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Pozměňovací návrh 54
Rob Rooken, Alexandr Vondra, Hermann Tertsch

Návrh nařízení
–

Návrh na zamítnutí

Evropský parlament zamítá návrh 
Komise.

Or. en

Odůvodnění

Before establishing a revised 2030 target and a binding objective for climate neutrality by 
2050, the EU should take full account of all economic, environmental, and social concerns. 
The EU should estimate the impact of forced emission reductions, combined with existing 
climate policies, on the purchasing power of families and on the investment budgets of both 
the private and public sectors. Moreover, empowering the Commission (by way of delegated 
acts) to set out the post-2030 trajectory for climate neutrality, is a clear overreach of its 
mandate and indeed the EU Treaties as this is an essential element of the basic act. Finally, 
before proceeding further, the EU should determine whether it is more astute to rely on 
climate adaptation measures rather than mitigation actions.

Pozměňovací návrh 55
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Danilo Oscar 
Lancini, Annalisa Tardino, Marco Dreosto, Laura Huhtasaari, Silvia Sardone

Návrh nařízení
–

Návrh na zamítnutí

Evropský parlament zamítá návrh 
Komise.

Or. en

Odůvodnění

The ideas contained in the Commission's present draft legislation, in particular the newly 
defined "irreversibility" of laws, and the claim that the present climate law should be made 
the supreme legislative maxim, which no future law may contradict, and the demand made in 
the present legislative text that even retrospectively the existing legislation should be 
amended in such a way that no contradiction to the climate law arises, must be rejected in the 
strongest possible terms. This is especially true in view of such a far-reaching claim as the 
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present climate law, where the necessary time for economic and social assessments - here 
also with regards to the effects of the corona pandemic - was deliberately not allowed in 
order to implement an ideological climate policy as quickly as possible.

Pozměňovací návrh 56
Véronique Trillet-Lenoir, Martin Hojsík, Susana Solís Pérez, Catherine Chabaud, 
Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva

Návrh legislativního usnesení
Právní východisko 5 a (nové)

Návrh legislativního usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na Agendu OSN pro 
udržitelný rozvoj 2030 a na cíle 
udržitelného rozvoje, včetně cíle č. 3 
„Globální zdraví a kvalitní život“,

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Véronique Trillet-Lenoir, Martin Hojsík, Susana Solís Pérez, Catherine Chabaud, 
Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva

Návrh legislativního usnesení
Právní východisko 5 b (nové)

Návrh legislativního usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na dramatické důsledky 
znečištění ovzduší na lidské zdraví 
(400 000 předčasných úmrtí ročně podle 
Evropské agentury pro životní prostředí 
(EEA)),

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Návrh nařízení
Hlava 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Návrh

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU A RADY,

kterým se stanoví rámec pro dosažení 
klimatické neutrality a mění nařízení 
(EU) 2018/1999 (evropský právní rámec 
pro klima)

Návrh

SMĚRNICE EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU A RADY,

kterou se stanoví rámec pro racionální 
politiku v oblasti životního prostředí v 
důsledku krize COVID 19

(Změna nařízení na směrnici se vztahuje na 
celý text. Přijetí tohoto pozměňovacího 
návrhu si vyžádá odpovídající změny 
v celém textu.)

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Anna Zalewska

Návrh nařízení
Právní východisko 1 a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

S ohledem na neoficiální a formální 
právní stanovisko právní služby 
Evropského parlamentu k výkonu 
přenesení pravomoci,

