun und Hohenstein, Tom Berendsen

Návrh stanoviska
Odsek 1 e (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1e. poznamenáva, že Európska zelená 
dohoda si ako nová stratégia EÚ pre rast 
vyžaduje investície v záujme plnej podpory 
čistého a obehového hospodárstva; 
vyzdvihuje zásadnú úlohu udržateľného 
aktívneho obhospodarovania lesov pre 
dosiahnutie klimatickej neutrality do roku 
2050 a pre obehové biohospodárstvo 
Únie; v tejto súvislosti zdôrazňuje 
synergie medzi akčným plánom pre 
obehové hospodárstvo a akčným plánom 
pre biohospodárstvo; vyzýva Komisiu, aby 
podporovala projekty v oblasti obehovej 
biologickej základne s cieľom posilniť 
regionálne hospodárstva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 26
Manuel Bompard, Marisa Matias

Návrh stanoviska
Odsek 1 e (nový)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1e. domnieva sa, že realizácia 
skutočného obehového hospodárstva 
znamená posun od výroby a predaja 
nových predmetov k poskytovaniu 
kvalitných služieb, a tým k hospodárstvu 
funkčnosti, ktoré umožňuje spoločnosť 
založenú na uspokojovaní spravodlivých 
potrieb;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 27
Manuel Bompard, Marisa Matias

Návrh stanoviska
Odsek 1 f (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1f. domnieva sa, že vymedzenie 
spravodlivých kolektívnych a 
individuálnych potrieb nemôže byť určené 
svojvoľnými mechanizmami trhu, ale 
malo by byť výsledkom kolektívnej 
demokratickej diskusie; zdôrazňuje, že 
úlohou členských štátov by malo byť 
zmapovanie bifurkačnej trajektórie, ktorá 
spája uspokojenie potrieb s rešpektovaním 
limitov planéty; domnieva sa, že 
uspokojenie potrieb nasledujúcich 
generácií pri súčasnom rešpektovaní 
limitov planéty si vyžaduje plánovanie 
zdrojov v priebehu času; domnieva sa 
preto, že demokratické, ekologické a 
sociálne plánovanie je nevyhnutným 
dôsledkom skutočne obehového 
priemyselného hospodárstva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 28
Pascal Arimont, Hildegard Bentele, Henna Virkkunen, Maria da Graça Carvalho, 
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Isabel Wiseler-Lima, Edina Tóth, Róża Thun und Hohenstein, Tom Berendsen

Návrh stanoviska
Odsek 1 f (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1f. 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 %;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 29
Manuel Bompard, Marisa Matias

Návrh stanoviska
Odsek 1 g (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1g. domnieva sa, že skutočné obehové 
hospodárstvo znamená posun od 
argumentácie výmennou hodnotou k 
argumentácii úžitkovou hodnotou; v tejto 
súvislosti vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zovšeobecnili uvádzanie, a to popri 
predajnej cene, aj úžitkovej ceny 
označujúcej trhovú hodnotu spojenú s 
používaním služieb, ktoré tovar poskytuje, 
a nie s vlastníctvom tohto tovaru;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 30
Pascal Arimont, Hildegard Bentele, Henna Virkkunen, Maria da Graça Carvalho, 
Isabel Wiseler-Lima, Edina Tóth, Róża Thun und Hohenstein, Sara Skyttedal, Tom 
Berendsen
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Návrh stanoviska
Odsek 1 g (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1g. vyzýva Komisiu, aby preskúmala, 
ako by jej stratégia obehového 
hospodárstva mohla spolu s novou 
priemyselnou stratégiou pre Európu 
prispieť k 1) predchádzaniu vzniku 
odpadu a jeho odstráneniu v hodnotových 
reťazcoch a pri navrhovaní výrobkov a 2) 
zachovaniu používania výrobkov a 
materiálov zvýšením ich využiteľnosti a 
recyklovateľnosti, ako aj predĺžením ich 
životnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 31
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Návrh stanoviska
Odsek 1 h (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1h. zdôrazňuje, že akčný plán Komisie 
pre obehové hospodárstvo spája 
predchádzanie vzniku odpadu s 
recykláciou; zdôrazňuje, že skutočne 
obehové hospodárstvo je založené na 
hierarchii odpadového hospodárstva, v 
rámci ktorej sa predchádzanie vzniku 
odpadu uznáva a uprednostňuje pred 
recykláciou; zdôrazňuje, že činnosti 
obehového hospodárstva sú často v 
rozpore s predchádzaním vzniku odpadu, 
pretože neexistuje zisk z predchádzania 
vzniku odpadu; domnieva sa preto, že 
realizácia skutočne obehového 
hospodárstva schopného znížiť našu 
ekologickú stopu nie je zlučiteľná s 
pokračujúcou existenciou kapitalistického 
hospodárstva založeného výlučne na 
požiadavke ziskovosti;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 32
Pascal Arimont, Hildegard Bentele, Henna Virkkunen, Maria da Graça Carvalho, 
Isabel Wiseler-Lima, Edina Tóth, Róża Thun und Hohenstein, Tom Berendsen

Návrh stanoviska
Odsek 1 h (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1h. žiada Komisiu, aby preskúmala 
zavedenie cieľov v oblasti znižovania 
množstva odpadu pre priemyselné a 
obchodné toky odpadu a spôsob, ako by sa 
množstvo priemyselného a obchodného 
odpadu umiestňované na skládky mohlo 
znížiť, najmä prostredníctvom obehovosti 
materiálov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 33
Manuel Bompard, Marisa Matias

Návrh stanoviska
Odsek 1 i (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1i. preto zdôrazňuje, že je potrebné 
nanovo vymedziť pojem ziskovosti, aby 
spoločnosti znížili svoju ekologickú stopu, 
a tým prispeli k budovaniu skutočného 
obehového hospodárstva; domnieva sa, že 
zisky podnikov by mali odrážať skutočne 
dostupné zisky po obnove všetkého 
finančného, prírodného a ľudského 
kapitálu degradovaného činnosťou 
podnikov; zdôrazňuje, že vzhľadom na 
nedostatok zdrojov a nezvratnosť zničenia 
niektorých ich zložiek by sa žiadny kapitál 
nemal považovať za nahraditeľný iným; 
požaduje všeobecné rozšírenie tradičných 
štandardov finančného účtovníctva na 
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prírodný a ľudský kapitál s cieľom 
zohľadniť každoročné zhoršenie jeho 
stavu a začleniť ho do finančných účtov 
spoločností;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 34
Pascal Arimont, Hildegard Bentele, Henna Virkkunen, Maria da Graça Carvalho, 
Isabel Wiseler-Lima, Edina Tóth, Róża Thun und Hohenstein, Tom Berendsen

Návrh stanoviska
Odsek 1 i (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1i. zdôrazňuje celkovú potrebu 
transformácie na udržateľné a viac 
obehové hospodárstvo pri obstarávaní a 
výrobe stavebných výrobkov a materiálov 
a pri ich používaní na stavebné práce; 
vyzýva Komisiu, aby preskúmala 
začlenenie kritérií efektívnosti a opätovnej 
použiteľnosti do svojej revízie nariadenia 
(EÚ) č. 305/2011;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 35
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Návrh stanoviska
Odsek 1 j (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1j. zdôrazňuje veľký potenciál 
komplementárnosti medzi skutočne 
ambicióznou európskou priemyselnou 
stratégiou, najmä pokiaľ ide o zachovanie 
a posilnenie silnej tradičnej priemyselnej 
základne, a vytvorením skutočného 
obehového hospodárstva; zdôrazňuje, že 
výrazné zníženie emisií skleníkových 
plynov by sa v priemysle mohlo dosiahnuť 
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zvýšením materiálovej efektívnosti, 
rozvojom recyklácie a používania 
recyklovaných výrobkov a výrobou tovaru 
dlhodobej spotreby s vysokou pridanou 
hodnotou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 36
Manuel Bompard, Marisa Matias

Návrh stanoviska
Odsek 1 k (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1k. naliehavo vyzýva Komisiu a 
členské štáty, aby prostredníctvom 
demokratického, ekologického a 
sociálneho plánovania a v kontexte 
nového obehového hospodárstva 
podporovali vytvorenie priemyselnej a 
územnej ekológie na úrovni EÚ, t. j. aby 
prijali globálnu víziu všetkých zložiek 
priemyselných systémov s ohľadom na 
vzťah týchto zložiek s biosférou; 
domnieva sa, že tento prístup priemyselnej 
a územnej ekológie by sa mal systematicky 
riadiť štyrmi zásadami: systematické 
zhodnocovanie odpadu, minimalizácia 
strát z rozptylu a únikov, dematerializácia 
výrobkov a dekarbonizácia energie; 
vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
podporovali rozvoj ekologických 
priemyselných parkov na celom území 
Únie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 37
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Návrh stanoviska
Odsek 1 l (nový)



AM\1216821SK.docx 23/99 PE658.981v02-00

SK

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1l. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
územnému aspektu obehového 
hospodárstva sa v akčnom pláne Komisie 
pre obehové hospodárstvo venuje príliš 
malá pozornosť; poukazuje na to, že 
rôzne odvetvia obehového hospodárstva sa 
nachádzajú na územiach s osobitnými 
charakteristikami, či už z hľadiska 
materiálnych alebo energetických zdrojov 
alebo z hľadiska zamestnanosti; 
domnieva sa, že udržateľné ukotvenie na 
daných územiach musí byť základným 
prvkom nového obehového hospodárstva s 
cieľom podporiť rozvoj produktívnych 
činností a zároveň obmedziť ich 
ekologickú stopu; preto zdôrazňuje 
význam politík územného plánovania a 
rozvoja infraštruktúry; zdôrazňuje, že 
udržateľné ukotvenie obehových 
priemyselných odvetví na týchto územiach 
si vyžaduje vytvorenie vysokokvalitných 
verejných služieb v celej Únii v oblasti 
vzdelávania, výskumu, zdravotníctva a 
dopravy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 38
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Návrh stanoviska
Odsek 1 m (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1m. pripomína, že procesy obehového 
hospodárstva sú v súčasnosti na okraji 
nášho spôsobu výroby; zdôrazňuje, že na 
to, aby bolo skutočné obehové 
hospodárstvo efektívne, poskytovalo 
cenovo dostupné a vysokokvalitné 
druhotné suroviny a vytváralo bezpečné 
vysokokvalitné pracovné miesta v Únii, 
musí byť založené na industrializovaných 
procesoch;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 39
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Návrh stanoviska
Odsek 1 n (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1n. vyzýva na zavedenie a vymedzenie 
noriem pre industrializované procesy 
industrializovaného obehového 
hospodárstva; domnieva sa, že používanie 
týchto noriem by malo byť prístupné za 
spravodlivých, primeraných a 
nediskriminačných (FRAND) podmienok, 
aby sa hodnota vyplývajúca z týchto 
noriem mohla rozdeliť medzi všetky 
priemyselné odvetvia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 40
Manuel Bompard, Marisa Matias

Návrh stanoviska
Odsek 1 o (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1o. požaduje zavedenie záväzných 
pravidiel týkajúcich sa ekodizajnu s 
cieľom zlepšiť opraviteľnosť, údržbu, 
modernizovateľnosť a recyklovateľnosť, 
vrátane ustanovení o dizajne výrobku a 
priemyselnej organizácii; zdôrazňuje, že 
všetky opotrebiteľné súčiastky a moduly 
by mali byť identifikovateľné, oddeliteľné 
a ľahko vymeniteľné za prijateľnú cenu; 
zdôrazňuje, že opraviteľnosť výrobku by v 
žiadnom prípade nemala presiahnuť 10 
až 15 % pôvodnej ceny, aby sa poskytol 
stimul na uprednostnenie opravy pred 
kúpou nového výrobku;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 41
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Návrh stanoviska
Odsek 1 p (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1p. vyzýva Komisiu, aby zaviedla 
reguláciu, v rámci ktorej sa pre každú 
kategóriu priemyselných výrobkov 
predávaných v Únii vymedzí minimálne 
obdobie podpory výrobkov; domnieva sa, 
že počas tohto povinného obdobia podpory 
výrobku by mal výrobca priamo alebo v 
rámci svojej zodpovednosti udržiavať:
a) dostatočný počet náhradných dielov 
pokrývajúci aspoň toľko rokov spotreby 
ako povinné obdobie podpory výrobku, 
alebo prípadne špecifikácie a pokyny na 
výrobu nových náhradných dielov vrátane 
špecifikácie skúšky zabezpečenia kvality;
b) pas výrobku so všetkými informáciami 
potrebnými na bezpečné skúšanie, údržbu, 
opravu, modernizáciu, demontáž a 
recykláciu výrobku a jeho zložiek alebo 
modulov vrátane softvérových modulov;
domnieva sa, že po skončení tohto 
povinného obdobia podpory výrobku by 
mali byť informácie o náhradných 
dieloch a pas výrobku všetkým voľne 
dostupné v štandardnom formáte;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 42
Manuel Bompard, Marisa Matias

Návrh stanoviska
Odsek 1 q (nový)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1q. je veľmi znepokojený 
skutočnosťou, že v súčasnosti sú ceny 
tovaru vyrobeného z pôvodných 
materiálov v niektorých prípadoch 
rovnaké ako ceny výrobkov vyrobených z 
recyklovaných materiálov, alebo dokonca 
nižšie; žiada, aby sa umožnila modulácia 
sadzieb DPH, najmä znížená sadzba, s 
cieľom podporiť činnosti obehového 
hospodárstva zamerané na konečných 
spotrebiteľov, najmä opravárenské 
služby;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 43
Manuel Bompard, Marisa Matias

Návrh stanoviska
Odsek 1 r (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1r. zdôrazňuje komplementárnosť 
medzi účinným obehovým hospodárstvom 
a vykonávaním mechanizmu kompenzácie 
na hraniciach, ktorým by sa vytvorila 
minimálna cena primárnych surovín, a 
tak podporilo využívanie recyklovaných 
materiálov v ťažkom priemysle, ako je 
oceliarstvo;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 44
Manuel Bompard, Marisa Matias

