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***II Řádný legislativní postup (druhé čtení)

***III Řádný legislativní postup (třetí čtení)

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.)

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Zvýraznění normální kurzivou je upozorněním pro technická 
oddělení a označuje části návrhu aktu, u nichž je navržena oprava, a má 
sloužit k usnadnění vypracování konečného znění (např. zjevné chyby nebo 
vynechání textu v některé jazykové verzi). Tyto navržené opravy podléhají 
dohodě příslušných oddělení.

V záhlaví každého pozměňovacího návrhu k existujícímu aktu, který má být 
návrhem aktu pozměněn, je na třetím řádku uveden existující akt a na 
čtvrtém řádku ustanovení existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh 
týká. Převzaté části ustanovení existujícího aktu, které Parlament hodlá 
změnit, zatímco návrh aktu tento úsek nezměnil, jsou označeny tučně.
Případné vypuštění takovýchto úseků se označuje [...].
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o všeobecném akčním programu 
Unie pro životní prostředí na období do roku 2020 „Spokojený život v mezích naší 
planety“
(COM(2012)0710 – C7-0392/2012 – 2012/0337(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Parlamentu a Radě (COM(2012)0710),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 192 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU), 
v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0392/2012),

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne…1,

– s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne…2,

– s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 
a stanovisko Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (A7-0000/2013),

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vnitrostátním 
parlamentům.

Pozměňovací návrh 1

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) 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 nazvané 

                                               
1 Úř. věst. C …
2 Úř. věst. C …
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„Lepší životní prostředí pro lepší život“ 
poukazuje na tři priority, na nichž má být 
založen nový program: provádění a 
posilování právních předpisů, začlenění 
ekologických cílů do odvětvových politik a 
usilování o mezinárodní rozměr.

Or. fr

Pozměňovací návrh 2

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 5 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5b) Ve zprávě Evropské agentury pro 
životní prostředí (EEA) nazvané 
„Evropské životní prostředí – stav a 
výhled 2010“ (SOER 2010) se uvádí, že 
v oblasti životního prostředí přetrvávají 
významné problémy, kterými je nutné se 
zabývat, jinak budou mít vážné důsledky.

Or. fr

Pozměňovací návrh 3

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) S ohledem na dlouhodobou vizi pro rok
2050 je nezbytné stanovit prioritní cíle 
Unie pro rok 2020. Nový program by měl 
vycházet z politických iniciativ v rámci 
strategie Evropa 2020, včetně klimatického 
a energetického balíčku EU, plánu 
přechodu na nízkouhlíkové hospodářství 
do roku 2050, strategie EU v oblasti 
biologické rozmanitosti do roku 2020, 
plánu pro Evropu účinněji využívající 
zdroje a stěžejní iniciativy Unie inovací.

(7) S ohledem na jasnou a dlouhodobou 
vizi pro rok 2050 je nezbytné stanovit 
prioritní cíle Unie pro rok 2020, aby bylo 
možné zajistit stabilní rámec podporující 
investice a růst. Nový program by měl 
vycházet z politických iniciativ v rámci 
strategie Evropa 2020, včetně klimatického 
a energetického balíčku EU, plánu 
přechodu na nízkouhlíkové hospodářství 
do roku 2050, strategie EU v oblasti 
biologické rozmanitosti do roku 2020, 
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plánu pro Evropu účinněji využívající 
zdroje a stěžejní iniciativy Unie inovací.

Or. fr

Pozměňovací návrh 4

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10a) Unie si stanovila cíl nejpozději do 
roku 2030 zastavit celosvětový úbytek 
lesního porostu a do roku 2020 snížit 
hrubý úbytek tropických lesů nejméně o 
50 % v porovnání s úrovní z roku 20081.
_______________
12912. zasedání Rady pro životní 
prostředí, 4.12.2008.

Or. fr

Pozměňovací návrh 5

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Úbytek biologické rozmanitosti a 
poškození ekosystémů v Unii mají 
významný vliv na životní prostředí a jsou 
nákladné pro celou společnost, zejména 
pro hospodářské subjekty působící 
v odvětvích, která přímo závisejí na 
ekosystémových službách.

(21) Úbytek biologické rozmanitosti a 
poškození ekosystémů v Unii mají 
významný vliv na životní prostředí a dobré 
životní podmínky lidí a jsou nákladné pro 
celou společnost, zejména pro hospodářské 
subjekty působící v odvětvích, která přímo 
závisejí na ekosystémových službách. Unie 
musí odpovědně přistupovat rovněž 
k ohrožením biologické rozmanitosti, 
která by mohla mít dopad na 
nejvzdálenější regiony a zámořské země a 
území představující „ohniska zápasu“ o
biologickou rozmanitost1 a na ostatní 
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země světa, jedná-li se o evropskou 
ekologickou stopu za hranicemi Unie.
_______________
1Těmito „ohnisky zápasu“ jsou zeměpisné 
oblasti, v nichž je biologická rozmanitost 
ohrožena. V nejvzdálenějších regionech a 
zámořských zemích a územích se nachází 
70 % evropské biologické rozmanitosti a 
více endemických druhů než na celém 
evropském kontinentu.

Or. fr

Pozměňovací návrh 6

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) chránit, zachovávat a zvětšovat přírodní 
bohatství Unie;

a) chránit, zachovávat, zvětšovat a 
zhodnocovat přírodní bohatství Unie;

Or. fr

Odůvodnění

La référence à cette notion de valeur s'inscrit dans la logique de la stratégie de l'Union en 
faveur de la biodiversité à l’horizon 2020. Comme indiqué dans les conclusions du Conseil 
environnement de mars 2010 :  "à l'horizon 2050, la biodiversité dans l'Union européenne 
ainsi que les services écosystémiques qu'elle fournit - son capital naturel - seront protégés, 
évalués et rétablis de manière appropriée compte tenu de la valeur intrinsèque de la 
biodiversité et de sa contribution essentielle au bien-être de l'homme et à la prospérité 
économique et de façon à ce que les changements catastrophiques causés par la perte de la 
biodiversité soient évités." Amendement horizontal pour tout le texte

Pozměňovací návrh 7

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Unie a její členské státy odpovídají za 
splnění prioritních cílů stanovených 

1. Unie a její členské státy odpovídají za 
splnění prioritních cílů stanovených 
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v tomto programu. Při řešení zjištěných 
problémů usilují o jednotný přístup.
Opatření jsou přijímána s řádným ohledem 
na zásadu subsidiarity a na úrovni, která je 
nejvhodnější k dosažení prioritních cílů a 
souvisejících výsledků stanovených 
v tomto programu.

v tomto programu. Při řešení zjištěných 
problémů usilují o jednotný přístup.
Opatření jsou přijímána s řádným ohledem 
na zásadu svěření pravomocí a zásady
subsidiarity a proporcionality a na úrovni, 
která je nejvhodnější k dosažení prioritních 
cílů a souvisejících výsledků stanovených 
v tomto programu.

Or. fr

Pozměňovací návrh 8

Návrh rozhodnutí
Příloha – bod 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Spolu se současnými nehospodárnými 
systémy výroby a spotřeby ve světovém 
hospodářství zvyšuje narůstající globální 
poptávka po výrobcích a službách a 
vyčerpanost zdrojů náklady na základní 
suroviny, nerosty a energie, vede k většímu 
znečištění a odpadům a celosvětovým 
emisím skleníkových plynů a je hlavní 
příčinou znehodnocování půdy, 
odlesňování a úbytku biologické 
rozmanitosti. Téměř dvě třetiny světových 
ekosystémů jsou na ústupu a existují 
důkazy o tom, že hranice naší planety v 
oblasti biologické rozmanitosti, změny 
klimatu a koloběhu dusíku již byly 
překročeny. Do roku 2030 bude 
pravděpodobně zaznamenán 40% 
nedostatek v zásobách vody, pokud se 
významně nepokročí v oblasti účinnějšího 
využívání zdrojů. Existuje rovněž riziko, že 
změna klimatu tyto problémy ještě 
prohloubí a povede k vysokým nákladům.
V roce 2011 způsobily katastrofy, jež byly 
částečným důsledkem změny klimatu, 
globální ekonomické ztráty ve výši 
přesahující 300 miliard EUR. OECD 
varovalo, že trvalé znehodnocování a eroze 
přírodního bohatství by mohly mít za 

7. Spolu se současnými nehospodárnými 
systémy výroby a spotřeby ve světovém 
hospodářství zvyšuje narůstající globální 
poptávka po výrobcích a službách, absence 
udržitelného hospodaření se zdroji na 
světové úrovni a vyčerpanost některých 
těchto zdrojů náklady na základní 
suroviny, nerosty a energie, vede k většímu 
znečištění a odpadům a celosvětovým 
emisím skleníkových plynů a je hlavní 
příčinou znehodnocování půdy, 
odlesňování a úbytku biologické 
rozmanitosti. Téměř dvě třetiny světových 
ekosystémů jsou na ústupu a existují 
důkazy o tom, že hranice naší planety 
v oblasti biologické rozmanitosti, změny 
klimatu a koloběhu dusíku již byly 
překročeny. Do roku 2030 bude 
pravděpodobně zaznamenán 40% 
nedostatek v zásobách vody, pokud se 
významně nepokročí v oblasti účinnějšího 
využívání zdrojů. Existuje rovněž riziko, že 
změna klimatu tyto problémy ještě 
prohloubí a povede k vysokým nákladům.
V roce 2011 způsobily katastrofy, jež byly 
částečným důsledkem změny klimatu, 
globální ekonomické ztráty ve výši 
přesahující 300 miliard EUR. OECD 
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následek nevratné změny, jež by mohly 
ohrozit dvě století zvyšování životní 
úrovně a vést k významným nákladům.

varovalo, že trvalé znehodnocování a eroze 
přírodního bohatství by mohly mít za 
následek nevratné změny, jež by mohly 
ohrozit dvě století zvyšování životní 
úrovně a vést k významným nákladům.

Or. fr

Pozměňovací návrh 9

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 či v oblasti vzdělávání a odborné 
přípravy, 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.

Or. fr

Pozměňovací návrh 10

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 

18. I přes značné dosavadní úsilí je 
pravděpodobné, že cíl rámcové směrnice o 
vodě spočívající v dosažení „dobrého 
ekologického stavu“ do roku 2015 bude 
zřejmě splněn jen u 53 % útvarů 
povrchových vod v EU. Cíl rámcové 
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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.

směrnice o strategii pro mořské prostředí 
spočívající v dosažení „dobrého stavu 
prostředí“ do roku 2020 i nadále podléhá 
významným tlakům, mimo jiné kvůli 
přetrvávajícím antropogenním hrozbám, 
jako jsou nadměrný rybolov, znečištění 
(včetně podmořského hlukového 
znečištění) a přítomnost odpadů v mořích, 
k nimž se připojují ještě dopady 
globálního oteplování (acidifikace 
oceánů). 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.

Or. fr

Pozměňovací návrh 11

Návrh rozhodnutí
Příloha – bod 18 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

18a. V odvětví zemědělství existuje velmi 
vysoký a do značné míry nevyužitý 
potenciál pro snižování emisí 
skleníkových plynů. Pro úpravu 
zemědělských postupů za účelem omezení 
dopadu tohoto odvětví na změnu klimatu 
je nutná fáze informování a zvyšování 
podvědomí, jakož i ekonomická podpora 
takové úpravy. Nástroje pro tyto účely 
jsou k dispozici, ovšem jejich uplatnění se 
potýká s informačními a metodickými 
překážkami, jež je třeba překonat.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 12

Návrh rozhodnutí
Příloha – bod 18 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

18b. Odvětví využívání půdy, změny ve 
využívání půdy a lesnictví (LULUCF), do 
něhož patří zejména činnosti spojené 
s hospodařením se zemědělskou půdou, je 
mimoto vzhledem ke schopnosti 
organismů, se kterými pracuje, 
absorbovat uhlík jediným odvětvím, které 
je zásobárnou uhlíku. To, že byl na 
evropské úrovni přijat harmonizovaný 
legislativní rámec definující účetní 
pravidla, která se vztahují na toto odvětví 
a jsou v souladu s rozhodnutími přijatými 
k této otázce v rámci Rámcové úmluvy 
Organizace spojených národů o změně 
klimatu (UNFCCC), představuje první 
fázi zapojení tohoto odvětví do plnění 
závazků Unie v oblasti boje proti změně 
klimatu.

