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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

V prosinci 2019 představila Evropská komise Zelenou dohodu pro Evropu, která je v podstatě 
plánem EU na dosažení udržitelnosti našeho hospodářství a zároveň dosažení klimatické 
neutrality do roku 2050. V jejím rámci již byla zveřejněna řada strategií, včetně strategie „od 
zemědělce ke spotřebiteli“ a strategie pro biologickou rozmanitost, a chystají se další. Rovněž 
se plánuje nebo aktuálně připravuje několik legislativních iniciativ a přezkumů s cílem 
realizovat cíle stanovené v Zelené dohodě pro Evropu. 

Zelená dohoda pro Evropu představuje změnu paradigmatu, pokud jde o tvorbu politik, neboť 
jejím cílem je propojit všechny činnosti Unie s cílem dosáhnout klimatické neutrality a 
udržitelného rozvoje a zároveň přeměnit naše lineární hospodářství na oběhové. Jedním z 
důsledků tohoto nového kontextu je odlišná povaha 8. akčního programu pro životní prostředí 
(8. EAP) ve srovnání s předchozím programem, který obsahuje seznamy cílů a opatření. 
Osmý akční program pro životní prostředí namísto toho zajistí odpovědnost za plnění cílů 
Zelené dohody pro Evropu, jakož i cílů udržitelného rozvoje, a bude jejich ústředním 
nástrojem pro monitorování. Bude také klíčovým nástrojem spolurozhodování a 
dlouhodobým nástrojem pro plánování politiky v oblasti životního prostředí a klimatu do roku 
2030, s vizí do roku 2050 „žít spokojeně v mezích možností naší planety“.

V zájmu řešení zhoršování životního prostředí a dosažení dlouhodobého cíle EU žít v mezích 
možností naší planety by se měl 8. akční program pro životní prostředí zaměřit na přechod na 
udržitelnou ekonomiku blahobytu, jejímž základem budou cíle udržitelného rozvoje do roku 
2030. V ekonomice blahobytu se má za to, že veřejné zájmy by měly určovat ekonomiku, 
nikoli naopak. Stanoví se priority, které jsou skutečně důležité: dobré životní podmínky všech 
občanů, které kombinují prosperitu a sociální pokrok v mezích možností planety a chrání 
zdroje planety pro budoucí generace a jiné druhy. Přechod na ekonomiku blahobytu vyžaduje 
přístup založený na správě a řízení, který staví lidi a jejich dobré životní podmínky do středu 
politiky a rozhodování.

Tematické prioritní cíle stanovené Komisí musí být konkrétní, měřitelné a sladěné se závazky 
Zelené dohody pro Evropu, ale neměly by se omezovat pouze na ně. V případě potřeby by 
měly poskytnout cestu k postupnému zintenzivnění činností a opatření EU v oblasti životního 
prostředí. Tyto prioritní cíle by měly rovněž zahrnovat konkrétní příspěvky z konkrétních 
oblastí politiky, jako je obnova přírody, obchod, zemědělství a půda, řízení rybolovu, 
obhospodařování lesů a oběhové hospodářství. To vyžaduje, aby se prokázalo, že všechny 
stávající právní předpisy a nové iniciativy jsou v souladu s prioritními cíli 8. akčního 
programu pro životní prostředí, se zásadou předběžné opatrnosti a se zásadou „znečišťovatel 
platí“, aktivně přispívají k dosažení cílů udržitelného rozvoje a zohledňují náklady vyplývající 
z nečinnosti. V rámci procesu zlepšování právní úpravy je nutná zásada „zelenou udržitelnost 
v první řadě“.

8. akční program pro životní prostředí musí zajistit, aby monitorování „systémové 
transformace“ bylo prioritou a aby zahrnovalo povinnost identifikovat případy uzamčení 
(„lock-in“) systému, které brání pokroku v plnění cílů Zelené dohody pro Evropu, a reagovat 
na ně, jakož i povinnost identifikovat řešení a zajistit, aby přispívala k utváření politiky. 
Pokud jde o zemědělskou politiku, znamená to zejména cíl spočívající v přechodu na 
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holistický přístup k potravinářskému systému. Nedostatečný pokrok nebo monitorování by 
mělo vést k přijetí nových nebo k reformě stávajících právních předpisů, jakož i k vytváření 
finančních pobídek a sankcí na základě zásady „znečišťovatel platí“. Nedostatečný pokrok 
nebo regrese by rovněž měly vést ke změnám správy a řízení, aby byla zaručena soudržnost a 
provádění politik. 

Politiky Unie v oblasti životního prostředí musí být založeny na vědeckých poznatcích. Je 
proto zásadní investovat do budování vědecké znalostní základny o mezích možností planety, 
jakož i do toho, jak určit a měřit účinky zpětné vazby, bodů zvratu, nesoudržnosti politik a 
efektů uzamčení. Bez toho budou tvrzení, že politiky umožňují život v mezích možností naší 
planety, i nadále nepodložená. V rámci přezkumu v polovině období se posoudí pokrok při 
plnění prioritních cílů a začlení se další znalosti v této oblasti do rámce programu pro 
sledování, které přispějí k vypracování Zelené dohody II. 

Úspěšné dosažení cílů Zelené dohody pro Evropu je v zájmu všech orgánů EU, a proto by 
všechny měly být součástí správy a řízení 8. akčního programu pro životní prostředí a 
pravidelně projednávat pokrok a překážky bránící pokroku při jeho provádění a případně 
společně určovat další opatření. Tento akční program, má-li zůstat věrný svému názvu, 
nemůže být pouze monitorovacím mechanismem poskytujícím informace, ale spíše nástrojem 
zaměřeným na budoucnost, který rovněž identifikuje řešení a urychlí změnu.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a 
bezpečnost potravin jako příslušný výbor, aby zohlednil následující pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Hodnocení 7. akčního programu 
pro životní prostředí24 ze strany Komise 
dospělo k závěru, že jeho vize pro rok 2050 
a prioritní cíle jsou stále platné; že pomohl 
stanovit předvídatelnější, rychlejší a lépe 
koordinovaná opatření v oblasti 
environmentální politiky; a že jeho 
struktura a podpůrný rámec pomohly 
vytvořit synergie, čímž učinily politiku v 
oblasti životního prostředí účinnější a 
efektivnější. Hodnocení došlo kromě toho 
k závěru, že 7. akční program pro životní 
prostředí předvídal agendu OSN pro 
udržitelný rozvoj 2030 tím, že zdůrazňoval, 

(3) Hodnocení 7. akčního programu 
pro životní prostředí24 ze strany Komise 
dospělo k závěru, že jeho vize pro rok 2050 
a prioritní cíle jsou stále platné; že pomohl 
stanovit předvídatelnější, rychlejší a lépe 
koordinovaná opatření v oblasti 
environmentální politiky; a že jeho 
struktura a podpůrný rámec pomohly 
vytvořit synergie, čímž učinily politiku v 
oblasti životního prostředí účinnější a 
efektivnější. Hodnocení došlo kromě toho 
k závěru, že 7. akční program pro životní 
prostředí předvídal agendu OSN pro 
udržitelný rozvoj 2030 tím, že zdůrazňoval, 



AD\1233219CS.docx 5/37 PE663.278v03-00

CS

že hospodářský růst a sociální blahobyt 
závisí na zdravém základu přírodních 
zdrojů, a usnadňoval plnění cílů 
udržitelného rozvoje. Umožnil také Unii 
vystupovat na mezinárodní scéně v oblasti 
klimatu a životního prostředí jednotně. Ve 
svém hodnocení 7. akčního programu pro 
životní prostředí Komise rovněž dospěla 
k závěru, že pokrok související s ochranou 
přírody, zdravím a integrací politik nebyl 
dostatečný.