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Laura 
Huhtasaari

Návrh nařízení
Bod odůvodnění -1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(-1) Krize Covid-19 vedla k celosvětové 
mimořádné situaci a hospodářské recesi 
nebývalého rozsahu. V této fázi není 
možné provést přiměřený odhad 
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skutečného rozsahu krize Covid-19 v 
jednotlivých členských státech a jejich 
ekonomikách. Proto musí členské státy 
EU a orgány EU přezkoumat, prověřit a v 
případě potřeby upravit všechny stávající 
politiky. To zahrnuje také politiku 
členských států EU a orgánů EU v oblasti 
životního prostředí, která je v současné 
době známa jako „politika v oblasti 
klimatu“ a která pracuje s 
nejpesimističtějšími modelovými scénáři 
pro dalekou budoucnost. Je nezbytné 
vrátit se k racionální politice v oblasti 
životního prostředí, která v souladu s 
ohledem na přírodu zajistí hospodářský 
rozvoj, inovace a prosperitu a zaručí 
občanům zaměstnanost, bezpečnost 
dodávek a zdraví. V této souvislosti je 
třeba mít na paměti, že v členských 
státech EU s jejich pokročilými 
ekonomikami je kvalita ovzduší, půdy a 
vody a potravin lepší, než byla po celá 
staletí, a střední délka života se neustále 
zvyšuje20a. Na člověka zaměřená a 
racionální politika v oblasti životního 
prostředí zachovává a neničí rámec pro 
sociálně tržní hospodářství, který zaručuje 
svobodu podnikání, hospodářskou soutěž 
a inovace. Projekt, původně nazvaný 
„Evropský akt o změně klimatu“, bude 
proto přejmenován na „směrnice, kterou 
se stanoví rámec pro racionální politiku v 
oblasti životního prostředí v důsledku 
krize Covid 19“, a cíle budou upraveny, 
jak je uvedeno níže.
_________________
20a Podle Eurostatu se délka života v 
členských státech EU (EU-27) mezi lety 
2002 a 2018 zvýšila ze 77,7 let na 81 let.

Or. en

Pozměňovací návrh 61
Michael Bloss

Návrh nařízení
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Bod odůvodnění -1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(-1) Existenční hrozba vyplývající ze 
změny klimatu vyžaduje posílení ambicí a 
zintenzivnění opatření v oblasti klimatu ze 
strany Unie a členských států. Unie je 
odhodlána zvýšit úsilí v boji proti změně 
klimatu a provádět Pařížskou dohodu na 
základě rovnosti a nejlepších dostupných 
vědeckých poznatků, a to s přijetím 
spravedlivého podílu na celosvětovém 
úsilí o omezení nárůstu globální teploty 
na 1,5 °C ve srovnání s úrovní před 
průmyslovou revolucí.

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Laura 
Huhtasaari

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Ve svém sdělení „Zelená dohoda 
pro Evropu“19 ze dne 11. prosince 2019 
Komise vytyčila novou strategii růstu, 
jejímž cílem je transformovat Unii ve 
spravedlivou a prosperující společnost s 
moderní a konkurenceschopnou 
ekonomikou efektivně využívající zdroje, 
která v roce 2050 nebude produkovat 
žádné emise skleníkových plynů a ve které 
bude hospodářský růst oddělen od 
využívání zdrojů. Dalším jejím cílem je 
chránit, zachovávat a posilovat přírodní 
kapitál Unie a chránit zdraví a blahobyt 
občanů před environmentálními riziky a 
dopady. Tato transformace musí současně 
být spravedlivá a inkluzivní a nesmí 
nikoho opomíjet.

(1) Ve svém sdělení „Zelená dohoda 
pro Evropu“19 ze dne 11. prosince 2019 
Komise vytyčila novou strategii růstu, 
jejímž cílem je transformovat Unii ve 
spravedlivou a prosperující společnost s 
moderní a konkurenceschopnou 
ekonomikou efektivně využívající zdroje, 
která v roce 2050 nebude produkovat 
žádné emise skleníkových plynů a ve které 
bude hospodářský růst oddělen od 
využívání zdrojů. Strategii Komise je však 
třeba přehodnotit. Ve sdělení Komise 
COM(2019)285 ze dne 18. června 2019 a 
COM(2020)21 ze dne 14. ledna 2020 
Komise sama uvedla, že podle Pařížské 
dohody bude dosažení cílů do roku 2030 
vyžadovat dodatečné investice ve výši 260 
miliard EUR ročně20a, zatímco zpřísnění 
cílů ve smyslu tzv. „Zelené dohody“ by 
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vyžadovalo ještě více investic, a to 
následovně: „Plán dále zvýšit cíl v oblasti 
snižování emisí EU pro rok 2030, který 
byl oznámen v rámci Zelené dohody pro 
Evropu, poveden k ještě větším 
investičním potřebám. V podrobné 
analýze na podporu dlouhodobé 
strategické vize Komise pro klimaticky 
neutrální ekonomiku EU již bylo uvedeno, 
že přechod na nízkouhlíkové hospodářství 
může do roku 2040 vyžadovat dodatečné 
investice ve výši až 2 % HDP. V tom bude 
možná nutné více pokročit, aby bylo 
dosaženo vyššího cíle již do roku 2030“21a. 
Komise navíc odhaduje, že v důsledku 
krize Covid 19 poklesne v roce 2020 
hospodářský výstup členských států EU 
nejméně o 7 %22a. S ohledem na vlastní 
posouzení Komise je zřejmé, že stávající 
„politika v oblasti klimatu“ by se z 
finančního hlediska zcela vymkla 
kontrole. Dalším cílem Komise je chránit, 
zachovávat a posilovat přírodní kapitál 
Unie a chránit zdraví a blahobyt občanů 
před environmentálními riziky a dopady.