Or. fr

Pozměňovací návrh 13

Návrh rozhodnutí
Příloha – bod 18 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

18c. Ekologizace SZP umožní, aby byla 
posílena schopnost zemědělské půdy 
ukládat uhlík a obecněji bylo dosaženo 
ekologických cílů, jako je zachování 
biologické rozmanitosti a zlepšení kvality 
vody a půdy.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 14

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, zvětšování a 
zhodnocování 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.
Ekologizace SZP bude rovněž podporovat 
environmentálně přínosné zemědělské 
postupy diverzifikace plodin, ochrany 
trvalých travních porostů a pastvin, 
agrolesnictví, tvorby a udržování 
ekologicky cenných zemědělských a 
zalesněných oblastí.

Or. fr

Odůvodnění

La suppression de la référence à la directive-cadre sur l'eau est conforme au résultat du vote 
sur la PAC en Commission AGRI les 23 et 24 Janvier 2013. La grande hétérogénéité des 
mesures nationales de transposition rend impossible une intégration de la directive-cadre sur 
l’eau dans la conditionnalité de la future PAC. Le choix de mesures socle et de mesures de 
verdissement clairement identifiables et applicables en faveur de la protection de la ressource 
en eau est à rechercher. Aussi les trois mesures vertes telles que proposées par la 
Commission avec certaines flexibilités vont dans ce sens
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Pozměňovací návrh 15

Návrh rozhodnutí
Příloha – bod 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

20. O mořském prostředí platí, že ačkoliv 
námořní odvětví nabízí ekonomické 
příležitosti od rybolovu, lodní dopravy a 
akvakultury po suroviny, větrnou energii 
na moři a mořskou biotechnologii, je třeba 
dbát na to, aby jejich využívání bylo 
slučitelné se zachováním a udržitelným 
řízením mořských a pobřežních 
ekosystémů.

20. Co se týče mořského prostředí, připadá 
Unii v této otázce prvořadá odpovědnost, 
neboť zejména díky evropskému zámoří 
má nejrozsáhlejší námořní odvětví na 
světě. Ačkoliv námořní odvětví nabízí 
ekonomické příležitosti od rybolovu, lodní 
dopravy a akvakultury po suroviny, 
větrnou energii na moři a mořskou 
biotechnologii, je třeba dbát na to, aby 
jejich využívání bylo slučitelné se 
zachováním a udržitelným řízením 
mořských a pobřežních ekosystémů.
Mořské prostředí je rovněž postiženo tím, 
že neustále zaostáváme v otázce jeho 
ochrany, jelikož ekologická síť 
Natura 2000 na moři, jež měla být 
dokončena v roce 20121, stále není 
z ekologického hlediska ucelená a 
funkční. Úsilí vynakládané členskými 
státy na rozšíření sítě Natura 2000 na 
moře, a to na základě stávajících 
vědeckých poznatků a programů k 
získávání širokého spektra dalších 
vědeckých poznatků a s cílem tuto síť 
dokončit, je značné, ale musí se v něm 
pokračovat.  Je zapotřebí zlepšit účinnost 
správy chráněných mořských oblastí, 
zejména ve Středomoří.
_______________
1 COM(2006)0216, 22.5.2006.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 16

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.
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.

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.
Výsledek summitu Rio+20 volá po „světě 
neutrálním ve vztahu ke znehodnocování 
půdy“. EU a členské státy by měly 
naléhavě zvážit, jak nejlépe takovýto 
závazek uvést v rámci svých příslušných 
pravomocí do praxe. V souladu se zásadou 
subsidiarity a s přihlédnutím k mnoha 
současným možnostem, jež existují na 
vnitrostátní úrovni, pokud jde o ochranu 
půdy, se členské státy vyzývají, aby 
v rámci stanoveném tematickou strategií 
pro ochranu půdy vymezily vnitrostátní 
strategie zacílené na ochranu půdy a dále 
metodiku hodnocení rizik s cílem určit 
prioritní znečištěné oblasti. Musí být 
rovněž podporováno sdílení znalostí a 
zkušeností mezi členskými státy. Cíle 
budou stanoveny i pro udržitelné využívání 
půdy a zeminy.

Or. fr

Pozměňovací návrh 17

Návrh rozhodnutí
Příloha – bod 26 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

26. Za účelem ochrany, zachovávání a
zvětšování přírodního bohatství EU 

26. Za účelem ochrany, zachovávání,
zvětšování a zhodnocování přírodního 
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program na období do roku 2020 zajistí, 
aby:

bohatství EU program na období do roku 
2020 zajistí, aby:

Or. fr

Pozměňovací návrh 18

Návrh rozhodnutí
Příloha – bod 26 – podbod 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) byl zastaven úbytek biologické 
rozmanitosti a zhoršování ekosystémových 
služeb a aby ekosystémy a jejich služby 
byly udržovány a zlepšovány;

a) byl zastaven úbytek biologické 
rozmanitosti a zhoršování ekosystémových 
služeb a aby ekosystémy a jejich služby 
byly udržovány, zlepšovány a 
v maximálním proveditelném rozsahu 
obnoveny;

Or. fr

Pozměňovací návrh 19

Návrh rozhodnutí
Příloha – bod 26 – podbod 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 udržitelně spravovány
lesy a služby, které poskytují, a zvýšena 
jejich odolnost vůči změně klimatu, 
požárům, bouřím a napadením škůdci;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 20

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ga) se občané Unie podíleli na ochraně, 
zachovávání, zvětšování a zhodnocování 
přírodního bohatství.

Or. fr

Pozměňovací návrh 21

Návrh rozhodnutí
Příloha – bod 26 – podbod 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) více usilovat mimo jiné o to, aby 
nejpozději do roku 2020 bylo dosaženo 
zdravých populací ryb, počínaje tím, že od 
roku 2015 bude ve všech druzích rybolovu 
probíhat odlov na úrovni nebo pod úrovní 
maximálního udržitelného výnosu, a aby 
byl stanoven celounijní kvantitativní cíl 
v oblasti snižování množství odpadků 
v moři;

c) více usilovat mimo jiné o to, aby 
nejpozději do roku 2020 bylo dosaženo 
zdravých populací ryb, počínaje tím, že od 
roku 2015 bude ve všech druzích rybolovu 
probíhat odlov na úrovni nebo pod úrovní 
maximálního udržitelného výnosu, a aby se 
bojovalo proti znečištění, byl stanoven 
celounijní kvantitativní cíl v oblasti 
snižování množství odpadků v moři a byla 
dokončena síť chráněných mořských 
oblastí v Unii;

Or. fr

Pozměňovací návrh 22

Návrh rozhodnutí
Příloha – bod 26 – podbod 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 

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

přístupu k ochraně a zlepšování kvality 
lesů, přičemž je třeba sladit požadavky 
udržitelnosti a konkurenceschopnosti 
evropského odvětví lesnictví;

Or. fr

Pozměňovací návrh 23

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ga) zdokonalit způsob, jakým Unie 
informuje občany o své politice v oblasti 
životního prostředí, posílit vzdělávání o 
ochraně životního prostředí v rámci 
vzdělávacích systémů členských států a 
podporovat občanské aktivity.

Or. fr

Pozměňovací návrh 24

Návrh rozhodnutí
Příloha – bod - 27 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

- 27. Cílem strategie Evropa 2020 je 
prosazovat udržitelný růst a zároveň 
upřednostňovat nízkouhlíkové 
hospodářství, které účinněji využívá zdroje 
a je konkurenceschopnější, a to 
prostřednictvím dvou stěžejních iniciativ 
zajišťujících vzájemný soulad mezi 
ambicemi v oblasti životního prostředí a 
cíli průmyslové politiky: „Evropa účinněji 
využívající zdroje“ a „Průmyslová politika 
pro éru globalizace“1.
_______________
1 COM(2010)0614, 28.10.2010.
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Or. fr

Pozměňovací návrh 25

Návrh rozhodnutí
Příloha – bod 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

27. Cílem stěžejní iniciativy „Evropa 
účinněji využívající zdroje“ v rámci 
strategie Evropa 2020 je podpořit přechod 
na hospodářství, které účinně využívá 
všechny zdroje, zcela odděluje 
hospodářský růst od využívání zdrojů a 
spotřeby energie a jejich dopadů na životní 
prostředí, snižuje emise skleníkových 
plynů, zvyšuje konkurenceschopnost 
prostřednictvím účinnosti a inovací a 
podporuje větší energetickou bezpečnost.
Stavebními kameny této iniciativy jsou
plán pro Evropu účinněji využívající zdroje 
a plán přechodu na konkurenceschopné 
nízkouhlíkové hospodářství, jež stanoví 
rámec pro budoucí činnosti zaměřené na 
dosažení těchto cílů.

27. Cílem stěžejní iniciativy „Evropa 
účinněji využívající zdroje“ je podpořit 
přechod na hospodářství, které účinně 
využívá všechny zdroje, zcela odděluje 
hospodářský růst od využívání zdrojů a 
spotřeby energie a jejich dopadů na životní 
prostředí, snižuje emise skleníkových 
plynů, zvyšuje konkurenceschopnost 
prostřednictvím účinnosti a inovací a 
podporuje větší energetickou bezpečnost.
Stavebními kameny této iniciativy jsou 
plán pro Evropu účinněji využívající zdroje 
a plán přechodu na konkurenceschopné 
nízkouhlíkové hospodářství, jež stanoví 
rámec pro budoucí činnosti zaměřené na 
dosažení těchto cílů.

Or. fr

Pozměňovací návrh 26

Návrh rozhodnutí
Příloha – bod 27 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

27a. Stěžejní iniciativa „Průmyslová 
politika pro éru globalizace“ usiluje o 
rozvoj průmyslové politiky, která pomáhá 
podnikům, konkrétněji malým a středním 
podnikům, s uskutečněním přechodu na 
nízkouhlíkové hospodářství a posilováním 
jejich konkurenceschopnosti. Za tímto
účelem musí Unie podporovat inovace a 
průmyslový rozvoj, a to prostřednictvím 
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inteligentní regulace v oblasti životního 
prostředí1, která bude založena na 
posuzování dopadů, hodnocení stávajících 
politik („kontrola účelnosti“) a 
posuzování dopadů na 
konkurenceschopnost2.
_______________
1COM (2012)0746, 12.12.2012, „Účelnost 
právních předpisů EU“.
2SEC (2012)0091, 27.1.2012, „Prováděcí 
pokyny k posouzení dopadů na 
odvětvovou konkurenceschopnost v rámci 
systému posuzování dopadu Evropské 
komise“.

Or. fr

Pozměňovací návrh 27

Návrh rozhodnutí
Příloha – bod 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

29. Tento základní požadavek na řešení 
problémů životního prostředí má rovněž 
důležitý sociálně-ekonomický přínos.
Potenciální růst zaměstnanosti spojený 
s přechodem na nízkouhlíkové 
hospodářství účinně využívající zdroje je 
klíčový pro dosažení cílů strategie Evropa 
2020 v oblasti zaměstnanosti.
Zaměstnanost v odvětví environmentálních 
technologií a služeb v EU v posledních 
letech roste přibližně o 3 % ročně. Hodnota 
globálního trhu ekologického průmyslu se 
odhaduje přinejmenším na jeden trilion 
EUR a předpokládá se, že během příštích 
deseti let se téměř zdvojnásobí. Evropské 
podniky již dosáhly celosvětového 
prvenství v oblasti recyklace a energetické 
účinnosti a měly by být vybízeny k tomu, 
aby výhod růstu celosvětové poptávky 
využily, což podporuje i akční plán pro 
ekologické inovace. Očekává se například, 

29. Tento základní požadavek na řešení 
problémů životního prostředí má rovněž 
důležitý sociálně-ekonomický přínos a je 
nutné využít pákový efekt politiky 
životního prostředí ve prospěch 
konkurenceschopnosti podniků a oživení 
průmyslu v Unii. Potenciální růst 
zaměstnanosti spojený s přechodem na 
nízkouhlíkové hospodářství účinně 
využívající zdroje je klíčový pro dosažení 
cílů strategie Evropa 2020 v oblasti 
zaměstnanosti. Zaměstnanost v odvětví 
environmentálních technologií a služeb 
v EU v posledních letech roste přibližně o 
3 % ročně. Hodnota globálního trhu 
ekologického průmyslu se odhaduje 
přinejmenším na jeden trilion EUR a 
předpokládá se, že během příštích deseti let 
se téměř zdvojnásobí. Evropské podniky 
již dosáhly celosvětového prvenství 
v oblasti recyklace a energetické účinnosti 
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že jen v evropském odvětví obnovitelných 
zdrojů energie vznikne do roku 2020 více 
než 400 000 nových pracovních míst.

a měly by být vybízeny k tomu, aby výhod 
růstu celosvětové poptávky využily, což 
podporuje i akční plán pro ekologické 
inovace. Očekává se například, že jen 
v evropském odvětví obnovitelných zdrojů 
energie vznikne do roku 2020 více než 400 
000 nových pracovních míst.

