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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Spokojený život v mezích naší planety

Prostřednictvím stávajícího legislativního návrhu hodlá Evropská komise zavést pro období 
od roku 2013 do roku 2020 sedmý akční program pro životní prostředí, přičemž první byl 
zahájen roce 1973. Vzhledem k tomu, že v červenci roku 2012 měla skončit platnost 
6. akčního programu pro životní prostředí, Evropský parlament ve svém usnesení1 ze dne 
20. dubna 2012 naléhavě vyzval Evropskou komisi, aby co nejdříve předložila navazující 
program a umožnila tak posun k udržitelné budoucnosti, zajistila kontinuitu a zabránila 
jakýmkoli přerušením. Parlament ve svém usnesení vyzval Komisi, aby svůj návrh založila na 
třech prioritách: provádění a posilování environmentálních právních předpisů, začlenění 
ekologických cílů do všech odvětvových politik a usilování o mezinárodní rozměr ochrany 
životního prostředí.

V listopadu 2012 předložila Komise návrh rozhodnutí o všeobecném akčním programu Unie 
pro životní prostředí nazvaný „Spokojený život v mezích naší planety“. Stejně jako v případě 
předchozích programů má navrhovaný sedmý akční program pro životní prostředí za cíl 
vytvořit komplexní rámec pro různá environmentální opatření, plány a právní předpisy, které 
v poslední době zveřejnila Komise. Cílem je, aby všechny ekologické cíle, jichž má být 
dosaženo do roku 2020 v různých oblastech politik, byly součástí jednoho celku a byly 
posuzovány ve vzájemném vztahu. Návrh akčního programu v oblasti životního prostředí 
navíc přináší dlouhodobou perspektivu, neboť nabízí vizi až do roku 2050. Cílem nového 
programu EAP je posílit příspěvek politiky v oblasti životního prostředí k přechodu na 
nízkouhlíkové hospodářství účinně využívající zdroje, které chrání a zvětšuje přírodní 
bohatství a zajišťuje zdraví a dobré životní podmínky občanů. 

Evropská komise uvádí v příloze návrhu soubor devíti prioritních cílů, kterých by měly EU 
a členské státy dosáhnout:
1. chránit, zachovávat a zvětšovat přírodní bohatství Unie;
2. přeměnit Unii v zelené a konkurenceschopné nízkouhlíkové hospodářství účinně 

využívající zdroje;
3. chránit občany Unie před environmentálními tlaky a riziky ovlivňujícími jejich zdraví 

a dobré životní podmínky;
4. maximalizovat přínos právních předpisů Unie v oblasti životního prostředí;
5. zlepšit faktickou základnu pro politiku v oblasti životního prostředí;
6. zajistit investice pro politiku v oblasti životního prostředí a klimatu a správně nastavit 

ceny;
7. zlepšit začlenění problematiky životního prostředí a soudržnost politik;
8. posílit udržitelnost měst Unie;
9. zvýšit efektivnost Unie při řešení regionálních a celosvětových problémů v oblasti 

životního prostředí.

                                               
1 P7_TA-PROV(2012)0147: Usnesení Evropského parlamentu ze dne 20. dubna 2012 o přezkumu šestého 
akčního programu pro životní prostředí a stanovení priorit pro sedmý akční program pro životní prostředí –
Lepší životní prostředí pro lepší život (2011/2194(INI).
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Výzvy v oblasti životního prostředí, jimž čelí zemědělský sektor

Zemědělské odvětví čelí významným tlakům v souvislosti s rostoucí globální poptávkou po 
potravinách, omezenými zdroji a potřebou opatření na ochranu životního prostředí a výzvami, 
které jsou důsledkem změny klimatu. 

Zemědělství se významně podílí na emisích skleníkových plynů, avšak spolu s lesy má také 
výrazný potenciál, pokud jde o zmírnění dopadů změny zachycováním a ukládáním CO2.
Klíčovou úlohou při zmírňování změny klimatu a přizpůsobení se jí mohou také sehrát 
výzkum a inovace, například snížením emisí ze zemědělství a zlepšením odolnosti plodin vůči 
dopadu změny klimatu. 

Účelné vyžívání zdrojů při produkci potravin bude mít s ohledem na omezené přírodní zdroje 
klíčový význam při řešení stávajících a budoucích výzev. Podle organizace OSN pro výživu 
a zemědělství se světová populace do roku 2050 zvýší o jednu třetinu. Ve spojení 
s změněnými vzorci spotřeby to povede ke zvýšení poptávky po potravinách o 70 %. Má 
proto zásadní význam, aby evropské zemědělství dosáhlo co nejvyšší míry udržitelnosti 
a účelného využívání zdrojů. 

Je rovněž důležité připomenout, že plýtvání potravinami vzrostlo od roku 1974 o 50 % a že je 
bezodkladně třeba řešit plýtvání potravinami v rámci potravinového řetězce. 

Legislativní návrhy týkající se reformy SZP mají za cíl vytvořit vazbu mezi přímými platbami 
a poskytováním veřejných statků a vyčlenit finanční prostředky v rámci EZFRV na 
zemědělsko-environmentální opatření. Záměrem je podpořit postupy, které jsou z hlediska 
životního prostředí přínosné, jako je diverzifikace plodin, ochrana trvalých travních porostů 
a vytváření a udržování ekologicky cenných zemědělských a zalesněných oblastí. 

Je třeba, aby Unie reagovala na změnu klimatu přijetím komplexních řešení, aby se zachovala 
odolnost a konkurenceschopnost zemědělství v EU a aby mohlo toto odvětví nadále plnit 
svoji úlohu dodavatele potravin vysoké jakosti a poskytovatele ekologických služeb a služeb 
spojených s životním prostředím a přispívat k udržitelnému rozvoji venkovských oblastí 
v EU. 

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví 
a bezpečnost potravin jako věcně příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto 
pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh rozhodnutí
Příloha – bod 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Emise znečišťujících látek do ovzduší, 
vody a půdy byly v posledních dekádách
výrazně sníženy a obdobně tomu bylo 
v posledních letech i v případě emisí 
skleníkových plynů. Došlo k modernizaci 
předpisů EU o chemických látkách a bylo 
omezeno používání mnoha toxických nebo 
nebezpečných látek, např. olova, kadmia 
a rtuti, ve výrobcích, jež se vyskytují ve 
většině domácností. Občané EU užívají 
vodu, která patří k nejkvalitnějším na 
světě, a více než 18 % území EU a 4 % 
jejích moří bylo označeno za chráněné 
přírodní oblasti.

2. Emise znečišťujících látek do ovzduší, 
vody a půdy byly v posledních dekádách 
sníženy a obdobně tomu bylo v posledních 
letech i v případě emisí skleníkových 
plynů. Došlo k modernizaci předpisů EU 
o chemických látkách a bylo omezeno 
používání mnoha toxických nebo 
nebezpečných látek, např. olova, kadmia 
a rtuti, ve výrobcích, jež se vyskytují ve 
většině domácností. Občané EU užívají 
vodu, která patří k nejkvalitnějším na 
světě, a více než 18 % území EU a 4 % 
jejích moří bylo označeno za chráněné 
přírodní oblasti.

