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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

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

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

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

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

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

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

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

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

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

Pozměňovací návrh 1

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(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.

(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, jíž má být dosaženo 
nejpozději v roce 2050.

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 2

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Ve svém hodnocení sedmého 
akčního programu pro životní prostředí 
Komise rovněž dospěla k závěru, že 
pokrok v oblasti ochrany přírody, zdraví a 
integrace politik nebyl dostatečný a že 
mohly být více zohledněny sociální otázky, 
a to na základě stávajících vazeb mezi 
životním prostředím a sociální politikou. 
Kromě toho Komise ve svém hodnocení 
konstatovala, že navzdory stále 
ambicióznějším environmentálním cílům 
jsou výdaje na ochranu životního 
prostředí v Unii již řadu let stále nízké. 
Rovněž uvedla, že neschopnost provést 
právní předpisy v oblasti životního 
prostředí stojí hospodářství Unie ročně 
přibližně 55 miliard EUR v podobě 
zdravotních nákladů a přímých nákladů 
souvisejících s životním prostředím. Studie 
o nákladech vyplývajících z nečinnosti 
musí přispět k politickým úvahám o 
významu činnosti, aby se lépe začleňovaly 
náklady vyplývající z nečinnosti do 
politiky, programů REFIT, přepracování 
právních předpisů, posouzení dopadů a 
přezkumů, přičemž je třeba zajistit, aby 
byly zohledněny náklady související s 
životním prostředím a zdravím s cílem 
získat úplnější představu o nákladech a 
přínosech činnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 3

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 4
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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“ máme jedinečnou, 
avšak jen krátkodobou příležitost pro 
Evropskou unii, aby se v příštím desetiletí 
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.

Or. en

Pozměňovací návrh 4

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Evropská komise reagovala na 
výzvy určené v této zprávě přijetím Zelené 
dohody pro Evropu25: nové strategie růstu 
pro souběžnou ekologickou a digitální 
transformaci, jejímž cílem je přeměnit Unii 
na spravedlivou a prosperující společnost 
s konkurenceschopným, klimaticky 
neutrálním hospodářstvím efektivně 
využívajícím zdroje. Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU)26 zakotvuje 

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

v právních předpisech záměr Unie 
dosáhnout nejpozději do roku 2050 
neutrální bilance emisí skleníkových plynů. 
Tato strategie přispěje k dosažení 
dlouhodobé vize nejpozději do roku 2050, 
ale k zajištění skutečné a systémové 
transformace jsou zapotřebí další činnosti 
a opatření.

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

Or. en

Pozměňovací návrh 5

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Evropský parlament ve svém 
usnesení ze dne 28. listopadu 2019 o stavu 
klimatické a environmentální nouze1a 

prohlásil, že tento stav panuje v Evropě i 
na celém světě, a naléhavě vyzval novou 
Komisi, aby v tomto ohledu přijala rychlá 
a důležitá opatření, mimo jiné 
odstraněním nesoudržností ve stávajících 
politikách Unie s ohledem na nutnost 
reagovat na výzvy v oblasti klimatické a 
environmentální nouze, zejména 
prostřednictvím rozsáhlé reformy svých 
zemědělské a obchodní politiky a 
zajištěním toho, aby všechny příslušné 
budoucí legislativní a rozpočtové návrhy 
byly plně v souladu s cílem omezit 
globální oteplování na 1,5 °C a aby 
nepřispívaly ke ztrátě biologické 
rozmanitosti. V diskusním dokumentu 
Komise ze dne 30. ledna 2019 nazvaném 
„Směrem k udržitelné Evropě do roku 
2030“ dospěli autoři k závěru, že 
ekologická krize je nejnaléhavější výzvou 
pro udržitelnost Evropy. Dne 10. prosince 
2019 přijala Rada pro obecné záležitosti 
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závěry, které vyjadřují politování nad tím, 
že využívání přírodních zdrojů stává stále 
neudržitelnějším. Rada rovněž se 
znepokojením konstatovala, že významná 
část těchto negativních dopadů na životní 
prostředí se projevuje mimo Unii. V této 
souvislosti Evropský parlament vyzval 
Komisi, aby vypracovala cíl pro snížení 
globální stopy unijní spotřeby a výroby s 
ohledem na meze možností planety Země.
___________________
1a Přijaté texty, 28. listopadu 2019, 
P9_TA(2019)0078.

Or. en

Pozměňovací návrh 6

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 nejpozději do roku 2050 
podporovat cíle Zelené dohody pro Evropu 
v souladu s dlouhodobým cílem „žít 
spokojeně v mezích možností naší 
planety“. To by mělo přispět k dosažení 
agendy OSN pro udržitelný rozvoj 2030 a 
jejích cílů udržitelného rozvoje a umožnit 
transformační změnu směrem k takové 
ekonomice Unie, která zaručí blahobyt v 
mezích možností planety.

