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Pozměňovací návrh 70
Pär Holmgren
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Právní východisko 5 a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

s ohledem na zprávu o biologické 
rozmanitosti a pandemii z roku 2020 
vypracovanou Mezivládní vědecko-
politickou platformou pro biologickou 
rozmanitost a ekosystémové služby 
(IPBES)1a,
_________________
1a https://ipbes.net/sites/default/files/2020-
12/IPBES%20Pandemics%20Report%20
Media%20Release.pdf.

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Daniel Buda

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Rozhodnutí Evropského parlamentu 
a Rady č. 1386/2013/EU23stanovilo 7. 
akční program pro životní prostředí, který 
stanovuje environmentální program Unie 
do 31. prosince 2020, jakož i dlouhodobou 
vizi pro rok 2050.

(2) Rozhodnutí Evropského parlamentu 
a Rady č. 1386/2013/EU23 stanovilo 7. 
akční program pro životní prostředí, který 
stanovuje environmentální program Unie 
do 31. prosince 2020, jakož i dlouhodobou 
vizi pro rok 2050 a jasný popis 
integrované environmentální politiky, 
která v souladu s cíli udržitelného rozvoje 
OSN přispívá k udržitelnému 
hospodářskému růstu a lidskému zdraví a 
dobrým životním podmínkám.

_________________ _________________
23 Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 171. 23 Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 171.

Or. ro
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Pozměňovací návrh 72
Michal Wiezik

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Hodnocení 7. akčního programu 
pro životní prostředí24ze 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, 
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.

(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, 
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. Zúčastněné strany zdůraznily, 
že akční programy pro životní prostředí by 
měly být plně v souladu s politickými 
prioritami orgánů EU a zaručovat jejich 
politickou odpovědnost. Hodnocení 
nastínilo, že EU není na dobré cestě ke 
splnění cíle zastavit do roku 2020 úbytek 
biologické rozmanitosti a obnovit 
potenciál ekosystémů poskytovat služby a 
že ekologický dopad zejména 
potravinového systému zůstává příliš 
vysoký.

_________________ _________________
24 COM(2019) 233 final. 24 COM(2019) 233 final.



AM\1225174CS.docx 5/93 PE689.516v01-00

CS

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Daniel Buda

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Hodnocení 7. akčního programu 
pro životní prostředí24ze 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, 
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.

(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, 
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. Komise zjistila, že ke splnění 
cílů v oblasti energetické účinnosti je 
zapotřebí dalšího úsilí. Komise zároveň 
poukazuje na to, že přetrvávají velké výzvy 
a že v souvislosti s hodnocením 7. akčního 
programu pro životní prostředí 
vznikají výzvy nové, jako je celosvětová 
environmentální krize, která má přímý 
dopad na lidské zdraví.

_________________ _________________
24 COM(2019) 233 final. 24 COM(2019) 233 final.

Or. ro
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Pozměňovací návrh 74
Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara, Asger Christensen, Elsi Katainen

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Hodnocení 7. akčního programu 
pro životní prostředí24ze 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, 
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.

(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, 
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. I 
když podle údajů za posledních pět 
let dosáhla EU pokroku při plnění téměř 
všech 17 cílů udržitelného rozvoje, 
Komise ve svém hodnocení 7. akčního 
programu pro životní prostředí rovněž 
dospěla k závěru, že pokrok související s 
ochranou přírody, zdravím a integrací 
politik nebyl dostatečný.

_________________ _________________
24 COM(2019) 233 final. 24 COM(2019) 233 final.

Or. en

Pozměňovací návrh 75
Pär Holmgren
za skupinu Verts/ALE
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Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Podle zprávy agentury EEA 
„Životní prostředí v Evropě – stav a výhled 
do roku 2020, znalosti pro transformaci na 
udržitelnou Evropu“ představuje rok 2020 
jedinečnou příležitost pro Evropskou unii, 
aby se ujala vedení v oblasti udržitelnosti a 
čelila naléhavým výzvám v oblasti 
udržitelnosti vyžadujícím systémová 
řešení. Jak je uvedeno v této zprávě, 
globální změny klimatu a ekosystémů 
pozorované od 50. let 20. století jsou 
bezprecedentní v průběhu desetiletí až 
tisíciletí. Světová populace se od roku 1950 
ztrojnásobila, přičemž města obývá 
čtyřikrát více obyvatel. Při současném 
modelu růstu se očekává, že tlaky na 
životní prostředí se budou dále zvyšovat, 
což způsobí přímé i nepřímé škodlivé 
účinky na lidské zdraví a dobré životní 
podmínky. To platí zejména pro odvětví, 
která mají největší vliv na životní prostředí 
– potraviny, mobilitu, energetiku, jakož i 
infrastrukturu a budovy.

(4) Podle zprávy agentury EEA 
„Životní prostředí v Evropě – stav a výhled 
do roku 2020, znalosti pro transformaci na 
udržitelnou Evropu“ představuje rok 2020 
jedinečnou příležitost pro Evropskou unii, 
aby se ujala vedení v oblasti udržitelnosti 
tím, že bude řešit naléhavé výzvy v oblasti 
udržitelnosti, které lze zvládnout pouze na 
základě rychlé a dalekosáhlé systémové 
změny. Jak je uvedeno v této zprávě, 
globální změny klimatu a ekosystémů 
pozorované od 50. let 20. století jsou 
bezprecedentní v průběhu desetiletí až 
tisíciletí. Světová populace se od roku 1950 
ztrojnásobila, přičemž města obývá 
čtyřikrát více obyvatel. Při současném 
modelu růstu se očekává, že tlaky na 
životní prostředí se budou dále zvyšovat, 
což způsobí přímé i nepřímé škodlivé 
účinky na lidské zdraví a dobré životní 
podmínky. To platí zejména pro odvětví, 
která mají největší vliv na životní prostředí 
– potraviny, mobilitu, energetiku, jakož i 
infrastrukturu a budovy. Uvedená zpráva 
dochází k závěru, že vizi 8. akčního 
programu pro životní prostředí, tj. 
„spokojený život v mezích naší planety“, 
nelze naplnit tím, že budeme nadále 
podporovat hospodářský růst a zároveň se 
snažit zvládat škodlivé vedlejší účinky 
pomocí nástrojů environmentální a 
sociální politiky.

Or. en

Pozměňovací návrh 76
Michal Wiezik

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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(4) Podle zprávy agentury EEA 
„Životní prostředí v Evropě – stav a výhled 
do roku 2020, znalosti pro transformaci na 
udržitelnou Evropu“ představuje rok 2020 
jedinečnou příležitost pro Evropskou unii, 
aby se ujala vedení v oblasti udržitelnosti a 
čelila naléhavým výzvám v oblasti 
udržitelnosti vyžadujícím systémová 
řešení. Jak je uvedeno v této zprávě, 
globální změny klimatu a ekosystémů 
pozorované od 50. let 20. století jsou 
bezprecedentní v průběhu desetiletí až 
tisíciletí. Světová populace se od roku 1950 
ztrojnásobila, přičemž města obývá 
čtyřikrát více obyvatel. Při současném 
modelu růstu se očekává, že tlaky na 
životní prostředí se budou dále zvyšovat, 
což způsobí přímé i nepřímé škodlivé 
účinky na lidské zdraví a dobré životní 
podmínky. To platí zejména pro odvětví, 
která mají největší vliv na životní prostředí 
– potraviny, mobilitu, energetiku, jakož i 
infrastrukturu a budovy.

(4) Podle zprávy agentury EEA 
„Životní prostředí v Evropě – stav a výhled 
do roku 2020, znalosti pro transformaci na 
udržitelnou Evropu“ představuje rok 2020 
jedinečnou příležitost pro Evropskou unii, 
aby se ujala vedení v oblasti udržitelnosti 
a čelila naléhavým výzvám v oblasti 
udržitelnosti vyžadujícím systémová 
řešení. Jak je uvedeno v této zprávě, 
globální změny klimatu a ekosystémů 
pozorované od 50. let 20. století jsou 
bezprecedentní v průběhu desetiletí až 
tisíciletí. Světová populace se od roku 1950 
ztrojnásobila, přičemž města obývá 
čtyřikrát více obyvatel. Při současném 
modelu růstu se očekává, že tlaky na 
životní prostředí se budou dále zvyšovat, 
což způsobí přímé i nepřímé škodlivé 
účinky na lidské zdraví a dobré životní 
podmínky. To platí zejména pro odvětví, 
která mají největší vliv na životní prostředí 
a v nichž přetrvávají významné nedostatky 
– pro potravinový systém včetně 
zemědělství, rybolovu a akvakultury, 
mobilitu, energetiku, jakož i mezinárodní 
obchod, infrastrukturu a budovy.

Or. en

Pozměňovací návrh 77
Daniel Buda

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)26zakotvuje v 
právních předpisech záměr Unie dosáhnout 

(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, zajistit ochranu, 
zachování a zlepšování přírodních zdrojů 
EU a chránit zdraví a dobré životní 
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do roku 2050 neutrální bilance emisí 
skleníkových plynů.

podmínky současných i budoucích 
generací před environmentálními riziky a 
souvisejícími dopady. Evropská komise 
přijala rovněž řadu nových strategických 
iniciativ, jako je nový akční plán pro 
oběhové hospodářství pro čistou 
a konkurenceschopnou Evropu, strategie 
v oblasti biologické rozmanitosti do roku 
2030 a strategie „od zemědělce ke 
spotřebiteli“. Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU)26 zakotvuje 
v právních předpisech záměr Unie 
dosáhnout do roku 2050 neutrální bilance 
emisí skleníkových plynů.

_________________ _________________
25 COM(2019) 640 final. 25 COM(2019) 640 final.
26 COM(2020) 80 final. 26 COM(2020) 80 final.