Pozměňovací návrh 2

Návrh rozhodnutí
Příloha – bod 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Avšak mnoho environmentálních trendů 
v EU nadále vzbuzuje znepokojení 
a důvodem ani zdaleka není jen 
nedostatečné provádění stávajících 
právních předpisů EU v oblasti životního 
prostředí. Pouze 17 % druhů a stanovišť 
posouzených v rámci směrnice 
o stanovištích se nachází v dobrém stavu
a znehodnocování a úbytek přírodního 
bohatství ohrožuje úsilí o dosažení cílů 
EU v oblasti biologické rozmanitosti 
a změny klimatu. S tím jsou spojeny 
vysoké náklady, které v našem 
hospodářském ani sociálním systému 
dosud nebyly řádně vyčísleny. Třicet 
procent území EU je značně rozdrobeno, 
což má nepříznivý vliv na vzájemné 
propojení a zdraví ekosystémů a jejich 
schopnost zajistit služby, jakož 
i životaschopná stanoviště pro konkrétní 
druhy. I když EU pokročila v oddělování 
hospodářského růstu od emisí 

5. Avšak mnoho environmentálních trendů 
v EU nadále vzbuzuje znepokojení 
a důvodem ani zdaleka není jen 
nedostatečné provádění stávajících 
právních předpisů EU v oblasti životního 
prostředí. Pouze 17 % druhů a stanovišť 
posouzených v rámci směrnice 
o stanovištích se nachází v dobrém stavu.
Třicet procent území EU je značně 
rozdrobeno, což má nepříznivý vliv na 
vzájemné propojení a zdraví ekosystémů 
a jejich schopnost zajistit služby, jakož 
i životaschopná stanoviště pro konkrétní 
druhy. I když EU pokročila v oddělování 
hospodářského růstu od emisí 
skleníkových plynů, využívání zdrojů 
a dopadů na životní prostředí, využívání 
zdrojů je do značné míry nadále 
neudržitelné a neúčinné a stále se řádně 
nenakládá s odpadem. V důsledku toho 
podniky EU přicházejí o významné 
příležitosti, které jim účinné využívání 



PE504.216v02-00 6/26 AD\930572CS.doc

CS

skleníkových plynů, využívání zdrojů 
a dopadů na životní prostředí, využívání 
zdrojů je do značné míry nadále 
neudržitelné a neúčinné a stále se řádně 
nenakládá s odpadem. V důsledku toho 
podniky EU přicházejí o významné 
příležitosti, které jim účinné využívání 
zdrojů nabízí, z hlediska 
konkurenceschopnosti, snižování nákladů, 
zlepšování produktivity a bezpečnosti 
dodávek. Kvalita vody a úrovně znečištění 
ovzduší nadále představují v mnoha 
částech Evropy problém a občané EU jsou 
opakovaně vystavováni nebezpečným 
látkám, jež mohou ohrozit jejich zdraví 
a dobré životní podmínky. Neudržitelné 
využívání půdy spotřebovává úrodnou 
půdu, což ovlivňuje zajišťování potravin 
a schopnost dosahovat cílů v oblasti 
biologické rozmanitosti. Ke 
znehodnocování půdy nadále ve velké míře 
dochází nekontrolovaným způsobem.

zdrojů nabízí, z hlediska 
konkurenceschopnosti, snižování nákladů, 
zlepšování produktivity a bezpečnosti 
dodávek. Kvalita vody a úrovně znečištění 
ovzduší nadále představují v mnoha 
částech Evropy problém a občané EU jsou 
opakovaně vystavováni nebezpečným 
látkám, jež mohou ohrozit jejich zdraví 
a dobré životní podmínky. Neudržitelné 
využívání půdy spotřebovává úrodnou 
půdu, což ovlivňuje zajišťování potravin 
a schopnost dosahovat cílů v oblasti 
biologické rozmanitosti. Ke 
znehodnocování půdy nadále ve velké míře 
dochází nekontrolovaným způsobem.

Pozměňovací návrh 3

Návrh rozhodnutí
Příloha – bod 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. Abychom mohli dobře žít i v budoucnu, 
měli bychom již dnes bezodkladně 
přijmout koordinovaná opatření s cílem 
zlepšit ekologickou odolnost, 
maximalizovat přínos politiky v oblasti 
životního prostředí pro hospodářství 
a společnost a zároveň respektovat 
ekologické meze naší planety. Tento 
program odráží odhodlání EU přeměnit se 
v zelenou ekonomiku podporující 
začlenění, která zajišťuje růst a rozvoj, 
chrání zdraví a dobré životní podmínky 
člověka, nabízí důstojná pracovní místa, 
omezuje nerovnosti, zachovává přírodní 
bohatství a investuje do něj.

9. Abychom mohli dobře žít i v budoucnu, 
měli bychom již dnes bezodkladně 
přijmout koordinovaná opatření s cílem 
zlepšit ekologickou odolnost, 
maximalizovat přínos politiky v oblasti 
životního prostředí pro hospodářství 
a společnost a zároveň respektovat 
ekologické meze naší planety. Tento 
program odráží odhodlání EU, která je 
uskupením, jehož kroky mají celosvětový 
dopad, vyvíjet úsilí na mezinárodní úrovni 
s cílem podporovat přechod na zelenou 
ekonomiku podporující začlenění, která 
zajišťuje růst a rozvoj, chrání zdraví, 
kvalitu potravin (z hygienického, 
výživového a organoleptického hlediska) 
a dobré životní podmínky člověka, nabízí 
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důstojná pracovní místa, omezuje 
nerovnosti, zachovává přírodní bohatství 
a investuje do něj.

Pozměňovací návrh 4

Návrh rozhodnutí
Příloha – bod 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

11. Tato přeměna vyžaduje úplné začlenění 
otázek životního prostředí do jiných 
politik, např. v oblasti energetiky, dopravy, 
zemědělství, rybolovu, hospodářství 
a průmyslu, výzkumu a inovací, 
zaměstnanosti a oblasti sociální, což 
umožní vytvořit jednotný, koordinovaný 
přístup. Při řešení společných problémů by 
opatření v rámci EU měla být rovněž 
doplněna o účinnější opatření na globální 
úrovni a o spolupráci se sousedními 
zeměmi.

11. Tato přeměna vyžaduje úplné začlenění 
otázek životního prostředí do jiných 
politik, např. v oblasti energetiky, dopravy, 
zemědělství, rybolovu, mezinárodního 
obchodu, hospodářství a průmyslu, 
výzkumu a inovací, zaměstnanosti a oblasti 
sociální a fiskální politiky (vlastní zdroje 
na oblast životního prostředí), což umožní 
vytvořit jednotný, koordinovaný přístup.
Při řešení společných problémů by opatření 
v rámci EU měla být rovněž doplněna 
o účinnější opatření na globální úrovni a 
o spolupráci se sousedními zeměmi.