Or. en

Pozměňovací návrh 7

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 9
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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, což povede ke 
zlepšení stavu přírody, fungování 
ekosystémů na pevnině a na moři a k 
závazkům v oblasti řízení založeného na 
ekosystémech a k investicím do obnovy, 
aby příští generace mohly zdědit svět v 
lepším stavu. Regenerativní a udržitelná 
ekonomika blahobytu, vedená veřejnými 
zájmy, by měla uznávat, že dobré životní 
podmínky a prosperita naší společnosti 
závisí na stabilním klimatu, zdravém 
životním prostředí a prosperujících 
ekosystémech, které poskytují bezpečný 
operační prostor pro naše hospodářství v 
mezích možností naší planety. Jak světová 
populace a poptávka po přírodních zdrojích 
neustále roste, ekonomická aktivita by se 
měla vyvíjet takovým způsobem, který 
neškodí, ale naopak zvrátí změnu klimatu 
a zhoršování životního prostředí, 
odstraňuje znečištění a má za následek 
zachování a obohacení přírodního kapitálu 
a biologické rozmanitosti, a proto zajišťuje 
hojnost obnovitelných i neobnovitelných 
zdrojů. Regenerativní a udržitelná 
ekonomika blahobytu prostřednictvím 
neustálých inovací, adaptace na nové 
výzvy a spoluvytváření posiluje odolnost, 
zlepšuje stav přírody, kterou zanecháme 
příštím generacím, a chrání dobré životní 
podmínky současné i budoucích generací.

Or. en

Pozměňovací návrh 8

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 9 a (nový)



PE663.278v01-00 10/42 PA\1222490CS.docx

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9a) Osmý akční program pro životní 
prostředí by se měl plně zaměřovat na 
přechod na udržitelnou ekonomiku 
blahobytu založenou na cílech 
udržitelného rozvoje do roku 2030. V 
ekonomice blahobytu se má za to, že 
veřejné zájmy by měly určovat 
ekonomiku, nikoli naopak, a že je třeba 
upřednostňovat dobré životní podmínky 
všech občanů, přičemž tato ekonomika 
kombinuje prosperitu se sociálním 
pokrokem v mezích možností naší planety 
a chrání zdroje planety pro budoucí 
generace a jiné druhy. Přechod na 
takovou ekonomiku vyžaduje přístup 
založený na správě a řízení, který staví lidi 
a jejich dobré životní podmínky do středu 
politiky a rozhodování. K dosažení tohoto 
cíle bude Unie muset stanovit nové 
ukazatele hospodářské výkonnosti a 
sociálního pokroku nad rámec HDP.

Or. en

Pozměňovací návrh 9

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 využívání jedů, 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.
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Or. en

Pozměňovací návrh 10

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. Provádění, prosazování a 
odpovědnost mají zásadní význam na 
všech úrovních. Integrovaný přístup 
k rozvoji a provádění politiky by měl být 
posílen s cílem maximalizovat součinnost 
mezi hospodářskými, environmentálními 
a sociálními cíli a zároveň by měl 
systematicky hodnotit potenciální 
kompromisy a potřeby ohrožených skupin. 
Aby byl zajištěn úspěch 8. akčního 
programu pro životní prostředí, je navíc 
důležité do něj transparentním a setrvalým 
způsobem zapojit nestátní subjekty a širší 
veřejnost. To zahrnuje zveřejnění 
posouzení dopadů, na kterých jsou 
politiky založeny, a jejich zpřístupnění 
bezprostředně po jejich dokončení s 
ohledem na rozsudek Evropského 
soudního dvora ve věci C-57/16 P1a.

__________________
1a C-57/16 P, ClientEarth v. Komise, 
ECLI:EU:C:2018:660.

Or. en
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Pozměňovací návrh 11

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11a) 8. akční program pro životní 
prostředí uznává, že k dosažení těchto cílů 
je nezbytná zásadní transformační změna 
a že je třeba provést integrovanou analýzu 
zaměřenou na systémy s cílem pochopit a 
řešit vzájemnou závislost, zpětnou vazbu a 
efekt uzamčení (lock-in) systému. Tato 
transformační změna vyžaduje soudržné 
přístupy na úrovni celé veřejné správy, 
má-li být dosaženo pokroku.

Or. en

Pozměňovací návrh 12

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 součinnost a soulad mezi všemi 
vnitřními a vnějšími politikami Unie s 
cílem dosáhnout soudržnosti politik ve 
prospěch udržitelného rozvoje jsou klíčem 
k dosažení cílů Unie v oblasti životního 
prostředí a klimatu. Dosažení těchto cílů 
závisí rovněž na dosažení všech cílů 
udržitelného rozvoje OSN do roku 2030.