Návrh stanoviska
Odsek 1 s (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1s. zdôrazňuje, že zavedenie 
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obehového hospodárstva schopného 
prispieť k rýchlej a okamžitej 
dekarbonizácii európskeho priemyslu si 
vyžaduje pevný regulačný a legislatívny 
rámec, najmä drastické obmedzenie alebo 
dokonca zákaz vývozu alebo skládkovania 
zhodnotiteľného odpadu alebo reformu 
noriem týkajúcich sa zložiek materiálov 
používaných v nadväzujúcich odvetviach, 
ako je stavebníctvo a automobilový 
priemysel; požaduje zavedenie plánov 
postupu do roku 2050 s jasnými cieľmi v 
záujme zlepšenia obehovosti, pokiaľ ide o 
odvetvia a materiály s vysokými emisiami 
uhlíka, ako sú plasty, oceľ a cement; 
zdôrazňuje, že obehovosť v ťažkom 
priemysle by mala brániť nielen 
vyhadzovaniu starých materiálov, ale aj 
výrobe nových materiálov s vysokými 
zabudovanými emisiami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 45
Manuel Bompard, Marisa Matias

Návrh stanoviska
Odsek 1 t (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1t. domnieva sa, že realizácia 
obehového hospodárstva má veľký 
potenciál pre budúcnosť európskeho 
oceliarskeho priemyslu; zdôrazňuje veľký 
potenciál na zvýšenie materiálovej 
efektívnosti ocele; vyzýva na zvýšenie 
verejnej podpory na vývoj nových tried 
ocele, ktoré umožnia použiť menej ocele 
na výrobu rovnakého množstva tovaru bez 
toho, aby sa znížili požiadavky na 
bezpečnosť alebo výkonnosť;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 46
Manuel Bompard, Marisa Matias

Návrh stanoviska
Odsek 1 u (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1u. 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 viedlo k výraznému zníženiu 
výroby ocele, a tým aj emisií skleníkových 
plynov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 47
Manuel Bompard, Marisa Matias

Návrh stanoviska
Odsek 1 v (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1v. zdôrazňuje, že je potrebné zvýšiť 
podiel ocele vyrábanej zo sekundárneho 
odvetvia; poukazuje na to, že EÚ má 
značnú rezervu kovového šrotu, ktorú 
možno využiť v obehovom hospodárstve; 
zdôrazňuje potrebu zabezpečiť túto 
rezervu, najmä drastickým obmedzením 
alebo dokonca zákazom vývozu kovového 
šrotu; zdôrazňuje, že lepšie využívanie 
rezervy kovového šrotu by umožnilo 
zníženie podielu dovozu železnej rudy a 
koksu potrebného na výrobu v primárnom 
odvetví;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 48



AM\1216821SK.docx 29/99 PE658.981v02-00

SK

Manuel Bompard, Marisa Matias

Návrh stanoviska
Odsek 1 w (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1w. zdôrazňuje, že na dosiahnutie 
obehovosti v oceliarskom priemysle je 
potrebné vo väčšej miere zaviesť systémy 
zberu výrobkov po skončení používania a 
rozšíriť ich kapacity; zdôrazňuje, že 
vytváranie nového šrotu by sa mohlo 
znížiť pomocou polotovarov, ktorých tvar 
je bližší konečnému; zdôrazňuje, že je 
potrebné znížiť straty pri pretavení 
obmedzením miešania zliatin pred 
tavením, aby sa minimalizovali nečistoty;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 49
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Návrh stanoviska
Odsek 1 x (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1x. pripomína, že cementársky 
priemysel je priemysel potrebný na 
realizáciu ekologickej transformácie a 
zároveň jeden z najväčších priemyselných 
zdrojov emisií skleníkových plynov; 
zdôrazňuje, že zavedenie skutočne 
obehového hospodárstva by mohlo 
prispieť k dekarbonizácii tohto odvetvia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 50
Manuel Bompard, Marisa Matias

Návrh stanoviska
Odsek 1 y (nový)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1y. žiada, aby cementársky priemysel 
vo väčšej miere využíval odpad 
produkovaný inými priemyselnými 
odvetviami, najmä zvyšky piliarskeho 
priemyslu, odpad z bitúnkov, pneumatiky, 
oleje, rozpúšťadlá, odpad z domácností, 
plasty, textil a papier v zmesi, ktorá 
poskytuje teplo potrebné na výrobu 
lôžového popola; zdôrazňuje aj silnú 
komplementárnosť medzi oceliarskym 
priemyslom a cementárskym priemyslom 
prostredníctvom nahradenia slinku 
odpadom a vedľajšími produktmi z výroby 
ocele, ako je vysokopecná troska; 
zdôrazňuje potrebu plánovania výroby 
s cieľom zaručiť kontinuitu dodávok 
tohto odpadu tým, že sa zabráni 
konkurencii medzi odvetviami, pokiaľ ide 
o prístup k týmto zdrojom, a zachovať 
interakcie medzi tokmi odpadu a 
priemyselnou výrobou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 51
Manuel Bompard, Marisa Matias

Návrh stanoviska
Odsek 1 z (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1z. zdôrazňuje veľký potenciál na 
zníženie emisií skleníkových plynov 
zvýšením materiálovej efektívnosti 
cementu, najmä optimalizáciou 
používania betónu; poukazuje na to, že to 
možno dosiahnuť lepším ekodizajnom 
prostredníctvom odľahčovania budov, 
používaním alternatívnych materiálov, 
napríklad dreva, na iné ako nosné 
aspekty, a používaním drevobetónových 
kompozitov v infraštruktúrach; 
zdôrazňuje tiež potrebu začleniť otázky 
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demontáže a modularity v záujme 
opätovného použitia materiálov 
v stavebníctve;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 52
Manuel Bompard, Marisa Matias

Návrh stanoviska
Odsek 1 aa (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1aa. zdôrazňuje, že väčšie využívanie 
odpadu z biomasy alebo iných odvetví ako 
alternatívneho paliva by mohlo znížiť 
emisie skleníkových plynov z ťažkého 
chemického priemyslu; vyzýva na 
rozsiahlu recykláciu a opätovné použitie 
určitých výrobkov alebo vedľajších 
produktov ťažkého chemického priemyslu 
s cieľom znížiť vypúšťanie a tlak na 
zdroje; vyzýva na nahradenie 
uhľovodíkov biomasou pri výrobe 
petrochemických výrobkov a žiada, aby sa 
pri dodávkach odpadu z biomasy 
uprednostňoval ťažký chemický 
priemysel; zdôrazňuje, že takéto 
využívanie tokov odpadu z odvetví 
poľnohospodárstva a lesného 
hospodárstva je racionálnejšie a 
environmentálne udržateľnejšie než ich 
využívanie na výrobu elektrickej energie 
alebo biopalív;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 53
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Návrh stanoviska
Odsek 1 ab (nový)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1ab. pripomína, že štyri hlavné 
hodnotové reťazce predstavujú tri štvrtiny 
používania plastov v EÚ: obaly (40 %), 
budovy a stavebníctvo (20 %), automobily 
(9 %) a elektronika (6 %); zdôrazňuje, že 
skutočná miera účinnej recyklácie plastov 
je v Únii veľmi nízka; vyzýva na prijatie 
drastických a záväzných opatrení na 
zníženie používania plastov; pripomína, že 
mnohé plastové predmety sú navrhnuté 
spôsobom, ktorý sťažuje alebo 
znemožňuje recykláciu; vyzýva Komisiu, 
aby zaviedla záväzné normy týkajúce sa 
dizajnu výrobkov s cieľom zabrániť 
kontaminácii a uľahčiť demontáž 
výrobkov na konci ich životnosti; 
zdôrazňuje, že je potrebné, aby Únia a 
členské štáty podporovali vytvorenie 
významného odvetvia druhotných 
materiálov na recykláciu plastov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 54
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Návrh stanoviska
Odsek 1 ac (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1ac. 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 miery 
oveľa nižšie; žiada, aby sa v celej Únii 
zaviedol a zovšeobecnil dodatočný systém 
zálohovania podobný systémom 
používaným v prípade plechoviek na 
nápoje; požaduje zavedenie záväzných 
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noriem dizajnu výrobkov s cieľom 
zabezpečiť ľahké oddelenie hliníkových 
komponentov pri demontáži;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 55
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Návrh stanoviska
Odsek 1 ad (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1ad. zdôrazňuje, že stavebníctvo je 
kľúčovou oblasťou komplementárnosti 
medzi obehovým hospodárstvom a 
znižovaním emisií; požaduje zavedenie 
záväzných požiadaviek na ekodizajn s 
cieľom zlepšiť efektívnosť a opätovnú 
použiteľnosť stavebných materiálov; 
vyzýva Komisiu, aby zabezpečila 
používanie harmonizovaných stavebných 
noriem a postupov a podporovala 
používanie recyklovaného betónu; vyzýva 
Komisiu, aby zrevidovala nariadenie o 
stavebných výrobkoch s cieľom umožniť 
stanovenie environmentálnych noriem pre 
jednotlivé stavebné výrobky platných v 
celej EÚ; zdôrazňuje, že je potrebné 
oddeľovať výrobky zo železa a ocele pri 
búraní budov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 56
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Návrh stanoviska
Odsek 1 ae (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1ae. zdôrazňuje stále nedostatočne 
využívané prínosy nahradenia výrobkov 
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na jedno použitie, najmä plastov, 
dlhodobo udržateľnými výrobkami, ako je 
recyklované drevo; vyzýva Komisiu a 
členské štáty, aby podporovali 
najúčinnejšie využívanie dreva v súlade so 
zásadou kaskádového využívania a 
zabezpečili, aby sa materiály biologického 
pôvodu vrátane všetkého drevného 
odpadu vrátili späť do hodnotového 
reťazca podporovaním ekodizajnu, 
zvyšovaním cieľov recyklácie a podporou 
využívania druhotných drevných surovín 
na výrobky pred ich konečným spálením 
na konci životnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 57
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Návrh stanoviska
Odsek 1 af (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1af. vyjadruje znepokojenie nad 
environmentálnym a sociálnym vplyvom 
elektrotechnického a elektronického 
priemyslu, ktorý sa vyvinul do jedného z 
najväčších priemyselných odvetví; 
naliehavo vyzýva Komisiu, aby pri 
príprave iniciatívy pre elektroniku v 
obehovom hospodárstve brala do úvahy 
celú životnosť výrobku vrátane použitia 
materiálov, emisií skleníkových plynov z 
výroby, použitia chemických látok, 
odpadu a ťažby a výroby materiálov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 58
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Návrh stanoviska
Odsek 1 ag (nový)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1ag. 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, 
napríklad revidovaním cieľov zeleného 
verejného obstarávania a racionalizáciou 
kritérií energetickej efektívnosti, 
environmentálnych a sociálnych kritérií 
pri obnove budov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 59
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Návrh stanoviska
Odsek 1 ah (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1ah. zdôrazňuje potrebu primeraného 
nakladania so stavebným odpadom a 
odpadom z demolácie a znižovania jeho 
množstva; konštatuje, že by sa mali 
vytvoriť systémy zberu a spätného odberu 
a zariadenia na triedenie, aby sa 
zabezpečilo primerané a bezpečné 
nakladanie so všetkým stavebným 
odpadom, ako aj systémy na recykláciu 
alebo opätovné použitie stavebných 
materiálov a na bezpečné zaobchádzanie s 
nebezpečnými látkami v odpadových 
tokoch, ich odstraňovanie a nahrádzanie s 
cieľom chrániť zdravie obyvateľov a 
pracovníkov, ako aj životné prostredie; 
vyzýva Komisiu, aby navrhla konkrétne 
opatrenia týkajúce sa týchto otázok ako 
súčasť akčného plánu pre obehové 
hospodárstvo a stratégie udržateľného 
zastavaného prostredia;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 60
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Návrh stanoviska
Odsek 1 ai (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1ai. vyzýva Komisiu, aby podporovala 
programy výskumu a vývoja účinných 
stavebných materiálov, a s ohľadom na 
sociálnu situáciu požaduje, aby sa vo 
vidieckych a vzdialených oblastiach 
zaviedol nízkonákladový vykurovací 
systém založený na energii z 
obnoviteľných zdrojov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 61
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Návrh stanoviska
Odsek 1 aj (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1aj. žiada Komisiu, aby zvážila 
zavedenie digitálneho pasu výrobkov, 
ktorý by poskytoval transparentné 
informácie o environmentálnych a 
sociálnych vplyvoch výrobkov vrátane 
informácií o životnosti výrobku a 
dostupnosti opravárenských služieb a 
náhradných dielov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 62
Ville Niinistö
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
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Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. podčiarkuje, že výskum materiálov, 
procesov, technológií a výrobkov, ako aj 
ich priemyselného rozšírenia môže 
európskym spoločnostiam poskytnúť 
celosvetovo konkurenčnú výhodu; 
domnieva sa, že skrátením viacerých 
hodnotových reťazcov by sa európske 
priemyselné ekosystémy stali odolnejšími, 
konkurencieschopnejšími a ziskovejšími a 
zároveň by sa podporila strategická 
autonómia EÚ;

2. podčiarkuje, že výskum materiálov, 
procesov, technológií, výrobkov a 
inovatívnych obehových podnikateľských 
modelov, ako aj ich priemyselného 
rozšírenia a spoločenského prijatia môže 
európskym spoločnostiam poskytnúť 
celosvetovo konkurenčnú výhodu; 
domnieva sa, že skrátením, diverzifikáciou 
a vytvorením udržateľnejších 
hodnotových reťazcov by sa európske 
priemyselné ekosystémy stali odolnejšími, 
konkurencieschopnejšími a ziskovejšími; 
ďalej zdôrazňuje, že výskum v oblasti 
prevencie, opätovného použitia, 
repasovania a opráv je v porovnaní s 
výskumom v oblasti recyklácie 
obmedzený, znevýhodnený a nedostatočne 
financovaný; v tejto súvislosti zdôrazňuje, 
že je dôležité výrazne zvýšiť prioritu a 
financovanie výskumu v oblasti prevencie, 
opätovného použitia, opraviteľnosti, 
modernizovateľnosti a repasovania 
výrobkov, hodnotových reťazcov, ako aj 
obehových podnikateľských modelov a 
infraštruktúry výrobkov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 63
Robert Hajšel, Łukasz Kohut, Josianne Cutajar, Csaba Molnár, Carlos Zorrinho

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. podčiarkuje, že výskum materiálov, 
procesov, technológií a výrobkov, ako aj 
ich priemyselného rozšírenia môže 
európskym spoločnostiam poskytnúť 
celosvetovo konkurenčnú výhodu; 
domnieva sa, že skrátením viacerých 
hodnotových reťazcov by sa európske 