Or. ro

Pozměňovací návrh 78
Pär Holmgren
za skupinu Verts/ALE

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)26zakotvuje 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, kterou označuje 
jako 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. Toto označení jako 
„strategie růstu“ však může ohrozit 
prvořadý cíl Zelené dohody pro Evropu, 
jímž musí být zajištění sdílené prosperity v 
mezích možností naší planety, jak je 
stanoveno ve vizi 8. akčního programu 
pro životní prostředí pro rok 2050. Při 
volbě mezi různými možnostmi politik v 
rámci Zelené dohody pro Evropu musí být 
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prioritou rychlé dosažení cílů v oblasti 
klimatu a dalších cílů v oblasti životního 
prostředí. Nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU)26 zakotvuje v právních 
předpisech záměr Unie dosáhnout do roku 
2050 neutrální bilance emisí skleníkových 
plynů.

_________________ _________________
25 COM(2019) 640 final. 25 COM(2019) 640 final.
26 COM(2020) 80 final. 26 COM(2020) 80 final.

Or. en

Pozměňovací návrh 79
Michal Wiezik

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)26zakotvuje 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: 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 a chránit, zachovávat 
a zlepšovat přírodní kapitál EU. Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU)26 
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, včetně 
legislativních, týkající se ochrany a 
obnovy přírodního kapitálu EU.

_________________ _________________
25 COM(2019) 640 final. 25 COM(2019) 640 final.
26 COM(2020) 80 final. 26 COM(2020) 80 final.

Or. en
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Pozměňovací návrh 80
Pär Holmgren
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Mezivládní vědecko-politická 
platforma pro biologickou rozmanitost a 
ekosystémové služby (IPBES) ve své 
zprávě o biologické rozmanitosti a 
pandemii z roku 2020 zdůraznila, že 
základními příčinami pandemie jsou 
stejné globální změny životního prostředí 
jako ty, které vedou ke ztrátě biologické 
rozmanitosti a ke změně klimatu, přičemž 
klíčovými faktory jsou změny ve využívání 
půdy a expanze a intenzifikace 
zemědělství. Riziko pandemií lze výrazně 
snížit pouze omezením lidských činností, 
které napomáhají úbytku biologické 
rozmanitosti, a má-li se předejít velmi 
reálné vyhlídce na to, že se pandemie 
budou objevovat častěji, šířit rychleji a 
zabíjet více lidí než kdykoli předtím, je 
zapotřebí odvážných politických kroků, 
což neznamená nic menšího než proměnu 
vztahu lidstva k přírodě. Z ekonomického 
hlediska jsou odhadované náklady na 
snížení rizika pandemií 100krát nižší než 
náklady na reakci na pandemie1a. 
Současná pandemie COVID-19, která 
vedla k bezprecedentní a historické 
hospodářské krizi, pronikavě upozornila 
na skutečnost, že hospodářská prosperita, 
stabilita a odolnost jsou jasně propojeny 
se zdravím a blahobytem občanů a jsou na 
nich závislé. Pandemie rovněž zdůraznila 
potřebu přístupu „jednoho zdraví“, který 
uznává vzájemné propojení lidí, zvířat a 
životního prostředí, a skutečnost, že 
nákazy mohou být přenášeny z jednoho 
pilíře do druhého, a že je tedy nutné je 
řešit komplexním přístupem, který je třeba 
začleňovat do tvorby politik na všech 
úrovních.
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Pozměňovací návrh 81
Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara, Asger Christensen, Elsi Katainen

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. 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“.

Or. en

Pozměňovací návrh 82
Pär Holmgren
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(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, 

(7) Akční programy pro životní 
prostředí jsou od počátku 70. let 20. století 
vodítkem při 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, 
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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.

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, který Zelenou dohodu pro 
Evropu doplní a bude obsahovat nový 
monitorovací mechanismus, jehož cílem 
bude zajistit, aby se Evropa neodchýlila od 
cesty ke splnění svých environmentálních 
cílů. V Zelené dohodě pro Evropu bylo 
rovněž oznámeno, že Komise zavede 
srovnávací přehled, jenž bude sledovat 
pokrok při plnění všech cílů Zelené 
dohody pro Evropu.

Or. en

Pozměňovací návrh 83
Juozas Olekas, Attila Ara-Kovács, Clara Aguilera, Paolo De Castro, Tonino Picula, 
Cristina Maestre Martín De Almagro, Ivo Hristov

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(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 při 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 84
Michal Wiezik
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Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Osmý 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) Osmý akční program pro životní 
prostředí by měl od roku 2050 podporovat 
cíle Zelené dohody pro Evropu, pokud jde 
o výzvy týkající se klimatu a životního 
prostředí, 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, využít politického 
impulsu, vytyčit ambiciózní směřování EU 
v čele nového, ambiciózního 
celosvětového rámce pro biologickou 
rozmanitost, který má být dohodnut na 15. 
zasedání konference smluvních stran 
Úmluvy o biologické rozmanitosti v 
čínském Kchun-mingu, a ukázat vedoucí 
postavení na konferenci COP26 o změně 
klimatu v Glasgow.

Or. en

Pozměňovací návrh 85
Juozas Olekas, Attila Ara-Kovács, Clara Aguilera, Paolo De Castro, Tonino Picula, 
Cristina Maestre Martín De Almagro, Ivo Hristov

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Osmý 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) Osmý 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 a zároveň zajistit, aby 
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přechod na udržitelnější zemědělské 
postupy a potravinové systémy nikoho 
neopomíjel.

Or. en

Pozměňovací návrh 86
Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara, Asger Christensen, Elsi Katainen, Alin Mituța, 
Jérémy Decerle

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Osmý 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) Osmý 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 a zároveň zajistit 
dosažení dalších cílů EU, jako je 
zabezpečení dodávek potravin.

Or. en

Pozměňovací návrh 87
Pär Holmgren
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Osmý 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 

(8) Osmý akční program pro životní 
prostředí by měl od roku 2050 podporovat 
cíle opatření pro oblast životního prostředí 
a klimatu Zelené dohody pro Evropu a 
stavět na nich, v souladu s dlouhodobým 
cílem „žít spokojeně v mezích možností 
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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.

naší planety“, což je již stanoveno v 7. 
akčním programu pro životní prostředí. To 
by mělo být rovněž plně v souladu s 
prosazováním provádění a naplňování 
agendy OSN pro udržitelný rozvoj 2030 a 
jejích cílů udržitelného rozvoje.

Or. en

Pozměňovací návrh 88
Emmanouil Fragkos

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Osmý 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) Osmý akční program pro životní 
prostředí by měl od roku 2050 podporovat 
cíle 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 89
Pär Holmgren
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8a) Cíle udržitelného rozvoje zahrnují 
tři rozměry udržitelného rozvoje 
(environmentální, sociální a ekonomický), 
které jsou integrované a nedělitelné. Cíle 
v oblasti životního prostředí podporují 
sociální a hospodářské cíle, protože 
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základem udržitelného rozvoje je zdravá 
biosféra, a spravedlivé společnosti a 
ekonomiky proto nelze dosáhnout bez 
dosažení cílů udržitelného rozvoje v 
oblasti životního prostředí. Má-li se Unie 
ujmout při dosahování přechodu k 
udržitelnosti globálního vedení, bude 
zásadní, aby plně provedla agendu OSN 
pro udržitelný rozvoj 2030 a aktivně 
podporovala její provádění v dalších 
regionech. Vzhledem k tomu, že 
celosvětový potravinový systém je hlavní 
hnací silou, a obecně první obětí období 
Antropocénu, je nutná rychlá celosvětová 
transformace potravin směrem ke zdravé 
výživě z udržitelných potravinových 
systémů, aby mohl svět splnit cíle 
stanovené v cílech udržitelného rozvoje1a.
_________________
1a 
https://cgspace.cgiar.org/bitstream/handle
/10568/106652/Planet_Rockstrom_2020.p
df.

Or. en

Pozměňovací návrh 90
Emmanouil Fragkos

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Osmý 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 

(9) Osmý akční program pro životní 
prostředí by měl urychlit přechod k 
čistému oběhovému hospodářství 
založenému na biotechnologiích a účinně 
využívajícímu zdroje, a to spravedlivým a 
inkluzivním způsobem, jenž bude chránit, 
zachovávat, udržitelně využívat a 
obnovovat biologické zdroje, zlepšovat 
přírodní kapitál Unie a chránit zdraví a 
dobré životní podmínky občanů před 
riziky a dopady souvisejícími s životním 
prostředím. Tímto způsobem by měl 8. 
akční program pro životní prostředí 
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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.

přispívat k regenerativnímu hospodářství 
blahobytu, 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 generace 
i generací budoucích.

Or. en

Pozměňovací návrh 91
Michal Wiezik

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Osmý 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, 

(9) Osmý akční program pro životní 
prostředí by měl urychlit přechod k 
regenerativnímu hospodářství, které vrací 
planetě víc, než si bere, a které 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 v mezích planety. Jak 
světová populace a poptávka po přírodních 
zdrojích v lineárních ekonomikách 
neustále roste, ekonomická aktivita by se 
měla vyvíjet takovým způsobem, který 
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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.

neškodí, ale naopak zvrátí změnu klimatu 
a zhoršování životního prostředí, soustavně 
směřuje k nulovému znečištění a má za 
následek zachování a obohacení přírodního 
kapitálu a biologické rozmanitosti, a proto 
zajišťuje hojnost a oběhové využívání 
obnovitelných i neobnovitelných zdrojů. 
Regenerativní a 
udržitelné hospodářství prostřednictvím 
neustálých inovací, adaptace na nové 
výzvy a spoluvytváření posiluje odolnost a 
chrání dobré životní podmínky současné 
generace i generací budoucích a kromě 
HDP nabízí další ukazatele 
hospodářského úspěchu.

Or. en

Pozměňovací návrh 92
Anne Sander

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Osmý 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 

(9) Osmý 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 a tím umožňuje 
zachovat naše životní prostředí, půdu a 
zemědělství. Regenerativní hospodářství 
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spoluvytváření posiluje odolnost a chrání 
dobré životní podmínky současné i 
budoucích generací.

prostřednictvím neustálých inovací, 
adaptace na nové výzvy a spoluvytváření 
posiluje odolnost a chrání dobré životní 
podmínky současné generace i generací 
budoucích.