Or. fr

Pozměňovací návrh 28

Návrh rozhodnutí
Příloha – bod 29 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

29a. Pro dosažení tohoto cíle musí Unie 
vytvořit a zajistit podmínky nezbytné 
k rozvoji ekologického průmyslu, zejména 
je nutné zajistit tomuto průmyslu 
udržitelné dodávky surovin1.
_______________
1COM(2011)0025, 2.2.2011, „Řešení výzev 
v oblasti komoditních trhů a v oblasti 
surovin“.

Or. fr

Pozměňovací návrh 29

Návrh rozhodnutí
Příloha – bod 29 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

29b. „Partnerství pro silnější evropský 
průmysl“ krom toho umožní urychlení 
investic a inovací na šesti rozhodujících 
trzích, které mají vazby na zelenou 
ekonomiku, konkrétně se jedná o trhy 
pro: pokročilé technologie pro čistou 
výrobu, klíčové základní technologie, 
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ekologické výrobky, udržitelnou výstavbu 
a udržitelné suroviny, čistá vozidla a 
plavidla a inteligentní sítě1.
_______________
1 COM(2012)0582, 10.10.2012, „Silnější 
evropský průmysl pro růst a hospodářskou 
obnovu: aktualizace sdělení o průmyslové 
politice“.

Or. fr

Pozměňovací návrh 30

Návrh rozhodnutí
Příloha – bod 29 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

29c. Nový politický rámec pro oblast 
cestovního ruchu v Unii mimoto umožní, 
aby docházelo k rozvoji udržitelného 
cestovního ruchu, který bude posilovat 
konkurenceschopnost a růstový potenciál 
tohoto odvětví1.
_______________
1 COM(2010)0352, 30.6.2010, „Evropa 
jako přední světová destinace cestovního 
ruchu – nový politický rámec pro 
evropský cestovní ruch“.

Or. fr

Pozměňovací návrh 31

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 

30. K dosažení milníků stanovených pro 
rok 2020 a pro vytvoření 
konkurenceschopného nízkouhlíkového 
hospodářství do roku 2050 je naprosto 
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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.

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. Předpokládá se, že 
v tomto ohledu bude mít značný přínos 
nová směrnice o energetické účinnosti. To 
je důležité i z hlediska neustále rostoucí 
poptávky po energii. Energetickou 
účinnost musí doprovázet rovněž účinné 
využívání zdrojů. Zvláště je důležité, aby 
byly zohledňovány probíhající diskuse 
týkající se rozporů ve využívání půdy pro 
účely produkce potravin a výroby biopaliv.
Navíc je zásadní zajistit, aby byly zdroje 
dřeva, včetně biomasy pro energetické 
účely, spravovány udržitelným způsobem 
a využívány co nejúčinněji, přičemž je 
třeba přihlížet k charakteristikám a 
hospodářskému rozvoji různých druhů 
využití těchto zdrojů.

Or. fr

Pozměňovací návrh 32

Návrh rozhodnutí
Příloha – bod 33

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

33. Rovněž budou přijata opatření 
k dalšímu zlepšování environmentální 
výkonnosti výrobků a služeb na trhu EU 
během celého jejich životního cyklu 
prostřednictvím opatření vedoucích ke 
zvýšení nabídky environmentálně 
udržitelných výrobků a vyvolávajících 
zásadní změnu v poptávce po těchto 
výrobcích. Toho bude dosaženo pomocí 
vyváženého souboru pobídek pro 
spotřebitele a podniky, včetně malých a 
středních podniků, tržních nástrojů a 

33. Rovněž budou přijata opatření 
k dalšímu zlepšování environmentální 
výkonnosti výrobků a služeb na trhu EU 
během celého jejich životního cyklu 
prostřednictvím opatření vedoucích ke 
zvýšení nabídky environmentálně 
udržitelných výrobků a vyvolávajících 
zásadní změnu v poptávce po těchto 
výrobcích. Toho bude dosaženo pomocí 
vyváženého souboru pobídek pro 
spotřebitele a podniky, tržních nástrojů a 
předpisů pro snížení dopadu jejich činnosti 
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předpisů pro snížení dopadu jejich činnosti 
a výrobků na životní prostředí. Budou 
přezkoumány stávající právní předpisy o 
výrobcích, např. směrnice o ekodesignu a 
energetických štítcích a nařízení o 
ekoznačce, s cílem zlepšit environmentální 
výkonnost výrobků a účinnost využívání 
zdrojů u výrobků během celého jejich 
životního cyklu, a tím zajistit jednotnější 
rámec pro udržitelnou výrobu a spotřebu v 
EU.

a výrobků na životní prostředí. V této 
souvislosti musí být na evropské a 
vnitrostátní úrovni vytvořen vhodný 
rámec s cílem umožnit malým a středním 
podnikům, které představují většinu 
podniků v Unii, aby zlepšovaly svoji 
environmentální výkonnost1. Tento rámec 
by měl mimo jiné zajišťovat kampaně ke 
zvyšování povědomí a programy 
technické/finanční pomoci určené 
konkrétně pro malé a střední podniky.
Budou přezkoumány stávající právní 
předpisy o výrobcích, např. směrnice o 
ekodesignu a energetických štítcích a 
nařízení o ekoznačce, s cílem dosáhnout 
jednoduššího, jednotného a uceleného 
environmentálního značení, optimalizovat 
využívání obalů, zlepšit environmentální 
výkonnost výrobků a účinnost využívání 
zdrojů u výrobků během celého jejich 
životního cyklu, a tím zajistit jednotnější 
rámec pro udržitelnou výrobu a spotřebu 
v EU a posílit odpovědnost podniků a 
občanů. Je nutné usilovat o vypracování 
harmonizované evropské metody pro 
výpočet environmentální stopy výrobků.
_______________
1V souladu se zásadou IX iniciativy 
„Small Business Act“ pro Evropu 
nazvanou „Umožnit malým a středním 
podnikům, aby výzvy ochrany životního 
prostředí přeměnily na příležitosti“, 
COM(2008)0394, 19.6.2008.

Or. fr

Pozměňovací návrh 33

Návrh rozhodnutí
Příloha – bod 35

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

35. Za účelem stanovení rámce opatření ke 
zlepšení i jiných aspektů účinného 

35. Za účelem stanovení rámce opatření ke 
zlepšení i jiných aspektů účinného 
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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.

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. Navíc bude 
nezbytné posuzovat a omezovat vlivy 
evropské spotřeby produktů a surovin na 
životní prostředí, které mohou přispívat 
k odlesňování a znehodnocování lesů 
mimo Unii, a to v zájmu dosažení cílů 
v oblasti klimatu1.
_______________
1 Konkrétněji se jedná o spotřebu 
dovážených potravin a nepotravinových 
komodit, jako jsou maso, sójové boby, 
palmový olej nebo kovové rudy, které 
nesplňují požadavek na udržitelnost. Viz 
COM(2008)0645, 17.10.2008, „Řešení 
problémů spojených s odlesňováním a 
znehodnocováním lesů jako součást boje 
proti změně klimatu a ztrátě biologické 
rozmanitosti“.

Or. fr

Pozměňovací návrh 34

Návrh rozhodnutí
Příloha – bod 38

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

38. K přeměně odpadu ve zdroj, již 
požaduje plán pro účinné využívání zdrojů, 
je nutné úplné provedení právních předpisů 
EU o odpadech v celé EU, které vycházejí 
z přísného uplatňování hierarchie
způsobů nakládání s odpady a vztahují se 
na různé druhy odpadu. Dalšího úsilí je 

38. K přeměně odpadu ve zdroj, již 
požaduje plán pro účinné využívání zdrojů, 
je nutné úplné a harmonizované provedení 
právních předpisů EU o odpadech v celé 
EU, které jsou v souladu s hierarchií
způsobů nakládání s odpady a vztahují se 
na různé druhy odpadu. Dalšího úsilí, např. 
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zapotřebí ke snížení produkce odpadu na 
obyvatele v absolutním vyjádření, 
k omezení energetického využití odpadu 
na nerecyklovatelné materiály, 
k postupnému odstraňování skládek, 
k zajištění kvalitní recyklace a k tvorbě 
trhů s druhotnými surovinami.
S nebezpečným odpadem bude třeba 
v souladu s dohodou přijatou na summitu 
Rio+20 nakládat tak, aby byly 
minimalizovány významné nepříznivé 
účinky na lidské zdraví a životní prostředí.
Za tímto účelem by měly být v celé EU 
mnohem systematičtěji uplatňovány tržní 
nástroje zvýhodňující prevenci vzniku, 
recyklaci a opětovné použití odpadu. Měly 
by být odstraněny překážky omezující 
činnosti spojené s recyklací na vnitřním 
trhu EU a přezkoumány stávající cíle v 
oblasti předcházení vzniku, opětovného 
použití, recyklace, využití a snižování 
množství odpadu ukládaného na skládky 
tak, aby bylo možné přejít k „cyklickému“ 
hospodářství, vyznačujícímu se 
kaskádovým využíváním zdrojů a téměř 
nulovým zbytkovým odpadem.

v oblasti prevence (zejména se jedná o 
plýtvání potravinami), je zapotřebí ke 
snížení produkce odpadu vůči HNP, 
k postupnému skoncování se 
znehodnocováním recyklovatelného a 
kompostovatelného odpadu tak, aby byl 
místo toho recyklován a zhodnocován, 
přičemž je nutné zajistit odpovídající 
plánování pro vytváření alternativních 
infrastruktur recyklace a zhodnocení 
odpadu, k zajištění kvalitní recyklace a k 
tvorbě trhů s druhotnými surovinami. S 
nebezpečným odpadem bude třeba 
v souladu s dohodou přijatou na summitu 
Rio+20 nakládat tak, aby byly 
minimalizovány významné nepříznivé 
účinky na lidské zdraví a životní prostředí.
Za tímto účelem by měla být v celé EU 
mnohem systematičtěji uplatňována
kombinace vhodných nástrojů, mezi něž 
patří ekonomické pobídky, tržní nástroje,
předpisy a plánování infrastruktur pro 
nakládání s odpady s cílem zvýhodňovat
prevenci vzniku, recyklaci a opětovné 
použití odpadu, přičemž je však nutné 
provést nejdříve analýzu dopadu a 
analýzu nákladů a přínosů. Členským 
státům, které jsou v této oblasti nejméně 
rozvinuté, musí být věnována zvláštní 
pozornost s cílem zlepšit jejich výkonnost 
a také uplatňování acquis Unie v oblasti 
odpadů. Měly by být odstraněny překážky 
omezující činnosti spojené s recyklací na 
vnitřním trhu EU a přezkoumány stávající 
cíle v oblasti předcházení vzniku, 
opětovného použití, recyklace, využití a 
snižování množství odpadu ukládaného na 
skládky tak, aby bylo možné přejít 
k „cyklickému“ hospodářství, 
vyznačujícímu se kaskádovým využíváním 
zdrojů a téměř nulovým hrubým
zbytkovým odpadem.

Or. fr

Odůvodnění

L'interdiction générale de mise en décharge avant fin 2020 n'est pas réaliste et produirait un 



PR\928464CS.doc 27/56 PE506.123v01-00

CS

effet de découragement. Réduire significativement, dans un contexte de statistiques 
améliorées, constitue une voie de progrès véritable. Pour mesurer les progrès d’un pays en 
termes de réduction des déchets, il est nécessaire d’envisager la production de déchets au vu 
de la croissance économique et du PNB. Il convient donc d'introduire la notion de découplage 
de la croissance des déchets par rapport à celle du PNB. Les déchets résiduels bruts 
désignent les déchets sans traitement/prétraitement/tri préalable.