že hospodářský růst a sociální blahobyt 
závisí na zdravém základu přírodních 
zdrojů, a usnadňoval plnění cílů 
udržitelného rozvoje (SDGs). Umožnil také 
Unii vystupovat na mezinárodní scéně 
v oblasti klimatu a životního prostředí 
jednotně. Přes pokroky dosažené téměř ve 
všech 17 cílech udržitelného rozvoje na 
základě údajů za uplynulých pět let, 
Komise ve svém hodnocení 7. akčního 
programu pro životní prostředí24 shledala 
nedostatečný pokrok v ochraně přírody, 
zdraví a integraci politik a zdůraznila, že 
je třeba dalšího úsilí pro splnění cílů 
energetické účinnosti a cíle zastavit do 
roku 2020 ztrátu biologické účinnosti a 
obnovit potenciál ekosystémů.

__________________ __________________
24 COM(2019) 233 final. 24 COM(2019)0233.

Pozměňovací návrh 2

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Evropská komise reagovala na 
výzvy určené v této zprávě přijetím Zelené 
dohody pro Evropu25: nové strategie růstu 
pro souběžnou ekologickou a digitální 
transformaci, jejímž cílem je přeměnit Unii 
na spravedlivou a prosperující společnost 
s konkurenceschopným, klimaticky 
neutrálním hospodářstvím efektivně 
využívajícím zdroje. Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU)26 zakotvuje 
v právních předpisech záměr Unie 
dosáhnout do roku 2050 neutrální bilance 
emisí skleníkových plynů.

(5) Evropská komise reagovala na 
výzvy určené v této zprávě přijetím Zelené 
dohody pro Evropu25, na niž se odkazuje 
jako na novou strategii růstu pro 
souběžnou ekologickou a digitální 
transformaci, jejímž cílem je přeměnit Unii 
na spravedlivou a prosperující společnost s 
konkurenceschopným, klimaticky 
neutrálním hospodářstvím efektivně 
využívajícím zdroje, zajistit ochranu a 
zachování přírodních zdrojů v Unii a 
chránit zdraví a dobré životní podmínky 
současných i budoucích generací před 
environmentálními riziky a souvisejícími 
dopady. Komise přijala rovněž řadu 
nových strategických iniciativ, jako je 
nový akční plán pro oběhové hospodářství 
pro čistou a konkurenceschopnou 
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Evropu, strategie v oblasti biologické 
rozmanitosti do roku 2030 a strategie „od 
zemědělce ke spotřebiteli“. Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady26 (EU) 
zakotvuje v právních předpisech záměr 
Unie dosáhnout do roku 2050 neutrální 
bilance emisí skleníkových plynů a 
pracovní program Komise na rok 2021 
dále zavádí příslušné iniciativy týkající se 
ochrany a obnovy přírodního kapitálu 
Unie.

__________________ __________________
25 COM(2019) 640 final. 25 COM(2019)0640.
26 COM(2020) 80 final. 26 COM(2020)0080.

Pozměňovací návrh 3

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Zelená dohoda pro Evropu je 
základem plánu oživení Next Generation 
EU, jenž podporuje investice do klíčových 
zelených odvětví potřebných k vybudování 
odolnosti a vytváření růstu a pracovních 
míst v rámci spravedlivé a inkluzivní 
společnosti. Facilita na podporu oživení 
a odolnosti, která bude pohánět 
hospodářské oživení Unie po koronavirové 
krizi spolu s unijním rozpočtem na období 
2021–-2027, je také založena na prioritních 
cílech stanovených v Zelené dohodě pro 
Evropu. Kromě toho by všechny iniciativy 
v rámci plánu oživení Next Generation EU 
měly respektovat motto Zelené dohody pro 
Evropu „neškodit“.

(6) Zelená dohoda pro Evropu je 
základem plánu oživení Next Generation 
EU, jenž podporuje investice do klíčových 
udržitelných činností potřebných k 
vybudování odolnosti a vytváření růstu a 
pracovních míst v rámci spravedlivé a 
inkluzivní společnosti. Nástroj pro oživení 
a odolnost, který bude pohánět 
hospodářské oživení Unie po koronavirové 
krizi spolu s unijním rozpočtem na období 
2021–2027, je také založen na prioritních 
cílech stanovených v Zelené dohodě pro 
Evropu. Kromě toho by všechny iniciativy 
v rámci plánu oživení Next Generation EU 
měly respektovat motto Zelené dohody pro 
Evropu „neškodit“.

Pozměňovací návrh 4

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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(7) Akční programy pro životní 
prostředí jsou od počátku 70. let 20. století 
vodítkem k rozvoji politiky EU v oblasti 
životního prostředí. Platnost 7. akčního 
programu pro životní prostředí končí dne 
31. prosince 2020 a čl. 4 odst. 3 programu 
požaduje, aby Komise, bude-li to vhodné, 
včas předložila návrh 8. akčního programu 
pro životní prostředí, aby se tak zamezilo 
proluce mezi 7. a 8. akčním programem. 
Zelená dohoda pro Evropu oznámila přijetí 
nového akčního programu pro životní 
prostředí.

(7) Akční programy pro životní 
prostředí jsou od počátku 70. let 20. století 
úspěšným vodítkem k rozvoji politiky EU 
v oblasti životního prostředí. Platnost 
7. akčního programu pro životní prostředí 
skončila dne 31. prosince 2020 a čl. 4 
odst. 3 programu požaduje, aby Komise, 
bude-li to vhodné, včas předložila návrh 
8. akčního programu pro životní prostředí, 
aby se zamezilo proluce mezi 7. a 8.akčním 
programem. Zelená dohoda pro Evropu 
oznámila přijetí nového akčního programu 
pro životní prostředí.

Pozměňovací návrh 5

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) 8. akční program pro životní 
prostředí by měl od roku 2050 podporovat 
cíle opatření pro oblast životního prostředí 
a klimatu Zelené dohody pro Evropu 
v souladu s dlouhodobým cílem „žít 
spokojeně v mezích možností naší 
planety“, což je již stanoveno v 7. akčním 
programu pro životní prostředí. To by 
mělo přispět k dosažení agendy OSN pro 
udržitelný rozvoj 2030 a jejích cílů 
udržitelného rozvoje.

(8) 8. akční program pro životní 
prostředí by měl podporovat cíle pro oblast 
životního prostředí a klimatu Zelené 
dohody pro Evropu v souladu 
s dlouhodobým cílem nejpozději do roku 
2050 „žít spokojeně v mezích možností 
naší planety“. To by mělo být rovněž plně v 
souladu s prosazováním provádění a 
naplňování agendy OSN pro udržitelný 
rozvoj 2030 a jejích cílů udržitelného 
rozvoje, přičemž je třeba zajistit, aby nikdo 
nebyl opomenut, a zajistit potravinové 
zabezpečení. 8. akční program pro životní 
prostředí by měl rovněž přispět k 
provádění nového celosvětového rámce 
pro biologickou rozmanitost, jak bylo 
dohodnuto na 15. konferenci smluvních 
stran Úmluvy o biologické rozmanitosti v 
čínském Kunmingu, a závazků přijatých 
na 26. konferenci smluvních stran o 
změně klimatu v Glasgow,

Pozměňovací návrh 6

Návrh rozhodnutí
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Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) 8. akční program pro životní 
prostředí by měl urychlit přechod 
k regenerativnímu hospodářství, které vrací 
planetě víc, než si bere. Model 
regenerativního růstu uznává, že dobré 
životní podmínky a prosperita naší 
společnosti závisí na stabilním klimatu, 
zdravém životním prostředí 
a prosperujících ekosystémech, které 
poskytují bezpečný operační prostor pro 
naše hospodářství. Jak světová populace 
a poptávka po přírodních zdrojích neustále 
roste, ekonomická aktivita by se měla 
vyvíjet takovým způsobem, který neškodí, 
ale naopak zvrátí změnu klimatu 
a zhoršování životního prostředí, 
minimalizuje znečištění a má za následek 
zachování a obohacení přírodního 
kapitálu, a proto zajišťuje hojnost 
obnovitelných i neobnovitelných zdrojů. 
Regenerativní hospodářství 
prostřednictvím neustálých inovací, 
adaptace na nové výzvy a spoluvytváření 
posiluje odolnost a chrání dobré životní 
podmínky současné i budoucích generací.