Pozměňovací návrh 5

Návrh rozhodnutí
Příloha – bod 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

16. Hospodářská prosperita a dobré životní 
podmínky EU stojí na jejím přírodním 
bohatství, které zahrnuje ekosystémy 
představující základní výrobky a služby od 
úrodné půdy a multifunkčních lesů po 
produktivní půdu a moře, od sladké vody 
a čistého vzduchu po opylování, ochranu 
proti povodním, regulaci klimatu a ochranu 
před přírodními katastrofami. O ochranu, 
zachovávání a zvětšování přírodního 
bohatství se snaží rozsáhlý soubor právních 
předpisů EU, zahrnující rámcovou směrnici 

16. Hospodářská prosperita a dobré životní 
podmínky EU stojí na jejím přírodním 
bohatství, které zahrnuje přírodní
ekosystémy a ekosystémy využívané 
k zemědělským účelům poskytující
základní výrobky a služby od úrodné půdy 
a multifunkčních lesů po multifunkční
produktivní půdu ve všech regionech
a moře, od sladké vody a čistého vzduchu 
po opylování, ochranu proti povodním, 
regulaci klimatu a ochranu před přírodními 
katastrofami. O ochranu, zachovávání 
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o vodě, rámcovou směrnicí o strategii pro 
mořské prostředí, směrnici o kvalitě 
ovzduší a směrnice související, jakož 
i směrnici o stanovištích a směrnici 
o ptácích. Ke zmírnění tlaků na 
biologickou rozmanitost, včetně 
ekosystémů, druhů a stanovišť, rovněž 
přispívají právní předpisy v oblasti boje 
proti změně klimatu, chemických látek, 
průmyslových emisí a odpadů.

a zvětšování přírodního bohatství se snaží 
rozsáhlý soubor právních předpisů EU, 
zahrnující rámcovou směrnici o vodě, 
rámcovou směrnicí o strategii pro mořské 
prostředí, směrnici o kvalitě ovzduší 
a směrnice související, jakož i směrnici 
o stanovištích a směrnici o ptácích. Ke 
zmírnění tlaků na biologickou rozmanitost, 
včetně ekosystémů, druhů a stanovišť, 
rovněž přispívají právní předpisy v oblasti 
boje proti změně klimatu, chemických 
látek, průmyslových emisí a odpadů.

Pozměňovací návrh 6

Návrh rozhodnutí
Příloha – bod 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

18. I přes značné dosavadní úsilí je 
pravděpodobné, že požadavek rámcové 
směrnice o vodě spočívající v dosažení
„dobrého ekologického stavu“ do roku 
2015 bude zřejmě splněn jen u 53 % útvarů 
povrchových vod v EU. Dále hrozí, že 
nebude splněn cíl rámcové směrnice 
o strategii pro mořské prostředí spočívající 
v dosažení „dobrého stavu prostředí“ do 
roku 2020, mimo jiné kvůli 
přetrvávajícímu nadměrnému rybolovu 
a přítomnosti odpadů v evropských mořích.
A přestože politika EU v oblasti kvality 
ovzduší a průmyslových emisí přispěla ke 
snížení znečištění v mnoha podobách, 
ekosystémy i nadále trpí nadbytečným 
ukládáním dusíku a znečištěním přízemním 
ozonem, které souvisí s emisemi 
z dopravy, intenzivního zemědělství
a výroby elektřiny.

18. I přes značné dosavadní úsilí je 
pravděpodobné, že požadavek rámcové 
směrnice o vodě spočívající v dosažení
„dobrého ekologického stavu“ do roku 
2015 bude zřejmě splněn jen u 53 % útvarů 
povrchových vod v EU. Dále hrozí, že 
nebude splněn cíl rámcové směrnice 
o strategii pro mořské prostředí spočívající 
v dosažení „dobrého stavu prostředí“ do 
roku 2020, mimo jiné kvůli
přetrvávajícímu nadměrnému rybolovu 
a přítomnosti odpadů v evropských mořích.
A přestože politika EU v oblasti kvality 
ovzduší a průmyslových emisí přispěla ke 
snížení znečištění v mnoha podobách, 
ekosystémy i nadále trpí nadbytečným 
ukládáním dusíku a znečištěním přízemním 
ozonem, které souvisí s emisemi 
z dopravy, neudržitelných zemědělských 
postupů a výroby elektřiny.



AD\930572CS.doc 9/26 PE504.216v02-00

CS

Pozměňovací návrh 7

Návrh rozhodnutí
Příloha – bod 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

19. Ochrana, zachovávání a zvětšování 
přírodního bohatství EU proto také 
vyžaduje řešení problémů u zdroje, mimo 
jiné lepším začleněním cílů přírodního 
bohatství do jiných politik, čímž se zajistí 
soudržnost a kombinovaný přínos těchto 
politik. Prvky ekologizace stanovené 
v návrzích reforem Komise, zejména 
v těch, jež se týkají politiky EU v oblasti 
zemědělství, rybolovu a soudržnosti a jež 
se opírají o návrhy ekologizace rozpočtu 
EU v rámci víceletého finančního rámce na 
období 2014–2020, mají tyto cíle podpořit. 
Například vodní ekosystémy ve 
venkovských oblastech by měly pocítit 
výhodu propojení zemědělských plateb 
s dodržováním příslušných požadavků
rámcové směrnice o vodě, jak je uvedeno 
v návrzích Komise na reformu SZP.
Ekologizace SZP bude rovněž podporovat 
environmentálně přínosné zemědělské 
postupy diverzifikace plodin, ochrany 
trvalých travních porostů a tvorby 
a udržování ekologicky cenných 
zemědělských a zalesněných oblastí.

19. Ochrana, zachovávání a zvětšování 
přírodního bohatství EU proto také 
vyžaduje řešení problémů u zdroje, mimo 
jiné lepším začleněním cílů přírodního 
bohatství do jiných politik, čímž se zajistí 
soudržnost a kombinovaný přínos těchto 
politik. Prvky ekologizace stanovené 
v návrzích reforem, zejména v těch, jež se 
týkají politiky EU v oblasti zemědělství, 
rybolovu a soudržnosti, jsou rovněž 
obsaženy v návrzích ekologizace rozpočtu 
EU v rámci víceletého finančního rámce na 
období 2014–2020, který bude tedy muset 
zajistit rozpočet dostatečný pro 
financování takovýchto prvků 
ekologizace. Vodní ekosystémy ve 
venkovských oblastech by měly mít 
prospěch z definitivní transpozice rámcové 
směrnice o vodě, jakmile bude rovnocenně 
provedena ve všech členských státech, jak 
je uvedeno v návrzích Komise na reformu 
SZP. Další ekologizace SZP bude rovněž 
podporovat environmentálně přínosné 
zemědělské postupy v souvislosti 
s přímými platbami a programy rozvoje 
venkova. Pro udržitelné zemědělství je 
charakteristické zejména hospodaření 
odpovědné vůči budoucím generacím, tedy 
vysoká produktivita spojená s šetřením 
zdrojů.

Pozměňovací návrh 8

Návrh rozhodnutí
Příloha – bod 19 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

19a. Obhospodařování půdy v Unii již po 
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mnoho desetiletí přispívá k zachování 
stanovišť a k rozmanitosti kulturních 
krajin. Evropské zemědělství a lesnictví se 
v posledních desetiletích výrazně zlepšilo 
ve všech oblastech životního prostředí 
a v oblasti veškerých emisí látek, jež jsou 
podstatné z hlediska zemědělství, a to 
v některých případech díky účinnější 
organizaci produkce.

Pozměňovací návrh 9

Návrh rozhodnutí
Příloha – bod 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

22. Znehodnocování, fragmentace 
a neudržitelné využívání půdy v EU 
ohrožuje poskytování několika klíčových 
ekosystémových služeb a biologickou 
rozmanitost a zvyšuje zranitelnost Evropy 
vůči změně klimatu a přírodním 
katastrofám. Zároveň je příčinou 
znehodnocování půdy. Více než 25 % 
území EU je zasaženo vodní erozí půdy, 
která poškozuje funkce půdy a ovlivňuje 
jakost sladké vody. Trvalými problémy 
jsou i kontaminace a zakrývání půdy. Má 
se za to, že kontaminováno je více než půl 
milionu lokalit v celé EU a že dokud 
nebudou zjištěny a jako takové posouzeny, 
budou nadále představovat potenciálně 
závažná rizika pro životní prostředí 
a zdraví. Každoročně je více než 1 000 km² 
půdy zabráno pro obytné, průmyslové, 
dopravní nebo rekreační účely. Tyto 
dlouhodobé změny je obtížné či nákladné 
zvrátit a téměř vždy představují kompromis 
mezi různými společenskými, 
ekonomickými a environmentálními 
potřebami. Územní rozhodnutí členských 
států o využívání půdy by měla být více 
udržitelná.