_________________ _________________
19 Sdělení Komise – Zelená dohoda pro 
Evropu, COM(2019) 640 final ze dne 11. 
prosince 2019.

19 Sdělení Komise – Zelená dohoda pro 
Evropu, COM(2019) 640 final ze dne 11. 
prosince 2019.
20a Sdělení Komise – Společně při 
dosahování cílů energetické unie a 
opatření v oblasti klimatu – vytvoření 
základů pro úspěšný přechod na čistou 
energii, COM(2019)0285 ze dne 18. 
června 2019, a sdělení Komise – 
Investiční plán pro udržitelnou Evropu / 
Investiční plán Zelené dohody pro 
Evropu, COM(2020) 21 ze dne 14. ledna 
2020.
21a Sdělení Komise – Investiční plán pro 
udržitelnou Evropu / Investiční plán 
Zelené dohody pro Evropu, COM(2020) 
21 ze dne 14. ledna 2020.
22a Evropská hospodářská prognóza – jaro 
2020.
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Pozměňovací návrh 63
Mick Wallace, Clare Daly

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Ve svém sdělení „Zelená dohoda 
pro Evropu“19 ze dne 11. prosince 2019 
Komise vytyčila novou strategii růstu, 
jejímž cílem je transformovat Unii ve 
spravedlivou a prosperující společnost s 
moderní a konkurenceschopnou 
ekonomikou efektivně využívající zdroje, 
která v roce 2050 nebude produkovat 
žádné emise skleníkových plynů a ve které 
bude hospodářský růst oddělen od 
využívání zdrojů. Dalším jejím cílem je 
chránit, zachovávat a posilovat přírodní 
kapitál Unie a chránit zdraví a blahobyt 
občanů před environmentálními riziky a 
dopady. Tato transformace musí současně 
být spravedlivá a inkluzivní a nesmí 
nikoho opomíjet.

(1) Sledování cíle „klimatické 
neutrality“ není strategií dekarbonizace, 
ale pouze znamená, že emise jsou 
přijatelné, pokud jsou kompenzovány 
jinde. Přístup ke klimatické neutralitě při 
opatřeních v oblasti klimatu připravuje 
půdu pro kreativní účetnictví, klamavou 
ekologickou reklamu (tzv. greenwashing) 
a hledání stabilních technologických 
řešení pro boj proti mimořádné situaci, 
která doslova ohrožuje existenci lidského 
života na této planetě. Klimatická 
neutralita také znamená, že území mohou 
být ohraničena a nazývána „klimaticky 
neutrální“, přičemž může být zcela 
zanedbána jejich vzájemná provázanost s 
trendy v oblasti emisí a spotřeby ve zbytku 
světa a emise související s výrobou. Pokud 
jde o kvantifikaci skutečné kompenzační 
kapacity přírodních propadů, nelze tuto 
kapacitu přirovnat k přímé kompenzaci 
skutečných emisí a je to v rozporu se 
zásadou zastavení znečištění u zdroje. 
Unie a členské státy tedy musí provést 
skutečnou a hlubokou dekarbonizační 
strategii, která bude doprovázena 
spravedlivou transformací, s vizí 
skutečných nulových emisí do roku 2040, 
aby tak byla dodržena Pařížská dohoda a 
demonstrováno vedoucí postavení ve 
světě.