(9) 8. akční program pro životní 
prostředí by měl urychlit přechod na čisté 
a oběhové hospodářství založené na 
biologických zdrojích, které bude účinně 
využívat zdroje a bude prosperovat, a to 
spravedlivým a inkluzivním způsobem, a 
zároveň chránit, zachovávat a obnovovat 
biologické zdroje a posilovat přírodní 
zdroje Unie, jakož i chránit zdraví a dobré 
životní podmínky občanů před riziky a 
dopady souvisejícími s životním 
prostředím. Osmý akční program pro 
životní prostředí by tak měl přispět 
k regenerativnímu hospodářství blahobytu, 
které vrací planetě víc, než si bere, což 
povede ke zlepšení stavu přírody, 
fungování ekosystémů na pevnině a na 
moři a k závazkům v oblasti udržitelného 
řízení a k investicím do obnovy, aby příští 
generace mohly zdědit svět v lepším stavu. 
Regenerativní a udržitelná ekonomika 
blahobytu, vedená veřejnými zájmy, by 
měla uznávat, že dobré životní podmínky 
a prosperita naší společnosti závisí na 
stabilním klimatu, zdravém životním 
prostředí a prosperujících ekosystémech, 
které poskytují bezpečný operační prostor 
pro naše hospodářství v mezích možností 
naší planety. Jak světová populace a 
poptávka po přírodních zdrojích v 
lineárních ekonomikách neustále roste, 
ekonomická aktivita by se měla vyvíjet 
takovým způsobem, který neškodí, ale 
naopak zvrátí změnu klimatu a zhoršování 
životního prostředí, odstraňuje znečištění a 
má za následek zachování a obohacení 
přírodních zdrojů a biologické 
rozmanitosti, a proto zajišťuje hojnost 
obnovitelných i neobnovitelných zdrojů a 
jejich oběhového využívání, a tím 
umožňuje zachovat naše životní prostředí, 
půdu a zemědělství. Regenerativní a 
udržitelná ekonomika blahobytu 
prostřednictvím neustálých 
vědeckotechnických a sociálních inovací, 
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adaptace na nové výzvy a spoluvytváření 
posiluje odolnost, zlepšuje stav přírody, 
kterou zanecháme příštím generacím, 
a chrání dobré životní podmínky současné 
i budoucích generací.

Pozměňovací návrh 7

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) 8. akční program pro životní 
prostředí by měl stanovit tematické 
prioritní cíle v oblastech neutrální bilance 
emisí skleníkových plynů, přizpůsobování 
se změně klimatu, ochrany a obnovy 
biologické rozmanitosti, oběhového 
hospodářství, cíle nulového znečištění 
a snižování tlaků na životní prostředí 
z výroby a spotřeby. Dále by měl určit 
základní podmínky pro dosažení 
dlouhodobých a tematických prioritních 
cílů pro všechny zúčastněné aktéry.

(10) 8. akční program pro životní 
prostředí by měl stanovit tematické 
prioritní cíle v oblastech neutrální bilance 
emisí skleníkových plynů, přizpůsobování 
se změně klimatu, ochrany, zachování 
a obnovy biologické rozmanitosti a půdy, 
oběhového hospodářství, cíle nulového 
znečištění a snižování tlaků na životní 
prostředí z výroby a spotřeby. Dále by měl 
určit opatření a základní podmínky pro 
dosažení dlouhodobých a tematických 
prioritních cílů pro všechny zúčastněné 
aktéry, jakož i stanovit opatření nezbytná 
ke splnění těchto podmínek, se 
zohledněním úspěchů Unie v uplynulých 
desetiletích.

Pozměňovací návrh 8

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Jelikož je environmentální politika 
vysoce decentralizovaná, opatření 
k dosažení prioritních cílů 8. akčního 
programu pro životní prostředí by měla být 
přijímána na různých úrovních správy, 
tj. na evropské, vnitrostátní, regionální 

(11) Jelikož je environmentální politika 
vysoce decentralizovaná, opatření k 
dosažení prioritních cílů 8. akčního 
programu pro životní prostředí by měla být 
přijímána na různých úrovních správy, tj. 
na evropské, vnitrostátní, regionální a 
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a místní úrovni, s přístupem 
k víceúrovňové správě založené na 
spolupráci. Integrovaný přístup k rozvoji a 
provádění politiky by měl být posílen 
s cílem maximalizovat součinnost mezi 
hospodářskými, environmentálními 
a sociálními cíli a zároveň by měl věnovat 
velkou pozornost potenciálním 
kompromisům a potřebám ohrožených 
skupin. Aby byl zajištěn úspěch 8. akčního 
programu pro životní prostředí a bylo 
dosaženo jeho prioritních cílů, je navíc 
důležité do něj transparentním způsobem 
zapojit nestátní subjekty.

místní úrovni, se soudržným přístupem k 
víceúrovňové správě založeným na 
spolupráci a respektujícím pravomoci 
zakotvené ve SFEU. Provádění, 
prosazování a odpovědnost mají zásadní 
význam na všech úrovních. Integrovaný 
přístup k rozvoji a provádění politiky by 
měl být posílen s cílem maximalizovat 
součinnost mezi hospodářskými, 
environmentálními a sociálními cíli a 
zároveň by měl systematicky 
vyhodnocovat potenciální kompromisy, 
potřeby ohrožených skupin a potenciální 
dopady politik a opatření na rovnost žen a 
mužů. Aby byl zajištěn úspěch 8. akčního 
programu pro životní prostředí, je navíc 
důležité do něj transparentním a setrvalým 
způsobem zapojit místní a regionální 
subjekty státní správy i nestátní subjekty, 
včetně primárních výrobců, a širší 
veřejnost. Pro provádění praktických a 
účinných řešení v rámci úsilí o ochranu 
klimatu bude rovněž zásadně důležité 
zapojit všechny hospodářské subjekty a 
výrobce1a.

__________________

C-57/16 P, ClientEarth v. Komise, 
ECLI:EU:C:2018:660.

Pozměňovací návrh 9

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11a) Program OSN pro životní prostředí 
a Globální fórum OECD pro životní 
prostředí poukázaly na to, že změny 
životního prostředí mají specifický dopad 
na rovnost žen a mužů. Genderově 
odlišené role rovněž vedou k tomu, že ženy 
a muži jsou rozdílně zranitelní vůči 
účinkům změny klimatu, a dopady změny 
klimatu zhoršují nerovnosti mezi ženami a 
muži1a. K zajištění toho, aby nerovnosti 
mezi ženami a muži nepřetrvávaly, je 
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proto nezbytné nahlížet na opatření a cíle 
spojené s dosažením prioritních cílů 8. 
akčního programu pro životní prostředí z 
genderové perspektivy, včetně posouzení 
dopadů plánovaných opatření na rovnost 
žen a mužů a zaměření se na začleňování 
hlediska rovnosti žen a mužů a na 
opatření reagující na rovnost žen a mužů. 
Osmý akční program pro životní prostředí 
uznává, že rovnost žen a mužů je rovněž 
základním předpokladem pro udržitelný 
rozvoj a účinné řízení výzev v oblasti 
klimatu a životního prostředí.
_________________
1a https://op.europa.eu/en/publication-
detail/-/publication/9ef701cd-3c76-48a7-
8739-eb1fc126ffa7 AND 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/doc
ument/A-8-2017-0403_EN.html

Pozměňovací návrh 10

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 11 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11b) Opatření k dosažení cílů Unie v 
oblasti životního prostředí a klimatu musí 
probíhat ve spojení s prováděním 
evropského pilíře sociálních práv a musí s 
ním být plně slučitelná.

Pozměňovací návrh 11

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Posílená spolupráce s partnerskými 
zeměmi, dobrá celosvětová správa 
záležitostí týkajících se životního prostředí, 
jakož i součinnost mezi vnitřními 
a vnějšími politikami Unie jsou klíčem 

(12) Posílená spolupráce s partnerskými 
zeměmi, obchodní politika založená na 
udržitelnosti a přísné standardy produkce, 
zejména v odvětví potravin a krmiv, dobrá 
celosvětová správa záležitostí týkajících se 
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k dosažení cílů Unie v oblasti životního 
prostředí a klimatu.