2. podčiarkuje, že výskum materiálov, 
procesov, technológií a výrobkov, ako aj 
ich priemyselného rozšírenia môže 
európskym spoločnostiam poskytnúť 
celosvetovo konkurenčnú výhodu; 
domnieva sa, že skrátením viacerých 
hodnotových reťazcov by sa európske 
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priemyselné ekosystémy stali odolnejšími, 
konkurencieschopnejšími a ziskovejšími a 
zároveň by sa podporila strategická 
autonómia EÚ;

priemyselné ekosystémy stali odolnejšími, 
konkurencieschopnejšími a ziskovejšími a 
zároveň by sa podporila strategická 
autonómia EÚ; rozvoj súčinnosti medzi 
odvetviami v záujme účinného obehového 
priemyslu EÚ; to podporuje priemyselnú 
obnovu a spravodlivú transformáciu 
smerom k cieľom klimatickej neutrality;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 64
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. podčiarkuje, že výskum materiálov, 
procesov, technológií a výrobkov, ako aj 
ich priemyselného rozšírenia môže 
európskym spoločnostiam poskytnúť 
celosvetovo konkurenčnú výhodu; 
domnieva sa, že skrátením viacerých 
hodnotových reťazcov by sa európske 
priemyselné ekosystémy stali odolnejšími, 
konkurencieschopnejšími a ziskovejšími a 
zároveň by sa podporila strategická 
autonómia EÚ;

2. podčiarkuje, že výskum obehových 
materiálov, procesov, technológií, 
výrobkov a podnikateľských modelov, ako 
aj ich priemyselného rozšírenia môže 
európskym spoločnostiam poskytnúť 
celosvetovo konkurenčnú výhodu; 
domnieva sa, že diverzifikáciou, skrátením 
a zvýšením udržateľnosti viacerých 
hodnotových reťazcov by sa európske 
priemyselné ekosystémy stali odolnejšími, 
konkurencieschopnejšími a 
prosperujúcejšími a zároveň by sa 
podporila strategická autonómia EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 65
Ivars Ijabs, Martin Hojsík

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. podčiarkuje, že výskum materiálov, 
procesov, technológií a výrobkov, ako aj 

2. podčiarkuje, že výskum ekologickej 
chémie, udržateľných materiálov, 
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ich priemyselného rozšírenia môže 
európskym spoločnostiam poskytnúť 
celosvetovo konkurenčnú výhodu; 
domnieva sa, že skrátením viacerých 
hodnotových reťazcov by sa európske 
priemyselné ekosystémy stali odolnejšími, 
konkurencieschopnejšími a ziskovejšími a 
zároveň by sa podporila strategická 
autonómia EÚ;

procesov, technológií a výrobkov, ako aj 
ich priemyselného rozšírenia môže 
európskym spoločnostiam poskytnúť 
celosvetovo konkurenčnú výhodu; 
domnieva sa, že skrátením viacerých 
hodnotových reťazcov by sa európske 
priemyselné ekosystémy stali odolnejšími, 
konkurencieschopnejšími a ziskovejšími a 
zároveň by sa podporila strategická 
autonómia EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 66
Pascal Arimont, Hildegard Bentele, Henna Virkkunen, Maria da Graça Carvalho, 
Isabel Wiseler-Lima, Edina Tóth, Tom Berendsen

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. podčiarkuje, že výskum 
materiálov, procesov, technológií a 
výrobkov, ako aj ich priemyselného 
rozšírenia môže európskym spoločnostiam 
poskytnúť celosvetovo konkurenčnú 
výhodu; domnieva sa, že skrátením 
viacerých hodnotových reťazcov by sa 
európske priemyselné ekosystémy stali 
odolnejšími, konkurencieschopnejšími a 
ziskovejšími a zároveň by sa podporila 
strategická autonómia EÚ;

2. zdôrazňuje, že využívaním stratégií 
obehového hospodárstva by európske 
spoločnosti mohli znížiť svoju závislosť 
od obmedzených prírodných zdrojov a 
chrániť sa pred kolísaním cien, znížiť 
výrobné náklady a vytvoriť nové toky 
príjmov; tým sa im poskytne celosvetová 
konkurenčná výhoda a posilní sa 
strategická autonómia EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 67
Miapetra Kumpula-Natri

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. podčiarkuje, že výskum materiálov, 2. podčiarkuje, že výskum materiálov, 
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procesov, technológií a výrobkov, ako aj 
ich priemyselného rozšírenia môže 
európskym spoločnostiam poskytnúť 
celosvetovo konkurenčnú výhodu; 
domnieva sa, že skrátením viacerých 
hodnotových reťazcov by sa európske 
priemyselné ekosystémy stali odolnejšími, 
konkurencieschopnejšími a ziskovejšími a 
zároveň by sa podporila strategická 
autonómia EÚ;

procesov, technológií a výrobkov, ako aj 
ich priemyselného rozšírenia môže 
európskym spoločnostiam poskytnúť 
celosvetovo konkurenčnú výhodu; 
domnieva sa, že skrátením viacerých 
hodnotových reťazcov by sa európske 
priemyselné ekosystémy stali odolnejšími, 
konkurencieschopnejšími a ziskovejšími a 
zároveň by sa podporila otvorená 
strategická autonómia EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 68
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. podčiarkuje, že výskum materiálov, 
procesov, technológií a výrobkov, ako aj 
ich priemyselného rozšírenia môže 
európskym spoločnostiam poskytnúť 
celosvetovo konkurenčnú výhodu; 
domnieva sa, že skrátením viacerých 
hodnotových reťazcov by sa európske 
priemyselné ekosystémy stali odolnejšími, 
konkurencieschopnejšími a ziskovejšími a 
zároveň by sa podporila strategická 
autonómia EÚ;

2. podčiarkuje, že výskum 
udržateľných materiálov, procesov, 
technológií a výrobkov, ako aj ich 
priemyselného rozšírenia môže priniesť 
prospech európskym spoločnostiam, ako aj 
ľuďom a životnému prostrediu; domnieva 
sa, že skrátenie viacerých hodnotových 
reťazcov by viedlo k udržateľným, 
spravodlivým a odolným európskym 
priemyselným ekosystémom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 69
Ivars Ijabs, Fredrick Federley, Christophe Grudler, Andrus Ansip, Klemen Grošelj, 
Bart Groothuis, Susana Solís Pérez

Návrh stanoviska
Odsek 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2a. vyzýva Komisiu, aby smerovala 
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činnosti programu Horizont Európa k 
podpore výskumu a inovácií s cieľom 
zvýšiť efektívnosť priemyselných 
procesov, vyvíjať inovatívne a udržateľné 
výrobky, postupy, technológie a služby a 
netechnické riešenia pre obehové 
hospodárstvo, najmä v oblasti obehového 
priemyslu a obehových riešení 
využívajúcich biologické materiály;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 70
Pascal Arimont, Hildegard Bentele, Henna Virkkunen, Maria da Graça Carvalho, 
Isabel Wiseler-Lima, Edina Tóth, Tomas Tobé, Sara Skyttedal, Tom Berendsen

Návrh stanoviska
Odsek 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2a. zdôrazňuje kľúčovú úlohu 
materiálov na báze dreva pri nahrádzaní 
fosílnych alternatív a alternatív s vyššou 
environmentálnou stopou v odvetviach, 
ako je preprava palív, stavebníctvo, 
textilný, chemický a obalový priemysel, 
ako aj potrebu v plnej miere zohľadňovať 
klimatické a environmentálne prínosy 
tohto nahrádzania materiálov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 71
Miapetra Kumpula-Natri, Patrizia Toia

Návrh stanoviska
Odsek 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2a. zdôrazňuje, že dostupnosť 
kritických surovín je pre európsky 
priemysel strategickou 
otázkou; zhodnocovanie cenných surovín, 
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využívanie druhotných materiálov, ako aj 
recyklácia a biohospodárstvo zohrávajú 
dôležitú úlohu pri zabezpečovaní dodávok 
surovín v Európe;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 72
Grzegorz Tobiszowski
v mene skupiny ECR
Beata Szydło, Elżbieta Kruk, Margarita de la Pisa Carrión

Návrh stanoviska
Odsek 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2a. zdôrazňuje, že je nevyhnutné 
začleniť úsilie zamerané na vývoj 
technológií umožňujúcich likvidáciu a 
opätovné použitie materiálov používaných 
pri výstavbe veterných a fotovoltických 
elektrární do akčného plánu pre obehové 
hospodárstvo;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 73
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Niels Fuglsang, Carlos Zorrinho, Alicia Homs Ginel, 
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz

Návrh stanoviska
Odsek 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2a. domnieva sa, že priority výskumu v 
oblasti obehového hospodárstva by sa 
mali zamerať najmä na uhlíkovo 
neutrálne technológie a technológie s 
nulovými emisiami uhlíka;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 74
Ivars Ijabs, Martin Hojsík

Návrh stanoviska
Odsek 2 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2b. zdôrazňuje, že udržateľné výrobky 
s nízkymi emisiami uhlíka by sa na trhu 
EÚ mali stať normou a že nový rámec 
udržateľnej produktovej politiky by mal 
sledovať znížené používanie zdrojov, 
zachovanie hodnoty v hospodárstve, 
predchádzanie vzniku odpadu, 
minimalizáciu odpadu v štádiu návrhu a 
prínosy pre spotrebiteľov; zdôrazňuje 
osobitnú úlohu, ktorú zohrávajú MSP a 
startupy pri prechode na obehové 
hospodárstvo;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 75
Pascal Arimont, Hildegard Bentele, Henna Virkkunen, Maria da Graça Carvalho, 
Isabel Wiseler-Lima, Edina Tóth, Sara Skyttedal, Tom Berendsen

Návrh stanoviska
Odsek 2 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2b. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby vypracovali politiky na podporu 
výskumu materiálov, procesov, 
technológií a výrobkov, ako aj ich 
priemyselného rozšírenia, ktoré by skrátili 
a diverzifikovali množstvo hodnotových 
reťazcov, čím by sa európske priemyselné 
ekosystémy stali odolnejšími, 
konkurencieschopnejšími a ziskovejšími;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 76
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Miapetra Kumpula-Natri

Návrh stanoviska
Odsek 2 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2b. zdôrazňuje význam udržateľného 
dizajnu výrobkov ako prostriedku na 
zvýšenie obehovosti; víta zámer Komisie 
navrhnúť legislatívnu iniciatívu v oblasti 
udržateľnej produktovej politiky a rozšíriť 
smernicu o ekodizajne;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 77
Ivars Ijabs, Christophe Grudler, Andrus Ansip, Klemen Grošelj, Bart Groothuis, 
Susana Solís Pérez

Návrh stanoviska
Odsek 2 c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2c. domnieva sa, že ciele programu 
Horizont Európa by mali zahŕňať:
– vývoj cenovo dostupných prelomových 
inovácií a zavedenie kombinácie 
vyspelých technológií a postupov a 
inovatívnych riešení s cieľom získať 
maximálnu hodnotu zo všetkých zdrojov;
– umožnenie biohospodárstva 
prostredníctvom inovácie využívajúcej 
biologické materiály, ktorá zahŕňa 
udržateľné získavanie zdrojov, 
priemyselné spracovanie a premenu 
biomasy z pevniny a mora na biologické 
materiály a produkty z biologického 
materiálu;
– podporu systémových ekologicky 
inovatívnych riešení, nových obchodných 
modelov, trhov a investícií, podpornej 
infraštruktúry, sociálnej inovácie, zmien v 
správaní spotrebiteľov a modelov riadenia 
stimulujúcich spoluprácu viacerých 
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zainteresovaných strán v celom 
hodnotovom reťazci s cieľom zabezpečiť, 
aby plánovaná systémová zmena dosiahla 
lepšie výsledky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 78
Pascal Arimont, Hildegard Bentele, Henna Virkkunen, Maria da Graça Carvalho, 
Isabel Wiseler-Lima, Edina Tóth, Róża Thun und Hohenstein, Tom Berendsen

Návrh stanoviska
Odsek 2 c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2c. zdôrazňuje, že stanovenie 
požiadaviek na kvalitu a kvót na 
recykláciu sú dôležité predpoklady pre 
vytvorenie stabilného trhu s 
recyklovanými plastmi a že zelené verejné 
obstarávanie môže zohrávať dôležitú 
úlohu pri rozvoji tohto trhu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 79
Pascal Arimont, Hildegard Bentele, Henna Virkkunen, Maria da Graça Carvalho, 
Isabel Wiseler-Lima, Edina Tóth, Tomas Tobé, Sara Skyttedal, Tom Berendsen

Návrh stanoviska
Odsek 2 d (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2d. uznáva kľúčový prínos odvetvia 
lesného hospodárstva z hľadiska klímy v 
obehovom hospodárstve prostredníctvom 
ukladania uhlíka v drevených výrobkoch 
a nahrádzania materiálov; zdôrazňuje, že 
je potrebné podporovať využívanie dreva 
ako udržateľného stavebného materiálu, 
keďže umožňuje prechod na udržateľné 
hospodárstvo; nabáda Komisiu, aby 
preskúmala rôzne trhové mechanizmy s 
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cieľom stimulovať nahrádzanie fosílnych 
palív obnoviteľnými surovinami, ktoré sú 
prínosné z hľadiska klímy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 80
Ivars Ijabs, Fredrick Federley, Christophe Grudler, Andrus Ansip, Klemen Grošelj, 
Bart Groothuis, Susana Solís Pérez

Návrh stanoviska
Odsek 2 d (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2d. zdôrazňuje úlohu znalostných a 
inovačných spoločenstiev v rámci 
Európskeho inovačného a 
technologického inštitútu spočívajúcu v 
tom, že spájajú univerzity, výskumné 
organizácie a podniky, najmä MSP, pri 
vývoji inovatívnych riešení pre obehové 
hospodárstvo a iniciatív v tejto oblasti, 
ktoré by mali byť jedným z kľúčových 
nástrojov na dosiahnutie cieľov 
Európskej zelenej dohody;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 81
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje význam posilnenia 
výskumného úsilia v oblasti chemickej 
recyklácie, ktorá spolu s organickou a 
mechanickou recykláciou doplní 
technologicky neutrálny rámec;

vypúšťa sa

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 82
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje význam posilnenia 
výskumného úsilia v oblasti chemickej 
recyklácie, ktorá spolu s organickou a 
mechanickou recykláciou doplní 
technologicky neutrálny rámec;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 83
Patrizia Toia, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje význam posilnenia 
výskumného úsilia v oblasti chemickej 
recyklácie, ktorá spolu s organickou a 
mechanickou recykláciou doplní 
technologicky neutrálny rámec;