_________________
19 Sdělení Komise – Zelená dohoda pro 
Evropu, COM(2019) 640 final ze dne 11. 
prosince 2019.
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Pozměňovací návrh 64
Tiemo Wölken, Delara Burkhardt

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Ve svém sdělení „Zelená dohoda 
pro Evropu“19 ze dne 11. prosince 2019 
Komise vytyčila novou strategii růstu, 
jejímž cílem je transformovat Unii ve 
spravedlivou a prosperující společnost s 
moderní a konkurenceschopnou 
ekonomikou efektivně využívající zdroje, 
která v roce 2050 nebude produkovat 
žádné emise skleníkových plynů a ve které 
bude hospodářský růst oddělen od 
využívání zdrojů. Dalším jejím cílem je 
chránit, zachovávat a posilovat přírodní 
kapitál Unie a chránit zdraví a blahobyt 
občanů před environmentálními riziky a 
dopady. Tato transformace musí současně 
být spravedlivá a inkluzivní a nesmí 
nikoho opomíjet.

(1) Ve svém sdělení „Zelená dohoda 
pro Evropu“19 ze dne 11. prosince 2019 
Komise vytyčila novou strategii 
udržitelného růstu, jejímž cílem je 
transformovat Unii ve spravedlivou a 
prosperující společnost s moderní, 
udržitelnou a mezinárodně 
konkurenceschopnou ekonomikou 
efektivně využívající zdroje a vysoce 
kvalitními pracovními místy, která v roce 
2050 nebude produkovat žádné emise 
skleníkových plynů a ve které bude 
hospodářský růst oddělen od využívání 
zdrojů. Dalším jejím cílem je chránit, 
zachovávat a posilovat přírodní kapitál 
Unie a chránit zdraví a blahobyt občanů 
před environmentálními riziky a dopady. 
Tato transformace musí současně být 
spravedlivá a inkluzivní a nesmí nikoho 
opomíjet.

_________________ _________________
19 Sdělení Komise – Zelená dohoda pro 
Evropu, COM(2019) 640 final ze dne 11. 
prosince 2019.

19 Sdělení Komise – Zelená dohoda pro 
Evropu, COM(2019) 640 final ze dne 11. 
prosince 2019.

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Anna Zalewska

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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(1) Ve svém sdělení „Zelená dohoda 
pro Evropu“19 ze dne 11. prosince 2019 
Komise vytyčila novou strategii růstu, 
jejímž cílem je transformovat Unii ve 
spravedlivou a prosperující společnost s 
moderní a konkurenceschopnou 
ekonomikou efektivně využívající zdroje, 
která v roce 2050 nebude produkovat 
žádné emise skleníkových plynů a ve které 
bude hospodářský růst oddělen od 
využívání zdrojů. Dalším jejím cílem je 
chránit, zachovávat a posilovat přírodní 
kapitál Unie a chránit zdraví a blahobyt 
občanů před environmentálními riziky a 
dopady. Tato transformace musí současně 
být spravedlivá a inkluzivní a nesmí 
nikoho opomíjet.

(1) Ve svém sdělení „Zelená dohoda 
pro Evropu“19 ze dne 11. prosince 2019 
Komise vytyčila novou strategii růstu, 
jejímž cílem je transformovat Unii ve 
spravedlivou a prosperující společnost s 
moderní a konkurenceschopnou 
ekonomikou efektivně využívající zdroje, 
která v roce 2050 nebude produkovat 
žádné emise skleníkových plynů a ve které 
bude hospodářský růst oddělen od 
využívání zdrojů. Dalším jejím cílem je 
chránit, zachovávat a posilovat přírodní 
kapitál Unie a chránit zdraví a blahobyt 
občanů před environmentálními riziky a 
dopady. Tato transformace musí současně 
být spravedlivá a inkluzivní, sociálně 
přijatelná pro všechny, musí být založena 
na solidaritě a spolupráci na úrovni Unie 
a musí zajistit, aby nikdo nebyl opomenut.

_________________ _________________
19 Sdělení Komise – Zelená dohoda pro 
Evropu, COM(2019) 640 final ze dne 11. 
prosince 2019.