Pozměňovací návrh 35

Návrh rozhodnutí
Příloha – bod 41 – podbod 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) bylo bezpečně nakládáno s odpadem
jakožto zdrojem, aby byla snížena 
produkce odpadu na obyvatele v 
absolutním vyjádření, aby energetické 
využití odpadů bylo omezeno na 
nerecyklovatelné materiály a aby bylo 
účinně vymýceno skládkování
recyklovatelných a kompostovatelných
materiálů;

bylo s odpadem nakládáno bezpečně
jakožto se zdrojem, přičemž cílem je též 
zabránit škodám na životním prostředí a 
zdraví, byla snížena produkce odpadu vůči 
HNP a postupně se skoncovalo se 
znehodnocováním recyklovatelného a 
kompostovatelného odpadu tak, aby byl 
místo toho recyklován a zhodnocován;

Or. fr

Pozměňovací návrh 36

Návrh rozhodnutí
Příloha – bod 41 – podbod 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) vytvořit jednotnější rámec pro 
udržitelnou výrobu a spotřebu, přezkoumat 
právní předpisy o výrobcích s cílem zlepšit 
environmentální výkonnost výrobků a 
zvýšit účinnost využívání zdrojů u výrobků 
během celého jejich životního cyklu, 
stanovit cíle pro snižování celkového 
dopadu spotřeby;

d) vytvořit jednotnější právní rámec pro 
udržitelnou výrobu a spotřebu, přezkoumat 
právní předpisy o výrobcích s cílem zlepšit 
environmentální výkonnost výrobků a 
zvýšit účinnost využívání zdrojů u výrobků 
během celého jejich životního cyklu, 
stanovit cíle pro snižování celkového 
dopadu spotřeby, bojovat proti plýtvání 
potravinami a zevšeobecnit používání 
environmentálního značení produktů;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 37

Návrh rozhodnutí
Příloha – bod 41 – podbod 2 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) přihlížet k vývoji trhu práce a vytvářet 
školicí programy zaměřené na povolání 
související se zelenou ekonomikou;

Or. fr

Pozměňovací návrh 38

Návrh rozhodnutí
Příloha – bod 41 – podbod 2 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) v plné míře provést právní předpisy EU 
o odpadech. To bude zahrnovat 
uplatňování hierarchie způsobů nakládání s 
odpady a účinného využívání tržních 
nástrojů a opatření, které zajistí, aby byly
postupně odstraněny skládky, aby 
energetické využití bylo omezeno na 
nerecyklovatelné materiály, aby se 
recyklovaný odpad používal jako hlavní a 
spolehlivý zdroj surovin pro EU, aby bylo 
bezpečně nakládáno s nebezpečnými 
odpady a byla snížena jejich produkce, aby 
byla vymýcena nezákonná přeprava 
odpadů a aby byly odstraněny překážky na 
vnitřním trhu, jež v EU brání provozovat 
činnost recyklace šetrnou k životnímu 
prostředí;

e) v plné míře provést právní předpisy EU 
o odpadech. To bude zahrnovat 
uplatňování hierarchie způsobů nakládání 
s odpady, a to v souladu s rámcovou 
směrnicí o odpadech a na základě 
přístupu vycházejícího z životního cyklu 
produktů, a účinného využívání tržních 
nástrojů a opatření, které zajistí, aby se 
postupně skoncovalo se znehodnocováním 
recyklovatelného a kompostovatelného 
odpadu tak, aby byl místo toho recyklován 
a zhodnocován, aby se recyklovaný odpad 
používal jako hlavní a spolehlivý zdroj 
surovin pro EU, aby bylo bezpečně 
nakládáno s nebezpečnými odpady a byla 
snížena jejich produkce, aby byla 
vymýcena nezákonná přeprava odpadů a 
aby byly odstraněny překážky na vnitřním 
trhu, jež v EU brání provozovat činnost 
recyklace šetrnou k životnímu prostředí. Je 
třeba dohodnout se na konkrétním 
způsobu informování občanů, aby bylo 
možné na vnitrostátní a místní úrovni 
posílit kampaně, jež mají jasně a 
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jednoduše informovat občany o prevenci 
vzniku odpadů a nakládání s nimi, a to 
s cílem zvýšit jejich povědomí a 
odpovědnost v zájmu snížení znečištění a 
boje proti bezohlednosti vůči životnímu 
prostředí, lépe vysvětlit pravidla třídění a 
sběru odpadu z domácností a lépe je 
přizpůsobit spotřebitelům a podněcovat 
spotřebitele, aby si zvykli třídit odpad;

Or. fr

Pozměňovací návrh 39

Návrh rozhodnutí
Příloha – bod 41 – podbod 2 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) vypracovat a uplatňovat akční plán 
Unie pro posouzení a omezení dopadu 
evropské spotřeby produktů a surovin, 
které mohou přispívat k odlesňování a 
znehodnocování lesů mimo Unii.

Or. fr

Pozměňovací návrh 40

Návrh rozhodnutí
Příloha – bod 51

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

51. Opatření zaměřená na posílení 
ekologické a klimatické odolnosti, např. 
obnova ekosystémů a „zelená 
infrastruktura“, mohou mít navíc i 
významný sociálně-ekonomický přínos, 
mimo jiné pro veřejné zdraví.
Odpovídajícím způsobem je třeba 
zvládnout součinnost a potenciální 
kompromisy mezi cíli v oblasti klimatu a 
jinými cíli v oblasti životního prostředí, 

51. Opatření zaměřená na posílení 
ekologické a klimatické odolnosti, např. 
obnova ekosystémů a „zelená a modrá 
infrastruktura“ mohou mít navíc i 
významný sociálně-ekonomický přínos, 
mimo jiné pro veřejné zdraví.
Odpovídajícím způsobem je třeba 
zvládnout součinnost a potenciální 
kompromisy mezi cíli v oblasti klimatu a 
jinými cíli v oblasti životního prostředí, 
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jako je kvalita ovzduší. Například přechod 
na jiná paliva v reakci na klimatické úvahy 
či úvahy o bezpečnosti dodávek by mohl 
vést k podstatnému zvýšení emisí částic a 
nebezpečných látek.

jako je kvalita ovzduší. Například přechod 
na jiná paliva v reakci na klimatické úvahy 
či úvahy o bezpečnosti dodávek by mohl 
vést k podstatnému zvýšení emisí částic a 
nebezpečných látek.

Or. fr

Odůvodnění

Termín „zelená a modrá infrastruktura“ označuje síť tvořenou suchozemskými a vodními 
ekologickými kontinui. Představuje nástroj pro udržitelné územní plánování a přispívá 
k zachování příznivého stavu přírodních stanovišť a druhů a k dobrému ekologickému stavu 
vodních útvarů. Toto pojetí ekologické sítě je převzato v cílech v oblasti biologické 
rozmanitosti z Aiči na období 2011–2020 (cíl 11).

Pozměňovací návrh 41

Návrh rozhodnutí
Příloha – bod 52 – podbod 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) byla výrazně zlepšena kvalita ovzduší v 
EU;

a) byla výrazně zlepšena kvalita vnějšího i 
vnitřního ovzduší v EU v souladu 
s úrovněmi, které doporučuje Světová 
zdravotnická organizace;

Or. fr

Pozměňovací návrh 42

Návrh rozhodnutí
Příloha – bod 52 – podbod 2 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) pokračovat v uplatňování nařízení 
REACH v zájmu stability a 
předvídatelnosti, přičemž je zapotřebí 
omezovat administrativní a finanční zátěž 
kladenou na malé a střední podniky 
s cílem zajistit vysokou úroveň ochrany 
lidského zdraví a životního prostředí, 
volný pohyb chemických látek na vnitřním 
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trhu a zlepšení konkurenceschopnosti a 
inovací v případě evropských podniků1;
_____________
1Souhrnná zpráva o REACH ze dne 
5.2.2012 podle čl. 117 odst. 4 nařízení 
(ES) č. 1907/2006 (nařízení REACH) a 
čl. 46 odst. 2 nařízení č. 1272/2008 
(nařízení CLP), a přezkum některých 
prvků nařízení REACH podle jeho čl. 75 
odst. 2 a čl. 38 odst. 2, 3 a 6.

Or. fr

Pozměňovací návrh 43

Návrh rozhodnutí
Příloha – bod 52 – podbod 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) vypracovat strategii EU pro netoxické
životní prostředí, která je podložena
komplexní základnou znalostí o expozici 
chemickým látkám a chemické toxicitě a 
která je příznivá pro inovace v oblasti 
udržitelných náhražek;

d) pokračovat v uplatňování strategie EU 
pro čisté, bezpečné a zdravé životní 
prostředí v souladu s cílem dohodnutým 
na světovém summitu o udržitelném 
rozvoji v roce 2002 a potvrzeným na 
summitu Rio+20, přičemž je nutné stavět 
na komplexní základně znalostí o expozici 
chemickým látkám a chemické toxicitě 
získávaných především prostřednictvím 
využívání metod nahrazujících zkoušky na 
zvířatech a shromažďovaných Evropskou 
agenturou pro chemické látky a směřovat 
k vytváření bezpečných, udržitelných a 
inovativních náhražek;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 44

Návrh rozhodnutí
Příloha – bod 52 – podbod 2 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) na úrovni Unie normalizovat 
výzkumné protokoly a kritéria hodnocení 
biologického monitorování životního 
prostředí a člověka s cílem optimalizovat 
využívání tohoto nástroje v rámci 
celkového hodnocení kvality životního 
prostředí a zdravotního stavu občanů 
Unie;

Or. fr

Pozměňovací návrh 45

Návrh rozhodnutí
Příloha – bod 54

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

54. Výhody plynoucí ze zajištění řádného 
provádění právních předpisů EU v oblasti 
životního prostředí jsou tři: zajištění 
rovných podmínek pro hospodářské 
subjekty působící na jednotném trhu, 
podněcování inovací a podpora výhod 
spojených s prvenstvím evropských 
společností v mnoha odvětvích na trhu.
Náklady spojené s neprovedením právních 
předpisů jsou oproti tomu vysoké a obecně 
se odhadují přibližně na 50 miliard EUR 
ročně, do čehož jsou zahrnuty i náklady 
související s řízením o nesplnění 
povinnosti. Jen v roce 2009 bylo 
zaznamenáno 451 případů nesplnění 
povinnosti týkajících se právních předpisů 
EU v oblasti životního prostředí. Komise 
rovněž dostává četné stížnosti přímo od 
občanů EU, z nichž lze mnohé lépe řešit na 
úrovni členského státu nebo na úrovni 

54. Výhody plynoucí ze zajištění řádného 
provádění právních předpisů EU v oblasti 
životního prostředí jsou tři: zajištění 
rovných podmínek pro hospodářské 
subjekty působící na jednotném trhu, 
podněcování inovací a podpora výhod 
spojených s prvenstvím evropských 
společností v mnoha odvětvích na trhu.
Náklady spojené s neprovedením právních 
předpisů jsou oproti tomu vysoké a obecně 
se odhadují přibližně na 50 miliard EUR 
ročně, do čehož jsou zahrnuty i náklady 
související s řízením o nesplnění 
povinnosti. Životní prostředí bylo v roce 
2011 oblastí, v níž bylo v EU zjištěno 
nejvíce případů porušování práva EU 
(299 případů), což představuje 17 % všech 
případů porušování práva, a v této oblasti 
bylo zahájeno 114 nových řízení o 
nesplnění povinnosti. Komise rovněž 
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místní. dostává četné stížnosti přímo od občanů 
EU, z nichž lze mnohé lépe řešit na úrovni 
členského státu nebo na úrovni místní.

Or. fr

Odůvodnění

Údaje uvedené v 29. výroční zprávě o kontrole uplatňování práva EU (2011) (COM 
(2012)714).

Pozměňovací návrh 46

Návrh rozhodnutí
Příloha – bod 55

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

55. Lepšímu provádění acquis EU v oblasti 
životního prostředí na úrovni členských 
států bude proto v nadcházejících letech 
dána absolutní priorita. V provádění panují 
značné rozdíly jak mezi členskými státy, 
tak uvnitř těchto států. Ty, kdo se podílejí 
na provádění právních předpisů v oblasti 
životního prostředí na národní, regionální a 
místní úrovni, je třeba vybavit vědomostmi 
a kapacitou, které výhody plynoucí z těchto 
právních předpisů znásobí.