22. Znehodnocování, fragmentace 
a neudržitelné využívání půdy v EU 
ohrožuje poskytování několika klíčových 
ekosystémových služeb a biologickou 
rozmanitost a zvyšuje zranitelnost Evropy 
vůči změně klimatu a přírodním 
katastrofám. Zároveň je příčinou 
znehodnocování půdy. Více než 25 % 
území EU je zasaženo vodní erozí půdy, 
která poškozuje funkce půdy a ovlivňuje 
jakost sladké vody. Trvalými problémy 
jsou i kontaminace a zakrývání půdy. Má 
se za to, že kontaminováno je více než půl 
milionu lokalit v celé EU a že dokud 
nebudou zjištěny a jako takové posouzeny, 
budou nadále představovat potenciálně 
závažná rizika pro životní prostředí 
a zdraví. Každoročně je více než 1 000 km² 
půdy zabráno pro obytné, průmyslové, 
dopravní nebo rekreační účely. Tyto 
dlouhodobé změny je obtížné či nákladné 
zvrátit a téměř vždy představují kompromis 
mezi různými společenskými, 
ekonomickými a environmentálními 
potřebami. Územní rozhodnutí členských 
států o využívání půdy by měla být více 
udržitelná. S cílem řešit vzrůstající 
problém zakrývání půdy je třeba 
požadovat, aby členské státy přijaly 
opatření k omezení využívání půdy 
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a k ochraně zemědělské půdy určené 
k produkci potravin, pícnin 
a obnovitelných surovin.

Pozměňovací návrh 10

Návrh rozhodnutí
Příloha – bod 22 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

22a. Zemědělská a lesní půda pokrývá 
78 % území Unie. Zemědělství a lesnictví 
proto i nadále plní důležitou úlohu při 
zachovávání přírodních zdrojů 
a kulturních krajin jakožto podmínky pro 
další lidské aktivity ve venkovských 
oblastech. Zalesňování hraje klíčovou roli 
při zpevňování půdy a přizpůsobování se 
změně klimatu a při jejím zmírňování, 
přičemž udržitelné zemědělství může 
přispívat k lepší ochraně půdy. Zároveň je 
třeba klást důraz na integrované 
a inovativní zemědělské postupy, jako jsou 
přesné technologie a ekologické přístupy, 
a zvláštní pozornost by se měla věnovat 
zvyšování úrodnosti půdy prostřednictvím 
nechemických hnojiv a udržitelnému 
zvyšování výnosů. 

Pozměňovací návrh 11

Návrh rozhodnutí
Příloha – bod 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

23. Aby se podařilo zmírnit 
nejvýznamnější tlaky činnosti člověka na 
půdu, zeminu a jiné ekosystémy v Evropě, 
budou přijata opatření k tomu, aby se 
v rozhodnutích o využívání půdy věnovala 
na všech příslušných úrovních dostatečná 
pozornost environmentálním, 
ekonomickým a sociálním dopadům.

23. Aby se podařilo zmírnit 
nejvýznamnější tlaky činnosti člověka na 
půdu, zeminu a jiné ekosystémy v Evropě, 
budou na vnitrostátní úrovni přijata 
opatření k tomu, aby se v rozhodnutích 
o využívání půdy věnovala na všech 
příslušných úrovních dostatečná pozornost 
environmentálním, ekonomickým 
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Výsledek summitu Rio+20 volá po „světě 
neutrálním ve vztahu ke znehodnocování 
půdy“. EU a členské státy by měly zvážit, 
jak nejlépe takovýto závazek uvést v rámci 
svých příslušných pravomocí do praxe 
a jak nejlépe řešit otázky kvality půdy
v závazném právním rámci. Cíle budou 
stanoveny i pro udržitelné využívání půdy 
a zeminy.

a sociálním dopadům. Výsledek summitu 
Rio+20 volá po „světě neutrálním ve 
vztahu ke znehodnocování půdy“. Takový 
závazek by měl být v ideálním případě 
přijat na úrovni členských států.

Vzhledem k zásadě subsidiarity lze otázky 
kvality půdy nejúčinněji řešit na úrovni 
členských států v závazných právních 
rámcích. Cíle budou stanoveny i pro 
udržitelné využívání půdy a zeminy.

Pozměňovací návrh 12

Návrh rozhodnutí
Příloha – bod 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

24. Ačkoli se přísun dusíku a fosforu do 
životního prostředí EU za posledních 
dvacet let výrazně snížil, nadměrné
uvolňování živin nadále ovlivňuje kvalitu 
ovzduší a vody a má negativní dopad na 
ekosystémy, čímž vytváří značné problémy 
pro lidské zdraví. Aby bylo uvolňování 
živin omezeno ještě více, je třeba zabývat 
se především uvolňováním amoniaku 
způsobeným neefektivním nakládáním 
s hnojivy a neodpovídajícím čištěním 
odpadních vod. Zároveň je zapotřebí 
dalšího úsilí k řízení koloběhu živin 
nákladově efektivnějším způsobem a na 
základě účinnějšího využívání zdrojů a 
k účinnějšímu využívání hnojiv.
K vyřešení těchto problémů je nutno 
zlepšit provádění právních předpisů EU 
v oblasti životního prostředí, v případě 
potřeby zpřísnit normy a na problematiku 
koloběhu živin uplatňovat ucelenější 
přístup, propojující a integrující stávající 
politiky EU, jež hrají roli při řešení 
problémů spojených s nadměrným 

24. Ačkoli se přísun dusíku a fosforu do 
životního prostředí EU za posledních 
dvacet let výrazně snížil, značné
uvolňování živin nadále ovlivňuje kvalitu 
ovzduší a vody a má negativní dopad na 
ekosystémy, čímž vytváří značné problémy 
pro lidské zdraví. Aby bylo uvolňování 
živin omezeno ještě více, je třeba zabývat 
se uvolňováním amoniaku způsobeným
přírodními procesy (nakládáním s hnojivy 
a čištěním odpadních vod). Zároveň je 
zapotřebí dalšího úsilí k řízení koloběhu 
živin nákladově efektivnějším způsobem 
a na základě účinnějšího využívání zdrojů 
a k účinnějšímu využívání hnojiv
a současně je třeba vytvořit udržitelný 
koloběh živin mezi venkovem a městy.
K vyřešení těchto problémů je nutno
investovat do výzkumu, zlepšit provádění 
právních předpisů EU v oblasti životního 
prostředí, v případě potřeby upravit normy 
a na problematiku koloběhu živin 
uplatňovat ucelenější přístup, propojující 
a integrující stávající politiky EU, jako je 
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uvolňováním živin a eutrofizací. Horizont 2020, jež hrají roli při řešení 
problémů spojených s nadměrným 
uvolňováním živin a eutrofizací.