životního prostředí, jakož i součinnost a 
soudržnost mezi vnitřními a vnějšími 
politikami Unie pro dosažení soudržnosti 
politik ve prospěch udržitelného rozvoje 
jsou klíčem k dosažení cílů Unie v oblasti 
životního prostředí a klimatu. Dosažení 
těchto cílů závisí rovněž na dosažení všech 
cílů OSN v oblasti udržitelného rozvoje do 
roku 2030.

Pozměňovací návrh 12

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Posouzení pokroku v plnění 
prioritních cílů 8. akčního programu pro 
životní prostředí by mělo odrážet 
nejnovější vývoj, pokud jde o dostupnost a 
relevanci údajů a ukazatelů. Mělo by být 
v souladu s nástroji pro sledování nebo 
řízení a správu, jež se týkají specifičtějších 
aspektů politiky v oblasti životního 
prostředí a klimatu, jako zejména nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
1999/2018, přezkum provádění právních 
předpisů EU v oblasti životního prostředí 
nebo nástroje sledování týkající se 
oběhového hospodářství, nulového 
znečištění, biologické rozmanitosti, 
vzduchu, vody, půdy, odpadu nebo jiných 
environmentálních politik, a aniž by jím 
byly tyto nástroje dotčeny. Spolu s jinými 
nástroji používanými v evropském 
semestru, při monitorování cílů 
udržitelného rozvoje Eurostatem a ve 
zprávě o strategickém výhledu Evropské 
komise by byly součástí uceleného 
propojeného souboru nástrojů pro 
sledování a řízení a správu.

(14) Posouzení pokroku v plnění 
prioritních cílů 8. akčního programu pro 
životní prostředí by mělo odrážet 
nejnovější vývoj, pokud jde o dostupnost 
a relevanci údajů a ukazatelů, a mělo by 
směřovat k odstranění nedostatků v 
oblasti dostupnosti údajů. Mělo by 
využívat systémový přístup a být v souladu 
s nástroji pro sledování nebo řízení 
a správu, jež se týkají specifičtějších 
aspektů politiky v oblasti životního 
prostředí a klimatu, jako zejména nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
1999/2018, přezkum provádění právních 
předpisů EU v oblasti životního prostředí 
nebo nástroje sledování týkající se 
oběhového hospodářství, nulového 
znečištění, biologické rozmanitosti, lesů, 
vzduchu, vody, půdy, odpadu nebo jiných 
environmentálních politik, a aniž by jím 
byly tyto nástroje dotčeny. Spolu s nástroji 
používanými v evropském semestru, při 
monitorování cílů udržitelného rozvoje 
Eurostatem a ve zprávě o strategickém 
výhledu Evropské komise31 by posouzení 
pokroku v plnění prioritních cílů 
8. akčního programu pro životní prostředí 
mělo být součástí širšího, uceleného a 
propojeného souboru nástrojů pro 
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sledování a řízení a správu, který bude 
pokrývat nejen ekologické, ale i sociální a 
hospodářské faktory.

__________________ __________________
30 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/1999 ze dne 11. prosince 2018 
o správě energetické unie a opatření 
v oblasti klimatu, Úř. věst. L 328, 
21.12.2018, s. 1.

30 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/1999 ze dne 11. prosince 2018 
o správě energetické unie a opatření 
v oblasti klimatu, Úř. věst. L 328, 
21.12.2018, s. 1.

31 COM/2020/493 final. 31 COM(2020)0493.

Pozměňovací návrh 13

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Komise, agentura EEA a další 
příslušné agentury by měly mít přístup 
k údajům a ukazatelům poskytnutým 
členskými státy a opakovaně je používat 
v souladu s platnými právními akty Unie. 
Kromě toho by měly být využity jiné 
zdroje dat, jako jsou družicová data 
a zpracované informace z Evropského 
programu monitorování Země 
(Copernicus), Evropského systému 
informací o lesních požárech a Evropského 
systému informací o povodních nebo 
datových platforem, jako jsou Evropská 
námořní síť pro pozorování a sběr dat či 
Informační platforma pro monitorování 
chemických látek. Používání moderních 
digitálních nástrojů a umělé inteligence 
umožňuje správu a analýzu dat efektivním 
způsobem, a tím snížení administrativní 
zátěže a zároveň zvýšení včasnosti 
a kvality.

(15) Komise, agentura EEA a další 
příslušné agentury by měly mít přístup 
k údajům a ukazatelům poskytnutým 
členskými státy a opakovaně je používat 
v souladu s platnými právními akty Unie. 
Kromě toho by měly být využity jiné 
zdroje dat, jako jsou družicová data a 
zpracované informace z Evropského 
programu monitorování Země 
(Copernicus), Evropského systému 
informací o lesních požárech a Evropského 
systému informací o povodních nebo 
datových platforem, jako jsou Evropská 
námořní síť pro pozorování a sběr dat či 
Informační platforma pro monitorování 
chemických látek. Používání moderních 
digitálních nástrojů a umělé inteligence 
umožňuje správu a analýzu dat efektivním 
a transparentním způsobem, a tím snížení 
administrativní zátěže a zároveň zvýšení 
včasnosti a kvality.

Pozměňovací návrh 14

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 17
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) K dosažení prioritních cílů 
8. akčního programu pro životní prostředí 
by agentury EEA a ECHA měly být 
vybaveny dostatečnou kapacitou 
a dostatečnými zdroji k zajištění řádné, 
přístupné a transparentní znalostní 
a faktické základny, aby podpořily 
provádění strategických priorit Zelené 
dohody pro Evropu a posouzení pokroku 
v rámci programu.

(17) K dosažení prioritních cílů 8. 
akčního programu pro životní prostředí by 
agentury EEA a ECHA, jakož i členské 
státy měly být vybaveny dostatečnou 
kapacitou a dostatečnými zdroji k zajištění 
řádné, přístupné a transparentní znalostní a 
faktické základny, aby podpořily provádění 
strategických priorit Zelené dohody pro 
Evropu a posouzení pokroku v rámci 
programu.

Pozměňovací návrh 15

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Aby se zohlednily vyvíjející se cíle 
politik a dosažený pokrok, měl by být 
8. akční program pro životní prostředí 
hodnocen Komisí v roce 2029.

(18) Aby se zohlednily vyvíjející se cíle 
politik a dosažený pokrok, měl by být 8. 
akční program pro životní prostředí 
hodnocen Komisí před koncem jejího 
současného funkčního období, s cílem 
včas v roce 2029 předložit návrh 9. 
akčního programu pro životní prostředí, 
abychom se vyhnuli prodlevě mezi 8. a 9. 
akčním programem pro životní prostředí.

Pozměňovací návrh 16

Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Toto rozhodnutí stanovuje 
všeobecný akční program v oblasti 
životního prostředí na období do 
31. prosince 2030 (8. akční program pro 
životní prostředí). Stanoví jeho prioritní 

1. Toto rozhodnutí stanovuje 
všeobecný akční program v oblasti 
životního prostředí na období do 
31. prosince 2030 (8. akční program pro 
životní prostředí). Stanoví jeho prioritní 
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cíle, určuje základní podmínky pro jejich 
dosažení a ustavuje rámec pro měření, zda 
jsou Evropská unie a její členské státy na 
dobré cestě ke splnění těchto prioritních 
cílů.

cíle, určuje základní podmínky a s nimi 
spojená opatření nezbytná pro jejich 
dosažení a ustavuje rámec pro měření, zda 
jsou Evropská unie a její členské státy na 
dobré cestě ke splnění těchto prioritních 
cílů.

Pozměňovací návrh 17

Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. 8. akční program pro životní 
prostředí se zaměřuje na urychlení 
přechodu na klimaticky neutrální, čisté 
a oběhové hospodářství efektivně 
využívající zdroje spravedlivým 
a inkluzivním způsobem a podporuje cíle 
Zelené dohody pro Evropu v oblasti 
životního prostředí a klimatu a její 
iniciativy.