Or. en

Pozměňovací návrh 13

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 13
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Evropská komise by měla posoudit 
pokrok v dosahování prioritních cílů 
8. akčního programu pro životní prostředí 
Unií a členskými státy v souvislosti 
s přechodem k větší udržitelnosti, lepším 
životním podmínkám a odolnosti. To je 
v souladu s výzvami Rady27 a Evropského 
hospodářského a sociálního výboru28 
k měření hospodářské výkonnosti 
a sociálního pokroku „nad rámec HDP“ 
a posunu k použití „dobrých životních 
podmínek“ jako kompasu pro politiku, což 
je krok, který podporuje také OECD29.

(13) Komise by měla posoudit pokrok 
v dosahování prioritních cílů 8. akčního 
programu pro životní prostředí Unií 
a členskými státy v souvislosti 
s přechodem k odolné a udržitelné 
ekonomice blahobytu v mezích možností 
naší planety. To je v souladu s výzvami 
Rady27 a Evropského hospodářského 
a sociálního výboru28 k měření 
hospodářské výkonnosti a sociálního 
pokroku „nad rámec HDP“ a posunu 
k použití „dobrých životních podmínek“ 
jako kompasu pro politiku, což je krok, 
který podporuje také OECD29.

__________________ __________________
27 Viz např. 
https://data.consilium.europa.eu/doc/docu
ment/ST-10414-2019-INIT/cs/pdf.

27 Viz např. 
https://data.consilium.europa.eu/doc/docu
ment/ST-10414-2019-INIT/cs/pdf.

28 https://www.eesc.europa.eu/en/our-
work/opinions-information-
reports/opinions/reflection-paper-towards-
sustainable-europe-2030.

28 https://www.eesc.europa.eu/en/our-
work/opinions-information-
reports/opinions/reflection-paper-towards-
sustainable-europe-2030.

29 Viz např. rámec OECD pro blahobyt, 
rámec OECD pro politická opatření 
zaměřená na inkluzivní růst a iniciativy 
„Lepší život“ a „Nové přístupy 
k ekonomickým výzvám“.

29 Viz např. rámec OECD pro blahobyt, 
rámec OECD pro politická opatření 
zaměřená na inkluzivní růst a iniciativy 
„Lepší život“ a „Nové přístupy 
k ekonomickým výzvám“.

Or. en

Pozměňovací návrh 14

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 

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

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 bez využívání 
jedů, nulového znečištění, biologické 
rozmanitosti, vzduchu, vody, půdy, odpadu 
nebo jiných environmentálních politik, a 
aniž by jím byly tyto nástroje dotčeny. 
Spolu s nástroji používanými v evropském 
semestru, při monitorování cílů 
udržitelného rozvoje Eurostatem a ve 
zprávě o strategickém výhledu31 by 
posouzení pokroku při plnění prioritních 
cílů 8. akčního programu pro životní 
prostředí měla tvořit součást většího, 
uceleného a propojeného souboru nástrojů 
pro sledování a řízení a správu, které 
budou zahrnovat nejen faktory životního 
prostředí, ale také sociální a hospodářské 
faktory. Komise by měla provést 
posouzení stávajících monitorovacích 
rámců a ukazatelů na úrovni Unie, jejichž 
výsledky by mohly vést ke stanovení 
souboru ukazatelů, které měří pokrok na 
cestě k udržitelné ekonomice blahobytu.

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

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 15

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 14 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14a) Ve Společném výzkumné středisku, 
Evropské agentuře pro životní prostředí a 
jiných organizacích se nachází stále větší 
soubor poznatků a probíhá stále více 
pracovních toků o mezích naší planety 
(např. užívání sladké vody, změně ve 
využívání půdy, okyselování oceánů) 
a o dopadu unijní spotřeby. Pokrok v této 
práci je důležitý pro informování tvůrců 
politik a zúčastněných stran a podporuje 
identifikaci klíčových systémových 
problémů.

Or. en

Odůvodnění

Viz například „Is Europe living within the limits of our planet? An assessment of Europe’s 
environmental footprints in relation to planetary boundaries (Žije Evropa v mezích možností 
naší planety? Posouzení environmentálních stop Evropy v souvislosti s možnostmi naši 
planety), společná zpráva EEA/FOEN (zpráva agentury EEA č. 01/2020)

Pozměňovací návrh 16

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 14 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14b) Má-li být dosaženo prioritních cílů 
osmého akčního programu pro životní 
prostředí a vize do roku 2050, je nutná 
zásadní transformační změna způsobu, 
jakým jsou naše společnosti uspořádány. 

Or. en

Pozměňovací návrh 17

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 18
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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 ve svých 
politických pokynech zohlednit výsledky a 
do 31. března 2025 vypracovat zprávu, v 
níž by nastínila své priority v oblasti 
životního prostředí a klimatu pro 
nadcházející roky v rámci Zelené dohody 
pro Evropu II.

Or. en

Pozměňovací návrh 18

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 18 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18a) Podle čl. 191 odst. 2 Smlouvy o 
fungování Evropské unie (dále jen 
„Smlouva o fungování EU“) má být cílem 
politiky Unie v oblasti životního prostředí 
vysoká úroveň ochrany přihlížející k 
rozdílné situaci v jednotlivých regionech 
Unie a to, aby byla založena na zásadě 
obezřetnosti, zásadě odvracení ohrožení 
životního prostředí především u zdroje, a 
na zásadě „znečišťovatel platí“.