3. zdôrazňuje význam posilnenia 
výskumného úsilia v oblasti chemickej 
recyklácie, ktorá spolu s organickou a 
mechanickou recykláciou doplní 
technologicky neutrálny rámec; takéto 
úsilie by sa malo zamerať na zlepšenie 
energetickej efektívnosti, zníženie emisií 
skleníkových plynov a zabezpečenie 
nekontaminovaných konečných výrobkov, 
ako aj náležité spracovanie vedľajších 
produktov technológiami chemickej 
recyklácie; domnieva sa, že za chemickú 
recykláciu sa nesmie považovať 
akýkoľvek proces energetického 
zhodnocovania odpadu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 84
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Isabella Tovaglieri, Gianna Gancia

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje význam posilnenia 
výskumného úsilia v oblasti chemickej 
recyklácie, ktorá spolu s organickou a 
mechanickou recykláciou doplní 
technologicky neutrálny rámec;

3. zdôrazňuje význam posilnenia 
výskumného úsilia v oblasti chemickej 
recyklácie, ktorá spolu s organickou a 
mechanickou recykláciou doplní 
technologicky neutrálny rámec; vyzýva 
Komisiu, aby podporila úsilie odvetví 
chemickej recyklácie podporou ich 
inovácie, harmonizovaných politík a 
jasných postupov zhodnocovania 
plastového odpadu, ktorý sa v súčasnosti 
spaľuje; 

Or. it

Pozmeňujúci návrh 85
Ville Niinistö
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje význam posilnenia 
výskumného úsilia v oblasti chemickej 
recyklácie, ktorá spolu s organickou a 
mechanickou recykláciou doplní 
technologicky neutrálny rámec;

3. zdôrazňuje, že je dôležité posilniť 
aj výskumné úsilie v oblasti chemickej 
recyklácie materiálov vysokej kvality, so 
zameraním najmä na zhodnocovanie 
(upcycling), ktorá spolu s úsilím o 
uvádzanie na trh trvanlivých a opätovne 
použiteľných plastov, dekontamináciou a 
organickou a mechanickou recykláciou 
doplní udržateľnejší rámec;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 86
Pascal Arimont, Hildegard Bentele, Henna Virkkunen, Maria da Graça Carvalho, 
Isabel Wiseler-Lima, Edina Tóth, Sara Skyttedal, Tom Berendsen
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Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje význam posilnenia 
výskumného úsilia v oblasti chemickej 
recyklácie, ktorá spolu s organickou a 
mechanickou recykláciou doplní 
technologicky neutrálny rámec;

3. zdôrazňuje význam posilnenia 
výskumného úsilia v oblasti energeticky 
účinnej chemickej recyklácie šetrnej ku 
klíme, ktorá má rôzne možnosti využitia a 
ktorá spolu s organickou a mechanickou 
recykláciou doplní technologicky neutrálny 
rámec;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 87
Martin Hojsík, Katalin Cseh

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje význam posilnenia 
výskumného úsilia v oblasti chemickej 
recyklácie, ktorá spolu s organickou a 
mechanickou recykláciou doplní 
technologicky neutrálny rámec;

3. zdôrazňuje význam ďalšieho 
výskumu v oblasti chemickej recyklácie 
vrátane jej environmentálnych vlastností 
ako doplnku k mechanickej a organickej 
recyklácii;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 88
Pascal Arimont, Hildegard Bentele, Henna Virkkunen, Maria da Graça Carvalho, 
Isabel Wiseler-Lima, Edina Tóth, Tomas Tobé, Sara Skyttedal, Tom Berendsen

Návrh stanoviska
Odsek 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3a. zdôrazňuje málo využívané 
výhody, ktoré ponúka nahrádzanie 
jednorazových výrobkov, najmä 
plastových výrobkov, udržateľnými 
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výrobkami na báze dreva; zdôrazňuje, že 
by sa takisto malo zvýšiť obehové 
používanie výrobkov na báze dreva s 
cieľom zlepšiť využívanie našich 
udržateľných zdrojov, podporiť efektívne 
využívanie zdrojov, znížiť množstvo 
odpadu a predĺžiť životný cyklus uhlíka v 
záujme zavedenia udržateľného a 
miestneho obehového biohospodárstva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 89
Grzegorz Tobiszowski
v mene skupiny ECR
Beata Szydło, Elżbieta Kruk, Margarita de la Pisa Carrión

Návrh stanoviska
Odsek 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3a. zdôrazňuje úlohu vzdelávania a 
zmeny správania výrobcov, ako aj 
spotrebiteľov v akčnom pláne pre obehové 
hospodárstvo; osobitne upozorňuje na 
význam presadzovania modelov spotreby, 
ktoré sú v súlade s obehovým 
hospodárstvom, a na význam podpory 
nových, inovatívnych obchodných 
modelov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 90
Ivars Ijabs, Martin Hojsík

Návrh stanoviska
Odsek 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3a. zdôrazňuje potrebu podporovať 
recykláciu vysokej kvality a udržiavať 
čisté a udržateľné uzavreté materiálové 
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cykly; vyzýva Komisiu, aby stanovila 
rovnaké požiadavky na chemickú 
bezpečnosť pre pôvodné a recyklované 
materiály s cieľom zabezpečiť rovnaké 
podmienky v EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 91
Martin Hojsík, Katalin Cseh

Návrh stanoviska
Odsek 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3a. naliehavo vyzýva Komisiu, aby 
navrhla opatrenia na zabezpečenie 
transparentnosti a vysledovateľnosti pre 
obchod s plastovým odpadom v rámci EÚ, 
a to aj digitálnymi prostriedkami, a 
certifikačný rámec na zabezpečenie 
spracovania v súlade so zásadami 
obehového hospodárstva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 92
Isabella Tovaglieri, Gianna Gancia

Návrh stanoviska
Odsek 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3a. vyzýva Komisiu, aby na úrovni EÚ 
zharmonizovala existujúce právne 
predpisy o miere recyklácie a 
recyklovanom obsahu; 

Or. it

Pozmeňujúci návrh 93
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Ivars Ijabs, Martin Hojsík

Návrh stanoviska
Odsek 3 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3b. víta zámer Komisie navrhnúť cieľ 
v oblasti znižovania množstva 
potravinového odpadu; zdôrazňuje 
potrebu maximalizovať hodnotu biomasy, 
a to aj zvýšením triedenia organického 
odpadu a zlepšením nakladania s týmto 
odpadom; vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zabezpečili vysokú úroveň triedenia 
organického odpadu a stimulovali návrat 
živín z organického odpadu späť do pôdy, 
jeho využívanie na výrobu energie z 
obnoviteľných zdrojov, ekologických 
chemických látok a iných výrobkov tam, 
kde je to uskutočniteľné a prospešné pre 
životné prostredie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 94
Pascal Arimont, Hildegard Bentele, Henna Virkkunen, Maria da Graça Carvalho, 
Isabel Wiseler-Lima, Edina Tóth, Róża Thun und Hohenstein, Sara Skyttedal, Tom 
Berendsen

Návrh stanoviska
Odsek 3 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3b. v tejto súvislosti zdôrazňuje 
význam zlepšenia prístupu k finančným 
prostriedkom pre výskumné a inovačné 
projekty v oblasti obehového hospodárstva 
posilnením programu Horizont Európa, 
politiky súdržnosti, programu LIFE, 
inovačného fondu a Programu InvestEU;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 95
Pascal Arimont, Hildegard Bentele, Henna Virkkunen, Maria da Graça Carvalho, 
Isabel Wiseler-Lima, Edina Tóth, Tomas Tobé, Sara Skyttedal, Tom Berendsen

Návrh stanoviska
Odsek 3 c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3c. opakuje, že sektor lesného 
hospodárstva významne prispieva k 
rozvoju obehových hospodárstiev 
využívajúcich biologické materiály v EÚ; 
zdôrazňuje, že sektory lesného 
hospodárstva a biohospodárstva sú 
kľúčové pre dosiahnutie cieľov Európskej 
zelenej dohody a klimatickej neutrality do 
roku 2050; zdôrazňuje, že v roku 2015 
biohospodárstvo predstavovalo trh s 
odhadovanou hodnotou viac ako 2,3 
bilióna EUR, ktorý poskytoval 20 
miliónov pracovných miest a predstavoval 
8,2 % celkovej zamestnanosti v EÚ; 
poznamenáva, že každé euro investované 
do výskumu a inovácií v oblasti 
biohospodárstva v rámci programu 
Horizont 2020 prinesie pridanú hodnotu 
približne 10 EUR;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 96
Ivars Ijabs, Martin Hojsík

Návrh stanoviska
Odsek 3 c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3c. vyzýva Európsku komisiu, aby 
zabezpečila, že vplyvy procesov a výstupov 
nových technológií recyklácie a 
zhodnocovania na zdravie a životné 
prostredie sa pred ich stimuláciou 
dôkladne vyhodnotia na priemyselnej 
úrovni a zároveň sa zaručí 
transparentnosť hodnotiaceho postupu a 



PE658.981v02-00 54/99 AM\1216821SK.docx

SK

záverov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 97
Ivars Ijabs, Martin Hojsík

Návrh stanoviska
Odsek 3 d (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3d. zdôrazňuje, že členské štáty musia 
v súlade s hierarchiou odpadového 
hospodárstva upúšťať od skládkovania a 
spaľovania odpadu; vyzýva Komisiu, aby 
vymedzila spoločný prístup k nakladaniu 
so zvyškovým odpadom pre celú EÚ, a to 
vrátane kodifikácie „predbežnej úpravy“ a 
cieľov biologickej úpravy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 98
Ville Niinistö
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. vyzýva Komisiu, aby zintenzívnila 
úsilie o to, aby bolo viac malých a 
stredných podnikov (MSP) pripravených 
na obehové hospodárstvo, a to ich 
podporou vhodnými stimulačnými 
systémami a finančnými nástrojmi, 
budovaním kapacít a technickou pomocou, 
ako aj znížením ich administratívneho a 
právneho zaťaženia;

4. vyzýva Komisiu, aby zintenzívnila 
úsilie o to, aby bolo viac malých a 
stredných podnikov (MSP) pripravených 
na obehové hospodárstvo, a to ich 
podporou vhodnými stimulačnými 
systémami a finančnými nástrojmi, 
budovaním kapacít, výmenou najlepších 
postupov, prepojením rôznych aktérov a 
potenciálnych obchodných partnerov, a to 
aj z hľadiska obehového hospodárstva, a 
technickou pomocou, ako aj znížením ich 
administratívneho a právneho zaťaženia; 
zdôrazňuje, že obehový potenciál pre MSP 



AM\1216821SK.docx 55/99 PE658.981v02-00

SK

sa neobmedzuje len na zvýšenie 
efektívnosti využívania zdrojov a obehové 
toky zdrojov, ale zahŕňa aj nové obehové 
obchodné modely, ktoré v prvom rade 
bránia výrobe materiálových výrobkov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 99
Josianne Cutajar

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. vyzýva Komisiu, aby zintenzívnila 
úsilie o to, aby bolo viac malých a 
stredných podnikov (MSP) pripravených 
na obehové hospodárstvo, a to ich 
podporou vhodnými stimulačnými 
systémami a finančnými nástrojmi, 
budovaním kapacít a technickou pomocou, 
ako aj znížením ich administratívneho a 
právneho zaťaženia;

4. vyzýva Komisiu, aby zintenzívnila 
úsilie o to, aby bolo viac malých a 
stredných podnikov (MSP) pripravených 
na obehové hospodárstvo, a to ich 
podporou vhodnými stimulačnými 
systémami a finančnými nástrojmi, 
budovaním kapacít a technickou pomocou, 
ako aj znížením ich administratívneho a 
právneho zaťaženia; zdôrazňuje, že „právo 
na opravu“, ako sa uvádza v oznámení 
Komisie s názvom Nový akčný plán pre 
obehové hospodárstvo, bude prínosom pre 
spotrebiteľov a povzbudí MSP, aby 
vstúpili do trhového segmentu 
opravárenských služieb;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 100
Grzegorz Tobiszowski
v mene skupiny ECR
Beata Szydło, Elżbieta Kruk, Margarita de la Pisa Carrión, Robert Roos

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. vyzýva Komisiu, aby zintenzívnila 4. vyzýva Komisiu, aby zintenzívnila 
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úsilie o to, aby bolo viac malých a 
stredných podnikov (MSP) pripravených 
na obehové hospodárstvo, a to ich 
podporou vhodnými stimulačnými 
systémami a finančnými nástrojmi, 
budovaním kapacít a technickou pomocou, 
ako aj znížením ich administratívneho a 
právneho zaťaženia;

úsilie o to, aby bolo viac malých a 
stredných podnikov (MSP) pripravených 
na obehové hospodárstvo, a to ich 
podporou vhodnými stimulačnými 
systémami a finančnými nástrojmi, 
budovaním kapacít a technickou pomocou, 
ako aj znížením ich administratívneho a 
právneho zaťaženia; zdôrazňuje potrebu 
osobitného posúdenia vplyvu na MSP pri 
zavádzaní nariadení a smerníc súvisiacich 
s obehovým hospodárstvom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 101
Patrizia Toia, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Alicia Homs Ginel, Nicolás González 
Casares, Lina Gálvez Muñoz

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. vyzýva Komisiu, aby zintenzívnila 
úsilie o to, aby bolo viac malých a 
stredných podnikov (MSP) pripravených 
na obehové hospodárstvo, a to ich 
podporou vhodnými stimulačnými 
systémami a finančnými nástrojmi, 
budovaním kapacít a technickou pomocou, 
ako aj znížením ich administratívneho a 
právneho zaťaženia;

4. vyzýva Komisiu, aby zintenzívnila 
úsilie o to, aby bolo viac malých a 
stredných podnikov (MSP) pripravených 
na obehové hospodárstvo, a to ich 
podporou vhodnými stimulačnými 
systémami a finančnými nástrojmi, 
budovaním kapacít, a to aj z hľadiska 
riadiacich zručností, a technickou 
pomocou, ako aj znížením ich 
administratívneho a právneho zaťaženia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 102
Pascal Arimont, Hildegard Bentele, Henna Virkkunen, Maria da Graça Carvalho, 
Isabel Wiseler-Lima, Edina Tóth, Sara Skyttedal, Tom Berendsen