2. 8. akční program pro životní 
prostředí se zaměřuje na urychlení 
přechodu na udržitelné, klimaticky 
neutrální, odolné a oběhové hospodářství 
efektivně využívající zdroje spravedlivým, 
udržitelným a inkluzivním způsobem a 
mimo jiné cíle Unie na ochranu, obnovu, 
posílení a zlepšení kvality životního 
prostředí, zastavení a zvrácení ztráty 
biologické rozmanitosti a na řešení 
degradace ekosystémů. Podporuje a 
posiluje integrovanou politiku a 
integrovaný přístup k provádění a 
podporuje a využívá jako základ cíle 
Zelené dohody pro Evropu v oblasti 
životního prostředí a klimatu a její 
iniciativy, přičemž bere na vědomí účinky 
předchozího a stávajícího úsilí EU o 
udržitelnější hospodářství šetrnější ke 
klimatu a životnímu prostředí.  

Pozměňovací návrh 18

Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. 8. akční program pro životní 
prostředí tvoří základ pro dosažení cílů 

3. 8. akční program pro životní 
prostředí tvoří základ pro dosažení cílů v 
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v oblasti životního prostředí a klimatu 
definovaných v rámci agendy OSN pro 
udržitelný rozvoj 2030 a jejích cílů 
udržitelného rozvoje a jeho rámec pro 
sledování představuje součást úsilí EU v 
oblasti životního prostředí a klimatu 
o měření pokroku k větší udržitelnosti, 
včetně neutrální bilance emisí 
skleníkových plynů a účinného využívání 
zdrojů, dobrých životních podmínek 
a odolnosti.

oblasti životního prostředí a klimatu 
definovaných v rámci agendy OSN pro 
udržitelný rozvoj 2030 a jejích cílů 
udržitelného rozvoje, jakož i cílů 
stanovených v mnohostranných dohodách 
o životním prostředí, jako jsou úmluvy z 
Ria a Pařížská dohoda. Jeho rámec pro 
sledování přispěje k úsilí Unie v oblasti 
životního prostředí a klimatu o měření 
pokroku k udržitelnosti, včetně neutrální 
bilance emisí skleníkových plynů 
a účinného využívání zdrojů, dobrých 
životních podmínek a odolnosti a zastavení 
ztráty biologické rozmanitosti.

Pozměňovací návrh 19

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. 8. akční program pro životní 
prostředí má dlouhodobý prioritní cíl pro 
rok 2050, aby občané spokojeně žili 
v mezích možností naší planety 
v regenerativním hospodářství, v němž se 
ničím neplýtvá, nejsou produkovány žádné 
čisté emise skleníkových plynů 
a hospodářský růst je oddělen od 
využívání zdrojů a poškozování životního 
prostředí. Zdravé životní prostředí je 
základem dobrých životní podmínek 
občanů, biologické rozmanitosti se daří 
a přírodní kapitál je chráněn, obnovován 
a ceněn způsoby, které zvyšují odolnost 
vůči změně klimatu a jiným 
environmentálním rizikům. Unie udává 
tempo pro zajištění prosperity současných 
i budoucích generací na celém světě.

1. 8. akční program pro životní 
prostředí má dlouhodobý prioritní cíl, aby 
nejpozději v roce 2050 občané spokojeně 
žili v mezích možností naší planety v 
regenerativním oběhovém a udržitelném 
hospodářství, v němž se ničím neplýtvá, 
nejsou produkovány žádné čisté emise 
skleníkových plynů a hospodářská činnost 
je oddělena od využívání zdrojů a 
poškozování životního prostředí v 
absolutních termínech a je dosaženo 
klimatické neutrality včetně posílených 
propadů uhlíku, jakož i udržitelného 
oběhového hospodářství a inovací. Zdravé 
životní prostředí je základem dobrých 
životní podmínek současné a budoucích 
generací, zajišťuje, že se daří biologické 
rozmanitosti a příroda je chráněna, 
zachovávána a obnovována, s větší 
odolností ke změně klimatu, přírodním 
katastrofám a  jiným environmentálním 
rizikům. Unie udává tempo pro zajištění 
prosperity současných i budoucích 
generací na celém světě.
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Pozměňovací návrh 20

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. 8. akční program pro životní 
prostředí má těchto šest tematických 
prioritních cílů:

2. (Netýká se českého znění.)

Pozměňovací návrh 21

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) nevratné a postupné snižování 
emisí skleníkových plynů a posílení 
pohlcování pomocí přírodních a jiných 
propadů uhlíku v Unii, aby se dostálo cíle 
snížení emisí skleníkových plynů do roku 
2030 a neutrální bilance emisí 
skleníkových plynů do roku 2050, jak je 
stanoveno v nařízení (EU) ... / ...;32;

a) nevratné, stálé a postupné snižování 
emisí skleníkových plynů a, mimo jiná 
opatření, posílení pohlcování pomocí 
propadů uhlíku v Unii, aby se dostálo cíle 
snížení emisí skleníkových plynů do roku 
2030 a neutrální bilance emisí 
skleníkových plynů do roku 2050, jak je 
stanoveno v nařízení (EU) ... / ... 32;

__________________ __________________
32 COM/2020/80 final. 32 COM(2020)0080.

Pozměňovací návrh 22

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) nepřetržitý pokrok při zvyšování 
adaptační kapacity, posílení odolnosti 
a snížení zranitelnosti vůči změně klimatu;

b) nepřetržitý pokrok při zavádění 
ekosystémových řešení, zachování a 
zvyšování adaptační kapacity, posílení 
odolnosti a snížení zranitelnosti 
zemědělství a potravinových systémů, 
ekonomiky a přírody vůči změně klimatu, 
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přičemž je kladen dostatečný důraz na 
sociální a hospodářský rozměr 
transformace;

Pozměňovací návrh 23

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) postup k modelu regenerativního 
růstu, který vrací planetě víc, než si bere, 
oddělení hospodářského růstu od 
využívání zdrojů a zhoršování životního 
prostředí a urychlení přechodu na oběhové 
hospodářství;

c) postup k regenerativní a udržitelné 
a prosperující ekonomice blahobytu1a, 
která vrací planetě víc, než si bere, posílení 
přírodního kapitálu, přístup, který nikoho 
neopomíjí, a dosažení plného přechodu na 
udržitelné oběhové hospodářství, zejména 
prostřednictvím účinnějšího využívání 
zdrojů, a kombinování myšlenky 
prosperity s možností sociálního a 
ekonomického pokroku;

__________________
1a Llena-Nozal, A., N. Martin and F. 
Murtin (2019), „The economy of well-
being: Creating opportunities for people’s 
well-being and economic growth“, OECD 
Statistics Working Papers, č. 2019/02, 
OECD Publishing, Paříž, 
https://doi.org/10.1787/498e9bc7-en.

Pozměňovací návrh 24

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) sledování cíle nulového znečištění 
pro životní prostředí bez toxických látek, 
včetně vzduchu, vody a půdy, a ochrana 
zdraví a dobrých životních podmínek 
občanů proti rizikům a dopadům 
souvisejícím s životním prostředím;

d) sledování cíle nulového znečištění 
pro životní prostředí bez toxických látek, 
včetně vzduchu, vody a půdy, a ochrana 
zdraví a dobrých životních podmínek 
současných a budoucích generací před 
riziky a negativními dopady souvisejícími 
s životním prostředím;
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Pozměňovací návrh 25

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) ochrana, zachování a obnova 
biologické rozmanitosti a posilování 
přírodního kapitálu, zejména vzduchu, 
vody, půdy a lesa, sladkovodních, 
mokřadních a mořských ekosystémů;

e) ochrana, zachování a obnova 
biologické rozmanitosti a zlepšování 
životního prostředí, zejména vzduchu, 
vody, půdy a ekosystémů včetně lesů, 
sladkovodních, mokřadních, pobřežních a 
mořských ekosystémů;

Pozměňovací návrh 26

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 2 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) podpora udržitelnosti životního 
prostředí a snížení klíčových tlaků na 
životní prostředí a klima spojených 
s výrobou a spotřebou, zejména v oblasti 
energetiky, rozvoje průmyslu, budov 
a infrastruktury, mobility a potravinového 
systému.

f) podpora udržitelnosti životního 
prostředí a snížení klíčových tlaků na 
životní prostředí a klima spojených 
s výrobou a spotřebou, zejména v oblasti 
energetiky, rozvoje průmyslu, budov 
a infrastruktury, mobility, mezinárodního 
obchodu, potravinových systémů a 
dodavatelských řetězců včetně 
zemědělství.