Or. en
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Pozměňovací návrh 19

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 18 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18b) Neprodlené postupné ukončování 
dotací, které škodí životnímu prostředí na 
úrovni Unie a na vnitrostátní úrovni, bylo 
jedním z cílů 7. akčního programu pro 
životní prostředí, kterých nebylo dosaženo. 
Od té doby byl tento cíl potvrzen jako 
ústřední cíl Zelené dohody pro Evropu. 
Odstranění veškerých škodlivých dotací, 
včetně dotací formou státní podpory a 
nepřímých dotací, jako jsou daňové 
výjimky, jež přispívají k přetrvávání 
škodlivých praktik, mimo jiné i v 
potravinářství, podkopávají úsilí v oblasti 
klimatu a biologické rozmanitosti a 
spotřebovávají cenné zdroje potřebné ke 
spravedlivé transformaci na klimaticky 
neutrální hospodářství s vysokou 
biologickou rozmanitostí. Odstranění 
těchto dotací by proto mělo být provedeno 
přednostně a skutečně vymáháno.

Or. en

Pozměňovací návrh 20

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 18 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18c) Pravidelné monitorování, 
podávání zpráv a posouzení pokroku a 
nedostatečného pokroku a překážek, které 
brání pokroku, mají zásadní význam pro 
zhodnocení toho, zda je pokrok dostatečný 
pro dané cíle, a tedy zda jsou zapotřebí 
adaptivní řídicí opatření. Je obzvláště 
důležité včas pochopit opatření, která 
umožňují plnění cílů a která jim brání, 
otázky týkající se uzamčení (lock-in) a 
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systémové účinky. Kromě toho jsou 
zapotřebí parametry pro sledování 
systémové transformace v Unii, odolnosti 
ekosystému a společnosti a dobrých 
životních podmínek v každé oblasti, kde by 
bylo možné posílit stávající parametry. Je 
rovněž nezbytné pochopit případy, kdy 
chybí soudržnost politik, která vyžaduje 
pozornost, aby byly závazky splněny. 
Monitorování by mělo zahrnovat zvláštní 
opatření týkající se změn systému a jeho 
uzamčení, soudržnosti politik a 
identifikace zpětné vazby, interakcí a 
nelineárních souvislostí, které by mohly 
významně ovlivnit porozumění, a tudíž i 
politickou reakci; a začleňovat nově se 
objevující znalosti a vědecké důkazy.

Or. en

Pozměňovací návrh 21

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, 
udržitelné a oběhové hospodářství bez 
využití jedů, efektivně využívající zdroje 
spravedlivým a inkluzivním způsobem 
a chránící, obnovující a zlepšující kvalitu 
životního prostředí, včetně ovzduší, vody a 
půdy, které zastavuje a vrací zpět úbytek 
biologické rozmanitosti a zakročuje proti 
znehodnocování ekosystémů. Podporuje 
cíle Zelené dohody pro Evropu a vychází z 
nich.

Or. en
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Pozměňovací návrh 22

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 udržitelnosti, včetně 
neutrální bilance emisí skleníkových plynů 
a účinného využívání zdrojů, dobrých 
životních podmínek a odolnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 23

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 

1. 8. akční program pro životní 
prostředí má dlouhodobý prioritní cíl, aby 
nejpozději do roku 2050 občané spokojeně 
žili v mezích možností naší planety 
v regenerativní a udržitelné ekonomice 
blahobytu, v níž se ničím neplýtvá, a aby 
bylo dosaženo klimatické neutrality, 
zejména prostřednictvím lepšího ukládání 
uhlíku v zemědělské půdě a v lesích. 
Zdravé životní prostředí je základem 
dobrých životní podmínek současné a 
budoucích generací, biologické 
rozmanitosti a přírodě se daří a jsou 
obnovovány a současně vznikají 
podmínky pro vyšší odolnost vůči změně 
klimatu a jiným environmentálním 
rizikům. Unie udává tempo pro zajištění 
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i budoucích generací na celém světě. prosperity současných i budoucích 
generací na celém světě, přičemž 
zohledňuje možnosti naší planety, v 
bezpečném operačním prostoru, kde 
můžeme vzkvétat a prosperovat, aniž 
bychom poškozovali přírodní systémy 
Země.