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh
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4. vyzýva Komisiu, aby zintenzívnila 
úsilie o to, aby bolo viac malých a 
stredných podnikov (MSP) pripravených 
na obehové hospodárstvo, a to ich 
podporou vhodnými stimulačnými 
systémami a finančnými nástrojmi, 
budovaním kapacít a technickou pomocou, 
ako aj znížením ich administratívneho a 
právneho zaťaženia;

4. vyzýva Komisiu, aby zintenzívnila 
úsilie o to, aby bolo viac malých a 
stredných podnikov (MSP) a 
mikropodnikov pripravených na obehové 
hospodárstvo, a to ich podporou vhodnými 
stimulačnými systémami a finančnými 
nástrojmi, budovaním kapacít a technickou 
pomocou, ako aj znížením ich 
administratívneho a právneho zaťaženia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 103
Manuel Bompard, Marisa Matias

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. vyzýva Komisiu, aby zintenzívnila 
úsilie o to, aby bolo viac malých a 
stredných podnikov (MSP) pripravených 
na obehové hospodárstvo, a to ich 
podporou vhodnými stimulačnými 
systémami a finančnými nástrojmi, 
budovaním kapacít a technickou pomocou, 
ako aj znížením ich administratívneho a 
právneho zaťaženia;

4. vyzýva Komisiu, aby zintenzívnila 
úsilie o to, aby bolo viac malých a 
stredných podnikov (MSP) pripravených 
na obehové hospodárstvo, a to ich 
podporou vhodnými stimulačnými 
systémami a finančnými nástrojmi, 
budovaním kapacít a technickou pomocou, 
ako aj znížením ich administratívneho 
zaťaženia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 104
Pascal Arimont, Hildegard Bentele, Henna Virkkunen, Maria da Graça Carvalho, 
Isabel Wiseler-Lima, Edina Tóth, Sara Skyttedal, Tom Berendsen

Návrh stanoviska
Odsek 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4a. uznáva, že dobre fungujúce trhovo 
orientované systémy zberu a recyklácie, 
ako aj procesy uzavretého cyklu v súlade 
so zásadami obehového hospodárstva sú 
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už zavedené pre celý rad batériových 
technológií; vyzýva však Komisiu, aby 
navrhla požiadavky na ekodizajn batérií s 
cieľom zlepšiť ich recyklovateľnosť už v 
štádiu návrhu, keďže európske odvetvie 
dopravy sa má elektrifikovať; je 
presvedčený, že zlepšené systémy 
recyklácie batérií by mohli poskytnúť 
významný podiel surovín potrebných na 
obehovú výrobu batérií v EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 105
Pernille Weiss

Návrh stanoviska
Odsek 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4a. pripomína Komisii, že Európsky 
parlament prijal pozíciu k európskemu 
právnemu predpisu v oblasti klímy, v 
ktorej sa navrhuje vytvorenie odvetvových 
partnerstiev v oblasti klímy na úrovni 
Únie, ktoré združia kľúčové 
zainteresované strany (napr. z priemyslu, 
mimovládnych organizácií, výskumných 
ústavov, MSP, odborových zväzov a 
zamestnávateľských organizácií) a ktoré 
by mali uľahčiť výmenu najlepších 
postupov medzi európskymi 
„priekopníkmi dekarbonizácie“ a 
pracovať ako ústredný poradný orgán 
Komisie pri prijímaní jej budúcich 
legislatívnych návrhov týkajúcich sa 
klímy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 106
Ville Niinistö
v mene skupiny Verts/ALE
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Návrh stanoviska
Odsek 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4a. zdôrazňuje, že vykonávanie 
akčného plánu pre obehové hospodárstvo 
ponúka MSP veľké príležitosti v oblasti 
zamestnanosti a konkurencieschopnosti, 
čo maximalizuje prínosy pre udržateľné 
miestne poľnohospodársko-potravinárske, 
textilné a stavebné MSP, ale poskytuje 
MSP aj významné podnikateľské a 
inovačné príležitosti v reakcii na 
prísnejšie normy ekodizajnu alebo 
zvýšenú trvanlivosť, opätovnú 
použiteľnosť a opraviteľnosť výrobkov 
vrátane práva na opravu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 107
Ivars Ijabs, Christophe Grudler, Andrus Ansip, Klemen Grošelj, Bart Groothuis, 
Susana Solís Pérez

Návrh stanoviska
Odsek 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4a. zdôrazňuje úlohu znalostných a 
inovačných spoločenstiev v rámci 
Európskeho inovačného a 
technologického inštitútu spočívajúcu v 
tom, že spájajú univerzity, výskumné 
organizácie a podniky, najmä MSP, pri 
vývoji inovatívnych riešení pre obehové 
hospodárstvo a iniciatív v tejto oblasti, 
ktoré by mali byť jedným z kľúčových 
nástrojov na dosiahnutie cieľov 
Európskej zelenej dohody;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 108
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Patrizia Toia, Łukasz Kohut, Robert Hajšel, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Alicia 
Homs Ginel, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz

Návrh stanoviska
Odsek 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4a. podporuje iniciatívu Európskej 
komisie zabezpečiť, aby boli znalostné a 
inovačné spoločenstvá EIT otvorenejšie 
pre MSP a zvýšila sa ich možnosť zapojiť 
sa do miestneho inovačného ekosystému v 
prospech digitálnej a ekologickej 
transformácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 109
Pascal Arimont, Hildegard Bentele, Henna Virkkunen, Maria da Graça Carvalho, 
Isabel Wiseler-Lima, Edina Tóth, Sara Skyttedal, Tom Berendsen

Návrh stanoviska
Odsek 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4b. 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 nekontrolujú 
v prípade, keď sa účel použitia batérie 
zmení tak, že má iné vlastnosti než 
použitie, na ktoré bola pôvodne 
navrhnutá; vyzýva Komisiu, aby uplatnila 
zodpovednosť výrobcov za výkonové a 
bezpečnostné záruky na výrobcu, ktorý 
repasovanú batériu opätovne uvedie na 
trh; vyzýva Komisiu, aby objasnila 
systémy rozšírenej zodpovednosti výrobcov 
v súvislosti s opätovne používanými 
batériami;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 110
Ville Niinistö
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4b. 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;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 111
Ivars Ijabs, Mauri Pekkarinen

Návrh stanoviska
Odsek 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4b. vyzýva Komisiu, aby uľahčila 
investície do recyklácie kritických surovín, 
najmä prvkov vzácnych zemín, a to 
podporou demonštračných činností medzi 
organizáciami vykonávajúcimi výskum a 
priemyslom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 112
Pascal Arimont, Hildegard Bentele, Henna Virkkunen, Maria da Graça Carvalho, 
Isabel Wiseler-Lima, Edina Tóth, Sara Skyttedal, Tom Berendsen
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Návrh stanoviska
Odsek 4 c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4c. vyzýva Komisiu, aby pri revízii 
smernice o batériách navrhla ambiciózne 
ciele v oblasti zberu a recyklácie batérií na 
základe podielu kritických kovov; 
zdôrazňuje význam trhových 
mechanizmov pri podpore opätovného 
využívania kritických surovín v tejto 
súvislosti; zdôrazňuje, že treba ďalej 
podporovať výskum a inováciu v oblasti 
procesov a technológií recyklácie v rámci 
programu Horizont Európa s cieľom 
zvýšiť potenciál obehového hospodárstva 
v oblasti batérií; uznáva úlohu MSP v 
rámci podnikov zaoberajúcich sa zberom 
a recykláciou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 113
Pascal Arimont, Hildegard Bentele, Henna Virkkunen, Maria da Graça Carvalho, 
Isabel Wiseler-Lima, Sara Skyttedal, Tom Berendsen

Návrh stanoviska
Odsek 4 d (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4d. žiada Komisiu a členské štáty, aby 
vytvorili celoeurópsky systém zálohovania 
batérií s cieľom posilniť obehovosť a 
udržateľnosť hodnotového reťazca 
batérií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 114
Ville Niinistö
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
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Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. zastáva názor, že prechod na 
digitálne hospodárstvo vo všetkých 
odvetviach môže znížiť ich 
environmentálnu stopu a zároveň podporiť 
ekologickú transformáciu; upozorňuje, že 
napriek tomu sú potrebné opatrenia na 
riešenie krátkodobých a strednodobých 
nákladov na transformáciu a na 
zabezpečenie ich spravodlivosti;

5. konštatuje, že prechod na digitálne 
hospodárstvo by mohol znížiť 
environmentálnu stopu niektorých odvetví; 
so znepokojením však uznáva, že digitálny 
sektor nemá ani zďaleka zanedbateľnú 
environmentálnu stopu, pretože je 
zodpovedný za najrýchlejšie rastúci tok 
odpadu na svete1a, približne 3,8 % 
celkových emisií skleníkových plynov2a a 
0,2 % celosvetovej spotreby vody3a; 
poukazuje na to, že sú potrebné opatrenia 
na zabezpečenie environmentálnej 
udržateľnosti digitálnych riešení z 
hľadiska energie, životného prostredia a 
využívania zdrojov, ako aj na riešenie 
krátkodobých a strednodobých nákladov na 
transformáciu a na zabezpečenie ich 
spravodlivosti;

_________________
1a https://globalewaste.org/news/surge-
global-waste/. 
2a https://www.greenit.fr/environmental-
footprint-of-the-digital-world/.
3a https://www.greenit.fr/environmental-
footprint-of-the-digital-world/. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 115
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. zastáva názor, že prechod na 
digitálne hospodárstvo vo všetkých 
odvetviach môže znížiť ich 
environmentálnu stopu a zároveň podporiť 
ekologickú transformáciu; upozorňuje, že 

5. zastáva názor, že prechod na 
digitálne hospodárstvo môže ponúknuť 
riešenia s cieľom znížiť environmentálnu 
stopu niekoľkých odvetví; konštatuje 
však, že samotné digitálne technológie 
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napriek tomu sú potrebné opatrenia na 
riešenie krátkodobých a strednodobých 
nákladov na transformáciu a na 
zabezpečenie ich spravodlivosti;

predstavujú vzájomne prepojené riziká pre 
ľudí aj životné prostredie; domnieva sa, že 
je nevyhnutné, aby digitalizácia Únie 
podporovala prechod na klimaticky 
neutrálne hospodárstvo a nebránila mu; 
upozorňuje, že napriek tomu sú potrebné 
opatrenia na riešenie krátkodobých a 
strednodobých nákladov na transformáciu 
a na zabezpečenie ich spravodlivosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 116
Henna Virkkunen, Eva Maydell, Pascal Arimont, Pilar del Castillo Vera, Pernille Weiss, 
Sara Skyttedal

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. zastáva názor, že prechod na 
digitálne hospodárstvo vo všetkých 
odvetviach môže znížiť ich 
environmentálnu stopu a zároveň podporiť 
ekologickú transformáciu; upozorňuje, že 
napriek tomu sú potrebné opatrenia na 
riešenie krátkodobých a strednodobých 
nákladov na transformáciu a na 
zabezpečenie ich spravodlivosti;

5. zastáva názor, že prechod na 
digitálne hospodárstvo vo všetkých 
odvetviach môže znížiť ich 
environmentálnu stopu a zároveň podporiť 
ekologickú transformáciu; zdôrazňuje 
význam vytvárania stimulov pre internet 
vecí, prediktívnu údržbu, servitizáciu a 
systémy výrobok-služba v záujme 
urýchlenia nových obehových 
obchodných modelov; upozorňuje, že 
napriek tomu sú potrebné opatrenia na 
riešenie krátkodobých a strednodobých 
nákladov na transformáciu a na 
zabezpečenie ich spravodlivosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 117
Robert Hajšel, Łukasz Kohut, Csaba Molnár, Carlos Zorrinho

Návrh stanoviska
Odsek 5



AM\1216821SK.docx 65/99 PE658.981v02-00

SK

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. zastáva názor, že prechod na 
digitálne hospodárstvo vo všetkých 
odvetviach môže znížiť ich 
environmentálnu stopu a zároveň podporiť 
ekologickú transformáciu; upozorňuje, že 
napriek tomu sú potrebné opatrenia na 
riešenie krátkodobých a strednodobých 
nákladov na transformáciu a na 
zabezpečenie ich spravodlivosti;

5. zastáva názor, že prechod na 
digitálne hospodárstvo vo všetkých 
odvetviach môže znížiť ich 
environmentálnu stopu a zároveň podporiť 
ekologickú transformáciu; upozorňuje, že 
napriek tomu sú potrebné opatrenia na 
riešenie krátkodobých a strednodobých 
nákladov na transformáciu a na 
zabezpečenie ich spravodlivosti a väčšej 
inkluzívnosti; zdôrazňuje význam 
zainteresovaných strán vrátane zástupcov 
občianskej spoločnosti a komunít;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 118
Isabella Tovaglieri, Gianna Gancia

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. zastáva názor, že prechod na 
digitálne hospodárstvo vo všetkých 
odvetviach môže znížiť ich 
environmentálnu stopu a zároveň podporiť 
ekologickú transformáciu; upozorňuje, že 
napriek tomu sú potrebné opatrenia na 
riešenie krátkodobých a strednodobých 
nákladov na transformáciu a na 
zabezpečenie ich spravodlivosti;

5. zastáva názor, že prechod na 
digitálne hospodárstvo vo všetkých 
odvetviach môže znížiť ich 
environmentálnu stopu a zároveň podporiť 
ekologickú transformáciu; upozorňuje, že 
napriek tomu sú potrebné opatrenia na 
riešenie krátkodobých a strednodobých 
nákladov na transformáciu, na ochranu 
pracovných miest a zamestnanosti a na 
zabezpečenie spravodlivosti 
transformácie;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 119
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Návrh stanoviska
Odsek 5



PE658.981v02-00 66/99 AM\1216821SK.docx

SK

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. zastáva názor, že prechod na 
digitálne hospodárstvo vo všetkých 
odvetviach môže znížiť ich 
environmentálnu stopu a zároveň podporiť 
ekologickú transformáciu; upozorňuje, že 
napriek tomu sú potrebné opatrenia na 
riešenie krátkodobých a strednodobých 
nákladov na transformáciu a na 
zabezpečenie ich spravodlivosti;