19 Sdělení Komise – Zelená dohoda pro 
Evropu, COM(2019) 640 final ze dne 11. 
prosince 2019.

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Catherine Chabaud, Frédérique Ries, Véronique Trillet-Lenoir, Martin Hojsík, Pascal 
Canfin

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Ve svém sdělení „Zelená dohoda 
pro Evropu“19 ze dne 11. prosince 2019 
Komise vytyčila novou strategii růstu, 
jejímž cílem je transformovat Unii ve 
spravedlivou a prosperující společnost s 
moderní a konkurenceschopnou 
ekonomikou efektivně využívající zdroje, 
která v roce 2050 nebude produkovat 
žádné emise skleníkových plynů a ve které 
bude hospodářský růst oddělen od 
využívání zdrojů. Dalším jejím cílem je 

(1) Ve svém sdělení „Zelená dohoda 
pro Evropu“19 ze dne 11. prosince 2019 
Komise vytyčila novou strategii růstu, 
jejímž cílem je transformovat Unii ve 
spravedlivou a prosperující společnost s 
moderní a konkurenceschopnou 
ekonomikou efektivně využívající zdroje, 
která v roce 2050 nebude produkovat 
žádné emise skleníkových plynů a ve které 
bude hospodářský růst oddělen od 
využívání zdrojů. Dalším jejím cílem je 
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chránit, zachovávat a posilovat přírodní 
kapitál Unie a chránit zdraví a blahobyt 
občanů před environmentálními riziky a 
dopady. Tato transformace musí současně 
být spravedlivá a inkluzivní a nesmí 
nikoho opomíjet.

chránit, zachovávat, obnovovat a posilovat 
přírodní kapitál Unie, mořské a 
suchozemské ekosystémy a biologickou 
rozmanitost, což jsou zásadní spojenci při 
zmírňování změny klimatu, a chránit 
zdraví a blahobyt občanů před 
environmentálními riziky a dopady. Tato 
transformace musí současně být 
spravedlivá a inkluzivní a nesmí nikoho 
opomíjet.

_________________ _________________
19 Sdělení Komise – Zelená dohoda pro 
Evropu, COM(2019) 640 final ze dne 11. 
prosince 2019.

19 Sdělení Komise – Zelená dohoda pro 
Evropu, COM(2019) 640 final ze dne 11. 
prosince 2019.

Or. en

Pozměňovací návrh 67
Petar Vitanov

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Ve svém sdělení „Zelená dohoda 
pro Evropu“19 ze dne 11. prosince 2019 
Komise vytyčila novou strategii růstu, 
jejímž cílem je transformovat Unii ve 
spravedlivou a prosperující společnost s 
moderní a konkurenceschopnou 
ekonomikou efektivně využívající zdroje, 
která v roce 2050 nebude produkovat 
žádné emise skleníkových plynů a ve které 
bude hospodářský růst oddělen od 
využívání zdrojů. Dalším jejím cílem je 
chránit, zachovávat a posilovat přírodní 
kapitál Unie a chránit zdraví a blahobyt 
občanů před environmentálními riziky a 
dopady. Tato transformace musí současně 
být spravedlivá a inkluzivní a nesmí 
nikoho opomíjet.

(1) Ve svém sdělení „Zelená dohoda 
pro Evropu“19 ze dne 11. prosince 2019 
Komise vytyčila novou strategii růstu, 
jejímž cílem je transformovat Unii ve 
spravedlivou a prosperující společnost s 
moderní a konkurenceschopnou 
ekonomikou efektivně využívající zdroje, 
která v roce 2050 nebude produkovat 
žádné emise skleníkových plynů a ve které 
bude hospodářský růst oddělen od 
využívání zdrojů. Dalším jejím cílem je 
chránit, zachovávat a posilovat přírodní 
kapitál Unie a chránit zdraví a blahobyt 
občanů před environmentálními riziky a 
dopady. Tato transformace musí současně 
být spravedlivá a inkluzivní a nesmí 
nikoho opomíjet, včetně občanů, regionů, 
geograficky znevýhodněných oblastí a 
oblastí s problémy s vylidňováním.

_________________ _________________
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19 Sdělení Komise – Zelená dohoda pro 
Evropu, COM(2019) 640 final ze dne 11. 
prosince 2019.