55. Lepšímu provádění acquis EU v oblasti 
životního prostředí na úrovni členských 
států bude proto v nadcházejících letech 
dána absolutní priorita. Neustálý vývoj a 
narůstající složitost právních předpisů 
v oblasti životního prostředí způsobuje 
právní nestabilitu, potíže s porozuměním a 
náklady pro podniky, orgány veřejné 
správy na všech úrovních, občany a 
subjekty z oboru. To způsobuje rovněž 
značné rozdíly v provádění jak mezi 
členskými státy, tak uvnitř těchto států, 
administrativní zátěž a rozpory ve výkladu 
a judikatuře. Ty, kdo se podílejí na 
provádění právních předpisů v oblasti 
životního prostředí na národní, regionální a 
místní úrovni, je třeba vybavit vědomostmi 
a kapacitou, které výhody plynoucí z těchto 
právních předpisů znásobí.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 47

Návrh rozhodnutí
Příloha – bod 57

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

57. Zaprvé, zlepší se způsob sběru a šíření 
znalostí o provádění s cílem pomoci široké 
veřejnosti a odborníkům v oblasti životního 
prostředí plně porozumět tomu, jak národní 
a místní správy naplňují závazky Unie.
Zvláštní pozornost bude věnována 
problémům spojeným s prováděním, které 
jsou specifické pro jednotlivé členské státy, 
podobně jako v případě individuálního 
přístupu uplatněného během evropského 
semestru. Například budou vypracovány 
partnerské prováděcí dohody mezi Komisí 
a jednotlivými členskými státy, zabývající 
se různými otázkami, např. kde získat 
finanční podporu pro provádění a lepší 
informační systémy pro sledování 
dosaženého pokroku.

57. Zaprvé, zlepší se způsob sběru a šíření 
znalostí o provádění s cílem pomoci široké 
veřejnosti a odborníkům v oblasti životního 
prostředí plně porozumět tomu, jak národní 
a místní správy naplňují závazky Unie.
Zvláštní pozornost bude věnována 
problémům spojeným s prováděním, které 
jsou specifické pro jednotlivé členské státy, 
podobně jako v případě individuálního 
přístupu uplatněného během evropského 
semestru. Například budou vypracovány 
partnerské prováděcí dohody mezi Komisí 
a jednotlivými členskými státy, zabývající 
se různými otázkami, např. kde získat 
finanční podporu pro provádění a lepší 
informační systémy pro sledování 
dosaženého pokroku. Pro posílení 
účinnosti tohoto postupu k nim mohou být 
přidruženy místní a regionální orgány 
např. prostřednictvím třístranných dohod 
o partnerství, přičemž je třeba respektovat 
administrativní uspořádání každého 
členského státu. Dialog a výměnu 
informací s cílem zlepšit provádění 
právních předpisů v praxi usnadní 
technická platforma pro spolupráci 
v oblasti životního prostředí, kterou zřídil 
Výbor regionů společně s Evropskou 
komisí.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 48

Návrh rozhodnutí
Příloha – bod 58

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

58. Zadruhé, EU rozšíří požadavky na 
inspekce a dohled na větší soubor právních 
předpisů EU v oblasti životního prostředí a 
doplní je o kapacitu na úrovni EU, která 
bude schopna řešit situace, v nichž existují 
odůvodněné obavy.

58. Zadruhé by bylo vhodné strukturovat a 
posílit síť orgánů členských států 
pověřených prováděním a prosazováním 
práva v oblasti životního prostředí (síť 
IMPEL) tím, že pro ni bude zajištěna 
dlouhodobá a náležitá finanční podpora, 
aby byla systematičtěji využívána při 
vzájemných hodnoceních, zintenzívnila 
svoji práci na určování a sdílení 
osvědčených postupů a měla silnější 
postavení na místní a regionální úrovni.
EU rozšíří také požadavky na inspekce a 
dohled na větší soubor právních předpisů 
EU v oblasti životního prostředí a doplní je 
o kapacitu na úrovni EU, která bude 
schopna řešit situace, v nichž existují 
odůvodněné obavy, a kterou bude možné 
využít na žádost dotčených členských států 
na základě přístupu vycházejícího 
z analýzy nákladů a přínosů.

Or. fr

Pozměňovací návrh 49

Návrh rozhodnutí
Příloha – bod 63 – podbod 2 – písm. -a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

- a) zajistit dodržování zásad inteligentní 
regulace v oblasti životního prostředí, 
zjednodušit právní předpisy a zlepšit 
pedagogikou činnost týkající se norem a 
orientovanou na politické a hospodářské 
subjekty a občany;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 50

Návrh rozhodnutí
Příloha – bod 63 – podbod 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) vypracovat partnerské prováděcí dohody 
mezi členskými státy a Komisí;

b) vypracovat partnerské prováděcí dohody 
na dobrovolném základě mezi členskými 
státy a Komisí a zapojit do nich také 
místní a regionální orgány;

Or. fr

Pozměňovací návrh 51

Návrh rozhodnutí
Příloha – bod 63 – podbod 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) rozšířit závazná kritéria pro výkon 
efektivních inspekcí a dohledu členských 
států na širší soubor právních předpisů EU 
v oblasti životního prostředí a vytvořit 
doplňkovou kapacitu na úrovni EU 
opírající se o síť odborníků za účelem 
řešení situací, v nichž existují odůvodněné 
obavy;

c) povzbuzovat členské státy, aby 
racionalizovaly svoje stávající kapacity 
v oblasti inspekcí a posílily síť IMPEL;
rozšířit závazná kritéria pro výkon 
efektivních inspekcí a dohledu členských 
států na širší soubor právních předpisů EU 
v oblasti životního prostředí a vytvořit 
doplňkovou kapacitu na úrovni EU za 
účelem řešení situací, v nichž existují 
odůvodněné obavy, a to na žádost 
dotčených členských států a na základě 
přístupu vycházejícího z analýzy nákladů 
a přínosů; povzbuzovat zavádění sítí 
odborníků po vzoru sítě IMPEL, aby bylo 
možné zvýšit využívání praktiky 
vzájemného hodnocení na žádost 
dotčených členských států, a to i 
v případech, kdy se řeší situace, které 
vzbuzují závažné obavy;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 52

Návrh rozhodnutí
Příloha – bod 65

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

65. Měla by být přijata opatření na úrovni 
EU a na mezinárodní úrovni zaměřená na 
další posílení a lepší propojení vědy a 
politiky v oblasti životního prostředí, 
např. jmenováním hlavních vědeckých 
poradců, což Komise a některé členské 
státy již učinily.

65. Měla by být přijata opatření na úrovni 
EU a na mezinárodní úrovni zaměřená na 
další posílení a lepší propojení vědy a 
politiky v oblasti životního prostředí, 
např. optimalizací probíhajících činností 
prováděných vnitrostátními agenturami 
pro životní prostředí, Evropskou 
agenturou pro životní prostředí (EEA) a 
její informační a pozorovací sítí pro 
životní prostředí (Eionet) a stejně tak
jmenováním hlavních vědeckých poradců, 
což Komise a některé členské státy již 
učinily. Kromě toho je důležité, aby Unie 
aktivně přispívala k činnosti mezinárodní 
vědecké platformy pro biologickou 
rozmanitost a ekosystémové služby 
(IPBES), až bude jejím plnohodnotným 
členem, a činila tak s cílem vytvořit vazby 
mezi místní, regionální a mezinárodní 
úrovní správy biologické rozmanitosti.

Or. fr

Pozměňovací návrh 53

Návrh rozhodnutí
Příloha – bod 79

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

79. Zkušenosti získané během 
programového období 2007–2013 ukazují, 
že ačkoliv byly na životní prostředí 
vyčleněny značné finanční prostředky, 
jejich využití na národní a regionální 
úrovni je velmi nerovnoměrné, což 
potenciálně ohrožuje dosažení 
dohodnutých cílů. Aby se tato zkušenost 
neopakovala, měly by členské státy 

79. Zkušenosti získané během 
programového období 2007–2013 ukazují, 
že ačkoliv byly na životní prostředí 
vyčleněny značné finanční prostředky, 
jejich využití na národní a regionální 
úrovni je velmi nerovnoměrné, což 
potenciálně ohrožuje dosažení 
dohodnutých cílů. Aby se tato zkušenost 
neopakovala, měly by členské státy 
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začlenit cíle v oblasti životního prostředí a 
klimatu do svých strategií financování a 
programů pro hospodářskou, sociální a 
územní soudržnost, rozvoj venkova a 
námořní politiku, dát prioritu včasnému 
vynakládání finančních prostředků na 
potřeby životního prostředí a změny 
klimatu a posílit pravomoc prováděcích 
orgánů k zajištění nákladově efektivních a 
udržitelných investic s cílem zajistit 
přiměřenou a nezbytnou finanční podporu 
investic do těchto oblastí.

začlenit cíle v oblasti životního prostředí a 
klimatu do svých strategií financování a 
programů pro hospodářskou, sociální a 
územní soudržnost, rozvoj venkova a 
námořní politiku, dát prioritu včasnému 
vynakládání finančních prostředků na 
potřeby životního prostředí a změny 
klimatu a posílit pravomoc prováděcích 
orgánů k zajištění nákladově efektivních a 
udržitelných investic s cílem zajistit 
přiměřenou a nezbytnou finanční podporu 
investic do těchto oblastí. Například se 
doporučuje, aby byly na vnitrostátní 
úrovni systematicky využívány akční 
programy, které jsou stanoveny ve 
směrnici o stanovištích, a to s cílem sladit 
finanční potřeby sítě Natura 2000.

Or. fr

Pozměňovací návrh 54

Návrh rozhodnutí
Příloha – bod 79 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

79a. Obecně bude nutné navrhnout 
opatření, která zajistí účinné využívání 
finančních prostředků Unie 
vynakládaných na účely strukturálních 
opatření, zejména v oblastech vody, 
dopravy, energetické účinnosti a odpadů.
Pokud jde např. o infrastruktury pro 
nakládání s odpady, udělení dotací ze 
strany Unie není podmíněno ani 
prováděním doprovodných opatření, ani 
plněním cílů politiky Unie v oblasti 
odpadů, což omezuje účinnost 
financování poskytovaného Unií1.
_______________
1K tomuto tématu viz doporučení 
Evropského účetního dvora uvedená 
v jeho zvláštní zprávě č. 20/2012 nazvané 
„Je financování strukturálních opatření 
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určené na projekty v oblasti infrastruktury 
pro nakládání s komunálním odpadem 
účelné, a pomáhá tak členským státům 
plnit cíle odpadové politiky EU?“ (Úř. 
věst. C 28, 30.1.2013, s. 2).

Or. fr

Odůvodnění

Velké množství evropských finančních prostředků určených na opatření v oblasti životního 
prostředí je i nadále nedostatečně využíváno nebo není využíváno optimálně.

Pozměňovací návrh 55

Návrh rozhodnutí
Příloha – bod 82 – podbod 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) vymezit, určit a postupně ukončit 
dotace, 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;

Or. fr

Pozměňovací návrh 56

Návrh rozhodnutí
Příloha – bod 82 – podbod 2 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ga) vytvořit kompenzace za poskytnuté 
environmentální služby, pokud z jejich 
poskytnutí vyplývají omezení či zvýšené 
náklady související s investováním a 
řízením; upřednostňovat zejména 
myšlenku zavádění systémů plateb za 
environmentální služby, aby bylo možné 
sladit výzvy hospodářského rozvoje a 
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zachování přírodního bohatství.

Or. fr

Odůvodnění

Les PSE sont des outils économiques incitatifs dont les expériences pilotes se multiplient. Les 
propriétaires ou gestionnaires sont payés par les usagers ou les bénéficaires pour la 
fourniture du service ou pour l'application d'une méthode de gestion spécifique assurant la 
réalisation du service environnemental désiré. Ils peuvent notamment financer le maintien et 
le rétablissement des services écosystémiques fournis par les forêts multifonctionnelles, qui 
entraînent pour les propriétaires privés et les communes des contraintes ainsi que des 
surcoûts d'investissement et de gestion.

Pozměňovací návrh 57

Návrh rozhodnutí
Příloha – bod 88

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

88. Většina měst čelí řadě společných 
hlavních environmentálních problémů, 
mezi něž patří špatná kvalita ovzduší, 
vysoké úrovně hluku, emise skleníkových 
plynů, nedostatek vody, povodně a bouře, 
kontaminované lokality, opuštěné a 
chátrající průmyslové pozemky nebo 
objekty (brownfields) a odpad. Města EU 
však zároveň udávají směr udržitelnému 
rozvoji měst a často jsou průkopníky 
inovačních řešení problémů v oblasti 
životního prostředí. Stále větší počet 
evropských měst činí udržitelnost 
životního prostředí ústředním tématem 
svých strategií rozvoje.