5. zastáva názor, že digitalizácia vo 
všetkých odvetviach môže znížiť ich 
environmentálnu stopu a zároveň podporiť 
ekologickú transformáciu; upozorňuje, že 
napriek tomu sú potrebné opatrenia na 
riešenie krátkodobých a strednodobých 
nákladov na transformáciu a na 
zabezpečenie ich spravodlivosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 120
Ville Niinistö
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5a. žiada Komisiu, aby posúdila 
potenciálny vplyv masívneho rozvoja 
digitálnych riešení na životné prostredie a 
aby sa požiadavky na energetickú 
efektívnosť a obehové hospodárstvo stali 
stredobodom rozvoja digitálnych 
technológií a dátových centier; žiada 
Komisiu, aby navrhla konkrétne spôsoby, 
ako by digitálne riešenia mohli poslúžiť 
ekologickej transformácii, a aby vytvorila 
metodiku na monitorovanie, kvantifikáciu 
a zníženie rastúceho vplyvu digitálnych 
technológií na životné prostredie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 121
Patrizia Toia, Łukasz Kohut, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Alicia Homs Ginel, 
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Miapetra Kumpula-Natri

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

5a. zdôrazňuje, že stavebníctvo patrí 
medzi najmenej automatizované a 
digitalizované odvetvia a zároveň je 
jedným z najnáročnejších na zdroje v 
Európskej únii; využívanie inovatívnych 
technológií orientovaných na budúcnosť 
na stavenisku by zvýšilo mieru 
digitalizácie odvetvia a zároveň 
efektívnosť využívania zdrojov; podobne 
by prijatie digitálneho riešenia v 
zastavanom prostredí umožnilo lepšiu 
energetickú hospodárnosť budov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 122
Grzegorz Tobiszowski
v mene skupiny ECR
Beata Szydło, Elżbieta Kruk, Margarita de la Pisa Carrión

Návrh stanoviska
Odsek 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5a. podporuje vytváranie 
symbiotických hospodárskych vzťahov, 
ktoré umožňujú spoluprácu medzi 
podnikmi a inými inštitúciami s cieľom 
zlepšiť racionalizáciu zdrojov a 
nakladanie s odpadom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 123
Ville Niinistö
v mene skupiny Verts/ALE

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

5b. víta cieľ Komisie dosiahnuť do 
roku 2030 vysoko energeticky efektívne, 
udržateľné a klimaticky neutrálne dátové 
centrá; preto naliehavo vyzýva Komisiu, 
aby bezodkladne predložila zodpovedajúce 
regulačné a iné potrebné opatrenia a aby 
zaviedla nástroje riadenia a trhové 
nástroje na podporu 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, 
efektívne využívanie zdrojov, najlepšie 
dostupné technológie chladenia a 
využívania odpadového tepla v diaľkovom 
vykurovaní alebo iných aplikáciách a 
využívanie energie z obnoviteľných 
zdrojov prostredníctvom povinných 
noriem na úrovni systému a 
komponentov; odporúča, aby sa tieto 
opatrenia a nástroje zameriavali aj na 
zmiernenie vplyvu dátových centier na 
elektrickú sieť a na emisnú stopu 
skleníkových plynov spôsobenú 
preťažením siete;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 124
Patrizia Toia, Łukasz Kohut, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Alicia Homs Ginel, 
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Miapetra Kumpula-Natri

Návrh stanoviska
Odsek 5 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5b. domnieva sa tiež, že používanie 
udržateľných obehových výrobkov a 
systémov z biologických materiálov v 
odvetviach stavebníctva a renovácie môže 
pomôcť dosiahnuť environmentálne ciele 
Únie prostredníctvom vytvorenia 
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regulačného rámca na uznávanie 
odstraňovania uhlíka, ako aj 
vypracovania záväzných pravidiel 
zeleného verejného obstarávania s cieľom 
umožniť používateľom vybrať si 
udržateľné materiály a druhotné suroviny 
šetrné voči klíme;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 125
Patrizia Toia, Łukasz Kohut, Robert Hajšel, Niels Fuglsang, Carlos Zorrinho, Alicia 
Homs Ginel, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz

Návrh stanoviska
Odsek 5 c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5c. pripomína, že pri hodnotení 
rôznych riešení a aplikácií by sa mala 
vždy uplatňovať zásada prvoradosti 
energetickej efektívnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 126
Patrizia Toia, Łukasz Kohut, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Alicia Homs Ginel, 
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz

Návrh stanoviska
Odsek 5 d (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5d. zdôrazňuje význam stimulácie 
obstarávania recyklovateľných materiálov 
a využívania druhotných surovín aj ako 
nástroja na zabezpečenie priemyselnej 
autonómie Únie a udržanie pracovných 
miest vo výrobnom odvetví;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 127
Grzegorz Tobiszowski
v mene skupiny ECR
Beata Szydło, Elżbieta Kruk, Margarita de la Pisa Carrión

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. 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;

6. 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; 
zdôrazňuje, že podniky sociálneho 
hospodárstva sú len prvkom, a nie 
základom úsilia o finančne udržateľné 
obehové hospodárstvo;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 128
Ville Niinistö
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. 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;

6. 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 a 
podporovať prostredníctvom cielených 
stimulov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 129
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga
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Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. 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;

6. 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 a 
primerane podporovať;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 130
Grzegorz Tobiszowski
v mene skupiny ECR
Beata Szydło, Elżbieta Kruk, Margarita de la Pisa Carrión

Návrh stanoviska
Odsek 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6a. zdôrazňuje, že pri vypracúvaní 
akčného plánu pre obehové hospodárstvo 
je nevyhnutné, aby Európska komisia 
vytvorila stimuly pre výrobcov a 
spotrebiteľov, ktoré zahŕňajú okrem 
iného daňové úľavy, ako aj systémy 
finančnej podpory pokrývajúce náklady 
na zmeny vo výrobných procesoch a 
technologický vývoj; zdôrazňuje význam 
širokého prístupu ku kompetenčným 
centrám, v ktorých sa podnikatelia budú 
môcť naučiť základné a pokročilejšie 
formy široko chápaného ekodizajnu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 131
Ville Niinistö
v mene skupiny Verts/ALE
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Návrh stanoviska
Odsek 7

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7. žiada Komisiu, aby podporila 
digitálnu transformáciu, ktorá stavia na 
maximalizácii hodnoty údajov a zavádzaní 
digitálnych riešení s cieľom umožniť 
udržateľné využívanie zdrojov a zachovať 
hodnotu výrobkov a materiálov čo 
najdlhšie.

7. žiada Komisiu, aby podporila 
udržateľnú digitálnu transformáciu, ktorá 
stavia na maximalizácii hodnoty údajov, 
pričom zabezpečuje ochranu osobných 
údajov, a na zavádzaní digitálnych riešení 
s cieľom umožniť efektívne, obehové a 
udržateľné využívanie zdrojov a 
využívanie obehového prístupu na 
zachovanie hodnoty výrobkov a 
materiálov čo najdlhšie, najmä 
sprístupnením informácií o materiáloch, 
chemickom obsahu, toxicite, vlastnostiach 
z hľadiska obehovosti a environmentálnej 
stope;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 132
Henna Virkkunen, Eva Maydell, Pascal Arimont, Pilar del Castillo Vera, Pernille Weiss, 
Sara Skyttedal

Návrh stanoviska
Odsek 7

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7. žiada Komisiu, aby podporila 
digitálnu transformáciu, ktorá stavia na 
maximalizácii hodnoty údajov a zavádzaní 
digitálnych riešení s cieľom umožniť 
udržateľné využívanie zdrojov a zachovať 
hodnotu výrobkov a materiálov čo 
najdlhšie.

7. žiada Komisiu, aby podporila 
digitálnu transformáciu, ktorá stavia na 
maximalizácii hodnoty údajov a zavádzaní 
digitálnych riešení s cieľom umožniť 
udržateľné využívanie zdrojov a zachovať 
hodnotu výrobkov a materiálov čo 
najdlhšie; podporuje zavedenie 
digitálneho pasu výrobkov spolu s 
vhodnými platformami na zber a 
uchovávanie údajov v kontexte 
európskeho dátového priestoru.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 133
Ivars Ijabs, Martin Hojsík

Návrh stanoviska
Odsek 7

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7. žiada Komisiu, aby podporila 
digitálnu transformáciu, ktorá stavia na 
maximalizácii hodnoty údajov a zavádzaní 
digitálnych riešení s cieľom umožniť 
udržateľné využívanie zdrojov a zachovať 
hodnotu výrobkov a materiálov čo 
najdlhšie.

7. žiada Komisiu, aby podporila 
digitálnu transformáciu, ktorá stavia na 
maximalizácii hodnoty údajov a zavádzaní 
digitálnych riešení s cieľom vytvoriť 
udržateľné a bezpečné trhy s druhotnými 
surovinami, umožniť udržateľné 
využívanie zdrojov a zachovať hodnotu 
výrobkov a materiálov čo najdlhšie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 134
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Návrh stanoviska
Odsek 7

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7. žiada Komisiu, aby podporila 
digitálnu transformáciu, ktorá stavia na 
maximalizácii hodnoty údajov a zavádzaní 
digitálnych riešení s cieľom umožniť 
udržateľné využívanie zdrojov a zachovať 
hodnotu výrobkov a materiálov čo 
najdlhšie.

7. žiada Komisiu, aby podporila 
environmentálne udržateľnú digitálnu 
transformáciu, ktorá stavia na 
maximalizácii hodnoty údajov a zavádzaní 
digitálnych riešení s cieľom umožniť 
obehové, udržateľné, znížené a efektívne 
využívanie zdrojov a zachovať hodnotu 
výrobkov a materiálov čo najdlhšie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 135
Patrizia Toia, Łukasz Kohut, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Alicia Homs Ginel, 
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Miapetra Kumpula-Natri

Návrh stanoviska
Odsek 7
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7. žiada Komisiu, aby podporila 
digitálnu transformáciu, ktorá stavia na 
maximalizácii hodnoty údajov a zavádzaní 
digitálnych riešení s cieľom umožniť 
udržateľné využívanie zdrojov a zachovať 
hodnotu výrobkov a materiálov čo 
najdlhšie.

7. žiada Komisiu, aby podporila 
digitálnu transformáciu, ktorá stavia na 
maximalizácii hodnoty údajov a zavádzaní 
digitálnych riešení s cieľom umožniť 
udržateľné využívanie zdrojov a zachovať 
hodnotu, trvanlivosť, opätovnú 
použiteľnosť a opraviteľnosť výrobkov a 
materiálov čo najdlhšie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 136
Ivars Ijabs, Fredrick Federley, Christophe Grudler, Andrus Ansip, Klemen Grošelj, 
Bart Groothuis, Susana Solís Pérez

Návrh stanoviska
Odsek 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7a. zdôrazňuje, že umelá inteligencia 
môže byť faktorom, ktorý umožní a 
urýchli prechod na obehové hospodárstvo 
a pomôže uvoľniť príležitosti v rámci 
obehového hospodárstva tým, že zlepší 
dizajn, fungovanie obchodných modelov a 
optimalizáciu infraštruktúry, podporí 
rozvoj úplne nových obehových výrobkov 
a podnikov a pomôže tradičným aktérom 
pri ich transformácii na väčšiu 
obehovosť.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 137
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Návrh stanoviska
Odsek 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7a. zdôrazňuje, že je potrebné 
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stimulovať rozvoj vedúcich trhov a 
zaviesť škálovateľné nástroje na zvýšenie 
dopytu po udržateľných priemyselných 
materiáloch a výrobkoch, najmä s 
vysokými požiadavkami na kapitálové 
výdavky; vyzýva Komisiu, aby stanovila 
ambicióznejšie a účinnejšie normy, kvóty 
a štandardy, pokiaľ ide o znižovanie 
emisií skleníkových plynov, recykláciu, 
úspory zdrojov a energie, nulové 
znečistenie a požiadavky obehového 
hospodárstva, na podporu rámca pre 
udržateľnú produktovú politiku; 
poukazuje na revíziu noriem v oblasti 
obstarávania základných materiálov, 
napríklad v odvetví budov a stavebníctva, 
na zavedenie mandátov na nákup 
udržateľných výrobkov a materiálov pre 
veľkých spotrebiteľov v súkromnom 
sektore a kvót na klimaticky neutrálne 
výrobky a materiály vrátane ocele s 
nulovými emisiami uhlíka a cementu s 
nízkym obsahom uhlíka, ako aj na 
povinné označovanie trvácnosti a 
opraviteľnosti výrobkov a zlepšené 
informovanie spotrebiteľov; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 138
Ivars Ijabs, Fredrick Federley, Christophe Grudler, Andrus Ansip, Klemen Grošelj, 
Bart Groothuis, Susana Solís Pérez

Návrh stanoviska
Odsek 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7a. uznáva, že digitalizácia zohráva 
dôležitú úlohu pri zlepšovaní 
uplatňovania zásad obehového 
hospodárstva; naliehavo vyzýva Komisiu a 
členské štáty, aby maximalizovali a plne 
využívali synergie medzi digitalizáciou a 
obehovým hospodárstvom s cieľom okrem 
iného znížiť energeticky náročnú ťažbu 
surovín a zvýšiť odolnosť a udržateľnosť 
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hospodárstva EÚ; domnieva sa, že včasný 
vývoj digitálnych nástrojov v kontexte 
obehového hospodárstva pomôže EÚ stať 
sa svetovým lídrom pri používaní 
digitálnych riešení; zároveň by Komisia a 
členské štáty mali zaviesť digitálne 
preskúmanie prechodu na obehové 
hospodárstvo a preskúmanie 
udržateľnosti digitálnej transformácie s 
cieľom zabrániť negatívnym 
externalitám.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 139
Miapetra Kumpula-Natri, Patrizia Toia

Návrh stanoviska
Odsek 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7a. zdôrazňuje, že dostupnosť údajov 
o výrobkoch, materiáloch a priemyselných 
procesoch je kľúčová pri prechode na 
udržateľnejší dizajn, používanie a 
opätovné použitie alebo likvidáciu 
výrobkov; zdôrazňuje význam 
transparentných a vysledovateľných 
hodnotových reťazcov pri zabezpečovaní 
dostupnosti údajov; domnieva sa, že sú 
potrebné rýchle opatrenia na 
sprístupnenie takýchto údajov a 
umožnenie výmeny a opakovaného 
použitia týchto údajov; v tejto súvislosti 
podporuje zámer Komisie vytvoriť 
spoločný európsky dátový priestor pre 
inteligentné obehové aplikácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 140
Łukasz Kohut, Marek Paweł Balt