Or. en

Pozměňovací návrh 24

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 25

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, rychlé a předvídatelné 
snižování emisí skleníkových plynů 
a posílení pohlcování pomocí přírodních 
propadů uhlíku v Unii v souladu s 
klimatickými a environmentálními cíli, 
aby se dostálo cíle snížení emisí 
skleníkových plynů do roku 2030, jak je 
stanoveno v nařízení (EU) ... / ...32;

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 26

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 společnosti, 
hospodářství a přírody vůči změně 
klimatu;

Or. en

Pozměňovací návrh 27

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

c) postup k regenerativní a udržitelné 
ekonomice blahobytu, která vrací planetě 
víc, než si bere, dosažení plného přechodu 
na oběhové hospodářství bez jedů 
kombinující myšlenku prosperity s 
možností sociálního pokroku v rámci mezí 
možností naší planety;

Or. en

Pozměňovací návrh 28

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, 

e) ochrana, zachování a obnova 
biologické rozmanitosti a zlepšování 
kvality životního prostředí, zejména 
vzduchu, vody, půdy a lesa, zlepšování 
zdraví a fungování ekosystémů, včetně 
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mokřadních a mořských ekosystémů; lesů, sladkovodních, mokřadních 
a mořských ekosystémů, přičemž bude 
chráněno nejméně 30 % oblastí souše v 
Unii, včetně nejméně 10 % oblastí souše 
Unie, které budou přísně chráněny, a 
rovněž budou plněny závazné cíle obnovy 
přírody, které jsou stanoveny v právu 
Unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 29

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 potravinových systémů, včetně 
zemědělství.

Or. en

Pozměňovací návrh 30

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Tematické prioritní cíle stanovené 
v odstavci 2 zahrnují rovněž cíle a činnosti 
stanovené ve strategiích Zelené dohody 
pro Evropu, jakož i veškerá legislativní 
opatření, která přispívají k dosažení těchto 
cílů.
Iniciativy, strategie a rámce, které spadají 
do Zelené dohody pro Evropu nebo s ní 
souvisejí, zahrnují mimo jiné rámec Unie 
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v oblasti klimatu a energetiky do roku 
2030, akční plán pro oběhové 
hospodářství z roku 2020, strategii EU v 
oblasti biologické rozmanitosti do roku 
2030, strategii „od zemědělce ke 
spotřebiteli“, akční plán pro rybolov a 
mořské ekosystémy, strategii EU v oblasti 
lesnictví, akční plán pro nulové znečištění, 
strategii EU v oblasti chemických látek a 
průmyslovou strategii EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 31

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. Má-li být dosaženo prioritních 
cílů, je třeba transformovat systémovou 
změnu a integrovanou analýzu 
zaměřenou na systémy, jež se bude 
zabývat vzájemnou závislostí, zpětnou 
vazbou a efektem uzamčení systémů, a 
současně je třeba zaujmout soudržné 
přístupy na úrovni celé veřejné správy. 
Jako součást nového zastřešujícího rámce 
Unie pro měření a dosahování pokroku 
na cestě k udržitelné ekonomice 
blahobytu, která je v souladu s cíli 
udržitelného rozvoje OSN do roku 2030 a 
pomáhá řídit rozvoj nových politik a 
iniciativ, vypracuje Komise komplexní 
srovnávací přehled ukazatelů „nad rámec 
HDP“. Za tímto účelem vypracuje Komise 
do 31. prosince 2022 zprávu, v níž určí 
vzájemné vazby mezi různými rámci pro 
sociální, hospodářský a environmentální 
pokrok a monitorovacími rámci, které se 
používají na úrovni Unie, a zdůrazní, jak 
lze tyto vazby zjednodušit a lépe zachytit 
použitím hlavních ukazatelů, kterými se 
řídí budoucí tvorba politik a které k ní 
přispívají.
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Or. en

Pozměňovací návrh 32

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Základní podmínky pro dosažení 
prioritních cílů tohoto programu

Základní podmínky pro dosažení 
prioritních cílů tohoto programu a opatření 
nezbytná k provedení těchto podmínek

Or. en

Pozměňovací návrh 33

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 rychlého a úplného 
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 větší správní kapacity a kapacity 
zajišťování dodržování předpisů, jak je 
stanoveno v pravidelném přezkumu 
provádění právních předpisů EU v oblasti 
životního prostředí, jakož i zlepšení 
pobídek, včetně poplatků a sankcí, 
omezení rizika nedodržování předpisů, 
posílení reakcí na případy nedodržování 
předpisů v oblasti životního prostředí a 
zakročení proti trestné činnosti proti 
životnímu prostředí;

Or. en
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Pozměňovací návrh 34

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) upřednostnění provádění a 
prosazování právních předpisů Unie v 
oblasti životního prostředí spolu se 
systematickými kontrolami řízení o 
nesplnění povinnosti, včetně zajištění, aby 
byly na úrovni Unie a na vnitrostátní 
úrovni na tento účel vyčleněny dostatečné 
finanční a lidské zdroje;

Or. en

Pozměňovací návrh 35

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ab) zajištění plného provádění a 
dodržování zásady obezřetnosti, zásady 
odvrácení ohrožení životního prostředí u 
zdroje a zásady „znečišťovatel platí“;