Or. fr

Pozměňovací návrh 93
Juozas Olekas, Attila Ara-Kovács, Clara Aguilera, Paolo De Castro, Tonino Picula, 
Cristina Maestre Martín De Almagro, Ivo Hristov

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Osmý 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) Osmý 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 a zastavuje ztrátu 
biologické rozmanitosti. Regenerativní 
hospodářství prostřednictvím neustálých 
technologických a sociálních inovací, 
adaptace na nové výzvy a spoluvytváření 
posiluje odolnost a chrání dobré životní 
podmínky současné generace i generací 
budoucích.

Or. en
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Pozměňovací návrh 94
Emmanouil Fragkos

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Osmý 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) Osmý 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 podporu udržitelného biohospodářství, a 
proto zajišťuje hojnost obnovitelných i 
neobnovitelných zdrojů. Ekonomika 
blahobytu a regenerativní hospodářství 
prostřednictvím neustálých inovací, 
adaptace na nové výzvy a spoluvytváření 
posiluje odolnost a chrání současnou 
generaci i generace budoucí.

Or. en

Pozměňovací návrh 95
Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara, Elsi Katainen

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Osmý akční program pro životní 
prostředí by měl urychlit přechod k 
regenerativnímu hospodářství, které vrací 

(9) Osmý akční program pro životní 
prostředí by měl urychlit přechod 
k regenerativnímu hospodářství, které vrací 
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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.

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, výzkumu, povolování výsledků 
výzkumu, adaptace na nové výzvy a 
spoluvytváření posiluje odolnost a chrání 
dobré životní podmínky současné generace 
i generací budoucích.

Or. en

Pozměňovací návrh 96
Pär Holmgren
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Osmý 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 

(9) Osmý 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 
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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.

vyvíjet takovým způsobem, který neškodí, 
ale naopak zvrátí změnu klimatu a 
zhoršování životního prostředí, 
minimalizuje znečištění a má za následek 
zachování a obohacení přírodních zdrojů, 
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.

Or. en

Pozměňovací návrh 97
Juozas Olekas, Attila Ara-Kovács, Clara Aguilera, Paolo De Castro, Tonino Picula, 
Cristina Maestre Martín De Almagro, Ivo Hristov

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Osmý 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) Osmý 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 a 
zároveň zohlednit úspěchy, jichž EU 
dosáhla v posledních desetiletích, mezi 
něž patří již významné snížení emisí 
skleníkových plynů.

Or. en

Pozměňovací návrh 98
Pär Holmgren
za skupinu Verts/ALE
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Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Osmý 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) Osmý 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 a 
stanovit opatření nezbytná k dosažení 
těchto podmínek.

Or. en

Pozměňovací návrh 99
Michal Wiezik

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Osmý 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) Osmý 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 bez toxických látek, které 
kaskádově využívá zdroje, a 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.

Or. en
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Pozměňovací návrh 100
Emmanouil Fragkos

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Osmý 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) Osmý akční program pro životní 
prostředí by měl stanovit tematické 
prioritní cíle v oblastech neutrální bilance 
emisí skleníkových plynů, přizpůsobování 
se změně klimatu, ochrany, udržitelného 
využívání a obnovy biologické 
rozmanitosti, půdy, 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 101
Petri Sarvamaa

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Osmý 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) Osmý 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, 
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.

Or. en
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Pozměňovací návrh 102
Michal Wiezik

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 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.

(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 
místní úrovni, se soudržným přístupem k 
víceúrovňové správě založeným na 
spolupráci a respektujícím pravomoci 
zakotvené ve SFEU. 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, zabraňovat všestranně 
nevýhodným scénářům, které ohrožují 
biosféru, na níž naše hospodářství závisí, 
a věnovat pozornost potřebám ohrožených 
skupin. Aby byl zajištěn úspěch 8. akčního 
programu pro životní prostředí a bylo 
dosaženo jeho prioritních cílů, je navíc 
důležité do něj v souladu s Aarhuskou 
úmluvou transparentně zapojit nestátní 
subjekty a posílit jejich postavení.

Or. en

Pozměňovací návrh 103
Anne Sander

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Jelikož je environmentální politika 
vysoce decentralizovaná, opatření k 

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

dosažení prioritních cílů 8. akčního 
programu pro životní prostředí by měla být 
přijímána na různých úrovních správy, tj. 
na evropské, vnitrostátní, regionální 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. Pro provádění praktických a 
účinných řešení v rámci úsilí o ochranu 
klimatu bude rovněž zásadně důležité 
zapojit všechny hospodářské subjekty a 
naše výrobce.

Or. fr

Pozměňovací návrh 104
Emmanouil Fragkos

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 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 

(11) Dosažení prioritních cílů vyžaduje 
vhodné podmínky. Jelikož je 
environmentální politika vysoce 
decentralizovaná, opatření by měla být 
přijímána na různých úrovních správy, tj. 
na evropské, vnitrostátní, regionální a 
místní úrovni, s přístupem k víceúrovňové 
správě založené na spolupráci. Zvláště 
důležité je provádění a vymáhání. 
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 
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úspěch 8. akčního programu pro životní 
prostředí a bylo dosaženo jeho prioritních 
cílů, je navíc důležité do něj 
transparentním způsobem zapojit nestátní 
subjekty.

kompromisům a potřebám ohrožených 
skupin. Aby byl zajištěn úspěch 8. akčního 
programu pro životní prostředí, je navíc 
důležitá činnost místních a regionálních 
orgánů a transparentní zapojení 
nevládních subjektů.

Or. en

Pozměňovací návrh 105
Pär Holmgren
za skupinu Verts/ALE

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 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.

(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 
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, potřebám 
ohrožených skupin a potenciálním 
dopadům politik a opatření na rovnost žen 
a mužů. 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 106
Juozas Olekas, Attila Ara-Kovács, Clara Aguilera, Paolo De Castro, Tonino Picula, 
Cristina Maestre Martín De Almagro, Ivo Hristov
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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 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.

(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 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 místní a regionální vlády, jakož i 
nestátní subjekty.

Or. en

Pozměňovací návrh 107
Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara, Elsi Katainen, Asger Christensen

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 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, 

(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 
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, 
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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.

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 všechny 
subjekty.

Or. en

Pozměňovací návrh 108
Pär Holmgren
za skupinu Verts/ALE

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 specifické dopady 
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 
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. 
8. 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-
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detail/-/publication/9ef701cd-3c76-48a7-
8739-eb1fc126ffa7 A 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/doc
ument/A-8-2017-0403_CS.html

Or. en

Pozměňovací návrh 109
Pär Holmgren
za skupinu Verts/ALE

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.

Or. en

Pozměňovací návrh 110
Juozas Olekas, Attila Ara-Kovács, Clara Aguilera, Paolo De Castro, Tonino Picula, 
Cristina Maestre Martín De Almagro, Ivo Hristov

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 k 
dosažení cílů Unie v oblasti životního 
prostředí a klimatu.

(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 
životního prostředí, jakož i součinnost 
mezi vnitřními a vnějšími politikami Unie 
jsou klíčem k dosažení cílů Unie v oblasti 
životního prostředí a klimatu.

Or. en



PE689.516v01-00 32/93 AM\1225174CS.docx

CS

Pozměňovací návrh 111
Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara, Elsi Katainen, Jérémy Decerle

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 k 
dosažení cílů Unie v oblasti životního 
prostředí a klimatu.

(12) Posílená spolupráce s partnerskými 
zeměmi, dobrá celosvětová správa 
záležitostí týkajících se životního prostředí, 
jakož i soudržnost mezi vnitřními 
a vnějšími politikami Unie jsou klíčem 
k dosažení cílů Unie v oblasti životního 
prostředí a klimatu.

Or. en

Pozměňovací návrh 112
Michal Wiezik

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) 
1999/201830, 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 výhledu31Evropské 

(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 
usilovat o odstranění nedostatků 
týkajících se dostupnosti údajů. Na 
celosvětové úrovni neexistuje u 68 % 
ukazatelů týkajících se cílů udržitelného 
rozvoje v oblasti životního prostředí 
dostatečné množství údajů k posouzení 
pokroku1a. 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 je zejména 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 1999/201830, přezkum provádění 
právních předpisů EU v oblasti životního 
prostředí nebo nástroj sledování týkající se 
oběhového hospodářství, nulového 
znečištění, biologické rozmanitosti, 
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komise by byly součástí uceleného 
propojeného souboru nástrojů pro 
sledování a řízení a správu.

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 výhledu31 Evropské 
komise by byly součástí uceleného 
propojeného souboru nástrojů pro 
sledování a řízení a správu.

_________________ _________________
1a UNEP, 2019, k dispozici na adrese: 
https://sdg.iisd.org/news/unep-report-
finds-good-progress-on-23-of-
environment-related-sdg-indicators/

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. 1–77.

31 COM/2020/493 final. 31 COM/2020/493 final.

Or. en

Pozměňovací návrh 113
Emmanouil Fragkos

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) 
1999/201830, přezkum provádění právních 
předpisů EU v oblasti životního prostředí 
nebo nástroje sledování týkající se 
oběhového hospodářství, nulového 

(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. S 
přihlédnutím k systémovému přístupu by 
mělo být v souladu se stávajícími nástroji 
pro sledování nebo řízení a správu, jež se 
týkají specifičtějších aspektů politiky v 
oblasti životního prostředí a klimatu, jako 
je zejména nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 1999/201830, 
přezkum provádění právních předpisů EU 
v oblasti životního prostředí nebo nástroj 
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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 výhledu31Evropské 
komise by byly součástí uceleného 
propojeného souboru nástrojů pro 
sledování a řízení a správu.

sledování týkající se oběhového 
hospodářství, nulového znečištění, 
biologické rozmanitosti, vzduchu, vody, 
půdy, odpadu nebo jiných 
environmentálních politik, a navazovat na 
ně. Spolu s jinými nástroji používanými 
v evropském semestru, při monitorování 
cílů udržitelného rozvoje Eurostatem a ve 
zprávě o strategickém výhledu31 Evropské 
komise by byly součástí uceleného 
propojeného souboru nástrojů pro 
sledování a řízení a správu.