Návrh stanoviska
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Odsek 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7a. podporuje iniciatívu EÚ týkajúcu 
sa udržateľných výrobkov ako významné 
opatrenie na zlepšenie recyklovateľnosti, 
trvanlivosti a efektívnosti výrobkov a 
podporuje začlenenie väčšieho súboru 
skupín výrobkov do smernice o ekodizajne 
so zameraním na iné ako energeticky 
významné výrobky; naliehavo vyzýva aj na 
uplatňovanie rovnakých produktových 
požiadaviek EÚ na materiály a tovar 
dovážaný z tretích krajín;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 141
Sara Skyttedal, Tomas Tobé, Henna Virkkunen

Návrh stanoviska
Odsek 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7a. podporuje iniciatívu EÚ týkajúcu 
sa udržateľných výrobkov ako významné 
opatrenie na zlepšenie recyklovateľnosti, 
trvanlivosti a efektívnosti výrobkov a 
podporuje začlenenie väčšieho súboru 
skupín výrobkov do smernice o ekodizajne 
so zameraním na iné ako energeticky 
významné výrobky; naliehavo vyzýva aj na 
uplatňovanie rovnakých produktových 
požiadaviek EÚ na materiály a tovar 
dovážaný z tretích krajín;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 142
Isabella Tovaglieri, Gianna Gancia

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

7a. podporuje iniciatívu EÚ týkajúcu 
sa udržateľných výrobkov ako významné 
opatrenie na zlepšenie recyklovateľnosti, 
trvanlivosti a efektívnosti výrobkov a 
podporuje začlenenie väčšieho súboru 
skupín výrobkov do smernice o ekodizajne 
so zameraním na iné ako energeticky 
významné výrobky; naliehavo vyzýva aj na 
uplatňovanie rovnakých produktových 
požiadaviek EÚ na materiály a tovar 
dovážaný z tretích krajín;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 143
Ville Niinistö
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7a. domnieva sa, že je dôležité prepojiť 
digitálne a klimatické aspekty v 
programoch odbornej prípravy v oblasti 
digitalizácie, napríklad uľahčením 
digitálneho sledovania, a teda 
transparentnosti vo všetkých hodnotových 
reťazcoch alebo vytvorením internetu 
vecí, ktorý urýchli obehové hospodárstvo 
a pomôže zvyšovať informovanosť o 
potenciálnych úsporách energie a zdrojov 
vrátane samotného IT systému;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 144
Patrizia Toia, Łukasz Kohut, Robert Hajšel, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Alicia 
Homs Ginel, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz

Návrh stanoviska
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Odsek 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7a. vyzýva Komisiu, aby investovala do 
pripojiteľnosti a digitálnej infraštruktúry 
a podporovala riešenia, ktoré prispievajú 
k zníženiu uhlíkovej stopy a zníženému 
využívaniu prírodných zdrojov a 
materiálov a ktoré zaručujú udržateľnosť 
výrobného životného cyklu a predĺženie 
životného cyklu výrobkov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 145
Pascal Arimont, Hildegard Bentele, Henna Virkkunen, Maria da Graça Carvalho, 
Isabel Wiseler-Lima, Sara Skyttedal, Tom Berendsen

Návrh stanoviska
Odsek 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7a. vyzýva Komisiu, aby navrhla zákaz 
skládkovania, ktorý už existuje v 
niektorých členských štátoch, a v tejto 
súvislosti preskúmala celosvetový zákaz 
jednorazových plastov, ktorým sa dá 
vyhnúť a nie sú potrebné, a aby 
podporovala obehové hospodárstvo na 
celom svete;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 146
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Návrh stanoviska
Odsek 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7a. je presvedčený, že spoľahlivé a 
transparentné informácie sú nevyhnutné 
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na vybudovanie dôvery spotrebiteľov v 
legitímnosť ekologických tvrdení a na ich 
ochranu pred akýmkoľvek druhom 
environmentálne klamlivej reklamy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 147
Ville Niinistö
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 7 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7b. domnieva sa, že obehové 
hospodárstvo v spojení s programom 
nulového znečistenia musí byť 
stredobodom hospodárstva Únie a 
uprednostňovať predchádzanie vzniku 
odpadu a zníženie jej spotreby energie a 
zdrojov v celých priemyselných 
odvetviach, ich výrobkoch, výrobných 
postupoch, obchodných modeloch a 
hodnotových reťazcoch, čím sa podporí 
dematerializácia a detoxikácia 
hospodárstva Únie a zníži sa závislosť 
Európy od primárnych surovín a zároveň 
sa stimuluje inovácia, vytváranie nových 
trhov, ako aj obrovský potenciál na nové 
bezpečné, spravodlivo platené a 
udržateľné kvalitné pracovné miesta na 
miestnej úrovni, najmä pre MSP; 
zdôrazňuje silné synergie medzi 
opatreniami v oblasti klímy, spravodlivou 
transformáciou a obehovým 
hospodárstvom, najmä v odvetviach 
náročných na energiu a zdroje;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 148
Sara Skyttedal, Tomas Tobé
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Návrh stanoviska
Odsek 7 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7b. zdôrazňuje, že je dôležité konať v 
záujme posilnenia vnútorného trhu EÚ 
prostredníctvom zavedenia povinných 
kritérií pre zelené verejné obstarávanie, 
stimuláciu obstarávania recyklovateľných 
materiálov a využívanie druhotných 
surovín; žiada Komisiu, aby posúdila 
opatrenia, ako sú hospodárske stimuly a 
daňové úľavy, na odmeňovanie 
nízkouhlíkových výrobkov a materiálov, 
ktoré sa budú vyrábať, ako je napríklad 
ekologická oceľ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 149
Isabella Tovaglieri, Gianna Gancia

Návrh stanoviska
Odsek 7 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7b. vyzýva Komisiu, aby posúdila 
environmentálne vlastnosti výrobkov 
alebo služieb pomocou spoľahlivej 
metodiky založenej na posúdení životného 
cyklu na základe koncepcie „od kolísky po 
kolísku“; vyzýva Komisiu, aby pri 
posudzovaní miery recyklácie materiálov 
a výrobkov zohľadnila rôzne ukazovatele, 
ako je recyklácia po skončení životnosti 
alebo recyklovaný obsah, a takisto aj 
povahu materiálu a jeho hodnotový 
reťazec recyklácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 150
Pascal Arimont, Hildegard Bentele, Henna Virkkunen, Maria da Graça Carvalho, 
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Isabel Wiseler-Lima, Edina Tóth, Sara Skyttedal, Tom Berendsen

Návrh stanoviska
Odsek 7 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7b. poukazuje na to, že tepelné 
zhodnocovanie je ku klíme šetrnejšie než 
skládkovanie a že zohráva v európskom 
obehovom hospodárstve etablovanú úlohu 
pri výrobe energie zo spaľovania 
nerecyklovateľného odpadu; žiada preto, 
aby sa táto metóda – v súlade s vedeckými 
kritériami a technologickou neutralitou – 
považovala za šetrnú k zdrojom a klíme;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 151
Miapetra Kumpula-Natri

Návrh stanoviska
Odsek 7 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7b. domnieva sa, že návrh Komisie na 
vytvorenie digitálnych „pasov výrobkov“ 
je krok správnym smerom, pokiaľ ide o 
používanie údajov; zdôrazňuje, že takéto 
pasy výrobkov 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 bez 
ohľadu na ich veľkosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 152
Ivars Ijabs, Martin Hojsík

Návrh stanoviska
Odsek 7 b (nový)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7b. zdôrazňuje, že dosiahnutie cyklov 
čistých a bezpečných materiálov je 
predpokladom pre vytvorenie 
dôveryhodného trhu s druhotnými 
surovinami v EÚ; domnieva sa, že 
databáza SCIP zriadená agentúrou 
ECHA bude stimulovať inováciu v tomto 
odvetví; vyzýva Komisiu, aby rozšírila 
pôsobnosť databázy na všetky látky 
vzbudzujúce obavy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 153
Patrizia Toia, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Alicia Homs Ginel, Nicolás González 
Casares, Lina Gálvez Muñoz

Návrh stanoviska
Odsek 7 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7b. žiada Komisiu, aby investovala do 
rozvoja kľúčových ukazovateľov 
výkonnosti spojených s cieľmi 
udržateľného rozvoja s cieľom dosiahnuť 
udržateľnejší obchodný model pre 
európsky priemysel; osobitne vyzýva 
Komisiu, aby podporovala a posilňovala 
partnerstvá medzi rôznymi priemyselnými 
odvetviami a medzi verejným a 
súkromným sektorom, a tak plne vykonala 
cieľ udržateľného rozvoja č. 17;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 154
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Návrh stanoviska
Odsek 7 b (nový)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7b. zdôrazňuje, že je potrebné 
organizovať jednotlivé podniky a 
odvetvia, aby mohli dlhodobo vykonávať 
operácie údržby, a to prostredníctvom 
odbornej prípravy zamestnancov a 
zachovania ich zručností a znalostí o 
starších výrobkoch, ako aj vytvorením a 
udržiavaním zásob kompatibilných 
náhradných dielov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 155
Łukasz Kohut, Marek Paweł Balt

Návrh stanoviska
Odsek 7 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7b. dôrazne podporuje ambíciu 
Európskej komisie vytvoriť dobre 
fungujúci trh s druhotnými surovinami v 
EÚ; zdôrazňuje potrebu podpory 
používania a recyklácie týchto materiálov 
bez ohľadu na ich právne postavenie, t. j. 
či už ako odpadu, konca odpadu alebo 
vedľajších produktov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 156
Miapetra Kumpula-Natri, Patrizia Toia

Návrh stanoviska
Odsek 7 c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7c. zdôrazňuje, že prechod európskeho 
priemyslu na obehový model by mohol 
znížiť emisie priemyselných odvetví 
náročných na zdroje o 56 % do roku 2050 
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a znížiť vplyv na stratu biodiverzity; v 
tejto súvislosti zdôrazňuje význam 
zosúladenia stratégie EÚ v oblasti 
priemyslu a biohospodárstva s akčným 
plánom pre obehové hospodárstvo s 
cieľom zabezpečiť požadovanú systémovú 
zmenu a ekologickú transformáciu; 
zdôrazňuje, že využívanie udržateľných 
surovín, ako sú udržateľné obnoviteľné 
materiály, musí byť stredobodom akčného 
plánu pre obehové hospodárstvo;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 157
Ville Niinistö
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 7 c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7c. žiada Komisiu, aby pokročila 
smerom k posilnenej integrácii medzi 
obehovým hospodárstvom a priemyselnou 
stratégiou s cieľom pomôcť rýchlejšie 
dosiahnuť nulové emisie skleníkových 
plynov v priemysle a jeho posun smerom k 
nulovému znečisteniu a regeneratívnemu 
priemyslu, a to najmä zvážením 
stanovenia konkrétnych najlepších 
dostupných technológií v oblasti 
energetickej efektívnosti a efektívneho 
využívania zdrojov a vymedzenia 
minimálnych výkonnostných požiadaviek 
na materiálové medzičlánky a produkty 
intenzívneho priemyslu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 158
Sara Skyttedal, Tomas Tobé, Henna Virkkunen

Návrh stanoviska
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Odsek 7 c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7c. vyzýva Komisiu, aby posúdila 
environmentálne vlastnosti výrobkov 
alebo služieb pomocou spoľahlivej 
metodiky založenej na posúdení životného 
cyklu na základe koncepcie „od kolísky po 
kolísku“; vyzýva Komisiu, aby pri 
posudzovaní miery recyklácie materiálov 
a výrobkov zohľadnila rôzne ukazovatele, 
ako je recyklácia po skončení životnosti 
alebo recyklovaný obsah, a takisto aj 
povahu materiálu a jeho hodnotový 
reťazec recyklácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 159
Łukasz Kohut, Marek Paweł Balt

Návrh stanoviska
Odsek 7 c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7c. podporuje plán vymedziť test 
obehovosti, ktorý by mal zohľadňovať 
všetky obehové vlastnosti výrobkov, ako je 
trvanlivosť, opätovná použiteľnosť, 
recyklovateľnosť a recyklovaný obsah; 
tak ako cieľové hodnoty recyklovaného 
obsahu by test obehovosti mal byť 
špecifický pre jednotlivé výrobky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 160
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Návrh stanoviska
Odsek 7 c (nový)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7c. zdôrazňuje význam vykonávania 
rozsiahleho programu odbornej prípravy 
a rekvalifikácie pre všetkých pracovníkov, 
ktorých negatívne ovplyvní obehové 
hospodárstvo; odporúča, aby všetci 
pracovníci v oblasti triedenia a recyklácie 
odpadu boli vyškolení v oblasti 
automatizovaného testovania 
priemyselných výrobkov a modulov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 161
Ivars Ijabs, Martin Hojsík

Návrh stanoviska
Odsek 7 c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7c. domnieva sa, že prechod na 
obehové hospodárstvo pomôže zachovať 
hodnotu v EÚ; vyzýva Komisiu, aby 
navrhla ďalšie obmedzenia a opatrenia 
týkajúce sa vývozu odpadu do tretích 
krajín s cieľom znížiť emisie výrobkov 
počas životného cyklu a straty materiálu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 162
Ville Niinistö
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 7 d (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7d. podporuje plány Komisie týkajúce 
sa legislatívnych návrhov na zaistenie 
bezpečného, obehového a udržateľného 
hodnotového reťazca batérií pre všetky 
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batérie, aj keď s odlišnými pravidlami 
podľa typu/použitia batérie, a očakáva, že 
tento návrh bude zahŕňať opatrenia 
týkajúce sa zákazu batérií na jedno 
použitie, ekodizajnu, povinností 
týkajúcich sa opätovného použitia a 
recyklácie, ako aj sociálne a 
environmentálne zodpovedného 
obstarávania a že vytvorí systém spätného 
odberu s cieľom vracania alebo spätného 
výkupu starých batérií vyrobených v 
Európe; zdôrazňuje potrebu vytvoriť v 
Európe silný a udržateľný klaster pre 
batérie a skladovanie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 163
Miapetra Kumpula-Natri