Or. en

Pozměňovací návrh 36

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ac) uvedení obchodní politiky Unie do 
souladu s 8. akčním programem pro 
životní prostředí a přezkoumání 
stávajícího těžebního modelu obchodu, 
který je založen na odlesňování a přeměně 
jiných tropických a subtropických 
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stanovišť, zejména za účelem získávání 
krmiva pro hospodářská zvířata v Unii;

Or. en

Pozměňovací návrh 37

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 38

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 39

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– pravidelným přezkoumáním 
souladu opatření a politik Unie, včetně 
odvětvových právních předpisů, vnější 
činnosti Unie a rozpočtu Unie s 
prioritními cíli 8. programu pro životní 
prostředí stanovenými v článku 2; 
součástí tohoto průzkumu bude rovněž 
posouzení vnitrostátního nebo 
regionálního provádění práva Unie ze 
strany Komise, např. strategických plánů 
SZP;

Or. en

Pozměňovací návrh 40

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– posouzením souladu návrhu 
opatření, včetně mimo jiné jakéhokoli 
legislativního návrhu a návrhu rozpočtu, 
s prioritními cíli 8. programu pro životní 
prostředí stanovenými v článku 2;

Or. en

Pozměňovací návrh 41

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– věnováním velké pozornosti 
součinnosti a potenciálním kompromisům 

– systematickým hodnocením 
součinnosti a potenciálních kompromisů 
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mezi ekonomickými, environmentálními a 
sociálními cíli, aby se potřeby občanů 
v oblasti výživy, bydlení a mobility naplnily 
udržitelným způsobem, jenž nikoho 
neopomíjí,

mezi ekonomickými, environmentálními a 
sociálními cíli u všech iniciativ, aby se 
potřeby občanů v oblasti blahobytu 
naplnily udržitelným způsobem, jenž 
nikoho neopomíjí,

Or. en

Pozměňovací návrh 42

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

– systematickým hodnocením 
stávajících politik, hodnocením nových 
politik do jednoho roku ode dne, kdy tyto 
politiky vstoupí v platnost, 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,

Or. en

Pozměňovací návrh 43

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– zvážením nákladů vyplývajících z 
nečinnosti při hodnocení stávajících 
politik a prováděním posouzení dopadů 
nových iniciativ a zajištěním náležitého 
zohlednění nákladů souvisejících s 
životním prostředím a zdravím; zajištěním 
toho, aby tato hodnocení a posouzení 
dopadů zohledňovala, pokud jsou k 
dispozici příslušné údaje, zpětnou vazbu 
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týkající se životního prostředí a 
nelineárních souvislostí, aby se zajistil 
spolehlivější přehled o rizicích, a tedy i 
naléhavosti opatření; pokud neexistují 
žádné odpovídající studie, prováděním 
dalšího výzkumu s cílem vytvořit 
spolehlivější přehled o zpětné vazbě 
týkající se životního prostředí a o 
budoucích rizicích;

Or. en

Pozměňovací návrh 44

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 45

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 v souladu se 
strategií Unie pro udržitelné finance;

Or. en
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Pozměňovací návrh 46

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) posílení pozitivních 
environmentálních pobídek a zároveň co 
nejdřívější postupné odstraňování všech 
přímých i nepřímých dotací škodících 
životnímu prostředí na úrovni Unie a na 
vnitrostátní úrovni, na nižší než 
vnitrostátní a místní úrovni, včetně všech 
dotací na fosilní paliva nejpozději do roku 
2025;

Or. en

Pozměňovací návrh 47

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 jednání s 
občanskou společností, a dále vybudování 
environmentálního a ekosystémového 
účetnictví;

Or. en
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Pozměňovací návrh 48

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) budování znalostní základny o 
požadavcích na zásadní transformační 
změnu, včetně poznatků o tom, jak účinně 
identifikovat, hodnotit, posuzovat a měřit 
mimo jiné účinky zpětné vazby, body 
zvratu, nedostatečnou soudržnost politik a 
efekt uzamčení;

Or. en

Pozměňovací návrh 49

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 
a zajištění transparentnosti a veřejné 
dostupnosti těchto údajů;

Or. en

Pozměňovací návrh 50

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) plné využití přírodě blízkých řešení 
a sociální inovace;

h) plné využívání ekosystémových 
řešení a sociální inovace, včetně většího 
investování do ochrany a obnovy 
biologické rozmanitosti v souladu s 
minimálními výdajovými cíli schválenými 
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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 51

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

– zapojení s partnerskými zeměmi na 
prioritních cílech 8. akčního programu 
pro životní prostředí, jejich povzbuzování 
a podporu, aby v těchto oblastech přijaly 
a prováděly pravidla, která jsou stejně 
ambiciózní jako pravidla Evropské unie, 
a zajištění toho, aby u všech výrobků 
uváděných na trh Unie nebo vyvážených z 
Unie byly zcela splněny příslušné 
požadavky Unie v souladu 
s mezinárodními závazky Unie; v tomto 
ohledu podporování celosvětového 
postupného vyřazování pesticidů, které již 
nejsou v Unii schváleny k použití, a 
závazek zajistit, aby nebezpečné pesticidy, 
které jsou v Unii zakázány, nebyly 
vyváženy mimo Unii,

Or. en

Pozměňovací návrh 52

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Evropské unie a členských států třetím 
zemím podporovala agendu OSN pro 
udržitelný rozvoj 2030 a neohrožovala 
žádný z cílů udržitelného rozvoje.