88. Většina měst čelí řadě společných 
hlavních environmentálních problémů, 
mezi něž patří špatná kvalita ovzduší, 
vysoké úrovně hluku, emise skleníkových 
plynů, vývoj biologické rozmanitosti 
v městských a příměstských oblastech,
nedostatek vody, povodně a bouře, 
kontaminované lokality, opuštěné a 
chátrající průmyslové pozemky nebo 
objekty (brownfields) a odpad, ale také 
problém hospodaření s energií. Města EU 
však zároveň udávají směr udržitelnému 
rozvoji měst a často jsou průkopníky 
inovačních řešení problémů v oblasti 
životního prostředí. Stále větší počet 
evropských měst činí udržitelnost 
životního prostředí ústředním tématem 
svých strategií rozvoje.

Or. fr

Odůvodnění

Pokud jde o volně žijící živočichy vyskytující se v městských oblastech, některé druhy ubývají, 
zatímco jiné se mohou stávat invazivními. Je tedy důležité učinit kroky vedoucí ke skutečnému 
řízení biologické rozmanitosti v městských oblastech.
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Pozměňovací návrh 58

Návrh rozhodnutí
Příloha – bod 88 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

88a. V důsledku urbanizace si obyvatelé 
měst uvědomují význam životního 
prostředí a potřebu obnovit vazbu mezi 
městským prostředím a okolní přírodou. I 
město se stává důležitým prvkem v otázce 
zachování biologické rozmanitosti. Mezi 
iniciativy, které o tento cíl usilují, patří 
myšlenka znovu do městského prostředí 
začlenit přírodní rozměr, zejména za 
pomoci nového prostorového uspořádání 
krajiny, vybudování vegetačních stěn a 
střech a rozvoje zelených a modrých 
infrastruktur ve městech. Výkonnost 
evropských měst v oblasti biologické 
rozmanitosti je třeba posuzovat a zlepšovat 
na základě zvláštního ukazatele biologické 
rozmanitosti v městských oblastech –
např. jde o singapurský index představený 
na světové konferenci o biologické 
rozmanitosti v Nagoji (2010).

Or. fr

Odůvodnění

Nedostatečné vědecké poznatky o biologické rozmanitosti v městských oblastech jsou 
překážkou pro vypracovávání projektů určených na její ochranu.

Pozměňovací návrh 59

Návrh rozhodnutí
Příloha – bod 90

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

90. EU by měla nadále prosazovat a 
případně rozšířit stávající iniciativy 
podporující inovace a osvědčené postupy 
ve městech, vytváření sítí a výměnu 

90. EU by měla nadále prosazovat a 
případně rozšířit stávající iniciativy 
podporující inovace a osvědčené postupy 
ve městech – např. ekologické čtvrti –
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informací mezi nimi a povzbuzovat je 
k tomu, aby dávala najevo své vedoucí 
postavení v oblasti udržitelného rozvoje.
Orgány EU a členské státy by měly 
usnadnit a podpořit vynakládání finančních 
prostředků EU, které jsou dostupné v rámci 
politiky soudržnosti a jiných fondů, na 
podporu měst v jejich snaze o posílení 
svého udržitelného rozvoje, zvyšování 
informovanosti a zapojení místních 
subjektů. Vypracování souboru kritérií 
udržitelnosti měst a shoda na těchto 
kritériích by těmto iniciativám dodaly 
společný referenční základ a podpořily by 
jednotný a integrovaný přístup 
k udržitelnému rozvoji měst.

vytváření sítí a výměnu informací mezi 
nimi1 a povzbuzovat je k tomu, aby dávala 
najevo své vedoucí postavení v oblasti 
udržitelného rozvoje. Provádění 
evropského inovačního partnerství pro 
inteligentní města a obce musí umožnit 
podporu rozvoje inteligentních technologií 
v městských oblastech, zejména 
shromažďováním prostředků na výzkum 
v odvětví energie, dopravy a informačních 
a komunikačních technologií (IKT)2, a 
přisuzovat městům ústřední a strategickou 
úlohu. Orgány EU a členské státy by navíc
měly usnadnit a podpořit vynakládání 
finančních prostředků EU, které jsou 
dostupné v rámci politiky soudržnosti a 
jiných fondů, na podporu měst v jejich 
snaze o posílení svého udržitelného 
rozvoje, zvyšování informovanosti a 
zapojení místních subjektů. Vypracování 
souboru kritérií a ukazatelů udržitelného 
rozvoje měst a shoda na těchto kritériích a 
ukazatelích, které by vycházely zejména 
z odborných znalostí odborníků na 
problematiku měst (jako jsou urbanisté, 
architekti, stavitelé), by těmto iniciativám 
dodaly společný referenční základ a 
podpořily by jednotný a integrovaný 
přístup k udržitelnému rozvoji měst.

_______________
1 Např.: „Pakt primátorů“, který 
iniciovala Komise po přijetí klimaticko-
energetického balíčku v roce 2008, ale 
také další mezinárodní dohody, jako je 
Aalborská charta (1994 a 2004), Lipská 
charta (2007), prohlášení z Toleda (2010) 
či Malažská charta (2011).
2 C(2012) 4701, 10.7.2012.

Or. fr



PR\928464CS.doc 43/56 PE506.123v01-00

CS

Pozměňovací návrh 60

Návrh rozhodnutí
Příloha – bod 91 – podbod 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) většina měst v EU prováděla politiku 
udržitelného územního plánování a 
projektování měst.

a) většina měst v EU prováděla politiku 
udržitelného územního plánování,
projektování měst a udržitelné mobility.

Or. fr

Pozměňovací návrh 61

Návrh rozhodnutí
Příloha – bod 91 – podbod 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) vymezit a dohodnout soubor kritérií pro 
posuzování environmentální výkonnosti 
měst s ohledem na ekonomické a sociální 
dopady;

a) vymezit a dohodnout soubor společných
kritérií a ukazatelů pro posuzování 
environmentální výkonnosti měst 
s ohledem na ekonomické a sociální 
dopady a na historická a zeměpisná 
specifika modelů výstavby měst;

Or. fr

Pozměňovací návrh 62

Návrh rozhodnutí
Příloha – bod 91 – podbod 2 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) zlepšit řízení biologické rozmanitosti 
v městských oblastech a usilovat o zvýšení 
povědomí mezi občany, pokud jde o 
otázku výskytu volně žijících živočichů a 
rostlin ve městech;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 63

Návrh rozhodnutí
Příloha – bod 91 – podbod 2 – písm. a b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ab) podporovat zdravou a udržitelnou 
mobilitu ve městech a zároveň snižovat 
emise znečišťujících látek a hluku;
rozvíjet a modernizovat sítě hromadné 
městské dopravy; začlenit elektrickou 
mobilitu do místních dopravních systémů 
a vypracovat plány elektrických vozidel na 
úrovni měst v Unii; podporovat různé 
alternativní způsoby dopravy;

Or. fr

Pozměňovací návrh 64

Návrh rozhodnutí
Příloha – bod 91 – podbod 2 – písm. a c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ac) zvýšit úspory energie díky 
inteligentním budovám a využívání IKT;
prosazovat udržitelné renovace a 
výstavbu; rozvíjet a vytvářet na evropské 
úrovni sítě v oblasti vědeckých a 
technických odborných znalostí z oboru 
stavebnictví a přitom k výstavbě zaujímat 
integrovaný přístup, pokud jde o 
environmentální výkonnost, energetickou 
náročnost, bezpečnost, zdraví, 
přizpůsobení se potřebám uživatelů, 
inovace a hospodářskou 
konkurenceschopnost;

Or. fr



PR\928464CS.doc 45/56 PE506.123v01-00

CS

Pozměňovací návrh 65

Návrh rozhodnutí
Příloha – bod 91 – podbod 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zajistit, aby města měla informace o 
finančních prostředcích na opatření ke 
zlepšení svého udržitelného rozvoje a měla 
k těmto prostředkům přístup.

b) zajistit, aby města měla informace o 
finančních prostředcích na opatření ke 
zlepšení svého udržitelného rozvoje a měla 
k těmto prostředkům přístup, a zajistit pro 
ně finanční prostředky v takové výši, která 
odpovídá jejich potřebám.

Or. fr

Pozměňovací návrh 66

Návrh rozhodnutí
Příloha – bod 92

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

92. Udržitelnost životního prostředí je 
klíčem ke snížení chudoby a zajištění 
kvality života a hospodářského růstu. Na 
summitu Rio+20 světoví lídři obnovili svůj 
závazek k udržitelnému rozvoji a uznali, že 
zelená ekonomika podporující začlenění je 
důležitým nástrojem pro dosažení 
udržitelného rozvoje a že zdravé životní 
prostředí sehrává zásadní úlohu při 
zajišťování potravin a snižování chudoby.
Vzhledem k tomu, že populace ve stále 
urbanizovanějším světě roste, bude se mezi 
tyto výzvy řadit přijetí nezbytných opatření 
v oblasti vody, oceánů, udržitelné půdy a 
ekosystémů, účinného využívání zdrojů 
(zejména odpadů), udržitelné energie a 
změny klimatu, mimo jiné postupným 
ukončováním dotací na fosilní paliva. Bude 
je třeba řešit individuálními přístupy na 
místní, národní nebo unijní úrovni, jakož i 
odhodlaným zapojením do mezinárodních 
snah o to, nalézt řešení potřebná k zajištění 
udržitelného rozvoje v celosvětovém 

92. Udržitelnost životního prostředí je 
klíčem ke snížení chudoby a zajištění 
kvality života a hospodářského růstu. Na
summitu Rio+20 světoví lídři obnovili svůj 
závazek k udržitelnému rozvoji a uznali, že 
zelená ekonomika podporující začlenění je 
důležitým nástrojem pro dosažení 
udržitelného rozvoje a že zdravé životní 
prostředí sehrává zásadní úlohu při 
zajišťování potravin a snižování chudoby.
Vzhledem k tomu, že populace ve stále 
urbanizovanějším světě roste, bude se mezi 
tyto výzvy řadit přijetí nezbytných opatření 
v oblasti vody, oceánů, udržitelné půdy a 
ekosystémů, účinného využívání zdrojů 
(zejména odpadů), udržitelné energie a 
změny klimatu, mimo jiné postupným 
ukončováním dotací na fosilní paliva. Bude 
je třeba řešit individuálními přístupy na 
místní, národní nebo unijní úrovni, jakož i 
odhodlaným zapojením do mezinárodních 
snah o to, nalézt řešení potřebná k zajištění 
udržitelného rozvoje v celosvětovém 
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měřítku. měřítku. Je nutné, aby bylo toto úsilí 
sdíleno na mezinárodní úrovni 
rovnoměrně. Tento program musí být 
výrazným politickým signálem vyslaným 
ostatním zemím světa a musí přispět 
k zavedení mezinárodní správy v oblasti 
životního prostředí, která přesahuje rámec 
finanční solidarity a zajišťuje, aby se třetí 
země v těchto otázkách angažovaly stejně 
jako Unie.

Or. fr

Pozměňovací návrh 67

Návrh rozhodnutí
Příloha – bod 94

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

94. Mnoha prioritních cílů stanovených 
v tomto programu lze plně dosáhnout 
pouze v rámci globálního přístupu a ve 
spolupráci s partnerskými zeměmi. Právě 
proto by se Unie a její členské státy měly 
přesvědčivým, soustředěným, jednotným a 
konzistentním způsobem angažovat v 
příslušných mezinárodních, regionálních a 
dvoustranných procesech. Měly by nadále 
podporovat efektivní rámec založený na 
pravidlech pro globální politiku životního 
prostředí, doplněný o efektivnější, 
strategický přístup, v jehož rámci jsou 
dvoustranný a regionální politický dialog a 
spolupráce přizpůsobeny strategickým 
partnerům Unie, kandidátským a 
sousedním zemím a rozvojovým zemím a 
který se opírá o odpovídající finanční 
prostředky.