_________________ _________________
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. 1–77.

31 COM/2020/493 final. 31 COM/2020/493 final.

Or. en

Pozměňovací návrh 114
Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara, Asger Christensen

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) 
1999/201830, 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 

(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 je zejména 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 1999/201830, přezkum provádění 
právních předpisů EU v oblasti životního 
prostředí nebo nástroj sledování týkající se 
oběhového hospodářství, nulového 
znečištění, biologické rozmanitosti, lesů, 
vzduchu, vody, půdy, odpadu nebo jiných 
environmentálních politik, a aniž by jím 
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byly tyto nástroje dotčeny. Spolu s jinými 
nástroji používanými v evropském 
semestru, při monitorování cílů 
udržitelného rozvoje Eurostatem a ve 
zprávě o strategickém výhledu31Evropské 
komise by byly součástí uceleného 
propojeného souboru nástrojů pro 
sledování a řízení a správu.

byly tyto nástroje dotčeny. Spolu s jinými 
nástroji používanými v evropském 
semestru, při monitorování cílů 
udržitelného rozvoje Eurostatem a ve 
zprávě o strategickém výhledu31 Evropské 
komise by byly součástí uceleného 
propojeného souboru nástrojů pro 
sledování a řízení a správu.

_________________ _________________
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. 1–77.

31 COM/2020/493 final. 31 COM/2020/493 final.

Or. en

Pozměňovací návrh 115
Emmanouil Fragkos

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 

(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 
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kvality. včasnosti a kvality.

Or. en

Pozměňovací návrh 116
Emmanouil Fragkos

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 17

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.

Or. en

Pozměňovací návrh 117
Emmanouil Fragkos

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 17 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17a) Jelikož sdělení Komise o Zelené 
dohodě pro Evropu obsahuje plán 
klíčových opatření relevantních pro oblast 
životního prostředí a klimatu v 
nadcházejících letech, 8. akční program 
pro životní prostředí výjimečně nedefinuje 
opatření pro splnění svých prioritních cílů 
do roku 2025. Bude však nutné tak učinit, 
jakmile budou klíčová opatření Zelené 
dohody pro Evropu zavedena, aby mohly 
být splněny tematické prioritní cíle 
stanovené v tomto rozhodnutí a 8. akční 
program pro životní prostředí byl i nadále 
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určujícím pro celkovou vizi 
environmentální politiky EU. Za tímto 
účelem by v roce 2024 měl být proveden 
přezkum v polovině období, na který 
nejpozději do 31. března 2025 naváže 
legislativní návrh pozměňující 8. akční 
program pro životní prostředí, aby mohl 
zákonodárce tento program doplnit o 
nezbytná klíčová opatření, která budou 
přijata do roku 2030. Tento přezkum by 
měl zohledňovat hlavní závěry zprávy 
Evropské agentury pro životní prostředí 
nazvané „Životní prostředí v Evropě – 
stav a výhled“.

Or. en

Pozměňovací návrh 118
Pär Holmgren
za skupinu Verts/ALE

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 v roce 2029 a Komise by 
měla včas předložit návrh 9. akčního 
programu pro životní prostředí, a to s 
cílem vyhnout se prodlevě mezi 8. a 9. 
akčním programem pro životní prostředí. 
Kromě toho by mělo být v roce 2024 
provedeno hodnocení v polovině období, 
aby bylo možné posoudit pokrok 8. 
akčního programu pro životní prostředí a 
přispět ke stanovování priorit příští 
Komise. Komise by rovněž měla tyto 
výsledky zohlednit ve svých politických 
pokynech a do 31. března 2025 vypracovat 
zprávu, v níž by nastínila své priority v 
oblasti životního prostředí a klimatu pro 
nadcházející roky a vysvětlila, jakým 
způsobem tyto priority a související 
opatření zajistí plné splnění prioritních 
cílů 8. akčního programu pro životní 
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prostředí a vize pro rok 2050, jež bude 
obsažena v Zelené dohodě pro Evropu II.

Or. en

Pozměňovací návrh 119
Michal Wiezik

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 v polovině období v roce 
2025 a v období před zavedením 
9. akčního programu pro životní prostředí 
v roce 2029. Při hodnocení v polovině 
období budou zejména označena odvětví, 
ve kterých nedošlo k úplnému 
postupnému rušení dotací se škodlivými 
účinky na životní prostředí, a předloženy 
návrhy na bezodkladná opatření s cílem 
zrušit tyto dotace nejpozději do roku 2029, 
aby byla konečně splněna základní 
podmínka, jež byla stanovena již v 7. 
akčním programu pro životní prostředí.

Or. en

Pozměňovací návrh 120
Emmanouil Fragkos

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 v roce 2029. Návrh 
9. akčního programu pro životní prostředí 
by měl být předložen včas, aby se zamezilo 
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prodlevě mezi 8. a 9. akčním programem 
pro životní prostředí.

Or. en

Pozměňovací návrh 121
Emmanouil Fragkos

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 18 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18a) Podle čl. 191 odst. 2 Smlouvy o 
fungování Evropské unie (SFEU) je 
politika Unie v oblasti životního prostředí 
zaměřena na vysokou úroveň ochrany, 
přičemž přihlíží k rozdílné situaci v 
jednotlivých regionech Unie, a je založena 
na zásadách obezřetnosti a prevence, 
odvracení ohrožení životního prostředí 
především u zdroje a na zásadě 
„znečišťovatel platí“.

Or. en

Pozměňovací návrh 122
Emmanouil Fragkos

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 
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.

(Netýká se českého znění.)

Or. en
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Pozměňovací návrh 123
Pär Holmgren
za skupinu Verts/ALE

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 
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.

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 
cíle, určuje základní podmínky a 
související kroky nutné pro jejich dosažení 
a ustavuje rámec pro měření, zda jsou 
Evropská unie a její členské státy na dobré 
cestě ke splnění těchto prioritních cílů.

Or. en

Pozměňovací návrh 124
Michal Wiezik

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 
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.

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

Or. en

Pozměňovací návrh 125
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Pär Holmgren
za skupinu Verts/ALE

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 klimaticky neutrální, čisté a 
oběhové hospodářství efektivně využívající 
zdroje spravedlivým a inkluzivním 
způsobem a na ochranu, obnovu a zvýšení 
kvality životního prostředí, včetně 
vzduchu, vody a půdy, zastavení a 
zvrácení úbytku biologické rozmanitosti, 
včetně pěstované biologické rozmanitosti, 
a na boj proti degradaci ekosystémů. 
Podporuje cíle Zelené dohody pro Evropu 
v oblasti životního prostředí a klimatu a její 
iniciativy.

Or. en

Pozměňovací návrh 126
Juozas Olekas, Attila Ara-Kovács, Clara Aguilera, Paolo De Castro, Tonino Picula, 
Cristina Maestre Martín De Almagro, Ivo Hristov

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 klimaticky neutrální, čisté 
a oběhové hospodářství efektivně 
využívající zdroje spravedlivým 
a inkluzivním způsobem a vychází z cílů 
Zelené dohody pro Evropu v oblasti 
životního prostředí a klimatu a jejích 
iniciativ, přičemž bere na vědomí účinky 
předchozího a stávajícího úsilí EU o 
udržitelnější hospodářství šetrnější ke 
klimatu a životnímu prostředí.

Or. en
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Pozměňovací návrh 127
Michal Wiezik

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 klimaticky neutrální, čisté 
a oběhové hospodářství efektivně 
využívající zdroje spravedlivým 
a inkluzivním způsobem a na ochranu, 
zachování a posílení přírodního kapitálu 
EU a podporuje cíle Zelené dohody pro 
Evropu a její iniciativy s cílem bojovat 
proti výzvám v oblasti klimatu a životního 
prostředí.

Or. en

Pozměňovací návrh 128
Petri Sarvamaa

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, čisté a oběhové hospodářství 
efektivně využívající zdroje spravedlivým 
a inkluzivním způsobem s minimálním 
využíváním fosilních paliv a podporuje cíle 
Zelené dohody pro Evropu v oblasti 
životního prostředí a klimatu a její 
iniciativy.

Or. en

Pozměňovací návrh 129
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Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara, Asger Christensen, Elsi Katainen

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 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, jimž by vždy měla 
předcházet posouzení dopadů.

Or. en

Pozměňovací návrh 130
Daniel Buda

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, 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, v něž vkládá svou důvěru.

Or. ro

Pozměňovací návrh 131
Emmanouil Fragkos

Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – odst. 2
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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 zelené 
transformace spravedlivým a inkluzivním 
způsobem a na podporu a posílení 
integrovaného přístupu k politikám a 
provádění vycházejícího ze Zelené dohody 
pro Evropu.

Or. en

Pozměňovací návrh 132
Juozas Olekas, Attila Ara-Kovács, Clara Aguilera, Paolo De Castro, Tonino Picula, 
Cristina Maestre Martín De Almagro, Ivo Hristov

Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. 8. akční program pro životní 
prostředí tvoří základ pro dosažení cílů 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, zachování potravinového 
zabezpečení a posílení ekonomické 
životaschopnosti komunit, které byly 
nejvíce zasaženy přechodem na 
udržitelnější hospodářství.

Or. en

Pozměňovací návrh 133
Michal Wiezik

Návrh rozhodnutí
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Čl. 1 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. 8. akční program pro životní 
prostředí tvoří základ pro dosažení cílů 
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 udržitelnosti, včetně 
neutrální bilance emisí skleníkových plynů 
a účinného využívání zdrojů, dobrých 
životních podmínek, odolnosti a zastavení 
úbytku biologické rozmanitosti. 