Or. en

Pozměňovací návrh 53

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– posilování schopnosti občanů 
jednat prostřednictvím zvyšování 
povědomí o celoživotním vzdělávání a 
občanského zapojení.

Or. en

Pozměňovací návrh 54

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Splnění základních podmínek 
stanovených v čl. 3 odst. 1 vyžaduje přijetí 
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 
předběžné referenční rozhodnutí. Tento 
nástroj pravidelně aktualizuje;
– Komise do 30. června 2022 přijme 
a provede ve svých pokynech pro 
zlepšování právní úpravy přístup „zelenou 
udržitelnost v první řadě“;
– Komise sladí obchodní politiku 
Unie s 8. akčním programem pro životní 
prostředí, čehož bude dosaženo zejména 
průběžným přezkumem obchodní politiky 
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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, včetně silné úlohy občanské 
společnosti;
– Komise provádí 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, co nejdříve 
přijme nezbytná opatření v souladu se 
Smlouvami, aby tento nesoulad napravila;
– Komise provádí 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 návrh 
opatření do souladu s prioritními cíli před 
jeho přijetím. Tato analýza se zahrne do 
posouzení dopadů připojených k těmto 
opatřením nebo návrhům;
– Komise za účelem provádění 
posouzení dopadů vytvoří další nástroje k 
posouzení dopadů nových politik, iniciativ 
a právních předpisů na biologickou 
rozmanitost, znečištění a využívání zdrojů 
na životní prostředí, a to nad rámec 
jediného nástroje, který se v současné 
době používá a který se zaměřuje na 
změnu klimatu, a rozšíří jejich využívání 
na členské státy, kdykoli je to možné;
– Komise u všech dotací, které mají 
nepříznivý vliv na životní prostředí, kromě 
dotací na fosilní paliva, do 30. června 
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2022 předloží posouzení, v němž zachytí 
současnou situaci na unijní, vnitrostátní, 
nižší než vnitrostátní a místní úrovni a 
určí způsoby, jak v plném rozsahu a 
rychle postupně zrušit výdaje ušetřené na 
dotacích, které škodí životnímu prostředí, 
a najít pro ně nové využití s cílem 
poskytnout pobídky pro ochranu životního 
prostředí;
– Komise systematicky předloží 
podrobnou zpětnou vazbu ohledně toho, 
jak odpovědi zúčastněných stran v rámci 
konzultací ovlivnily nové strategie, 
politiky a právní předpisy Unie, a tudíž o 
tom, jak jsou do nich začleněny;
– Komise zveřejní posouzení dopadů 
ihned po jejich dokončení;
– Komise do 31. prosince 2021 
vypracuje na svých internetových 
stránkách veřejný srovnávací přehled, v 
němž povede aktuální přehled všech cílů 
stanovených v Zelené dohodě pro Evropu. 
Tento srovnávací přehled poskytne 
přehled cílů Unie a případně 
vnitrostátních cílů. Komise rovněž vloží do 
srovnávacího přehledu odkazy na zprávy 
rámce pro sledování, který je stanoven v 
článku 4. Komise o srovnávacím přehledu 
aktivně informuje občany.

Or. en

Pozměňovací návrh 55

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Pozměňovací návrh 56

Návrh rozhodnutí
Čl. 4 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Rámec pro sledování Ukazatele, rámec pro sledování a správa a 
řízení

Or. en

Pozměňovací návrh 57

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1. Komise stanoví soubor hlavních 
ukazatelů pro měření pokroku při plnění 
prioritních cílů uvedených v článku 2 do 
31. prosince 2021 v konzultačním 
procesu, v jehož rámci budou 
konzultovány všechny příslušné 
zúčastněné strany.

Or. en

Pozměňovací návrh 58

Návrh rozhodnutí
Čl. 4 – odst. 1
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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 bude sledovat 
a 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

Pozměňovací návrh 59

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Posouzení uvedené v odstavci 1 
zahrnuje rovněž informace o dosaženém 
pokroku na cestě ke skutečné systémové 
transformaci, která je zapotřebí k 
dosažení dlouhodobého prioritního cíle 8. 
programu pro životní prostředí, kterým je 
spokojený život v mezích možností naší 
planety do roku 2050. V zájmu dosažení 
tohoto cíle zahrne monitorování co 
nejdříve konkrétní měření změn systémů a 
jejich uzamčení, soudržnosti politik a 
identifikace a měření zpětné vazby a 
interakcí a současně začlení nové vědecké 
poznatky a informace z prognostických 
studií.