Pozměňovací návrh 13

Návrh rozhodnutí
Příloha – bod 26 – pododstavec 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) byla půda v EU obhospodařována 
udržitelným způsobem, zemina byla 
přiměřeně chráněna a aby bylo výrazně 
pokročeno se sanací kontaminovaných 
lokalit;

e) byla půda v EU obhospodařována 
udržitelným způsobem, zemina
v členských státech byla přiměřeně 
chráněna a aby bylo výrazně pokročeno se 
sanací kontaminovaných lokalit
prováděnou členskými státy;

Pozměňovací návrh 14

Návrh rozhodnutí
Příloha – bod 26 – pododstavec 1 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) byly chráněny lesy a služby, které 
poskytují, a zvýšena jejich odolnost vůči 
změně klimatu a požárům.

g) byly chráněny a udržitelným způsobem 
spravovány lesy a všechny služby, které 
poskytují, a aby byla zvýšena jejich 
odolnost vůči změně klimatu a požárům, 
neboť lesy jsou významným obnovitelným 
zdrojem surovin;

Pozměňovací návrh 15

Návrh rozhodnutí
Příloha – bod 26 – pododstavec 1 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ga) bylo na dobré úrovni udržováno 
opylení a aby byla přijata opatření na 
ochranu a zlepšení zdraví včel a případně 
– prostřednictvím dodatečných opatření 
na snížení rizik – k omezení používání 
přípravků na ochranu rostlin, které mají 
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podle vědeckého posouzení rizik škodlivé 
dopady na včelí populace.

Pozměňovací návrh 16

Návrh rozhodnutí
Příloha – bod 26 – pododstavec 2 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) přijmout dodatečná opatření na 
ochranu a podporu těch zemědělských 
odvětví, u nichž se prokázalo, že přispívají 
k biologické rozmanitosti, zejména 
v oblasti včelařství;

Pozměňovací návrh 17

Návrh rozhodnutí
Příloha – bod 26 – pododstavec 2 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) zvýšit úsilí o zmírnění eroze půdy 
a zvýšení obsahu organické hmoty v půdě, 
o sanaci kontaminovaných lokalit a o lepší 
začlenění aspektů využívání půdy do 
koordinovaného rozhodování všech 
příslušných úrovní správy za současného 
přijetí cílů zaměřených na půdu jako zdroj 
a zeminu a cílů zaměřených na územní 
plánování;

e) zvýšit úsilí na vnitrostátní úrovni
o zmírnění eroze půdy a zvýšení obsahu 
organické hmoty v půdě – zejména 
zachováním nebo posílením vyzkoušených 
a ověřených agroenvironmentálních 
programů v oblasti rozvoje venkova 
v rámci SZP –, o sanaci kontaminovaných 
lokalit a o lepší začlenění aspektů 
využívání půdy do koordinovaného 
rozhodování všech příslušných úrovní 
správy za současného přijetí cílů 
zaměřených na půdu jako zdroj a zeminu 
a cílů zaměřených na územní plánování;
zvýšit úsilí členských států o omezení 
využívání půdy a ochranu zemědělské 
půdy určené k produkci potravin, pícnin 
a obnovitelných surovin;
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Pozměňovací návrh 18

Návrh rozhodnutí
Příloha – bod 26 – pododstavec 2 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) vytvořit a provést novou strategii EU 
v oblasti lesnictví, zabývající se mnohými 
požadavky kladenými na lesy a přínosem 
lesů a přispívající ke strategičtějšímu 
přístupu k ochraně a zlepšování kvality 
lesů.

vypouští se

Pozměňovací návrh 19

Návrh rozhodnutí
Příloha – bod 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

28. Inovace za účelem účinnějšího 
využívání zdrojů je nutná v celém 
hospodářství ke zvýšení 
konkurenceschopnosti v souvislosti 
s rostoucími cenami, nedostatkem 
a omezenou nabídkou zdrojů. Hlavní hnací 
silou inovací, včetně inovací ekologických, 
je podnikatelská sféra. Nicméně trhy 
nefungují samy od sebe. K zajištění 
správných rámcových podmínek pro 
ekologické inovace jsou zcela nezbytná 
vládní opatření na úrovni Unie i členských 
států, neboť podněcují vývoj udržitelných 
obchodních nebo technických řešení 
environmentálních problémů.

28. Výzkum a inovace za účelem 
účinnějšího využívání zdrojů jsou nutné
v celém hospodářství ke zvýšení 
konkurenceschopnosti v souvislosti 
s rostoucími cenami, nedostatkem 
a omezenou nabídkou zdrojů. Je zapotřebí 
inovací v oblasti spotřeby energie 
zemědělských strojů, neboť je třeba zvýšit 
energetickou účinnost a snížit emise CO2, 
a také je zapotřebí vytvořit pobídky pro 
modernizaci zemědělských podniků 
s cílem přijmout inovativní metody 
a technologie. Hlavní hnací silou inovací, 
včetně inovací ekologických, je 
podnikatelská sféra. Nicméně trhy 
nefungují samy od sebe. K zajištění 
správných rámcových podmínek pro 
ekologické inovace jsou zcela nezbytná 
vládní opatření na úrovni Unie i členských 
států, neboť podněcují vývoj udržitelných 
obchodních nebo technických řešení 
environmentálních problémů.
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Pozměňovací návrh 20

Návrh rozhodnutí
Příloha – bod 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

30. K dosažení milníků stanovených pro 
rok 2020 a pro vytvoření 
konkurenceschopného nízkouhlíkového 
hospodářství do roku 2050 je naprosto 
zásadní úplné provedení klimatického 
a energetického balíčku EU. Přestože EU 
je nyní na dobré cestě k tomu, aby do roku 
2020 snížila své emise skleníkových plynů 
o 20 % oproti úrovni emisí z roku 1990, 
dosažení 20% cíle v oblasti energetické 
účinnosti si vyžádá mnohem razantnější 
zlepšení účinnosti. To je důležité i 
z hlediska neustále rostoucí poptávky po 
energii a probíhající diskuse týkající se 
rozporů ve využívání půdy pro 
potravinářské a bioenergetické účely.
Předpokládá se, že v tomto ohledu bude 
mít značný přínos nová směrnice 
o energetické účinnosti.

30. K dosažení milníků stanovených pro 
rok 2020 a pro vytvoření 
konkurenceschopného nízkouhlíkového 
hospodářství do roku 2050 je naprosto 
zásadní úplné provedení klimatického 
a energetického balíčku EU. Přestože EU 
je nyní na dobré cestě k tomu, aby do roku 
2020 snížila své emise skleníkových plynů 
o 20 % oproti úrovni emisí z roku 1990, 
dosažení 20% cíle v oblasti energetické 
účinnosti si vyžádá mnohem razantnější 
zlepšení účinnosti. To je důležité i 
z hlediska neustále rostoucí poptávky po 
energii. Předpokládá se, že v tomto ohledu 
bude mít značný přínos nová směrnice 
o energetické účinnosti.

Pozměňovací návrh 21

Návrh rozhodnutí
Příloha – bod 32

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

32. Zavádění nejlepších dostupných 
technik v odvětví podle směrnice 
o průmyslových emisích nastolí lepší 
modely využívání zdrojů a sníží emise 
u více než 50 000 velkých průmyslových 
zařízení v EU, čímž v dlouhodobém 
horizontu zásadním způsobem napomůže 
povzbuzení rozvoje inovačních technik, 
ekologizaci hospodářství a snížení 
průmyslových nákladů.