Or. en

Pozměňovací návrh 134
Emmanouil Fragkos

Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. 8. akční program pro životní 
prostředí přispívá k dosažení cílů v oblasti 
životního prostředí a klimatu definovaných 
v rámci agendy OSN pro udržitelný rozvoj 
2030 a jejích cílů udržitelného rozvoje, 
jakož i těch stanovených v 
mnohostranných dohodách o životním 
prostředí, jako jsou úmluvy z Ria a 
Pařížská dohoda. Jeho rámec pro 
sledování přispěje k úsilí EU o měření 
pokroku k udržitelnosti, dobrým životním 
podmínkám a odolnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 135
Pär Holmgren
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za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. 8. akční program pro životní 
prostředí tvoří základ pro dosažení cílů 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 přispěje k úsilí EU o měření 
pokroku k větší udržitelnosti, včetně 
neutrální bilance emisí skleníkových plynů 
a účinného využívání zdrojů, dobrých 
životních podmínek a odolnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 136
Michal Wiezik

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 

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 a udržitelném 
hospodářství, v němž se ničím neplýtvá, 
nejsou produkovány žádné čisté emise 
skleníkových plynů, daří se nastolit scénář 
větších propadů uhlíku v podobě travních 
porostů, rašelinišť, zemědělské půdy a 
lesů, který je současně prospěšný pro 
biologickou rozmanitost, klima a 
odolnost, 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 
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generací na celém světě. a přírodní kapitál je chráněn, obnovován 
a ceněn způsoby, které zvyšují odolnost 
vůči změně klimatu, přírodním 
katastrofám a jiným environmentálním 
rizikům. Unie udává tempo pro zajištění 
prosperity současných i budoucích 
generací na celém světě.

Or. en

Pozměňovací návrh 137
Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara, Asger Christensen, Elsi Katainen, Jérémy 
Decerle

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 pro 
rok 2050, aby občané spokojeně žili v 
mezích možností naší planety v 
regenerativním a oběhovém hospodářství, 
v němž se ničím neplýtvá, nejsou 
produkovány žádné čisté emise 
skleníkových plynů a hospodářský růst je 
oddělen od zhoršování zdrojů a 
poškozování životního prostředí. 
Upozorňuje na skutečnost, že významnou 
roli při dosahování těchto cílů hraje 
udržitelná a oběhová bioekonomika. 
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.

Or. en

Pozměňovací návrh 138
Petri Sarvamaa
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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 pro 
rok 2050, aby občané spokojeně žili v 
mezích možností naší planety v 
regenerativním oběhovém hospodářství 
založeném na biotechnologiích, v němž se 
ničím neplýtvá, nejsou produkovány žádné 
čisté emise skleníkových plynů a 
hospodářský růst je oddělen od využívání 
zdrojů a poškozování životního prostředí, 
zejména prostřednictvím udržitelných 
postupů řízení a inovací. Zdravé životní 
prostředí je základem dobrých životní 
podmínek občanů, biologické rozmanitosti 
se daří a přírodní kapitál je chráněn, 
zachováván, obnovován, udržitelně řízen 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 139
Anne Sander

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 

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, je vyvíjeno úsilí o dosažení 
klimatické neutrality např. 
prostřednictvím zachycování uhlíku v 
zemědělství a hospodářský růst je oddělen 
od využívání zdrojů a poškozování 
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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.

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.

Or. fr

Pozměňovací návrh 140
Emmanouil Fragkos

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 pro 
rok 2050, aby občané spokojeně žili 
v mezích možností naší planety v 
ekonomice blahobytu a v regenerativním 
hospodářství, v němž se ničím neplýtvá, v 
EU je dosaženo klimatické neutrality 
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.

Or. en

Pozměňovací návrh 141
Juozas Olekas, Attila Ara-Kovács, Clara Aguilera, Paolo De Castro, Tonino Picula, 
Cristina Maestre Martín De Almagro, Ivo Hristov

Návrh rozhodnutí
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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 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 a 
zajišťuje, že se daří biologické 
rozmanitosti 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 142
Michal Wiezik

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. 8. akční program pro životní 
prostředí má těchto šest tematických 
prioritních cílů, kterých má být dosaženo 
nejpozději do roku 2030:

Or. en

Pozměňovací návrh 143
Emmanouil Fragkos

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 2 – návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(Netýká se českého znění.)

Or. en

Pozměňovací návrh 144
Petri Sarvamaa

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 a postupné snižování 
emisí skleníkových plynů, zejména 
minimalizace používání fosilních paliv, 
a posílení pohlcování pomocí přírodních 
a jiných propadů uhlíku v Unii, aby se 
dosáhlo 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/2020/80 final.

Or. en

Pozměňovací návrh 145
Juozas Olekas, Attila Ara-Kovács, Clara Aguilera, Paolo De Castro, Tonino Picula, 
Cristina Maestre Martín De Almagro, Ivo Hristov

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 

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

emisí skleníkových plynů do roku 2050, 
jak je stanoveno v nařízení (EU) ... / ...32;

_________________ _________________
32 COM/2020/80 final. 32 COM/2020/80 final.

Or. en

Pozměňovací návrh 146
Michal Wiezik

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 a rychlé snižování emisí 
skleníkových plynů a posílení pohlcování 
pomocí přírodních propadů uhlíku v Unii, 
aby se dosáhlo 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/2020/80 final.

Or. en

Pozměňovací návrh 147
Juozas Olekas, Attila Ara-Kovács, Clara Aguilera, Paolo De Castro, Tonino Picula, 
Cristina Maestre Martín De Almagro, Ivo Hristov

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 zvyšování 
adaptační kapacity, posílení odolnosti a 
snížení zranitelnosti zemědělství a 
potravinových systémů vůči změně 
klimatu, přičemž je kladen dostatečný 
důraz na sociální rozměr transformace;
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Or. en

Pozměňovací návrh 148
Michal Wiezik

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, případné 
zachovávání a zvyšování adaptační 
kapacity ekosystémů, posílení odolnosti a 
snížení zranitelnosti vůči změně klimatu;

Or. en

Pozměňovací návrh 149
Petri Sarvamaa

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 zvyšování 
adaptační kapacity, posílení odolnosti 
a snížení zranitelnosti vůči změně klimatu 
uplatňováním udržitelných metod a 
inovací založených na výzkumu;

Or. en

Pozměňovací návrh 150
Juozas Olekas, Attila Ara-Kovács, Clara Aguilera, Paolo De Castro, Tonino Picula, 
Cristina Maestre Martín De Almagro, Ivo Hristov

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, 

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

oddělení hospodářského růstu od využívání 
zdrojů a zhoršování životního prostředí a 
urychlení přechodu na oběhové 
hospodářství při současné podpoře 
opětovného využití materiálů, lepší a 
rozsáhlejší recyklace druhotných surovin, 
omezení skládek, zlepšení infrastruktury 
pro nakládání s odpady a zavádění 
nízkoodpadových technologií;

Or. en

Pozměňovací návrh 151
Daniel Buda

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 modelu regenerativního 
růstu, který vrací planetě víc, než si bere, a 
nikoho neopomíjí, oddělení hospodářského 
růstu od využívání zdrojů a zhoršování 
životního prostředí a urychlení přechodu na 
oběhové hospodářství, přičemž je v 
souvislosti se všemi relevantními 
iniciativami a projekty nejvíce 
upřednostňována udržitelnost;

Or. ro

Pozměňovací návrh 152
Emmanouil Fragkos

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 ekonomice 
blahobytu a 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 
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hospodářství prostřednictvím 
efektivnějšího využívání zdrojů a 
uplatňování hierarchie způsobů 
nakládání s odpady;

Or. en

Pozměňovací návrh 153
Michal Wiezik

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 regenerativnímu a 
udržitelnému hospodářství, které vrací 
planetě víc, než si bere, oddělení 
hospodářského růstu od využívání zdrojů 
a zhoršování životního prostředí 
a urychlení přechodu na oběhové 
hospodářství bez toxických látek s 
kaskádovým využíváním zdrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 154
Petri Sarvamaa

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 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 založené na 
biotechnologiích;

Or. en
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Pozměňovací návrh 155
Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara

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

Or. en

Pozměňovací návrh 156
Emmanouil Fragkos

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 
občanů před škodlivými chemickými 
látkami a dalšími riziky a negativními 
dopady souvisejícími s životním 
prostředím;

Or. en

Pozměňovací návrh 157
Daniel Buda

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) sledování cíle nulového znečištění 
pro životní prostředí bez toxických látek, 

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

včetně vzduchu, vody a půdy, a ochrana 
zdraví a dobrých životních podmínek 
současných a budoucích generací před 
riziky a dopady souvisejícími s životním 
prostředím;

Or. ro

Pozměňovací návrh 158
Michal Wiezik

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 posilování 
přírodního kapitálu, zejména vzduchu, 
vody, půdy a lesa, sladkovodních, 
mokřadních, pobřežních a mořských 
ekosystémů, přičemž musí být chráněno 
alespoň 30 % území Unie, včetně nejméně 
10 % území Unie, jež bude přísně 
chráněno před jakýmkoli lidským 
zásahem, a zavádění závazných cílů pro 
obnovu přírody;

Or. en

Pozměňovací návrh 159
Petri Sarvamaa

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 posilování 
přírodního kapitálu, zejména vzduchu, 
vody, půdy a lesa, sladkovodních, 
mokřadních a mořských ekosystémů, a to 
prostřednictvím metod založených na 
výzkumu a udržitelných postupů řízení;
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Or. en

Pozměňovací návrh 160
Pär Holmgren
za skupinu Verts/ALE

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, včetně pěstované 
biologické rozmanitosti, a posilování 
přírodního kapitálu, zejména vzduchu, 
vody, půdy a lesa, sladkovodních, 
mokřadních a mořských ekosystémů;

Or. en

Pozměňovací návrh 161
Michal Wiezik

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, mezinárodního obchodu, 
mobility a potravinového systému, včetně 
zemědělství, rybolovu a akvakultury.

Or. en

Pozměňovací návrh 162
Juozas Olekas, Attila Ara-Kovács, Clara Aguilera, Paolo De Castro, Tonino Picula, 
Cristina Maestre Martín De Almagro, Ivo Hristov

Návrh rozhodnutí
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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 a potravinového 
systému, včetně všech částí potravinového 
řetězce.

Or. en

Pozměňovací návrh 163
Anne Sander

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 a potravinového systému.