Návrh stanoviska
Odsek 7 d (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7d. zdôrazňuje kľúčovú úlohu, ktorú 
spotrebitelia zohrávajú pri prechode na 
obehové hospodárstvo, a žiada, aby boli 
spotrebitelia lepšie vybavení na to, aby 
mohli konať udržateľným spôsobom; 
zdôrazňuje význam zvyšovania 
informovanosti a vzdelávania 
spotrebiteľov, aby sa im umožnilo konať; 
zdôrazňuje, že informácie o výrobkoch 
poskytované spotrebiteľom v súvislosti s 
recykláciou a opravou musia byť 
štandardizované a zrozumiteľné; víta 
zámer Komisie chrániť spotrebiteľov pred 
environmentálne klamlivou reklamou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 164
Sara Skyttedal, Tomas Tobé, Henna Virkkunen
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Návrh stanoviska
Odsek 7 d (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7d. dôrazne podporuje ambíciu 
Európskej komisie vytvoriť dobre 
fungujúci trh s druhotnými surovinami v 
EÚ; určením a vykonávaním opatrení v 
závislosti od osobitných potrieb každého 
materiálu; zdôrazňuje, že je potrebné 
podporovať používanie a recykláciu 
týchto materiálov bez ohľadu na ich 
právne postavenie, t. j. či už ako odpad, 
koniec odpadu alebo vedľajšie produkty, 
keďže jedinými parametrami, ktoré sa 
zohľadňujú, by mali byť ich konečné 
environmentálne a technické vlastnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 165
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Návrh stanoviska
Odsek 7 d (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7d. zdôrazňuje, že o prechode na 
skutočne obehové hospodárstvo sa musí 
rokovať s odborovými zväzmi s cieľom 
zaručiť ochranu zdravia a bezpečnosti 
pracovníkov; domnieva sa, že by sa mali 
zvoliť zástupcovia odborových organizácií 
pre bezpečnosť, aby overili, či sa 
dodržiavajú predpisy v oblasti zdravia a 
bezpečnosti a či sú pracovné podmienky 
primerané;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 166
Łukasz Kohut, Marek Paweł Balt
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Návrh stanoviska
Odsek 7 d (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7d. zdôrazňuje význam posilnenia 
vnútorného trhu EÚ prostredníctvom 
zeleného verejného obstarávania v záujme 
stimulácie obstarávania recyklovateľných 
materiálov a využívania druhotných 
surovín;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 167
Ville Niinistö
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 7 e (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7e. domnieva sa, že obnoviteľné 
materiály pochádzajúce z udržateľných 
zdrojov budú zohrávať dôležitú úlohu pri 
prechode na klimaticky neutrálny 
priemysel a celkovo hospodárstvo, a 
zdôrazňuje potrebu stimulovať investície 
do rozvoja udržateľného a obehového 
biohospodárstva, v rámci ktorého sa 
materiály intenzívne využívajúce fosílne 
zdroje nahrádzajú obnoviteľnými a 
biologickými materiálmi, ktoré sa 
získavajú udržateľným spôsobom a ktoré 
sa používajú čo najdlhšie, napríklad v 
budovách, textile, chemických výrobkoch, 
obaloch, lodiarskom priemysle a výrobe 
energie; zdôrazňuje, že sa to bude musieť 
vykonať v rámci ekologických limitov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 168
Sara Skyttedal, Tomas Tobé
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Návrh stanoviska
Odsek 7 e (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7e. podporuje plán vymedziť test 
obehovosti, ktorý by mal zohľadňovať 
všetky obehové vlastnosti výrobkov, ako je 
trvanlivosť, opätovná použiteľnosť, 
recyklovateľnosť a recyklovaný obsah; 
tak ako cieľové hodnoty recyklovaného 
obsahu by test obehovosti mal byť 
špecifický pre jednotlivé výrobky; nabáda 
Komisiu, aby pre konkrétne výrobky 
zaviedla podľa potreby cieľové hodnoty a 
opatrenia týkajúce sa recyklovaného 
obsahu a recyklovateľnosti (obehovosti) a 
zároveň zabezpečila vlastnosti a 
bezpečnosť príslušných výrobkov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 169
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Návrh stanoviska
Odsek 7 e (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7e. zdôrazňuje, že odborové zväzy 
zohrávajú úlohu pri vytváraní 
spojenectiev medzi formálnymi a 
neformálnymi pracovníkmi; domnieva sa, 
že takéto spojenectvá by zabezpečili lepšie 
a bezpečnejšie pracovné podmienky pre 
všetkých pracovníkov v oblasti odpadu a 
zároveň rozšírili obehové hospodárske 
činnosti; vyzýva na vytvorenie a 
zovšeobecnenie štruktúr spájajúcich 
verejné orgány, formálnych pracovníkov a 
neformálnych recyklátorov odpadu;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 170
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Návrh stanoviska
Odsek 7 f (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7f. zdôrazňuje, že aj keď 
automatizované procesy majú potenciál 
vytvoriť bezpečnejšie pracovné prostredie 
pre pracovníkov, o zmenách v práci sa 
musí rokovať s odborovými zväzmi, aby sa 
zabezpečilo, že automatizácia nebude 
penalizovať takzvaných 
nekvalifikovaných pracovníkov; domnieva 
sa, že automatizované procesy by mali 
slúžiť ako základ pre rozsiahle skrátenie 
pracovného času pre všetkých 
pracovníkov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 171
Sara Skyttedal, Tomas Tobé, Henna Virkkunen

Návrh stanoviska
Odsek 7 f (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7f. dôrazne podporuje ambíciu 
Európskej komisie posilniť medzinárodnú 
spoluprácu v oblasti obehového 
hospodárstva, pretože obehové 
hospodárstvo si vo veľkej miere vyžaduje 
medzinárodnú perspektívu, keďže toky 
materiálov a výrobkov sú často globálne a 
európske spoločnosti pôsobia na 
globálnom trhu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 172
Ville Niinistö
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v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 7 f (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7f. vyzýva Komisiu, aby v plnej miere 
začlenila zásady obehového hospodárstva 
do pripravovaných stratégií týkajúcich sa 
vlny obnovy a udržateľného zastavaného 
prostredia a do aktualizácie smernice o 
energetickej hospodárnosti budov a 
smernice o energii z obnoviteľných 
zdrojov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 173
Ville Niinistö
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 7 g (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7g. 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; konštatuje, že existujúci 
prístup založený na vyhlásení o 
environmentálnych vlastnostiach výrobku 
sa musí rozšíriť a mal by sa používať ako 
podklad pre posudzovanie budov tak, ako 
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rámec Level(s) vytvorený Komisiou; 
vyzýva Komisiu, aby navrhla konkrétne 
opatrenia týkajúce sa týchto otázok ako 
súčasť akčného plánu pre obehové 
hospodárstvo a stratégie udržateľného 
zastavaného prostredia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 174
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Návrh stanoviska
Odsek 7 g (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7g. zdôrazňuje, že skutočne obehové 
hospodárstvo môže byť udržateľné len 
vtedy, ak sa uprednostní zdravie a 
bezpečnosť pracovníkov, ktorí sa na ňom 
podieľajú; zdôrazňuje, že niektoré 
činnosti v oblasti recyklácie, opráv a 
opätovného použitia predstavujú 
vysokorizikové pracovné miesta; 
zdôrazňuje, že nedostatočne bezpečné 
pracovné podmienky pre pracovníkov 
môžu vystaviť celú našu spoločnosť 
zdravotným a bezpečnostným rizikám; 
odsudzuje skutočnosť, že akčný plán 
Komisie pre obehové hospodárstvo úplne 
ignoruje zdravotné a bezpečnostné riziká 
pre pracovníkov, ktorí pôsobia v 
obehovom hospodárstve; vyjadruje hlboké 
znepokojenie nad tým, že politiky a 
postupy obehového hospodárstva by sa 
mohli vypracovať bez posúdenia rizík, v 
ktorom sa zohľadní zdravie pracovníkov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 175
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Návrh stanoviska



AM\1216821SK.docx 95/99 PE658.981v02-00

SK

Odsek 7 h (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7h. pripomína, že väčšina odpadu 
vzniká v stavebníctve, ktoré v roku 2016 
vytvorilo viac ako 36 % celkového odpadu 
v EÚ; zdôrazňuje, že pracovníkom v 
oblasti stavebného odpadu a odpadu z 
demolácie hrozí vystavenie nebezpečným 
materiálom, ako je decht, rádioaktívny 
odpad, olovo a elektrické súčiastky 
obsahujúce ortuť; zdôrazňuje, že 
nadmerný prach v zariadeniach na 
recykláciu stavebného odpadu a odpadu z 
demolácie vyvoláva u pracovníkov 
skutočné obavy o zdravie a bezpečnosť; 
žiada, aby sa dobrovoľné politické 
záväzky uvedené v Protokole EÚ o 
nakladaní so stavebným odpadom a 
odpadom z demolácie stali záväznými v 
záujme lepšej ochrany pracovníkov; 
zdôrazňuje, že je potrebné vykonať riadne 
posúdenia rizík a konzultáciu s 
príslušnými odborovými zväzmi s cieľom 
zabezpečiť, aby Únia zvýšila svoju 
kapacitu na recykláciu stavebného a 
demolačného odpadu spôsobom, ktorý 
chráni pracovníkov a životné prostredie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 176
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Návrh stanoviska
Odsek 7 i (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7i. domnieva sa, že rekomunalizácia 
služieb zberu odpadu je lepším spôsobom, 
ako zabezpečiť, aby ochrana zdravia a 
bezpečnosť pracovníkov boli prijateľné a 
dodržiavali sa a aby boli pracovníci 
spravodlivo odmeňovaní; vyzýva preto na 
rekomunalizáciu týchto činností v celej 
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EÚ a všeobecnejšie na posilnenie 
verejných služieb a verejného vlastníctva, 
riadenia a demokratickej kontroly nad 
činnosťami obehového hospodárstva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 177
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Návrh stanoviska
Odsek 7 j (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7j. pripomína, že očakávaná dĺžka 
života sanitačných a kanalizačných 
pracovníkov je v dôsledku 
vysokorizikového vystavenia nebezpečným 
biologickým látkam výrazne nižšia ako u 
širšej populácie; zdôrazňuje, že pandémia 
COVID-19 zvýšila ohrozenie zdravia a 
bezpečnosti sanitačných pracovníkov; 
žiada, aby sa sanitárnym pracovníkom 
systematicky poskytovali primerané 
osobné ochranné prostriedky; žiada, aby 
sa v konzultácii s príslušnými odborovými 
zväzmi vykonali náležité posúdenia rizík s 
cieľom zabezpečiť ochranu zdravia 
kanalizačných pracovníkov, najmä 
vzhľadom na pandémiu COVID-19; 
naliehavo vyzýva členské štáty, aby uznali 
náročnosť týchto pracovných miest a 
zaviedli alebo zachovali systémy skoršieho 
odchodu do dôchodku pre týchto 
pracovníkov; zdôrazňuje, že pracovníci v 
týchto odvetviach by mali mať pri 
odchode do dôchodku k dispozícii 
sociálnu a lekársku pomoc prispôsobenú 
ich potrebám;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 178
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga
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Návrh stanoviska
Odsek 7 k (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7k. zdôrazňuje, že odpad z elektrických 
a elektronických zariadení (OEEZ) je 
jedným z najrýchlejšie rastúcich prúdov v 
Únii; pripomína, že podľa odhadov sa v 
súčasnosti recykluje menej ako 40 % 
OEEZ v Únii; zdôrazňuje, že zdravotné a 
bezpečnostné riziká OEEZ sú významné, 
keďže obsahuje komplexnú zmes 
materiálov, ktoré zahŕňajú aj nebezpečný 
obsah; zdôrazňuje, že v dôsledku toho 
oprava a recyklácia elektronických 
výrobkov vystavuje pracovníkov toxickým 
a rádioaktívnym materiálom; žiada, aby 
sa pracovníkom v tomto odvetví 
poskytovali primerané osobné ochranné 
prostriedky; žiada, aby sa právo na 
primerané osobné ochranné prostriedky 
rozšírilo aj na neformálne obehové 
hospodárstvo;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 179
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Návrh stanoviska
Odsek 7 l (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7l. pripomína, že vývoz OEEZ do 
krajín mimo OECD a krajín mimo EÚ je 
nezákonný; zdôrazňuje, že podľa štúdie 
Univerzity OSN sa s až 90 % OEEZ na 
svete nezákonne obchoduje alebo sa tento 
odpad nezákonne skládkuje, keďže tisíce 
ton OEEZ sa falošne deklarujú ako 
použitý tovar; pripomína, že podľa 
odhadov sa každý rok z krajín EÚ do 
krajín globálneho juhu, kde sú sociálne, 
zdravotné a bezpečnostné predpisy menej 
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prísne ako predpisy uplatňované v Únii, 
vyvezie 352 474 metrických ton OEEZ; 
odsudzuje tento nezákonný a škandalózny 
postup; vyzýva na harmonizáciu 
vymedzenia pojmu odpad v Únii a na 
zjednotenie úsilia v oblasti dohľadu nad 
trhom s cieľom zabrániť takémuto 
nezákonnému vývozu odpadu; vyzýva 
Komisiu, aby zaviedla povinnú hĺbkovú 
analýzu spoločností z EÚ vyvážajúcich 
použité výrobky a odpad s cieľom 
zabezpečiť, aby v celom svojom 
hodnotovom reťazci dodržiavali 
environmentálne a sociálne normy 
rovnocenné s normami platnými v Únii;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 180
Manuel Bompard, Marisa Matias

Návrh stanoviska
Odsek 7 m (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7m. pripomína, že aj keď sa systémy 
energetického zhodnocovania odpadu 
často propagujú ako systémy šetrné k 
životnému prostrediu, nie sú dlhodobo 
udržateľným riešením, pretože často 
odrádzajú od predchádzania vzniku 
odpadu, ako aj recyklácie; zdôrazňuje, že 
energetické zhodnocovanie stále 
produkuje odpad, a najmä zvyšky, ktoré 
sú nebezpečné a ohrozujú pracovníkov a 
životné prostredie; zdôrazňuje, že 
spaľovanie určitých výrobkov, ako sú 
plasty, takisto zvyšuje emisie CO2 a 
znečistenie ovzdušia; požaduje výrazné 
zníženie energetického zhodnocovania a 
jeho vylúčenie z rámca obehového 
hospodárstva;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 181
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Návrh stanoviska
Odsek 7 n (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7n. odsudzuje vytváranie súkromných 
monopolov a pokračujúci rozpad 
verejných služieb v oblasti energetiky, 
vody a odpadu, čo ilustruje nedávna 
ponuka spoločnosti Veolia na prevzatie 
spoločnosti Suez; naliehavo vyzýva na 
návrat k verejnému riadeniu zberu a 
spracovania odpadu;

Or. en