32. Zavádění nejlepších dostupných 
technik v odvětví podle směrnice 
o průmyslových emisích nastolí lepší 
modely využívání zdrojů a sníží emise 
u více než 50 000 velkých průmyslových 
zařízení v EU, čímž v dlouhodobém 
horizontu zásadním způsobem napomůže 
povzbuzení rozvoje inovačních technik, 
ekologizaci hospodářství a snížení 
průmyslových nákladů. Pokrok ve 
výzkumu, vytvoření krátkých 
dodavatelských řetězců a místních trhů 
zemědělských produktů mohou zároveň 
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významně snížit emise CO2 z přepravy 
potravin. Krátké dodavatelské řetězce 
zaručují čerstvější a zdravější potraviny.

Pozměňovací návrh 22

Návrh rozhodnutí
Příloha – bod 35

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

35. Za účelem stanovení rámce opatření ke 
zlepšení i jiných aspektů účinného 
využívání zdrojů, než jsou emise 
skleníkových plynů a energetika, budou 
stanoveny cíle pro snížení celkového 
dopadu spotřeby na životní prostředí, 
zejména v odvětví potravinářství, bydlení 
a mobility. Těm lze společně přičíst téměř 
80 % dopadů spotřeby na životní prostředí.
Výsledek summitu Rio+20 uznal nutnost 
výrazně snížit posklizňové a jiné ztráty 
potravin a plýtvání potravinami 
v potravinovém řetězci.

35. Za účelem stanovení rámce opatření ke 
zlepšení i jiných aspektů účinného 
využívání zdrojů, než jsou emise 
skleníkových plynů a energetika, budou 
stanoveny cíle pro snížení celkového 
dopadu spotřeby na životní prostředí, 
zejména v odvětví potravinářství –
omezením plýtvání – a v odvětví bydlení 
a mobility. Těm lze společně přičíst téměř 
80 % dopadů spotřeby na životní prostředí.
Výsledek summitu Rio+20 uznal nutnost 
výrazně snížit posklizňové a jiné ztráty 
potravin a plýtvání potravinami 
v potravinovém řetězci. Toho lze 
dosáhnout zvýšením hodnoty přisuzované 
potravinám, posílením místního prodeje, 
zlepšením logistiky, dopravy, skladování 
a obalů. To se týká všech účastníků 
potravinového řetězce, zejména 
obchodníků a spotřebitelů. K tomu je 
rovněž třeba cíleně zvýšit povědomí 
a informovanost spotřebitelů.

Pozměňovací návrh 23

Návrh rozhodnutí
Příloha – bod 39

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

39. Účinné využívání zdrojů bude 
přednostně řešeno i v odvětví 
vodohospodářství s cílem napomoci 

39. Účinné využívání zdrojů bude 
přednostně řešeno i v odvětví 
vodohospodářství s cílem napomoci 
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dosažení dobrého stavu vod. Ačkoliv sucha 
a nedostatek vody postihují čím dál více 
částí Evropy, podle odhadů se stále 
vyplýtvá přibližně 20–40 % evropské vody 
například v důsledku netěsností 
v distribuční soustavě. Podle dostupných 
výsledků modelování v oblasti účinného 
hospodaření s vodou v EU stále existuje 
značný prostor ke zlepšení. Navíc se 
předpokládá, že rostoucí poptávka 
a dopady změny klimatu tlak na evropské 
vodní zdroje významně zvýší. V této 
souvislosti by Unie a členské státy měly 
přijmout opatření k tomu, aby odběr vody 
respektoval do roku 2020 omezené 
možnosti dostupných obnovitelných 
vodních zdrojů, mimo jiné účinnějším 
hospodařením s vodou díky využívání 
tržních mechanismů, jako je stanovení cen 
vody odrážejících skutečnou hodnotu vody.
Pokrok zde usnadní urychlená demonstrace 
a zavádění inovačních technologií, systémů 
a obchodních modelů na základě 
strategického prováděcího plánu 
evropského inovačního partnerství 
v oblasti hospodaření s vodou.

dosažení dobrého stavu vod. Ačkoliv sucha 
a nedostatek vody postihují čím dál více 
částí Evropy, podle odhadů se stále 
vyplýtvá přibližně 20–40 % evropské vody 
například v důsledku netěsností 
v distribuční soustavě. Podle dostupných 
výsledků modelování v oblasti účinného 
hospodaření s vodou v EU stále existuje 
značný prostor ke zlepšení. Navíc se 
předpokládá, že rostoucí poptávka 
a dopady změny klimatu tlak na evropské 
vodní zdroje významně zvýší. V této 
souvislosti by Unie a členské státy měly 
přijmout opatření k tomu, aby odběr vody 
respektoval do roku 2020 omezené 
možnosti dostupných obnovitelných 
vodních zdrojů, mimo jiné účinnějším 
hospodařením s vodou díky využívání 
tržních mechanismů, jako je stanovení cen 
vody odrážejících skutečnou hodnotu vody.
Pokrok zde usnadní urychlená demonstrace 
a zavádění inovačních technologií, systémů 
a obchodních modelů na základě 
strategického prováděcího plánu 
evropského inovačního partnerství 
v oblasti hospodaření s vodou
a evropského inovačního partnerství 
v oblasti zemědělské produktivity 
a udržitelnosti obsaženého v návrzích 
reformy druhého pilíře SZP.

Pozměňovací návrh 24

Návrh rozhodnutí
Příloha – bod 41 – pododstavec 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) podnítit výzkumné a inovační úsilí 
veřejného a soukromého sektoru nezbytné 
pro zavedení inovačních technologií, 
systémů a obchodních modelů, které 
urychlí přechod na nízkouhlíkové 
hospodářství účinně využívající zdroje 
a sníží náklady na tento přechod;

c) podnítit výzkumné a inovační úsilí 
veřejného a soukromého sektoru nezbytné 
pro zavedení inovačních technologií, 
systémů a obchodních modelů, které 
urychlí přechod na nízkouhlíkové 
hospodářství účinně využívající zdroje 
a sníží náklady na tento přechod a které 
pomohou snížit do roku 2025 
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potravinářské odpady v rámci 
potravinového řetězce o 50 %;

Pozměňovací návrh 25

Návrh rozhodnutí
Příloha – bod 50

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

50. Změna klimatu bude nadále zhoršovat 
problémy životního prostředí, neboť bude 
způsobovat delší období sucha a vlny 
veder, povodně, bouřky a lesní požáry 
a nové či virulentnější formy lidských, 
zvířecích nebo rostlinných chorob. Aby EU 
byla odpovídajícím způsobem připravena 
čelit tlakům a změnám, které změna 
klimatu přinese, měla by přijmout 
specifická opatření, která posílí její 
environmentální, hospodářskou 
a společenskou odolnost. Vzhledem 
k tomu, že dopadům změny klimatu je 
a čím dále více bude vystavováno mnoho 
odvětví, otázky spojené s přizpůsobením se 
této změně a řízením rizik v případě 
katastrof musí být více začleněny do 
politik EU.

50. Změna klimatu bude nadále zhoršovat 
problémy životního prostředí, neboť bude 
způsobovat delší období sucha a vlny 
veder, povodně, bouřky a lesní požáry 
a nové či virulentnější formy lidských, 
zvířecích nebo rostlinných chorob. Aby EU 
byla odpovídajícím způsobem připravena 
čelit tlakům a změnám, které změna 
klimatu přinese, měla by přijmout 
specifická opatření, která posílí její 
environmentální, hospodářskou 
a společenskou odolnost. Vzhledem 
k tomu, že dopadům změny klimatu je 
a čím dále více bude vystavováno mnoho 
odvětví, otázky spojené s přizpůsobením se 
této změně a řízením rizik v případě 
katastrof musí být více začleněny do 
politik EU. Zároveň je důležité poskytnout 
podnikatelům v nejvíce postižených 
odvětvích, jako je zemědělství, vedle 
použitelných řešeních týkajících se 
přizpůsobení i více informací 
o klimatických rizicích vyplývajících ze 
špatných postupů.