Or. fr

Pozměňovací návrh 164
Michal Wiezik

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Základní podmínky pro dosažení 
prioritních cílů tohoto programu

Základní podmínky a nezbytné kroky pro 
dosažení prioritních cílů tohoto programu

Or. en
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Pozměňovací návrh 165
Emmanouil Fragkos

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 
zúčastněných stran v příslušných 
případech vyžaduje:

Or. en

Pozměňovací návrh 166
Emmanouil Fragkos

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 v oblasti 
životního prostředí, jakož i posílení boje 
proti trestné činnosti proti životnímu 
prostředí;

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 v oblasti 
životního prostředí, podporu sítí 
odborníků, jako je Síť Evropské unie pro 
provádění a vymáhání práva v oblasti 
životního prostředí, Evropská síť státních 
zástupců pro životní prostředí a Fórum 
soudců Evropské unie pro životní 
prostředí, a spolupráci s nimi, jakož i 
posílení boje proti trestné činnosti proti 
životnímu prostředí;

Or. en
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Pozměňovací návrh 167
Michal Wiezik

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 v oblasti 
životního prostředí, jakož i posílení boje 
proti trestné činnosti proti životnímu 
prostředí;

a) zajištění plného, efektivního 
a účinného provádění právních předpisů 
Unie v oblasti životního prostředí 
a klimatu, předcházení škodám, včetně 
nenávratných škod a ztráty přírodního 
dědictví EU, 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 v oblasti životního 
prostředí, jakož i posílení boje proti 
porušování předpisů, trestné činnosti proti 
životnímu prostředí a škodám na životním 
prostředí, a to včas a odrazujícím 
způsobem;

Or. en

Pozměňovací návrh 168
Daniel Buda

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 

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 
a zaručení, že bude dosaženo určité 
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provádění právních předpisů EU v oblasti 
životního prostředí, jakož i posílení boje 
proti trestné činnosti proti životnímu 
prostředí;

úrovně výkonnosti, jak je stanoveno 
v pravidelném přezkumu provádění 
právních předpisů EU v oblasti životního 
prostředí, jakož i posílení boje proti trestné 
činnosti proti životnímu prostředí;

Or. ro

Pozměňovací návrh 169
Emmanouil Fragkos

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 v oblasti 
životního prostředí, jakož i posílení boje 
proti trestné činnosti proti životnímu 
prostředí;

a) zajištění efektivního a účinného 
provádění právních předpisů a strategií 
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 v oblasti životního 
prostředí, jakož i posílení boje proti trestné 
činnosti proti životnímu prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 170
Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara, Alin Mituța, Jérémy Decerle

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) poskytování finanční podpory na 
ekologickou transformaci zemědělsko-
potravinářských odvětví;

Or. en
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Pozměňovací návrh 171
Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara, Elsi Katainen

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 přispívaly k dosažení 
všech prioritních cílů stanovených 
v článku 2,

Or. en

Pozměňovací návrh 172
Pär Holmgren
za skupinu Verts/ALE

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,

— 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, uznáním genderových dopadů 
degradace životního prostředí a změny 
klimatu a toho, že aby mohlo být dosaženo 
prioritních cílů, genderové hledisko musí 
být nedílnou součástí všech politik a 
opatření na všech úrovních,

Or. en
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Pozměňovací návrh 173
Emmanouil Fragkos

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,

— optimalizováním součinnosti a 
potenciálních kompromisů mezi 
ekonomickými, environmentálními a 
sociálními cíli, konkrétně prostřednictvím 
zajištění udržitelného rozvoje měst, aby se 
potřeby občanů v oblasti zdravé výživy, 
kvality vody a vzduchu, energie, vody, 
přístupu k bydlení a zelené infrastruktuře 
a mobility naplnily udržitelným způsobem, 
jenž nikoho neopomíjí,

Or. en

Pozměňovací návrh 174
Juozas Olekas, Attila Ara-Kovács, Clara Aguilera, Paolo De Castro, Tonino Picula, 
Cristina Maestre Martín De Almagro, Ivo Hristov

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,

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

Or. en

Pozměňovací návrh 175
Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara, Asger Christensen, Elsi Katainen, Alin Mituța, 
Jérémy Decerle

Návrh rozhodnutí
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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,

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

Or. en

Pozměňovací návrh 176
Michal Wiezik

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,

— zhodnocením součinnosti a 
potenciálních kompromisů mezi 
ekonomickými, environmentálními a 
sociálními cíli, aby bylo zajištěno právo 
občanů na vysokou úroveň 
environmentální ochrany a aby nikdo 
nebyl opomenut,

Or. en

Pozměňovací návrh 177
Michal Wiezik

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 

— pravidelným hodnocením souladu 
stávajících politik s 8. akčním programem 
pro životní prostředí a cíli Zelené dohody 
pro Evropu a přípravou posouzení dopadů, 
které řádně zohlední náklady v případě 
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odpovědné, inkluzivní, erudované a 
snadno proveditelné a které věnují 
náležitou pozornost předpokládaným 
dopadům na životní prostředí a klima,

nečinnosti v rámci nových iniciativ, které 
jsou založeny na rozsáhlých konzultacích 
dodržujících postupy, které jsou 
odpovědné, spravedlivé, inkluzivní a 
erudované a které věnují náležitou 
pozornost předpokládaným dopadům na 
životní prostředí a klima a důsledně 
dodržují zásadu „významně 
nepoškozovat“,

Or. en

Pozměňovací návrh 178
Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara, Asger Christensen, Elsi Katainen

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,

— pravidelným hodnocením 
stávajících politik a přípravou posouzení 
dopadů nových iniciativ, které jsou 
založeny na rozsáhlých konzultacích se 
všemi dotčenými 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 
socioekonomickým dopadům,

Or. en

Pozměňovací návrh 179
Juozas Olekas, Attila Ara-Kovács, Clara Aguilera, Paolo De Castro, Tonino Picula, 
Cristina Maestre Martín De Almagro, Ivo Hristov

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

— pravidelným hodnocením – pravidelným hodnocením 
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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,

stávajících politik a přípravou posouzení 
dopadů nových iniciativ, které jsou 
založeny na rozsáhlých konzultacích, a to 
zejména na všech úrovních správy a se 
sociálními partnery, dodržujících postupy, 
které jsou odpovědné, inkluzivní, 
erudované a snadno proveditelné a které 
věnují náležitou pozornost 
předpokládaným dopadům na životní 
prostředí a klima,

Or. en

Pozměňovací návrh 180
Emmanouil Fragkos

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,

– pravidelným hodnocením 
stávajících politik a případně 
navrhováním nových právních předpisů, 
jež jsou založeny na posouzení dopadů 
vycházejících z rozsáhlých konzultacích 
dodržujících postupy, které jsou 
odpovědné, inkluzivní, erudované a snadno 
proveditelné a které věnují náležitou 
pozornost předpokládaným dopadům na 
životní prostředí a klima,

Or. en

Pozměňovací návrh 181
Pär Holmgren
za skupinu Verts/ALE

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– zajištěním, aby posouzení dopadů 
plně a systematicky zohledňovala dopady 
na životní prostředí, například vliv na 
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biologickou rozmanitost, včetně pěstované 
biologické rozmanitosti, znečištění a 
využívají zdrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 182
Pär Holmgren
za skupinu Verts/ALE

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– zajištěním genderového hlediska v 
rámci opatření a cílů souvisejících s 
dosažením prioritních cílů, včetně 
posouzení dopadu plánovaných opatření a 
iniciativ na rovnost žen a mužů a 
zaměření se na začleňování hlediska 
rovnosti žen a mužů a na opatření 
reagující na rovnost žen a mužů;

Or. en

Pozměňovací návrh 183
Pär Holmgren
za skupinu Verts/ALE

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;

Or. en

Pozměňovací návrh 184
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Juozas Olekas, Attila Ara-Kovács, Clara Aguilera, Paolo De Castro, Tonino Picula, 
Cristina Maestre Martín De Almagro, Ivo Hristov

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, a současně 
zajištění široké dostupnosti finančních 
nástrojů, zejména ve prospěch malých a 
středních podniků, malých a středních 
zemědělských podniků a mladých 
zemědělců;

Or. en

Pozměňovací návrh 185
Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara, Asger Christensen, Elsi Katainen

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, a aby bylo 
současně zajištěno přidělení dostatečného 
objemu finančních prostředků a aby byla 
zvláštní pozornost věnována malým a 
středním podnikům;

Or. en

Pozměňovací návrh 186
Emmanouil Fragkos
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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 zdrojů a 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, přičemž tato 
mobilizace bude v souladu s politickým 
programem Unie pro udržitelné finance;

Or. en

Pozměňovací návrh 187
Anne Sander

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 
zúčastněných stran při vypracování 
standardizovaných účetních postupů pro 
přírodní kapitál;

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 
zúčastněných stran při vypracování 
standardizovaných účetních postupů pro 
přírodní kapitál; poskytnutí podpory a 
alternativních řešení dotčeným odvětvím v 
reakci na postupné odstraňování těchto 
dotací;

Or. fr

Pozměňovací návrh 188
Emmanouil Fragkos

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 1 – písm. e
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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 
zúčastněných stran při vypracování 
standardizovaných účetních postupů pro 
přírodní kapitál;

e) posílení pozitivních 
environmentálních pobídek, jakož i 
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 
zúčastněných stran při vypracování 
standardizovaných účetních postupů pro 
přírodní kapitál;

Or. en

Pozměňovací návrh 189
Irène Tolleret, Jérémy Decerle, Adrián Vázquez Lázara

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 zúčastněných 
stran při vypracování standardizovaných 
účetních postupů pro přírodní kapitál;

e) postupné odstraňování dotací, které 
nepřispívají k dosažení cílů Unie, na 
vnitrostátní úrovni s co nejlepším využitím 
tržních nástrojů, ekologických 
rozpočtových nástrojů a plateb za 
ekosystémové služby, přičemž se zajistí 
sociálně spravedlivý přechod, a podpora 
podniků a jiných zúčastněných stran při 
vypracování standardizovaných účetních 
postupů pro přírodní kapitál;

Or. en

Pozměňovací návrh 190
Pär Holmgren
za skupinu Verts/ALE

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

ea) co nejlepší využívání genderově 
citlivých ekologických nástrojů pro tvorbu 
rozpočtu a financování, včetně nástrojů 
potřebných k zajištění sociálně 
spravedlivé transformace, a podporu 
podniků a dalších zúčastněných stran při 
uplatňování standardizovaných účetních 
postupů pro přírodní kapitál, přičemž je 
třeba se na úrovni Unie i na úrovni 
členských států zdržet obchodování s 
ekosystémovými službami nebo takové 
obchodování podporovat;

Or. en

Pozměňovací návrh 191
Michal Wiezik

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) úsilí o modernizaci Smlouvy o 
energetické chartě a v případě, že jí 
nebude dosaženo, od této smlouvy zcela 
odstoupit;

Or. en

Odůvodnění

Aby korporace (obchodující s jakýmkoli nosičem energie) nemohly získávat kompenzace ze 
strany vlád prosazujících energetickou politiku, která je v souladu s Pařížskou dohodou.