94. Mnoha prioritních cílů stanovených 
v tomto programu lze plně dosáhnout 
pouze v rámci globálního přístupu a ve 
spolupráci s partnerskými zeměmi a 
zeměmi a územími přidruženými k Unii.
Právě proto by se Unie a její členské státy 
měly přesvědčivým, soustředěným, 
jednotným a konzistentním způsobem 
angažovat v příslušných mezinárodních, 
regionálních a dvoustranných procesech.
Měly by nadále podporovat efektivní 
rámec založený na pravidlech pro globální 
politiku životního prostředí, doplněný o 
efektivnější, strategický přístup, v jehož 
rámci jsou dvoustranný a regionální 
politický dialog a spolupráce přizpůsobeny 
strategickým partnerům Unie, 
kandidátským a sousedním zemím a 
rozvojovým zemím a který se opírá o 
odpovídající finanční prostředky. Musí být 
posílena komunikační politika Unie 
týkající se jejích činností v oblasti 
životního prostředí na světové úrovni.

Or. fr
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Odůvodnění

La lutte contre les problèmes qui se posent au niveau régional et mondial dans le domaine de 
l'environnement doit s'appuyer sur l'ensemble du territoire de l'Union, et en particulier sur les 
régions ultrapériphériques, mais également sur les Pays et Territoires d'Outre-mer associés à 
l'Union, dans la mesure où  ces territoires détiennent plus 70% de la biodiversité européenne.
Ces territoires peuvent servir d'exemple et de relais dans leur région pour la mise en œuvre 
des objectifs prioritaires énoncés dans le présent programme.  La participation des PTOM au 
présent programme se fait dans les conditions établies dans la Décision d'association outre-
mer.

Pozměňovací návrh 68

Návrh rozhodnutí
Příloha – bod 95

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

95. Období, na něž se tento program 
vztahuje, odpovídá klíčovým fázím 
mezinárodní politiky v oblasti klimatu, 
biologické rozmanitosti a chemických 
látek. Aby nedošlo k překročení prahové 
hodnoty 2° C, musí být celosvětové emise 
skleníkových plynů sníženy do roku 2050 
nejméně o 50 % oproti úrovni emisí z roku 
1990. Smluvní strany Rámcové úmluvy 
Organizace spojených národů o změně 
klimatu (UNFCCC) se ovšem zavázaly, že 
z celkového množství emisí požadovaného 
do roku 2020 sníží pouze polovinu.
Nebudou-li v celosvětovém měřítku přijata 
rozhodnější opatření, je nepravděpodobné, 
že změna klimatu bude zmírněna. I ten 
nejoptimističtější scénář předpokládá, že 
státy budou stále více čelit nevyhnutelným 
dopadům změny klimatu v důsledku 
historických emisí skleníkových plynů a že 
si budou muset vytvořit strategii, jak se 
této změně přizpůsobit. Podle Durbanské 
platformy pro posílenou činnost má být do 
roku 2015 sjednána a od roku 2020 
prováděna komplexní a rozsáhlá dohoda 
platná pro všechny. EU bude nadále 
aktivně zapojena jak do tohoto procesu, tak 
do diskusí o tom, jak překlenout rozdíly 
mezi stávajícími závazky rozvinutých a 

95. Období, na něž se tento program 
vztahuje, odpovídá klíčovým fázím 
mezinárodní politiky v oblasti klimatu, 
biologické rozmanitosti a chemických 
látek. Aby nedošlo k překročení prahové 
hodnoty 2° C, musí být celosvětové emise 
skleníkových plynů sníženy do roku 2050 
nejméně o 50 % oproti úrovni emisí z roku 
1990. Smluvní strany Rámcové úmluvy 
Organizace spojených národů o změně 
klimatu (UNFCCC) se ovšem zavázaly, že 
z celkového množství emisí požadovaného 
do roku 2020 sníží pouze polovinu.
Nebudou-li v celosvětovém měřítku přijata 
rozhodnější opatření, je nepravděpodobné, 
že změna klimatu bude zmírněna. I ten 
nejoptimističtější scénář předpokládá, že 
státy budou stále více čelit nevyhnutelným 
dopadům změny klimatu v důsledku 
historických emisí skleníkových plynů a že 
si budou muset vytvořit strategii, jak se 
této změně přizpůsobit. Podle Durbanské 
platformy pro posílenou činnost má být do 
roku 2015 sjednána a od roku 2020 
prováděna komplexní a rozsáhlá dohoda 
platná pro všechny. EU bude nadále 
aktivně zapojena jak do tohoto procesu, tak 
do diskusí o tom, jak překlenout rozdíly 
mezi stávajícími závazky rozvinutých a 
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rozvojových zemí ke snižování emisí, a o 
opatřeních nezbytných k zachování trendu 
snižování emisí, který je s cílem 
nepřekročit hranici 2şC slučitelný. Ke 
snížení emisí skleníkových plynů, a tím 
k boji proti změně klimatu by rovněž měla 
přispět opatření přijatá v návaznosti na 
summit Rio+20. Souběžně s tím by EU 
měla udržovat a nadále posilovat 
partnerství v oblasti změny klimatu se 
strategickými partnery a přijmout další 
opatření k přednostnímu začleňování 
hledisek životního prostředí a klimatu do 
své rozvojové politiky.

rozvojových zemí ke snižování emisí, a o 
opatřeních nezbytných k zachování trendu 
snižování emisí, který je s cílem 
nepřekročit hranici 2şC slučitelný. Ke 
snížení emisí skleníkových plynů, a tím 
k boji proti změně klimatu by rovněž měla 
přispět opatření přijatá v návaznosti na 
summit Rio+20. Souběžně s tím by EU 
měla udržovat a nadále posilovat 
partnerství v oblasti změny klimatu se 
strategickými partnery a přijmout další 
opatření k přednostnímu začleňování 
hledisek životního prostředí a klimatu do 
své vnější politiky, včetně svých 
obchodních politik a rozvojové politiky, a 
to v duchu reciprocity a vzájemného 
prospěchu.

Or. fr

Pozměňovací návrh 69

Návrh rozhodnutí
Příloha – bod 98

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

98. EU by rovněž měla využít svou pozici 
jednoho z největších trhů na světě 
k prosazování politiky a přístupů 
zmírňujících tlak na celosvětovou základnu 
přírodních zdrojů. Toho lze docílit změnou 
modelů spotřeby a výroby a tím, aby 
politika v oblasti obchodu a vnitřního trhu 
podporovala dosažení cílů v oblasti 
životního prostředí a klimatu a vytvářela 
pro další země pobídky k modernizaci a 
prosazování jejich environmentálních 
regulačních rámců a norem. EU bude 
nadále podporovat udržitelný rozvoj 
vyjednáváním a prováděním specifických 
ustanovení ve svých mezinárodních 
obchodních dohodách a měla by zvážit jiné 
možnosti politiky, které sníží dopad 
spotřeby EU na životní prostředí ve třetích 
zemích. Příkladem této možnosti politiky 

98. EU by rovněž měla využít svou pozici 
jednoho z největších trhů na světě 
k prosazování politiky a přístupů 
zmírňujících tlak na celosvětovou základnu 
přírodních zdrojů. Toho lze docílit změnou 
modelů spotřeby a výroby a tím, aby 
politika v oblasti obchodu a vnitřního trhu 
podporovala dosažení cílů v oblasti 
životního prostředí a klimatu a v zájmu 
reciprocity vytvářela pro další země 
pobídky k modernizaci a prosazování jejich 
environmentálních regulačních rámců a 
norem a k boji proti environmentálnímu 
dumpingu. Pro zaručení ekologické 
vyváženosti evropských mechanismů, 
zajištění spravedlivé hospodářské soutěže 
a zamezení únikům uhlíku a 
přemisťování evropských podniků je třeba 
uvažovat o zavedení mechanismu 
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jsou dvoustranná partnerství při 
prosazování práva, správy a obchodu 
v oblasti lesnictví (FLEGT), jež vytvářejí 
rámec pro to, aby se z partnerských zemí 
dostávalo na trh EU pouze legálně 
vytěžené dřevo.

započítávání emisí uhlíku v souladu 
s pravidly s WTO. EU bude nadále 
podporovat udržitelný rozvoj 
vyjednáváním a prováděním specifických 
ustanovení ve svých mezinárodních 
obchodních dohodách a měla by zvážit jiné 
možnosti politiky, které sníží dopad 
spotřeby EU na životní prostředí a 
využívání zdrojů ve třetích zemích.
Příkladem této možnosti politiky jsou 
dvoustranná partnerství při prosazování 
práva, správy a obchodu v oblasti lesnictví 
(FLEGT), jež vytvářejí rámec pro to, aby 
se z partnerských zemí dostávalo na trh EU 
pouze legálně vytěžené dřevo. Obecně 
bude Unie usilovat o zlepšení hledisek 
souvisejících s povinností náležité péče 
napříč celým souborem dodavatelských 
řetězců.

Or. fr

Odůvodnění

Případy narušení hospodářské soutěže a rizika environmentálního dumpingu jsou stále 
častější a poškozují podniky a pracovníky, kteří působí v Evropské unii a musí dodržovat 
přísnější normy. Mechanismus započítávání emisí uhlíku by umožnil bojovat proti rizikům 
přenosu emisí CO2 do třetích zemí.

Pozměňovací návrh 70

Návrh rozhodnutí
Příloha – bod 100 – podbod 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) pracovat na efektivnější struktuře OSN 
pro udržitelný rozvoj posílením programu 
UNEP v souladu s výsledky summitu 
Rio+20, a zároveň nadále usilovat o 
povýšení programu UNEP na agenturu 
OSN a podporovat probíhající snahy o 
větší součinnost mezi mnohostrannými 
dohodami o životním prostředí;

b) pracovat na efektivnější struktuře OSN 
pro udržitelný rozvoj posílením programu 
UNEP na základě výsledků summitu 
Rio+20 a usilovat o všeobecné přistoupení 
všech členských států OSN k Řídící radě 
UNEP, přičemž je třeba posílit její 
finanční zdroje, kapacity a regionální 
pobočky, a zároveň nadále usilovat o 
povýšení programu UNEP na agenturu 
OSN a podporovat probíhající snahy o 
větší součinnost mezi mnohostrannými 
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dohodami o životním prostředí;

Or. fr

Pozměňovací návrh 71

Návrh rozhodnutí
Příloha – bod 100 – podbod 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) strategičtěji jednat s partnerskými 
zeměmi. Součástí toho by mělo být 
soustředění spolupráce: 1) se strategickými 
partnery na podporu osvědčených postupů 
v domácí politice a právních předpisech 
v oblasti životního prostředí a na jejich 
sbližování při mnohostranných jednáních o 
životním prostředí; 2) se zeměmi, na něž se 
vztahuje evropská politika sousedství, na 
postupné sbližování s hlavní politikou a 
právními předpisy EU v oblasti životního 
prostředí a klimatu a na posilování 
spolupráce při řešení regionálních 
problémů v oblasti životního prostředí a 
klimatu; 3) s rozvojovými zeměmi na 
podpoře jejich úsilí o ochranu životního 
prostředí, boj proti změně klimatu a 
zmírňování následků přírodních katastrof a 
na provádění mezinárodních závazků v 
oblasti životního prostředí, a přispět tak 
k omezování chudoby a udržitelnému 
rozvoji;

d) strategičtěji jednat s partnerskými 
zeměmi. Součástí toho by mělo být 
soustředění spolupráce: i) se strategickými 
partnery na podporu osvědčených postupů 
v domácí politice a právních předpisech 
v oblasti životního prostředí a na jejich 
sbližování při mnohostranných jednáních o 
životním prostředí; ii) se zeměmi, na něž se 
vztahuje evropská politika sousedství, na 
postupné sbližování s hlavní politikou a 
právními předpisy EU v oblasti životního 
prostředí a klimatu a na posilování 
spolupráce, sdílení informací a kapacit při 
řešení regionálních problémů v oblasti 
životního prostředí a klimatu; iii) s 
rozvojovými zeměmi na podpoře jejich 
úsilí o ochranu životního prostředí, boj 
proti změně klimatu a zmírňování následků 
přírodních katastrof a na provádění 
mezinárodních závazků v oblasti životního 
prostředí, a přispět tak k omezování 
chudoby a udržitelnému rozvoji; iv) na 
zavedení desetiletého rámce programů v 
oblasti udržitelné spotřeby a výroby, který 
byl přijat na summitu Rio+20;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 72