19 Sdělení Komise – Zelená dohoda pro 
Evropu, COM(2019) 640 final ze dne 11. 
prosince 2019.

Or. en

Pozměňovací návrh 68
Linea Søgaard-Lidell, Nils Torvalds, Jan Huitema, Andreas Glück, Asger Christensen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Ve svém sdělení „Zelená dohoda 
pro Evropu“19 ze dne 11. prosince 2019 
Komise vytyčila novou strategii růstu, 
jejímž cílem je transformovat Unii ve 
spravedlivou a prosperující společnost s 
moderní a konkurenceschopnou 
ekonomikou efektivně využívající zdroje, 
která v roce 2050 nebude produkovat 
žádné emise skleníkových plynů a ve které 
bude hospodářský růst oddělen od 
využívání zdrojů. Dalším jejím cílem je 
chránit, zachovávat a posilovat přírodní 
kapitál Unie a chránit zdraví a blahobyt 
občanů před environmentálními riziky a 
dopady. Tato transformace musí současně 
být spravedlivá a inkluzivní a nesmí 
nikoho opomíjet.

(1) Ve svém sdělení „Zelená dohoda 
pro Evropu“19 ze dne 11. prosince 2019 
Komise vytyčila novou strategii růstu, 
jejímž cílem je transformovat Unii ve 
spravedlivou a prosperující společnost s 
moderní a konkurenceschopnou 
ekonomikou efektivně využívající zdroje, 
která v roce 2050 nebude produkovat 
žádné emise skleníkových plynů a ve které 
bude hospodářský růst oddělen od 
využívání zdrojů. Dalším jejím cílem je 
chránit, zachovávat a posilovat přírodní 
kapitál Unie a chránit zdraví a blahobyt 
občanů před environmentálními riziky a 
dopady. Tato transformace musí současně 
být spravedlivá a inkluzivní a nesmí 
nikoho opomíjet a zároveň se musí zaměřit 
na vytváření hospodářského růstu, 
pracovních míst a předvídatelného 
prostředí pro investice.

_________________ _________________
19 Sdělení Komise – Zelená dohoda pro 
Evropu, COM(2019) 640 final ze dne 11. 
prosince 2019.

19 Sdělení Komise – Zelená dohoda pro 
Evropu, COM(2019) 640 final ze dne 11. 
prosince 2019.

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Rob Rooken
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Ve svém sdělení „Zelená dohoda 
pro Evropu“19 ze dne 11. prosince 2019 
Komise vytyčila novou strategii růstu, 
jejímž cílem je transformovat Unii ve 
spravedlivou a prosperující společnost s 
moderní a konkurenceschopnou 
ekonomikou efektivně využívající zdroje, 
která v roce 2050 nebude produkovat 
žádné emise skleníkových plynů a ve které 
bude hospodářský růst oddělen od 
využívání zdrojů. Dalším jejím cílem je 
chránit, zachovávat a posilovat přírodní 
kapitál Unie a chránit zdraví a blahobyt 
občanů před environmentálními riziky a 
dopady. Tato transformace musí současně 
být spravedlivá a inkluzivní a nesmí 
nikoho opomíjet.

(1) Ve svém sdělení „Zelená dohoda 
pro Evropu“19 ze dne 11. prosince 2019 
Komise vytyčila novou strategii růstu, 
jejímž cílem je transformovat Unii ve 
spravedlivou a prosperující společnost s 
moderní a konkurenceschopnou 
ekonomikou efektivně využívající zdroje, 
která v roce 2050 nebude produkovat 
žádné emise skleníkových plynů a ve které 
bude hospodářský růst oddělen od 
využívání zdrojů. Dalším jejím cílem je 
chránit, zachovávat a posilovat přírodní 
kapitál Unie a chránit zdraví a blahobyt 
občanů před environmentálními riziky a 
dopady. Tato transformace musí současně 
být ekonomicky proveditelná na základě 
nejnovějších nezávislých vědeckých 
důkazů a spravedlivá a inkluzivní a nesmí 
nikoho opomíjet.

_________________ _________________
19 Sdělení Komise – Zelená dohoda pro 
Evropu, COM(2019) 640 final ze dne 11. 
prosince 2019.