Or. en

Pozměňovací návrh 60

Návrh rozhodnutí
Čl. 4 – odst. 1 b (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Pozměňovací návrh 61

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) prací na překlenutí mezer v 
příslušných souborech ukazatelů a na 
jejich optimalizaci, například jde o 
ukazatele týkající se mezí možností naší 
planety, environmentální stopy, správy a 
řízení, udržitelného financování, 
nerovností a systémů výroby a spotřeby; 
vývojem dalších metod k praktickému 
využití ukazatelů mezí možností naší 
planety pro použití na úrovni Unie a na 
vnitrostátní úrovni s cílem monitorovat 
výkonnost s ohledem na meze možností 
planety; to se týká zejména ukazatelů 
souvisejících s potravinářstvím a 
zemědělstvím, aby bylo možné dosáhnout 
holistického, lokalizovanějšího 
potravinového systému s nízkými vstupy 
blízkého přírodě způsobem, který bude 
odpovídat mezím možností planety a dané 
lokality;

Or. en



PA\1222490CS.docx 39/42 PE663.278v01-00

CS

Pozměňovací návrh 62

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) stanovením environmentálních 
prahových hodnot, jako jsou meze 
možností planety, které představují body 
zvratu, s cílem vymezit bezpečný operační 
prostor pro Unii a sledovat, zda jsou 
politiky a právní předpisy Unie dostatečně 
ambiciózní, aby se Unie udržela v 
bezpečném operačním prostoru planety, s 
cílem určit a v případě potřeby navrhnout 
legislativní návrhy, aby se zabránilo 
překročení těchto prahových hodnot;

Or. en

Pozměňovací návrh 63

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cb) prováděním výzkumu a 
sestavováním různých nástrojů, jako jsou 
prognostické zprávy, které poskytují 
informace o „vzdálenosti ke splnění cílů“, 
a to za použití současného stavu pokroku 
při dosahování prioritních cílů a vize do 
roku 2050 a posouzení toho, jak daleko od 
dosažení těchto cílů Unie bude v roce 
2030, respektive v roce 2050;

Or. en

Pozměňovací návrh 64

Návrh rozhodnutí
Čl. 4 – odst. 3 – písm. c c (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cc) rozpracováním stávajícího 
monitorování s cílem začlenit konkrétní 
měření změn systémů a jejich uzamčení, 
soudržnosti politik a identifikace zpětné 
vazby a interakcí;

Or. en

Pozměňovací návrh 65

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cd) vydáváním doporučení pro 
jednotlivé země v případě, že byl zjištěn 
nedostatečný pokrok;

Or. en

Pozměňovací návrh 66

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ce) zvážením přezkumu právních 
předpisů v případech, kdy je zjištěn 
nesoulad mezi prioritními cíli 
stanovenými v článku 2 a opatřeními a 
politikami Unie, včetně odvětvových 
právních předpisů, vnější činnosti Unie a 
rozpočtu Unie;

Or. en
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Pozměňovací návrh 67

Návrh rozhodnutí
Článek 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 4a
Přezkum v polovině období

Do 31. března 2024 provede Komise na 
základě posouzení uvedeného v čl. 4 odst. 
1 a výsledků veřejné konzultace 
hodnocení v polovině období týkající se 
pokroku dosaženého na cestě ke splnění 
prioritních cílů stanovených v čl. 2 odst. 2, 
včetně cílů v rámci Zelené dohody pro 
Evropu a předloží zprávu Evropskému 
parlamentu a Radě.
Zatímco monitorování pokroku směrem k 
dosažení vize do roku 2050 a tematických 
prioritních cílů musí být z počátku 
založeno na stávajících ukazatelích, je 
třeba přejít na sofistikovanější způsob 
měření pokroku, který může určit a 
zohlednit účinky zpětné vazby, bodů 
zvratu, nesoudržnosti politik a efektů 
uzamčení. Hodnocení 8. akčního 
programu pro životní prostředí v polovině 
období zahrnuje posouzení dosaženého 
pokroku při vytváření takovéhoto 
pokročilého rámce pro sledování za 
účelem jeho zavedení v rámci 8. akčního 
programu pro životní prostředí na období 
2025–2030.

Or. en

Pozměňovací návrh 68

Návrh rozhodnutí
Článek 4 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 4b



PE663.278v01-00 42/42 PA\1222490CS.docx

CS

Zelená dohoda pro Evropu II
Do 31. března 2025 předloží Komise 
Evropskému parlamentu a Radě priority v 
oblasti životního prostředí a klimatu, na 
jejichž základě hodlá přijmout opatření, a 
informace o tom, jak zajistí plné dosažení 
prioritních cílů 8. akčního programu pro 
životní prostředí a vize do roku 2050, a to 
s ohledem na pokrok nastíněný v 
hodnocení v polovině období.

Or. en

Pozměňovací návrh 69

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 
případně připojí legislativní návrh na příští 
akční program pro životní prostředí.

Or. en