Pozměňovací návrh 26

Návrh rozhodnutí
Příloha – bod 62

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

62. Kromě toho, že Komise bude členským 
státům nápomocna při zlepšování jejich 
souladu s právními předpisy, bude svým 
dílem nadále přispívat k tomu, aby tyto 
právní předpisy byly vhodné pro daný účel 

62. Kromě toho, že Komise bude členským 
státům nápomocna při zlepšování jejich 
souladu s právními předpisy, bude svým 
dílem nadále přispívat k tomu, aby tyto 
právní předpisy byly přiměřené, vhodné 
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a odrážely nejnovější vědecké poznatky.
Obecně platí, že právní závazky, které jsou 
dostatečně jasné a přesné, budou zakotveny 
v nařízeních s přímými a měřitelnými 
účinky a povedou k menší nejednotnosti 
v provádění. Komise zintenzívní využívání 
srovnávacích tabulek a jiných prostředků
veřejného sledování pokroku, jehož 
členské státy dosáhly při provádění 
konkrétních právních předpisů.

pro daný účel a odrážely nejnovější 
vědecké poznatky. Obecně platí, že právní 
závazky, které jsou dostatečně jasné 
a přesné, budou zakotveny v nařízeních 
s přímými a měřitelnými účinky a povedou 
k menší nejednotnosti v provádění. Komise 
zintenzívní svou komunikaci i využívání 
srovnávacích tabulek a jiných prostředků
sloužících k veřejnému sledování pokroku, 
jehož členské státy dosáhly při provádění 
konkrétních právních předpisů, a 
k zajištění informování veřejnosti 
o pozitivních trendech v oblasti ochrany 
životního prostředí.

Pozměňovací návrh 27

Návrh rozhodnutí
Příloha – bod 63 – pododstavec 2 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) vytvořit strategie spolupráce mezi 
různými protagonisty v oblasti ochrany 
životního prostředí a přírody a podporovat 
rozsáhlejší výměny informací 
o vyzkoušených a ověřených postupech;

Pozměňovací návrh 28

Návrh rozhodnutí
Příloha – bod 63 – pododstavec 2 – písm. e b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

eb) pravidelně hodnotit platné právní 
předpisy k zajištění toho, aby byly právní 
předpisy v oblasti životního prostředí 
přiměřené, použitelné a cílené;

Pozměňovací návrh 29

Návrh rozhodnutí
Příloha – bod 71 – pododstavec 2 – písm. c a (nové)



AD\930572CS.doc 21/26 PE504.216v02-00

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) sdělovat a šířit pozitivní vývoj a trendy 
v oblasti ochrany životního prostředí.

Pozměňovací návrh 30

Návrh rozhodnutí
Příloha – bod 75

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

75. Soukromý sektor by měl být rovněž 
vybízen k tomu, aby využil příležitostí, 
které mu nabízí nový finanční rámec EU, 
k většímu zapojení do společného úsilí 
o dosažení cílů v oblasti životního 
prostředí a klimatu, zejména ve vztahu 
k ekologickým inovacím a zavádění 
nových technologií s konkrétním 
zaměřením na malé a střední podniky.
V rámci evropského inovačního partnerství 
by měly být podporovány iniciativy 
veřejného a soukromého sektoru týkající se 
ekologických inovací, např. inovační 
partnerství v oblasti vodohospodářství.
Díky novému rámci pro inovační finanční 
nástroje by měl být soukromému sektoru 
usnadněn přístup k financování investic do 
životního prostředí – zejména pokud jde 
o biologickou rozmanitost a změnu 
klimatu. Evropské podniky by pak měly 
být vybízeny i k tomu, aby informace 
o životním prostředí zveřejňovaly v rámci 
svého finančního výkaznictví, a to ve větší 
míře, než jakou od nich požadují stávající 
právní předpisy EU.

75. Soukromý sektor by měl být rovněž 
vybízen k tomu, aby využil příležitostí, 
které mu nabízí nový finanční rámec EU, 
k většímu zapojení do společného úsilí 
o dosažení cílů v oblasti životního 
prostředí a klimatu, zejména ve vztahu 
k ekologickým inovacím a zavádění 
nových technologií s konkrétním 
zaměřením na malé a střední podniky.
V rámci evropského inovačního partnerství 
by měly být podporovány iniciativy 
veřejného a soukromého sektoru týkající se 
ekologických inovací, např. inovační 
partnerství v oblasti vodohospodářství
a evropské inovační partnerství v oblasti 
zemědělské produktivity a udržitelnosti 
obsažené v návrzích reformy SZP. Díky 
novému rámci pro inovační finanční 
nástroje by měl být soukromému sektoru 
usnadněn přístup k financování investic do 
životního prostředí – zejména pokud jde 
o biologickou rozmanitost, změnu klimatu
a ochranu půdy. Evropské podniky by pak 
měly být vybízeny i k tomu, aby informace 
o životním prostředí zveřejňovaly v rámci 
svého finančního výkaznictví, a to ve větší 
míře, než jakou od nich požadují stávající 
právní předpisy EU.
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Pozměňovací návrh 31

Návrh rozhodnutí
Příloha – bod 82 – pododstavec 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) uspíšit postupné ukončení dotací, které 
škodí životnímu prostředí, zvýšit používání 
tržních nástrojů, včetně zdanění, stanovení 
cen a účtování poplatků, a rozšířit trhy 
s environmentálními výrobky a službami, 
a to s náležitým ohledem na nepříznivé 
sociální dopady;

a) vytvořit lepší vazbu mezi zemědělskými 
dotacemi a poskytováním veřejných 
statků, zvýšit používání tržních nástrojů, 
včetně zdanění, stanovení cen a účtování 
poplatků, a rozšířit trhy 
s environmentálními výrobky a službami, 
a to s náležitým ohledem na nepříznivé 
sociální dopady;

Pozměňovací návrh 32

Návrh rozhodnutí
Příloha – bod 82 – pododstavec 2 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) do roku 2014 vytvořit a používat systém 
vykazování a zpětného sledování výdajů 
souvisejících se životním prostředím 
v rozpočtu EU, zejména v oblasti změny 
klimatu a biologické rozmanitosti;

e) do roku 2014 vytvořit a používat systém
hodnocení, vykazování a zpětného 
sledování výdajů souvisejících se životním 
prostředím v rozpočtu EU, zejména 
v oblasti změny klimatu a biologické 
rozmanitosti;

Pozměňovací návrh 33

Návrh rozhodnutí
Příloha – bod 83

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

83. Ačkoli zahrnutí požadavků na ochranu 
životního prostředí do jiných politik 
a činností EU požaduje Smlouva již od 
roku 1997, celkový stav životního prostředí 
v Evropě naznačuje, že byť je dosavadní 
pokrok v některých oblastech chvályhodný, 
nepostačuje ke zvrácení všech negativních 
trendů. Dosažení mnoha prioritních cílů 