19 Sdělení Komise – Zelená dohoda pro 
Evropu, COM(2019) 640 final ze dne 11. 
prosince 2019.

Or. en

Pozměňovací návrh 70
Nicolás González Casares, César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Javi 
López

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Ve svém sdělení „Zelená dohoda 
pro Evropu“19 ze dne 11. prosince 2019 
Komise vytyčila novou strategii růstu, 
jejímž cílem je transformovat Unii ve 
spravedlivou a prosperující společnost s 
moderní a konkurenceschopnou 

(1) Ve svém sdělení „Zelená dohoda 
pro Evropu“19 ze dne 11. prosince 2019 
Komise vytyčila novou strategii 
udržitelného růstu, jejímž cílem je 
transformovat Unii ve spravedlivou a 
prosperující společnost s moderní, 
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ekonomikou efektivně využívající zdroje, 
která v roce 2050 nebude produkovat 
žádné emise skleníkových plynů a ve které 
bude hospodářský růst oddělen od 
využívání zdrojů. Dalším jejím cílem je 
chránit, zachovávat a posilovat přírodní 
kapitál Unie a chránit zdraví a blahobyt 
občanů před environmentálními riziky a 
dopady. Tato transformace musí současně 
být spravedlivá a inkluzivní a nesmí 
nikoho opomíjet.

udržitelnou a konkurenceschopnou 
ekonomikou a vysoce kvalitními 
pracovními místy efektivně využívající 
zdroje, která v roce 2050 nebude 
produkovat žádné emise skleníkových 
plynů a ve které bude hospodářský růst 
oddělen od využívání zdrojů. Dalším jejím 
cílem je chránit, zachovávat a posilovat 
přírodní kapitál Unie a chránit zdraví a 
blahobyt občanů před environmentálními 
riziky a dopady. Tato transformace musí 
současně být spravedlivá a inkluzivní a 
nesmí nikoho opomíjet.

_________________ _________________
19 Sdělení Komise – Zelená dohoda pro 
Evropu, COM(2019) 640 final ze dne 11. 
prosince 2019.

19 Sdělení Komise – Zelená dohoda pro 
Evropu, COM(2019) 640 final ze dne 11. 
prosince 2019.

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Michal Wiezik

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Ve svém sdělení „Zelená dohoda 
pro Evropu“19 ze dne 11. prosince 2019 
Komise vytyčila novou strategii růstu, 
jejímž cílem je transformovat Unii ve 
spravedlivou a prosperující společnost s 
moderní a konkurenceschopnou 
ekonomikou efektivně využívající zdroje, 
která v roce 2050 nebude produkovat 
žádné emise skleníkových plynů a ve které 
bude hospodářský růst oddělen od 
využívání zdrojů. Dalším jejím cílem je 
chránit, zachovávat a posilovat přírodní 
kapitál Unie a chránit zdraví a blahobyt 
občanů před environmentálními riziky a 
dopady. Tato transformace musí současně 
být spravedlivá a inkluzivní a nesmí 
nikoho opomíjet.

(1) Ve svém sdělení „Zelená dohoda 
pro Evropu“19 ze dne 11. prosince 2019 
Komise vytyčila novou strategii růstu, 
jejímž cílem je transformovat Unii ve 
spravedlivou a prosperující společnost s 
moderní a konkurenceschopnou 
ekonomikou efektivně využívající zdroje, 
která v roce 2050 nebude produkovat 
žádné emise skleníkových plynů a ve které 
bude hospodářský růst oddělen od 
využívání zdrojů. Dalším jejím cílem je 
chránit, zachovávat a posilovat přírodní 
kapitál Unie a chránit zdraví a blahobyt 
občanů před environmentálními riziky a 
dopady. Tato transformace musí současně 
být spravedlivá a inkluzivní, nesmí nikoho 
opomíjet a musí zachovávat zásadu 
„nikomu neškodit“.
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_________________ _________________
19 Sdělení Komise – Zelená dohoda pro 
Evropu, COM(2019) 640 final ze dne 11. 
prosince 2019.

19 Sdělení Komise – Zelená dohoda pro 
Evropu, COM(2019) 640 final ze dne 11. 
prosince 2019.

Or. en

Pozměňovací návrh 72
Véronique Trillet-Lenoir, Martin Hojsík, Susana Solís Pérez, Catherine Chabaud, 
Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Ve svém sdělení „Zelená dohoda 
pro Evropu“19 ze dne 11. prosince 2019 
Komise vytyčila novou strategii růstu, 
jejímž cílem je transformovat Unii ve 
spravedlivou a prosperující společnost s 
moderní a konkurenceschopnou 
ekonomikou efektivně využívající zdroje, 
která v roce 2050 nebude produkovat 
žádné emise skleníkových plynů a ve které 
bude hospodářský růst oddělen od 
využívání zdrojů. Dalším jejím cílem je 
chránit, zachovávat a posilovat přírodní 
kapitál Unie a chránit zdraví a blahobyt 
občanů před environmentálními riziky a 
dopady. Tato transformace musí současně 
být spravedlivá a inkluzivní a nesmí 
nikoho opomíjet.