Pozměňovací návrh 27

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Tematické prioritní cíle stanovené 
v odstavci 2 zohledňují rovněž cíle a 
činnosti stanovené ve strategiích Zelené 
dohody pro Evropu, jakož i veškerá 
legislativní opatření, která přispívají k 
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dosažení těchto cílů.

Pozměňovací návrh 28

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Základní podmínky pro dosažení 
prioritních cílů tohoto programu

Základní podmínky pro dosažení 
prioritních cílů tohoto programu a opatření 
nezbytná ke splnění těchto podmínek

Pozměňovací návrh 29

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Dosažení prioritních cílů 8. akčního 
programu pro životní prostředí vyžaduje:

1. Dosažení prioritních cílů 8. akčního 
programu pro životní prostředí od 
Evropské komise, členských států, 
místních a regionálních orgánů a 
příslušných zúčastněných stran vyžaduje:

Pozměňovací návrh 30

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zajištění efektivního a účinného 
provádění právních předpisů Unie v oblasti 
životního prostředí a klimatu a usilování 
o vynikající environmentální výkonnost na 
úrovni Unie, vnitrostátní, regionální 
a místní úrovni, a to i prostřednictvím 
zajištění odpovídající správní kapacity 
a kapacity zajišťování dodržování 
předpisů, jak je stanoveno v pravidelném 
přezkumu provádění právních předpisů EU 

a) zajištění efektivního a účinného 
provádění právních předpisů Unie v oblasti 
životního prostředí a klimatu, předcházení 
poškozování přírodního dědictví Unie 
a usilování o vynikající environmentální 
výkonnost na úrovni Unie, vnitrostátní, 
regionální a místní úrovni, a to 
i prostřednictvím zajištění dodatečné 
správní kapacity a kapacity zajišťování 
dodržování předpisů, jak je stanoveno 
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v oblasti životního prostředí, jakož i 
posílení boje proti trestné činnosti proti 
životnímu prostředí;

v pravidelném přezkumu provádění 
právních předpisů EU v oblasti životního 
prostředí, jakož i zlepšení pobídek pro 
snížení případů nedosažení shody, posílení 
reakcí na případy nedodržování předpisů 
v oblasti životního prostředí a včasné a 
odstrašující zakročení proti trestné 
činnosti proti životnímu prostředí;

Pozměňovací návrh 31

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) zajištění plného provádění a 
dodržování zásady obezřetnosti;

Pozměňovací návrh 32

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 1 – písm. b – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

— začleněním prioritních cílů 
stanovených v článku 2 do všech 
příslušných strategií, legislativních 
i nelegislativních iniciativ, programů, 
investic a projektů na úrovni Evropské 
unie, vnitrostátní, regionální a místní 
úrovni, tak aby tyto strategie a programy a 
jejich provádění neškodily žádnému 
z prioritních cílů stanovených v článku 2,

— začleněním prioritních cílů 
stanovených v článku 2 do všech 
příslušných strategií, legislativních 
i nelegislativních iniciativ, programů, 
investic a projektů na úrovni Evropské 
unie, vnitrostátní, regionální a místní 
úrovni, tak aby tyto strategie a programy a 
jejich provádění neškodily žádnému 
z prioritních cílů stanovených v článku 2, 
nýbrž k těmto cílům přispívaly,

Pozměňovací návrh 33

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 1 – písm. b – odrážka 1 a (nová)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

— začleněním přechodu k udržitelné 
ekonomice blahobytu do procesů tvorby a 
hodnocení politik tím, že se zajistí, aby 
všechny budoucí legislativní a 
nelegislativní iniciativy aktivně přispívaly 
k dosažení cílů udržitelného rozvoje a aby 
se tato skutečnost odrážela v politických 
prioritách a ročním plánování Unie;

Pozměňovací návrh 34

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 1 – písm. b – odrážka 1 b (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

— pravidelným přezkumem 
soudržnosti opatření a politik Unie a 
rozpočtu s prioritními cíli 8. akčního 
programu pro životní prostředí 
stanovenými v článku 2, jakož i 
vnitrostátním nebo regionálním 
prováděním práva Unie;

Pozměňovací návrh 35

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 1 – písm. b – odrážka 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

— věnováním velké pozornosti 
součinnosti a potenciálním kompromisům 
mezi ekonomickými, environmentálními a 
sociálními cíli, aby se potřeby občanů 
v oblasti výživy, bydlení a mobility 
naplnily udržitelným způsobem, jenž 
nikoho neopomíjí,

— systematickým vyhodnocováním 
součinnosti a potenciálních kompromisů 
mezi ekonomickými, environmentálními a 
sociálními cíli pro všechny iniciativy, tak 
aby byly zajištěny potřeby blahobytu 
občanů, včetně finančně dostupné a 
zdravé výživy, zabezpečení potravin, vody 
a kvalitního ovzduší, energie, zelených 
infrastruktur a mobility udržitelným 
způsobem, jenž nikoho neopomíjí, a 
uznáním, že pro dosažení prioritních cílů 
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musí být genderový přístup nedílnou 
součástí všech politik a opatření na všech 
úrovních;

Pozměňovací návrh 36

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 1 – písm. b – odrážka 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

— pravidelným hodnocením 
stávajících politik a přípravou posouzení 
dopadů nových iniciativ, které jsou 
založeny na rozsáhlých konzultacích 
dodržujících postupy, které jsou 
odpovědné, inkluzivní, erudované a snadno 
proveditelné a které věnují náležitou 
pozornost předpokládaným dopadům na 
životní prostředí a klima,

— systematickým hodnocením 
souladu všech politik s 8. akčním 
programem pro životní prostředí a cíli 
Zelené dohody pro Evropu a přípravou 
posouzení dopadů nových iniciativ, které 
jsou založeny na rozsáhlých konzultacích 
se všemi příslušnými subjekty, včetně 
zúčastněných stran a vnitrostátních, 
regionálních a místních správních 
orgánů, dodržujících postupy, které jsou 
odpovědné, inkluzivní, erudované a snadno 
proveditelné a které věnují náležitou 
pozornost předpokládaným dopadům na 
životní prostředí a klima a také s 
dodržováním zásady nepůsobit 
významnou škodu;

Pozměňovací návrh 37

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 1 – písm. b – odrážka 4 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

— zajištěním, aby hodnocení dopadů 
plně a systematicky zohledňovalo kromě 
sociálních a ekonomických dopadů také 
dopady na životní prostředí, například 
dopady na ztrátu biologické rozmanitosti a 
kultivované biologické rozmanitosti, 
znečištění a využívání zdrojů;

Pozměňovací návrh 38
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Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 1 – písm. b – odrážka 4 b (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

— zajištěním gender mainstreamingu 
jako průřezového principu plánovaných 
akcí a iniciativ prostřednictvím hodnocení 
dopadu na rovnost žen a mužů a opatření 
reagujících na rovnost žen a mužů;

Pozměňovací návrh 39

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 1 – písm. b – odrážka 4 c (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

— zajištěním, aby iniciativy, 
prostřednictvím kterých má být dosaženo 
prioritních cílů, byly plně v souladu s 
prováděním evropského pilíře sociálních 
práv;

Pozměňovací návrh 40

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) účinnou integraci environmentální 
a klimatické udržitelnosti do evropského 
semestru správy ekonomických záležitostí, 
a to i v rámci národních programů reforem 
a národních plánů na podporu oživení 
a odolnosti;

c) účinnou integraci cílů udržitelného 
rozvoje a environmentální a klimatické 
udržitelnosti do evropského semestru 
správy ekonomických záležitostí, a to 
i v rámci národních programů reforem 
a národních plánů na podporu oživení 
a odolnosti;