Návrh rozhodnutí
Příloha – bod 100 – podbod 2 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) zapojit se jednotněji, aktivněji a účinněji 
do mnohostranných procesů v oblasti 
životního prostředí, včetně úmluvy 
UNFCCC, CBD a úmluvy o chemických 
látkách, jakož i do dalších příslušných fór, 
např. Mezinárodní organizace pro civilní 
letectví a Mezinárodní námořní organizace, 
s cílem zajistit splnění závazků pro rok 
2020 na úrovni EU i na úrovni celosvětové 
a dohodnout se na mezinárodních 
opatřeních, která je třeba přijmout po roce 
2020;

e) zapojit se jednotněji, aktivněji a účinněji 
do mnohostranných procesů v oblasti 
životního prostředí, včetně úmluvy 
UNFCCC, CBD, různých mezivládních 
dohod týkajících se volně žijících 
živočichů a jejich přírodních stanovišť, 
přijatých na světové úrovni, a úmluvy o 
chemických látkách, jakož i do dalších 
příslušných fór, např. Mezinárodní 
organizace pro civilní letectví a 
Mezinárodní námořní organizace, s cílem
zajistit splnění závazků pro rok 2020 na 
úrovni EU i na úrovni celosvětové a 
dohodnout se na mezinárodních opatřeních, 
která je třeba přijmout po roce 2020;

Or. fr

Pozměňovací návrh 73

Návrh rozhodnutí
Příloha – bod 100 – podbod 2 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ga) přijmout obchodní strategii založenou 
na reciprocitě v oblasti environmentálních 
norem a týkající se jak mnohostranných 
vztahů (WTO), tak dvoustranných vztahů 
v rámci dohod o volném obchodu 
uzavřených s různými třetími zeměmi, 
přičemž je nezbytné respektovat jejich 
úroveň rozvoje;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 74

Návrh rozhodnutí
Příloha – bod 100 – podbod 2 – písm. g b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

gb) zajistit aktivní účast občanů a 
organizací občanské společnosti 
usilujících o udržitelný rozvoj na světové 
úrovni v souladu s deklarací přijatou na 
summitu Rio+20, zdokonalit správu 
v oblasti životního prostředí a zároveň 
upřednostňovat rozvoj regionálních a 
vnitrostátních iniciativ;
_______________
1 V souladu s odst. 88 písm. h) deklarace 
přijaté na summitu Rio+20.

Or. fr

Pozměňovací návrh 75

Návrh rozhodnutí
Příloha – bod 102

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

102. Mezi ukazatele používané ke 
sledování pokroku dosaženého při plnění 
prioritních cílů patří ukazatele, jež agentura 
EEA používá ke sledování stavu životního 
prostředí, a ukazatele ke sledování stavu 
provádění stávajících cílů a právních 
předpisů v oblasti životního prostředí a 
klimatu, včetně cílů v oblasti klimatu a 
energetiky, biologické rozmanitosti a 
účinného využívání zdrojů. Další ukazatele 
k měření celkového pokroku dosaženého 
při přechodu na evropské hospodářství a 
společnost účinně využívající zdroje a jeho 
příspěvku k prosperitě a dobrým životním 
podmínkám budou vypracovány ve 
spolupráci se zúčastněnými stranami 
v rámci plánu pro Evropu účinněji 

102. Mezi ukazatele používané ke 
sledování pokroku dosaženého při plnění 
prioritních cílů patří ukazatele, jež agentura 
EEA používá ke sledování stavu životního 
prostředí, a ukazatele ke sledování stavu 
provádění stávajících cílů a právních 
předpisů v oblasti životního prostředí a 
klimatu, včetně cílů v oblasti klimatu a 
energetiky, biologické rozmanitosti a 
účinného využívání zdrojů. Pokud jde o 
produkci a zpracování odpadů, je třeba v 
rámci stávající evropské právní úpravy 
v oblasti statistiky rozšířit znalosti o 
údajích a posílit harmonizaci takových 
údajů. Další ukazatele k měření celkového 
pokroku dosaženého při přechodu na 
evropské hospodářství a společnost účinně 
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využívající zdroje. využívající zdroje a jeho příspěvku k 
prosperitě a dobrým životním podmínkám 
budou vypracovány ve spolupráci se 
zúčastněnými stranami v rámci plánu pro 
Evropu účinněji využívající zdroje a ve 
společném rámci provádění strategie 
v oblasti biologické rozmanitosti do roku 
2020.

Or. fr



PE506.123v01-00 54/56 PR\928464CS.doc

CS

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Předchozí evropský akční program pro životní prostředí skončil v červenci 2012. Je tedy 
načase dohodnout se na novém obecném rámci, který potrvá do roku 2020, a navrhnout 
ambiciózní a realistickou vizi pro období do roku 2050, přičemž je nezbytné zachovat 
dynamiku, jež byla tomuto procesu dána na summitu Rio+20.

Samotný název programu „Spokojený život v mezích naší planety“ odkazuje na filosofickou 
úvahu nad vztahem člověka a přírody a nad nutností uvést za pomoci udržitelného rozvoje do 
souladu hospodářskou činnost a ochranu životního prostředí. Je tedy potřeba překonat slepou 
touhu žít a dát přednost etice odpovědnosti, což je stručně vyjádřeno v přísloví, podle něhož 
„nedědíme Zemi po našich předcích, nýbrž si ji půjčujeme od našich dětí“.

Všechny významné body již byly zahrnuty ve Světové chartě přírody z roku 1982, je však 
nutné uvést, že i o 30 let později zde přetrvávají velké problémy související s tlakem 
vyvíjeným na přírodní zdroje, poškozením ekosystémů, spotřebou energie, znečištěním, 
odpady, zdravotními riziky a také změnou klimatu. Zároveň však vzniká zásadní problém 
týkající se zachování nebo zlepšení životních podmínek evropských občanů a ostatních 
obyvatel ve světě. Jak je tedy možné chránit planetu a zároveň vytvářet bohatství?

V této době hospodářské krize a úsporných opatření by mohlo být zdůrazňování politiky 
životního prostředí obzvlášť obtížné, neboť se může jevit jako druhotná priorita či dokonce 
jako překážka a handicap bránící v hospodářském růstu a zaměstnanosti. Taková představa je 
ovšem krátkozraká a zároveň rozporuplná. Je rozumnější účinně zkombinovat otázky 
životního prostředí a obavy spojené s hospodářstvím a průmyslem a současně shromáždit 
všechny dotčené aktéry v rámci novátorského přístupu, který vede k pokroku.

Opatření činěná ve prospěch životního prostředí jsou velmi nákladná – náklady na nečinnost 
v této oblasti by však byly rovněž vysoké – ale rovněž mají přínosy, které nejsou v současném 
období zanedbatelné ani z hlediska veřejných financí, ani z hlediska soukromých investorů.
Ochrana životního prostředí proto již nemusí být proměnnou veličinou, nýbrž musí být už od 
počátku součástí různých odvětvových politik.

Předloží-li sedmý akční program pro životní prostředí souhrnný návrh, může sloužit jako 
zásadní environmentální manifest Evropské unie vůči jejím občanům a ostatnímu světu a 
současně také jako zakládající akt „zeleného nového údělu“ do roku 2020, nositel 
„zelenějšího“ růstu a tvůrce pracovních míst.

Myšlenka zeleného růstu, jak je prosazována v deklaraci OECD z roku 2009, se nevyznačuje 
žádnou konkrétní politickou orientací a může být předmětem široké shody. Je založena na 
omezenějším respektive lepším hospodaření s energií a surovinami, kdy dochází k inteligentní 
výrobě a spotřebě a nedochází k plýtvání, jsou kontrolovány případy vypouštění emisí a 
odpady, přičemž jsou omezovány tlaky na životní prostředí. Není synonymem poklesu, právě 
naopak klade důraz na účinné využívání zdrojů, inovace a konkurenceschopnost podniků.

Podle sedmého akčního programu pro životní prostředí musí být na dosažení tohoto zeleného 
růstu vynaloženo značné úsilí. Toto úsilí musí být chápáno. Neustálý vývoj a narůstající 
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složitost evropských právních předpisů v oblasti životního prostředí a spletitost norem ve 
smyslu jejich vzájemného překrývání totiž způsobují právní nestabilitu, potíže a porozuměním 
a obavy u podniků, orgánů veřejné správy na všech úrovních a jednotlivců. To způsobuje 
rovněž značné rozdíly jak mezi členskými státy, tak uvnitř těchto států, administrativní zátěž a 
rozpory ve výkladu a judikatuře. K tomu se v některých případech přidává nedostatečná 
politická vůle, jsou-li závazky přijaty na evropské a mezinárodní úrovni.

Životní prostředí tak bylo v roce 2011 oblastí, v níž bylo v EU zjištěno nejvíce případů 
porušování práva Společenství (299 případů), což představuje 17 % všech případů porušování 
práva, a v této oblasti bylo zahájeno 114 nových řízení o nesplnění povinnosti. Jedná se o 
porušování, která jsou nákladná jak z hlediska financí, tak z hlediska lidských zdrojů.

Aby byly evropské právní předpisy v oblasti životního prostředí lépe akceptovány a lépe 
uplatňovány, musí se opírat o pevnou základnu vědeckých poznatků, usilovat o větší 
ucelenost a jednoduchost, ale rovněž musí být v souladu se zásadami inteligentní regulace a 
vycházet z posouzení dopadů, hodnocení stávajících politik („kontrola účelnosti“) a posouzení 
dopadů na konkurenceschopnost.

Navíc je nutné rozhodně posílit kontrolu provádění těchto právních předpisů v celé EU a 
upevnit vnitrostátní systémy inspekcí v oblasti životního prostředí, ve větší míře angažovat 
místní a regionální orgány a pro případ potřeby stanovit podporu ze strany Společenství.
Stejně tak se musí zlepšit využívání a účinnost evropských finančních prostředků v oblasti 
životního prostředí, a to s cílem zaručit konkrétní výsledky.

Krom toho by bylo vhodné věnovat větší pozornost sdělování informací o unijní politice 
životního prostředí. Je nutné zintenzívnit pedagogickou činnost zaměřenou na orgány veřejné 
správy na všech úrovních, podnikatele, investory a také občany, aby dokázali lépe chápat a 
předvídat rozhodnutí EU týkající se životního prostředí. Provádění evropských právních 
předpisů se tak může jedině zlepšit. Tím bude navíc posílen pocit odpovědnosti, protože 
Evropané budou pyšní na to, že chrání přírodní bohatství a zlepšují stav životního prostředí na 
svém kontinentu a ve světě.
Sedmý akční program pro životní prostředí by také měl vyslat silný politický signál ostatním 
zemím světa a přispět k zavedení mezinárodní správy v oblasti životního prostředí, která 
přesahuje rámec finanční solidarity. EU musí dosáhnout toho, aby se třetí země po jejím 
vzoru angažovaly v oblasti životního prostředí a klimatu.

EU nemůže být v úsilí, které vynakládá na mezinárodní úrovni, osamocena a musí mít 
možnost spolehnout se na důvěryhodné partnery. Její diplomacie v oblasti životního prostředí 
se tedy musí vyhnout naivnímu přístupu v obchodních otázkách a zároveň dodržovat zásady 
WTO. EU proto musí lépe vymezit podmínky přístupu na svůj trh a otevřít trh jedině tehdy, 
pokud třetí země chrání životní prostředí a omezují emise skleníkových plynů, a pokud 
evropské podniky nejsou znevýhodňovány nekalou hospodářskou soutěží. V důsledku toho 
EU musí zvýšit úsilí vyvíjené na boj proti environmentálnímu dumpingu a únikům uhlíku.
Evropští podnikatelé by nepovažovali za správné, kdyby se EU spokojila s jednostrannými 
závazky. Odrazovalo by je to od provozování jejich činností na území Unie.

Na závěr je třeba uvést, že ochrana životního prostředí je otázkou odpovědnosti EU, třetích 
zemí, ale také a především jednotlivců. Sedmý akční program pro životní prostředí musí 
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z evropských občanů učinit ústřední aktéry dané problematiky. Musí je vzdělávat, informovat, 
školit, posilovat jejich každodenní angažovanost, podporovat jejich občanské aktivity, ale také 
jejich přístup ke spravedlnosti v záležitostech životního prostředí – to jsou cíle, o něž musí 
nový evropský program rovněž usilovat. Rok 2013 je „Evropským rokem občanství“, není to 
tedy ideální příležitost pro rozvíjení ohleduplnosti vůči životnímu prostředí v Unii?