Pozměňovací návrh 192
Pär Holmgren
za skupinu Verts/ALE

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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eb) 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;

Or. en

Pozměňovací návrh 193
Juozas Olekas, Attila Ara-Kovács, Clara Aguilera, Paolo De Castro, Tonino Picula, 
Cristina Maestre Martín De Almagro, Ivo Hristov

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 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, posouzení 
veškerých současných překážek bránících 
využívání inovativních zemědělských 
postupů a zlepšení přístupu k věděckým 
inovacím;

Or. en

Pozměňovací návrh 194
Petri Sarvamaa

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 

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

prostředí a jejího využívání, a to též 
prostřednictvím výzkumu, inovací, 
podpory zelených dovedností a 
udržitelných postupů řízení, a dále 
vybudování environmentálního a 
ekosystémového účetnictví;

Or. en

Pozměňovací návrh 195
Anne Sander

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, důvěryhodných studiích 
dopadu 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;

Or. fr

Pozměňovací návrh 196
Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara, Asger Christensen, Elsi Katainen, Alin Mituța

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 

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, 
nových technologií, podpory zelených 
dovedností, a dále vybudování 
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ekosystémového účetnictví; environmentálního a ekosystémového 
účetnictví;

Or. en

Pozměňovací návrh 197
Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara, Asger Christensen, Elsi Katainen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) 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;

Or. en

Pozměňovací návrh 198
Pär Holmgren
za skupinu Verts/ALE

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) zaplnění mezer a optimalizace 
příslušných souborů ukazatelů, jako jsou 
ukazatele týkající se mezí naší planety, 
environmentální stopy, řízení, 
udržitelných financí, nerovností a 
výrobních a spotřebních systémů;

Or. en

Pozměňovací návrh 199
Pär Holmgren
za skupinu Verts/ALE
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Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 1 – písm. f b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fb) stanovení a vyčíslení 
environmentálních limitů, jako jsou meze 
naší planety, s cílem definovat pro Unii 
bezpečný operační prostor a monitorovat, 
zda politické a právní předpisy Unie jsou 
dostatečně ambiciózní, aby udržely Unii v 
bezpečném operačním prostoru planety, s 
cílem stanovit a případě předložit 
legislativní návrhy, jež umožní předcházet 
překračování těchto limitů; uznání a 
zohlednění skutečnosti, že je nutně 
zapotřebí vědecky definovat bezpečný 
operační prostor pro zabezpečení potravin 
v rámci mezí naší planety a směřovat k 
němu, což vyžaduje posun od tradičního 
zaměření na snižování vlivů na životní 
prostředí na úrovni zemědělského systému 
směrem k vymezení vědecky podložených 
cílů pro potraviny na úrovni planety, s 
využitím přístupu založeného na 
potravinových systémech;

Or. en

Odůvodnění

Viz práce Johana Rockströma týkající se celosvětového potravinového systému v souvislosti s 
mezemi naší planety: 
https://cgspace.cgiar.org/bitstream/handle/10568/106652/Planet_Rockstrom_2020.pdf.

Pozměňovací návrh 200
Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara, Asger Christensen, Elsi Katainen, Alin Mituța

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 pro podporu 
environmentální politiky se zvláštním 
zaměřením na modernizaci primárních 
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odvětví a venkovských komunit a zároveň 
minimalizace jejich environmentální stopy;

Or. en

Pozměňovací návrh 201
Michal Wiezik

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, např. 
prostřednictvím poskytování dat a 
informací o stavu ekosystémů v reálném 
čase, pro podporu environmentální politiky 
a zároveň minimalizace jejich 
environmentální stopy;

Or. en

Pozměňovací návrh 202
Juozas Olekas, Attila Ara-Kovács, Clara Aguilera, Paolo De Castro, Tonino Picula, 
Cristina Maestre Martín De Almagro, Ivo Hristov

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 pro podporu 
environmentální politiky a zároveň 
minimalizace jejich environmentální stopy, 
zajištění přístupu k digitálním a datovým 
technologiím;

Or. en

Pozměňovací návrh 203
Pär Holmgren
za skupinu Verts/ALE
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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 ekosystémových řešení 
a sociální inovace, např. intenzivnějším 
investováním do ochrany a obnovy 
biologické rozmanitosti, včetně pěstované 
biologické rozmanitosti, v souladu s 
minimálními výdajovými cíli schválenými 
v rozpočtu Unie a s cíli financování ve 
strategii EU v oblasti biologické 
rozmanitosti, které by měly být sledovány 
pomocí silné metodiky, jež vychází z 
kritérií Unie v oblasti taxonomie, jakmile 
budou k dispozici;

Or. en

Pozměňovací návrh 204
Juozas Olekas, Attila Ara-Kovács, Clara Aguilera, Paolo De Castro, Tonino Picula, 
Cristina Maestre Martín De Almagro, Ivo Hristov

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 přírodě blízkých řešení 
a sociální inovace, podněcování různých 
forem spolupráce v zemědělství;

Or. en

Pozměňovací návrh 205
Anne Sander

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 přírodě blízkých řešení, 
sociální inovace a nových technologií;
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Or. fr

Pozměňovací návrh 206
Emmanouil Fragkos

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 přírodě blízkých řešení, 
která jsou šetrná k biologické 
rozmanitosti, a sociální inovace;

Or. en

Pozměňovací návrh 207
Michal Wiezik

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 ekosystémových řešení 
a sociální inovace;

Or. en

Pozměňovací návrh 208
Daniel Buda

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 byly v souladu s 
pravidly transparentnosti a byly veřejně 
dostupné a snadno přístupné, aniž by byla 
dotčena ustanovení týkající se důvěrnosti 
v právních předpisech specifických pro 
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doménu;

Or. ro

Pozměňovací návrh 209
Emmanouil Fragkos

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 byly veřejně dostupné 
a srozumitelně přístupné, aniž by byla 
dotčena ustanovení týkající se důvěrnosti 
v právních předpisech specifických pro 
doménu;

Or. en

Pozměňovací návrh 210
Pär Holmgren
za skupinu Verts/ALE

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

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;

Or. en

Pozměňovací návrh 211
Anne Sander

Návrh rozhodnutí
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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 
partnerů, a to též zvýšením transparentnosti 
a odpovědnosti, pokud jde o pokrok v 
plnění závazků učiněných v rámci těchto 
dohod,

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

Or. fr

Pozměňovací návrh 212
Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara, Jérémy Decerle

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– začlenění závazných ustanovení 
týkajících se dodržování Pařížské dohody 
do dvoustranných obchodních dohod se 
třetími zeměmi a zřízení nástrojů pro 
jejich monitorování;

Or. en

Pozměňovací návrh 213
Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara, Jérémy Decerle

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, 
posílením dodržování a uplatňování 
mezinárodně uznávaných 
environmentálních zásad, začleněním 
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závazných ustanovení do dvoustranných 
obchodních dohod se třetími zeměmi a 
zřízením nástrojů pro jejich 
monitorování;

Or. en

Pozměňovací návrh 214
Daniel Buda

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 dodržování a nestranného 
uplatňování mezinárodně uznávaných 
environmentálních zásad v přiměřené 
lhůtě,

Or. ro

Pozměňovací návrh 215
Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara, Asger Christensen

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 agendu OSN pro 
udržitelný rozvoj 2030 a dodržování 
norem EU v oblasti životního prostředí.

Or. en

Pozměňovací návrh 216
Juozas Olekas, Attila Ara-Kovács, Clara Aguilera, Paolo De Castro, Tonino Picula, 
Cristina Maestre Martín De Almagro, Ivo Hristov
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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 zakotvené v agendě OSN pro 
udržitelný rozvoj 2030.

Or. en

Pozměňovací návrh 217
Pär Holmgren
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 1 – písm. k – odrážka 5 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– posilování schopnosti občanů 
jednat, a to prostřednictvím zvyšování 
informovanosti, celoživotního vzdělávání 
a občanské angažovanosti; zvyšování 
povědomí o prioritních cílech stanovených 
v čl. 2 odst. 1 a 2 a umožnění 
demokratické diskuse na všech úrovních 
správy a společnosti o pokroku směrem k 
dosažení těchto cílů;