Pozměňovací návrh 41

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 1 – písm. c a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) posílení ekonomické 
životaschopnosti a zabezpečení potravin 
komunit, které jsou nejvíce postiženy 
přechodem na udržitelnější ekonomiku, a 
poskytnutí přiměřené a spravedlivé 
finanční podpory ekologickému přechodu 
zemědělsko-potravinářských odvětví;

Pozměňovací návrh 42

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) mobilizaci udržitelných investic 
z veřejných a soukromých zdrojů, včetně 
finančních prostředků a nástrojů 
dostupných v rámci rozpočtu Unie, a to 
prostřednictvím Evropské investiční banky 
a na vnitrostátní úrovni;

d) mobilizaci udržitelných investic z 
veřejných a soukromých zdrojů, včetně 
finančních prostředků a nástrojů 
dostupných v rámci rozpočtu Unie, a to 
prostřednictvím Evropské investiční banky 
a na vnitrostátní úrovni konzistentně se 
strategií udržitelných financí Unie a 
současně zajištění že budou vyčleněny 
dostatečné prostředky, zejména ve 
prospěch venkovských MSP, malých a 
středních zemědělských podniků a 
mladých zemědělců;

Pozměňovací návrh 43

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) postupné odstraňování dotací 
škodících životnímu prostředí na úrovni 
Unie a na vnitrostátní úrovni s co nejlepším 
využitím tržních nástrojů a ekologických 
rozpočtových nástrojů, včetně těch, které 
vyžaduje zajištění sociálně spravedlivého 
přechodu, a podpora podniků a jiných 

e) posílení pozitivních 
environmentálních pobídek a zároveň co 
nejdřívější postupné odstraňování dotací 
škodících životnímu prostředí na úrovni 
Unie a na vnitrostátní úrovni, na nižší než 
vnitrostátní a na místní úrovni; co nejlepší 
využití tržních nástrojů, ekologických 
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zúčastněných stran při vypracování 
standardizovaných účetních postupů pro 
přírodní kapitál;

rozpočtových nástrojů a plateb za 
ekosystémové služby, přičemž se zajistí 
sociálně spravedlivý přechod; podporu 
všech odvětví zasažených transformací;

Pozměňovací návrh 44

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 1 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) posílení opatření proti 
nelegálnímu využívání přírodních zdrojů, 
s ním spojené korupci a praní peněz a 
posílení spolupráce se třetími zeměmi v 
souvislosti s těmito opatřeními;

Pozměňovací návrh 45

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) zajištění, toho aby environmentální 
politiky a opatření byly založeny na 
nejlepších dostupných vědeckých 
poznatcích a posílení vědomostní základny 
o životním prostředí a jejího využívání, 
a to též prostřednictvím výzkumu, inovací, 
podpory zelených dovedností, a dále 
vybudování environmentálního 
a ekosystémového účetnictví;

f) zajištění, toho aby environmentální 
politiky a opatření byly založeny na 
nejlepších dostupných vědeckých 
poznatcích včetně pečlivého posouzení 
dopadů a posílení vědomostní základny 
o životním prostředí a jejího využívání, 
a to též prostřednictvím výzkumu, inovací, 
podpory zelených dovedností a většího 
přístupu k udržitelným postupům 
založeným na výzkumu a vědeckých 
inovacích a zapojení občanské společnosti 
a zúčastněných stran, a dále vybudování 
environmentálního a ekosystémového 
účetnictví;

Pozměňovací návrh 46

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 1 – písm. f a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) zaplnění mezer a optimalizaci 
příslušných souborů ukazatelů, jako jsou 
ukazatele týkající se výrobních a 
spotřebních systémů;

Pozměňovací návrh 47

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 1 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) využití potenciálu digitálních 
a datových technologií pro podporu 
environmentální politiky a zároveň 
minimalizace jejich environmentální stopy;

g) využití potenciálu digitálních 
a datových technologií, včetně nových 
technologií a přístupu k nim pro podporu 
environmentální politiky, včetně 
poskytování údajů a informací o stavu 
ekosystémů a se zvláštní pozorností 
věnovanou primárnímu sektoru a 
venkovským komunitám, a zároveň 
minimalizaci jejich environmentální stopy 
a zajištění transparentnosti a veřejné 
dostupnosti těchto údajů;

Pozměňovací návrh 48

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 1 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) plné využití přírodě blízkých řešení 
a sociální inovace;

h) plné využití řešení šetrných k 
biologické rozmanitosti a ekosystémům a 
sociální inovace, včetně podpory různých 
typů spolupráce v zemědělství a větších 
investic do ochrany a obnovy biologické 
rozmanitosti, včetně agrobiodiverzity;

Pozměňovací návrh 49

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 1 – písm. i a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ia) zajištění plné účasti primárních 
producentů, podniků a místních a 
regionálních orgánů a spolupráce s nimi 
na všech rozměrech tvorby politik v 
oblasti životního prostředí, a to 
prostřednictvím kooperativního přístupu a 
zapojení více subjektů;

Pozměňovací návrh 50

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 1 – písm. j

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

j) zajištění toho, aby údaje a důkazy 
spojené s prováděním 8. akčního programu 
pro životní prostředí byly veřejně dostupné 
a snadno přístupné, aniž by byla dotčena 
ustanovení týkající se důvěrnosti v 
právních předpisech specifických pro 
doménu;

j) zajištění toho, aby údaje a důkazy 
spojené s prováděním 8. akčního programu 
pro životní prostředí splňovaly pravidla 
pro transparentnost, byly veřejně dostupné 
a snadno přístupné a srozumitelné, aniž by 
byla dotčena ustanovení týkající se 
důvěrnosti v právních předpisech 
specifických pro doménu;

Pozměňovací návrh 51

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 1 – písm. j a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ja) zajištění soudržnosti mezi 
obchodní politikou Unie a 8. akčním 
programem pro životní prostředí, včetně 
boje proti odlesňování ve třetích zemích a 
dodržování norem Unie v oblasti životního 
prostředí a bezpečnosti potravin;

Pozměňovací návrh 52

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 1 – písm. k – odrážka -1 (nová)



AD\1233219CS.docx 29/37 PE663.278v03-00

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

— podporu souladu s náležitou péčí 
podniků, a to i pokud jde o zemědělské 
dodavatelské řetězce, pro stanovení 
právních norem pro jasnost, jistotu, 
transparentnost a rovnost v globální 
soutěži;

Pozměňovací návrh 53

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 1 – písm. k – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

— zapojení s partnerskými zeměmi na 
opatřeních pro oblast životního prostředí 
a klimatu, jejich povzbuzování a podporu, 
aby v těchto oblastech přijaly a prováděly 
pravidla, která jsou stejně ambiciózní jako 
pravidla Evropské unie, a zajištění toho, 
aby u všech výrobků uváděných na trh 
Unie byly zcela splněny příslušné 
požadavky Unie v souladu 
s mezinárodními závazky Unie,

— zapojení s partnerskými zeměmi na 
opatřeních pro oblast životního prostředí 
a klimatu, jejich povzbuzování a podporu, 
aby v těchto oblastech přijaly a prováděly 
pravidla, která jsou stejně ambiciózní jako 
pravidla Evropské unie, a zajištění toho, 
aby u všech výrobků uváděných na trh 
Unie nebo z Unie vyvážených byly zcela 
splněny příslušné požadavky Unie 
v souladu s mezinárodními závazky Unie, v 
tomto ohledu podporování celosvětového 
postupného vyřazování pesticidů, které již 
nejsou v Unii schváleny k použití, a 
závazek zajistit, aby nebezpečné pesticidy, 
které jsou v Unii zakázány, nebyly 
vyváženy mimo Unii,

Pozměňovací návrh 54

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 1 – písm. k – odrážka 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

— posílení provádění Pařížské 
dohody, Úmluvy o biologické rozmanitosti 
a dalších mnohostranných dohod 
o životním prostředí ze strany Unie a jejích 