83. Ačkoli zahrnutí požadavků na ochranu 
životního prostředí do jiných politik 
a činností EU požaduje Smlouva již od 
roku 1997, celkový stav životního prostředí 
v Evropě naznačuje, že byť je dosavadní 
pokrok v některých oblastech chvályhodný, 
nepostačuje ke zvrácení všech negativních 
trendů. Dosažení mnoha prioritních cílů 
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tohoto programu si vyžádá ještě 
efektivnější začlenění hledisek životního 
prostředí a klimatu do jiných politik, jakož 
i soudržnější, společné politické přístupy, 
které přinášejí mnohé výhody. To by mělo 
přispět k tomu, aby složité kompromisy 
byly řešeny v rané fázi, a nikoli ve fázi 
provádění, a aby bylo možné efektivněji 
mírnit nevyhnutelné dopady. Účinným 
nástrojem, který zajistí, aby požadavky na 
ochranu životního prostředí byly začleněny 
do plánů a programů, jakož i projektů, je 
správné uplatňování směrnice 
o strategickém posuzování vlivů na životní 
prostředí a směrnice o posuzování vlivů na 
životní prostředí. Obzvláště důležitou 
úlohu při posuzování dopadů na životní 
prostředí a při ochraně, zachovávání 
a zvětšování přírodního bohatství, mimo 
jiné za účelem dosažení větší odolnosti 
vůči dopadům změny klimatu a přírodním 
katastrofám, plní místní a regionální 
orgány, jež zpravidla odpovídají za 
rozhodování o využití půdy a mořských 
oblastí.

tohoto programu si vyžádá ještě 
efektivnější začlenění hledisek životního 
prostředí a klimatu do jiných politik, jakož 
i soudržnější, společné systémové politické 
přístupy, které přinášejí mnohé výhody. To 
by mělo přispět k tomu, aby složité 
kompromisy byly řešeny v rané fázi, 
a nikoli ve fázi provádění, a aby bylo 
možné efektivněji mírnit nevyhnutelné 
dopady. Účinným nástrojem, který zajistí, 
aby požadavky na ochranu životního 
prostředí byly začleněny do plánů 
a programů, jakož i projektů, je správné 
uplatňování směrnice o strategickém 
posuzování vlivů na životní prostředí 
a směrnice o posuzování vlivů na životní 
prostředí. Obzvláště důležitou úlohu při 
posuzování dopadů na životní prostředí 
a při ochraně, zachovávání a zvětšování 
přírodního bohatství, mimo jiné za účelem 
dosažení větší odolnosti vůči dopadům
změny klimatu a přírodním katastrofám, 
plní místní a regionální orgány, jež 
zpravidla odpovídají za rozhodování 
o využití půdy a mořských oblastí.

Pozměňovací návrh 34

Návrh rozhodnutí
Příloha – bod 85

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

85. Tento program zahrnuje řadu 
prioritních cílů, jež mají toto začlenění 
posílit. Komise do svých návrhů reforem 
SZP, SRP, politiky v oblasti 
transevropských sítí (TEN) a politiky 
soudržnosti zahrnula opatření, která 
začlenění problematiky životního prostředí 
a udržitelnosti více podporují. Aby byl 
tento program úspěšný, měly by tyto 
politiky nadále přispívat k plnění cílů 
souvisejících se životním prostředím.
Podobně platí, že úsilí primárně zaměřené 
na zlepšení stavu životního prostředí by 
mělo být pokud možno vynakládáno tak, 

85. Tento program zahrnuje řadu 
prioritních cílů, jež mají toto začlenění dále
posílit. Komise do svých návrhů reforem 
SZP, SRP, politiky v oblasti 
transevropských sítí (TEN) a politiky 
soudržnosti zahrnula opatření, která 
začlenění problematiky životního prostředí 
a udržitelnosti více podporují. Aby byl 
tento program úspěšný, měly by tyto 
politiky ještě intenzivněji přispívat k plnění 
cílů souvisejících se životním prostředím.
Podobně platí, že úsilí primárně zaměřené 
na zlepšení stavu životního prostředí by 
mělo být pokud možno vynakládáno tak, 
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aby byl zajištěn související přínos i pro jiné 
politiky. Například cílem snahy o obnovu 
ekosystémů může být pomoc stanovištím 
a druhům a sekvestrace oxidu uhličitého, 
a zároveň lepší poskytování 
ekosystémových služeb životně důležitých 
pro řadu hospodářských odvětví, např. 
opylování nebo čištění vody v zemědělství, 
a vytváření zelených pracovních míst.

aby byl zajištěn související přínos i pro jiné 
politiky. Například cílem snahy o obnovu 
ekosystémů může být pomoc stanovištím 
a druhům a sekvestrace oxidu uhličitého, 
a zároveň lepší poskytování 
ekosystémových služeb životně důležitých 
pro řadu hospodářských odvětví, např. 
opylování nebo čištění vody v zemědělství, 
a vytváření zelených pracovních míst.

Pozměňovací návrh 35

Návrh rozhodnutí
Příloha – bod 86 – pododstavec 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) začlenit podmínky a pobídky související 
se životním prostředím a klimatem do 
politických iniciativ, včetně přezkumů 
a reforem stávající politiky, jakož i do 
nových iniciativ na úrovni EU a členských 
států;

a) více začleňovat podmínky a pobídky 
související se životním prostředím 
a klimatem do politických iniciativ, včetně 
přezkumů a reforem stávající politiky, 
jakož i do nových iniciativ na úrovni EU 
a členských států;

Pozměňovací návrh 36

Návrh rozhodnutí
Příloha – bod 87

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

87. EU je hustě osídlená a je 
pravděpodobné, že do roku 2020 bude 
80 % populace EU žít v městských 
a příměstských oblastech. Kvalita života 
tak bude přímo ovlivněna stavem životního 
prostředí ve městech. Dopady měst na 
životní prostředí se projevují i daleko za 
jejich fyzickými hranicemi, neboť města 
jsou v uspokojování poptávky po 
potravinách, energii, prostoru a zdrojích a 
v nakládání s odpadem do značné míry 
odkázána na příměstské a venkovské 
regiony.

87. EU je hustě osídlená a je 
pravděpodobné, že do roku 2020 bude 
80 % populace EU žít v městských 
a příměstských oblastech. Kvalita života 
tak bude přímo ovlivněna stavem životního 
prostředí ve městech. Dopady měst na 
životní prostředí se projevují i daleko za 
jejich fyzickými hranicemi, neboť města 
jsou v uspokojování poptávky po 
potravinách, energii, prostoru a zdrojích a 
v nakládání s odpadem do značné míry 
odkázána na příměstské a venkovské 
regiony. Je třeba věnovat zvláštní 
pozornost podpoře venkovských oblastí 
a tvorbě pracovních míst v zemědělském 
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odvětví.

Pozměňovací návrh 37

Návrh rozhodnutí
Příloha – bod 89 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

89a. Politika Unie v oblasti zabezpečení 
potravin by se měla zakládat na 
udržitelném zemědělství a spravedlivém 
obchodu. Změna klimatu vede k tlaku na 
přírodní zdroje, zejména v souvislosti 
s tím, že je třeba produkovat dostatek
potravin pro rostoucí světovou populaci 
s měnícími se spotřebními zvyklostmi. 
Dovoz bílkovin ze třetích zemí, v nichž je 
nedostatečná úroveň ochrany životního 
prostředí, by bylo možné omezit tím, že se 
podpoří pěstování bílkovinných plodin 
v Unii. Evropská unie je navíc povinna na 
dvoustranné i mnohostranné úrovni 
vyžadovat, aby byla v příslušných 
rizikových oblastech plněna náležitá 
regulační opatření na ochranu životního 
prostředí.
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