Or. en

Pozměňovací návrh 218
Pär Holmgren
za skupinu Verts/ALE

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Splnění základních podmínek 
stanovených v čl. 3 odst. 1 vyžaduje přijetí 
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konkrétních opatření:
– Komise do 30. června 2022 na svých 
internetových stránkách zřídí veřejnou 
databázi, v níž budou uvedeny kroky 
podniknuté v reakci na porušení předpisů 
v oblasti životního prostředí a předběžná 
referenční rozhodnutí.Tato databáze bude 
pravidelně aktualizována;
– Komise do 30. června 2022 ve svých 
pokynech pro zlepšování právní úpravy 
přijme a provede přístup „mysli v prvé 
řadě na udržitelnost“;
– Komise sladí obchodní politiku Unie s 8. 
akčním programem pro životní prostředí, 
čehož bude dosaženo zejména průběžným 
přezkumem obchodní politiky ze strany 
Komise, přičemž cílem by mělo být 
odstranění všech obchodních a 
investičních pravidel, která jsou v rozporu 
s ochranou klimatu a biologické 
rozmanitosti, a to, aby Zelená dohoda pro 
Evropu a cíle udržitelného rozvoje byly 
referenčním bodem obchodní politiky 
Unie. Komise zajistí, aby kapitoly o 
udržitelném rozvoji byly v budoucnu 
právně závazné a vymahatelné a aby 
revidované obchodní dohody a jejich 
dodržování pravidelně kontrolovaly strany 
dohod, a zajistí také významnou úlohu 
občanské společnosti;
– Komise provede přezkumy uvedené v 
odst. 1 písm. b) odrážce 1b tohoto článku. 
Pokud Komise na základě těchto 
přezkumů zjistí, že opatření a politiky 
Unie nejsou v souladu s prioritními cíli 8. 
akčního programu pro životní prostředí 
stanovenými v článku 2, přijme co 
nejdříve nezbytná opatření v souladu se 
Smlouvami na odstranění tohoto 
nesouladu;
– Komise provede posouzení uvedená v 
odst. 1 písm. b) odrážce 1c tohoto článku. 
Pokud Komise na základě těchto 
posouzení zjistí, že opatření a politiky 
Unie nejsou v souladu s prioritními cíli 8. 
programu pro životní prostředí 
stanovenými v článku 2, uvede 
navrhovaná opatření předtím, než budou 
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přijata, do souladu s těmito cíli. Tato 
analýza bude zařazena do jakéhokoli 
posouzení dopadů přiloženého k těmto 
opatřením či návrhům;
– Komise pro účely posuzování dopadů 
vyvine dodatečné nástroje pro posouzení 
dopadu nových politik, iniciativ a 
právních předpisů na biologickou 
rozmanitost, znečištění a na využívání 
zdrojů, a to nad rámec jediného nástroje, 
který se v současné době používá a který 
se zaměřuje na účinnost zdrojů, a rozšíří 
jejich využívání i na členské státy, kdykoli 
to bude možné;
– Komise u všech dotací, které mají 
nepříznivý vliv na životní prostředí, s 
výjimkou dotací na fosilní paliva, do 30. 
června 2022 předloží posouzení, v němž 
vyhodnotí stávající situaci na unijní, 
celostátní, regionální a místní úrovni a 
vymezí cesty, jimiž lze dosáhnout plného a 
rychlého odstranění těchto dotací, a 
možnosti, jak výdaje, které již nebudou 
vynakládány na tyto dotace, využít pro 
účely podněcování ochrany životního 
prostředí;
– Komise systematicky uvede podrobnou 
zpětnou vazbu ohledně toho, jak odpovědi 
na základě konzultací se zúčastněnými 
stranami ovlivnily nové strategie, politiky 
a právní předpisy Unie a jak jsou do nich 
zapracovány; 
– Komise zveřejní posouzení dopadů 
ihned po jejich vypracování;
– Komise do 31. prosince 2021 zřídí na 
svých internetových stránkách veřejný 
přehled, v němž budou aktuálně uvedeny 
všechny cíle stanovené v Zelené dohodě 
pro Evropu. Tento přehled poskytne 
přehled cílů Unie a případně 
vnitrostátních cílů. Komise rovněž v tomto 
přehledu uvede propojení se zprávami 
monitorovacího rámce podle článku 4. 
Komise bude o tomto přehledu aktivně 
informovat občany.

Or. en
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Pozměňovací návrh 219
Daniel Buda

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.

Or. ro

Pozměňovací návrh 220
Juozas Olekas, Attila Ara-Kovács, Clara Aguilera, Paolo De Castro, Tonino Picula, 
Cristina Maestre Martín De Almagro, Ivo Hristov

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 
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.

Or. en
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Pozměňovací návrh 221
Michal Wiezik

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 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 222
Pär Holmgren
za skupinu Verts/ALE

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 posoudí 
pokrok Unie a členských států s ohledem 
na dosažení prioritních cílů stanovených 
v článku 2 a podá o tom výroční zprávy, 
s přihlédnutím k základním podmínkám 
stanoveným v článku 3.

Or. en

Pozměňovací návrh 223
Emmanouil Fragkos

Návrh rozhodnutí
Čl. 4 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Posouzení uvedené v odstavci 1 
musí odrážet nejnovější vývoj, pokud jde o 
dostupnost a relevanci údajů a ukazatelů, 
vycházet z údajů dostupných v členských 
státech a na úrovni Unie, a to zejména z 
těch, které spravuje Evropská agentura pro 
životní prostředí a Evropský statistický 
systém. Tímto posouzením nesmí být 
dotčeny stávající rámce a úkoly sledování, 
podávání zpráv a správy, které se týkají 
politiky v oblasti životního prostředí a 
klimatu.

2. Posouzení uvedené v odstavci 1 
musí zohlednit systematický přístup a jeho 
cílem musí být usnadnění strategické 
politické komunikace. Musí být založeno 
na omezeném počtu hlavních ukazatelů, 
které budou stanoveny do konce roku 
2021 na základě širokých konzultací se 
zúčastněnými stranami, mezi něž patří 
členské státy a příslušné zainteresované 
subjekty, přičemž tyto konzultace, které 
podpoří Evropská agentura pro životní 
prostředí, propojí odborníky na politiku v 
oblasti životního prostředí s odborníky na 
ukazatele. Toto posouzení musí odrážet 
nejnovější vývoj, pokud jde o dostupnost 
a relevanci údajů a ukazatelů, a vycházet 
z údajů dostupných v členských státech 
a na úrovni Unie, a to zejména z těch, které 
spravuje Evropská agentura pro životní 
prostředí a Evropský statistický systém, s 
cílem minimalizovat administrativní zátěž. 
Toto posouzení musí být v souladu s 
jinými rámci a úkoly sledování, podávání 
zpráv a správy, které se týkají sociální a 
hospodářské politiky a politiky v oblasti 
životního prostředí a klimatu, a tyto rámce 
a úkoly jím nesmí být dotčeny.

Or. en

Pozměňovací návrh 224
Michal Wiezik

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 
údajů a poznatků, zejména:

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

Odůvodnění

Projekty programu LIFE a integrované projekty, projekty programu Horizont a SZP, a 
zejména pak programy založené na výsledcích, mohou zlepšit údaje a poznatky.

Pozměňovací návrh 225
Michal Wiezik

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, a to i v oblasti taxonomie;

Or. en

Pozměňovací návrh 226
Pär Holmgren
za skupinu Verts/ALE

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) prací na zaplnění mezer a 
optimalizaci příslušných souborů 
ukazatelů, jako jsou ukazatele týkající se 
mezí naší planety, environmentální stopy, 
řízení, udržitelných financí, nerovností, 
včetně genderových nerovností, a 
výrobních a spotřebních systémů; vývojem 
dalších metod k praktickému využití mezí 
naší planety na úrovni Unie a na 
vnitrostátní úrovni s cílem monitorovat 
výkonnost s ohledem na meze naší 
planety; to se týká zejména ukazatelů 
souvisejících s potravinami a 
zemědělstvím, aby bylo možné dosáhnout 
holistického a lokálnějšího potravinového 
systému s nízkými vstupy, který bude 
blízký přírodě, takovým způsobem, jenž 
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bude odpovídat mezím naší planety a dané 
lokality;

Or. en

Pozměňovací návrh 227
Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara, Asger Christensen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) zlepšováním kvality a 
porovnatelnosti údajů;

Or. en

Pozměňovací návrh 228
Emmanouil Fragkos

Návrh rozhodnutí
Čl. 4 – pododstavec 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Článek 4a – Přezkum v polovině 
období
1. Komise před skončením svého 
nynějšího funkčního období vypracuje 
přezkum v polovině období týkající se 
pokroku při dosahování tematických 
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.
2. S ohledem na přezkum uvedený v 
odstavci 1, na další relevantní vývoj 
politiky a na zprávu Evropské agentury 
pro životní prostředí nazvanou „Evropské 
životní prostředí – stav a výhled“ předloží 
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Komise nejpozději do 31. března 2025 
legislativní návrh, který ke stávajícímu 8. 
akčnímu programu pro životní prostředí 
pro období po roce 2025 připojí seznam 
nezbytných kroků, které je třeba 
podniknout, aby bylo dosaženo 
tematických prioritních cílů uvedených v 
čl. 2 odst. 2, jakož i příslušné lhůty pro 
tyto kroky.

Or. en

Pozměňovací návrh 229
Pär Holmgren
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Čl. 5 – odst. 1

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, ke které, pokud 
to Komise uzná za vhodné, připojí 
legislativní návrh na příští akční program 
pro životní prostředí. Tento legislativní 
návrh bude předložen včas, aby se 
zamezilo proluce mezi 7. a 8. akčním 
programem pro životní prostředí.

Or. en

Pozměňovací návrh 230
Emmanouil Fragkos

Návrh rozhodnutí
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Do dne 31. března 2029 provede Komise 
hodnocení 8. akčního programu pro životní 
prostředí. Komise předloží Evropskému 

Do dne 31. března 2029 provede Komise 
hodnocení 8. akčního programu pro životní 
prostředí. Komise předloží Evropskému 
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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.

parlamentu a Radě zprávu obsahující 
hlavní zjištění hodnocení všech 
tematických prioritních cílů stanovených 
v čl. 2 odst. 2, ke které případně připojí 
legislativní návrh na příští akční program 
pro životní prostředí, a to nejpozději do 31. 
prosince 2029.

Or. en

Pozměňovací návrh 231
Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara, Asger Christensen, Elsi Katainen

Návrh rozhodnutí
Čl. 5 – odst. 1

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, která zohlední 
všechna posouzení dopadu a ke které, 
pokud to Komise uzná za vhodné, připojí 
legislativní návrh na příští akční program 
pro životní prostředí.

Or. en

Pozměňovací návrh 232
Michal Wiezik

Návrh rozhodnutí
Čl. 5 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Do dne 31. prosince 2025 provede Komise 
hodnocení 8. akčního programu pro 
životní prostředí v polovině období. V 
tomto hodnocení Komise nastíní stav 
prioritních opatření. Zvláště určí odvětví, 
v rámci kterých nedošlo k celkovému 
ukončení poskytování dotací, které škodí 
životnímu prostředí, a do dne 31. prosince 
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2026 zveřejní pracovní dokument útvarů, 
ve kterém budou podrobně popsány 
právní předpisy, které jsou z důvodu 
poskytování dotací škodících životnímu 
prostředí nevhodné. Komise začne 
přepracovávat a reformovat příslušné 
právní předpisy a zastaví poskytování 
dotací s nepříznivým vlivem na životní 
prostředí nejpozději do roku 2029.

Or. en