— posílení provádění Pařížské 
dohody, Úmluvy o biologické rozmanitosti 
a dalších mnohostranných dohod 
o životním prostředí ze strany Unie a jejích 
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partnerů, a to též zvýšením transparentnosti 
a odpovědnosti, pokud jde o pokrok 
v plnění závazků učiněných v rámci těchto 
dohod,

partnerů, a to též zvýšením transparentnosti 
a odpovědnosti, pokud jde o pokrok 
v plnění závazků učiněných v rámci těchto 
dohod a zařazení do rámce pro obchodní 
politiku Unie;

Pozměňovací návrh 55

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 1 – písm. k – odrážka 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

— posilování mezinárodní správy 
záležitostí týkajících se životního prostředí 
odstraňováním zbývajících rozdílů 
a posílením dodržování a uplatňování 
mezinárodně uznávaných 
environmentálních zásad,

— posilování mezinárodní správy 
záležitostí týkajících se životního prostředí 
odstraňováním zbývajících rozdílů 
a posílením spravedlivého dodržování 
a uplatňování mezinárodně uznávaných 
environmentálních zásad v odpovídajícím 
časovém rámci;

Pozměňovací návrh 56

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 1 – písm. k – odrážka 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

— zajištění toho, aby finanční pomoc 
Evropské unie a členských států třetím 
zemím podporovala agendu OSN pro 
udržitelný rozvoj 2030.

— zajištění toho, aby finanční pomoc 
Evropské unie a členských států třetím 
zemím podporovala cíle udržitelného 
rozvoje v agendě OSN pro udržitelný 
rozvoj 2030 a dodržování norem Unie v 
oblasti životního prostředí.

Pozměňovací návrh 57

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Splnění základních podmínek 
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stanovených v čl. 3 odst. 1 vyžaduje přijetí 
konkrétních opatření. Komise zveřejní 
posouzení dopadů ihned po jejich 
vypracování.

Pozměňovací návrh 58

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Dosažení prioritních cílů 8. akčního 
programu pro životní prostředí vyžaduje 
mobilizaci široké podpory zapojením 
občanů, sociálních partnerů a dalších 
zúčastněných stran a povzbuzování 
spolupráce při vývoji a provádění strategií, 
politik nebo právních předpisů 
souvisejících s 8. akčním programem pro 
životní prostředí mezi vnitrostátními, 
regionálními a místními orgány 
v městských i venkovských oblastech.

2. Dosažení prioritních cílů 8. akčního 
programu pro životní prostředí vyžaduje 
mobilizaci široké podpory zapojením 
občanů, hospodářských subjektů, 
sociálních partnerů a dalších zúčastněných 
stran a povzbuzování spolupráce při vývoji 
a provádění strategií, politik nebo právních 
předpisů souvisejících s 8. akčním 
programem pro životní prostředí na všech 
úrovních mezi vnitrostátními, regionálními 
a místními orgány v městských i 
venkovských oblastech.

Pozměňovací návrh 59

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Příslušné orgány Unie a členských 
států jsou odpovědné za přijetí vhodných 
opatření s cílem splnit prioritní cíle 
stanovené v článku 2. Při přijímání těchto 
opatření se řádně zohlední zásady svěření 
pravomocí, subsidiarity a proporcionality 
v souladu s článkem 5 Smlouvy o 
Evropské unii.
Veřejné orgány na všech úrovních 
spolupracují při provádění 8. akčního 
programu pro životní prostředí s podniky 
a sociálními partnery, zástupci z řad 
občanské společnosti a jednotlivými 
občany.
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Pozměňovací návrh 60

Návrh rozhodnutí
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise s podporou Evropské 
agentury pro životní prostředí a Evropské 
agentury pro chemické látky posoudí 
pokrok Unie a členských států s ohledem 
na dosažení prioritních cílů stanovených 
v článku 2 a podá o tom v pravidelných 
intervalech zprávy, s přihlédnutím 
k základním podmínkám stanoveným 
v článku 3.

1. Komise s podporou Evropské 
agentury pro životní prostředí a Evropské 
agentury pro chemické látky pravidelně 
monitoruje a posuzuje pokrok Unie a 
členských států s ohledem na dosažení 
prioritních cílů stanovených v článku 2 a 
podá o tom v pravidelných intervalech 
zprávy, s přihlédnutím k základním 
podmínkám stanoveným v článku 3.

Pozměňovací návrh 61

Návrh rozhodnutí
Čl. 4 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Evropský parlament, Rada a 
Komise si pravidelně vyměňují názory na 
zprávu uvedenou v odstavci 1 a v rámci 
ročního programování Unie určí 
dodatečná legislativní a nelegislativní 
opatření a kroky, je-li pokrok považován 
za příliš pomalý.

Pozměňovací návrh 62

Návrh rozhodnutí
Čl. 4 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Evropská agentura pro životní 
prostředí a Evropská agentura pro 
chemické látky podpoří Komisi při 
zlepšování dostupnosti a relevantnosti 

3. Evropská agentura pro životní 
prostředí, Evropská agentura pro chemické 
látky a financování Unie v oblasti 
životního prostředí a výzkumu podpoří 
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údajů a poznatků, zejména: Komisi při zlepšování dostupnosti a 
relevantnosti údajů a poznatků, zejména:

Pozměňovací návrh 63

Návrh rozhodnutí
Čl. 4 – odst. 3 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) posílením a poskytováním podpory 
základnímu výzkumu, mapování a 
monitorování;

Pozměňovací návrh 64

Návrh rozhodnutí
Čl. 4 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) úsilím o odstranění relevantních 
rozdílů ve sledování údajů,

b) úsilím o odstranění mezer v 
relevantních údajích ve sledování a 
souboru ukazatelů,

Pozměňovací návrh 65

Návrh rozhodnutí
Čl. 4 – odst. 3 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) zlepšením kvality a srovnatelnosti 
údajů;

Pozměňovací návrh 66

Návrh rozhodnutí
Čl. 4 – odst. 3 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) prováděním výzkumu a 
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sestavováním různých nástrojů, jako jsou 
prognostické zprávy, které poskytují 
informace o „vzdálenosti ke splnění cílů“;

Pozměňovací návrh 67

Návrh rozhodnutí
Čl. 4 – odst. 3 – písm. c b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cb) rozpracováním stávajícího 
monitorování s cílem začlenit konkrétní 
měření změn systémů a soudržnosti 
politik;

Pozměňovací návrh 68

Návrh rozhodnutí
Článek 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 4a
Přezkum v polovině období

1. Komise před skončením svého 
nynějšího funkčního období vypracuje 
hodnocení v polovině období týkající se 
pokroku při dosahování prioritních cílů 
stanovených v čl. 2 odst. 2, s přihlédnutím 
k základním podmínkám stanoveným v 
článku 3, přičemž tento přezkum bude 
založen na posouzení vypracovaných na 
základě čl. 4 odst. 1 a na všech dalších 
příslušných zjištěních, a předloží o něm 
zprávu Evropskému parlamentu a Radě.
V tomto hodnocení Komise nastíní stav 
prioritních opatření.

Pozměňovací návrh 69

Návrh rozhodnutí
Čl. 5 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Do dne 31. března 2029 provede Komise 
hodnocení 8. akčního programu pro životní 
prostředí. Komise předloží Evropskému 
parlamentu a Radě zprávu obsahující 
hlavní zjištění hodnocení, ke které, pokud 
to Komise uzná za vhodné, připojí 
legislativní návrh na příští akční program 
pro životní prostředí.

Do dne 31. března 2029 provede Komise 
hodnocení 8. akčního programu pro životní 
prostředí. Komise předloží Evropskému 
parlamentu a Radě zprávu obsahující 
hlavní zjištění hodnocení všech 
tematických prioritních cílů stanovených 
v čl. 2 odst. 2, se zohledněním všech 
posouzení dopadu, ke které případně 
připojí legislativní návrh na příští akční 
program pro životní prostředí. Tento 
legislativní návrh se předloží včas, a 
nejpozději do 31. prosince 2029, aby se 
zamezilo proluce mezi 8. a 9. akčním 
programem pro životní prostředí.
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