(1) Ve svém sdělení „Zelená dohoda 
pro Evropu“19 ze dne 11. prosince 2019 
Komise vytyčila novou strategii růstu, 
jejímž cílem je transformovat Unii ve 
zdravější, spravedlivou a prosperující 
společnost s moderní a 
konkurenceschopnou ekonomikou 
efektivně využívající zdroje, která v roce 
2050 nebude produkovat žádné emise 
skleníkových plynů a ve které bude 
hospodářský růst oddělen od využívání 
zdrojů. Dalším jejím cílem je chránit, 
zachovávat a posilovat přírodní kapitál 
Unie a chránit zdraví a blahobyt občanů 
před environmentálními riziky a dopady. 
Tato transformace musí současně být 
spravedlivá a inkluzivní a nesmí nikoho 
opomíjet.

_________________ _________________
19 Sdělení Komise – Zelená dohoda pro 
Evropu, COM(2019) 640 final ze dne 11. 
prosince 2019.

19 Sdělení Komise – Zelená dohoda pro 
Evropu, COM(2019) 640 final ze dne 11. 
prosince 2019.

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Andrey Slabakov
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Ve svém sdělení „Zelená dohoda 
pro Evropu“19 ze dne 11. prosince 2019 
Komise vytyčila novou strategii růstu, 
jejímž cílem je transformovat Unii ve 
spravedlivou a prosperující společnost s 
moderní a konkurenceschopnou 
ekonomikou efektivně využívající zdroje, 
která v roce 2050 nebude produkovat 
žádné emise skleníkových plynů a ve které 
bude hospodářský růst oddělen od 
využívání zdrojů. Dalším jejím cílem je 
chránit, zachovávat a posilovat přírodní 
kapitál Unie a chránit zdraví a blahobyt 
občanů před environmentálními riziky a 
dopady. Tato transformace musí současně 
být spravedlivá a inkluzivní a nesmí 
nikoho opomíjet.

(1) Ve svém sdělení „Zelená dohoda 
pro Evropu“19 ze dne 11. prosince 2019 
Komise vytyčila návrh nové strategie 
růstu, jejímž cílem je transformovat Unii v 
konkurenceschopnou ekonomiku efektivně 
využívající zdroje, která v roce 2050 
nebude produkovat žádné emise 
skleníkových plynů a ve které bude 
hospodářský růst oddělen od využívání 
zdrojů. Dalším jejím cílem je chránit, 
zachovávat a posilovat přírodní kapitál 
Unie a chránit zdraví a blahobyt občanů 
před environmentálními riziky a dopady. 
Tato transformace musí současně být 
spravedlivá a inkluzivní a nesmí nikoho 
opomíjet.

_________________ _________________
19 Sdělení Komise – Zelená dohoda pro 
Evropu, COM(2019) 640 final ze dne 11. 
prosince 2019.

19 Sdělení Komise – Zelená dohoda pro 
Evropu, COM(2019) 640 final ze dne 11. 
prosince 2019.

Or. en

Pozměňovací návrh 74
Hermann Tertsch

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Kvůli krizi COVID-19 mohou být 
podstatně ovlivněny některé cíle a nástroje 
zahrnuté do Zelené dohody pro Evropu. 
Za tímto účelem bude Komise pravidelně 
připravovat zprávu a podrobné hodnocení 
dopadu hospodářské krize vyplývající z 
pandemie na cíle všech legislativních 
iniciativ odvozených od Zelené dohody.
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Pozměňovací návrh 75
Mairead McGuinness, Pernille Weiss, Franc Bogovič, Norbert Lins, Roberta Metsola, 
Hildegard Bentele, Edina Tóth, Inese Vaidere, Christian Doleschal, Michal Wiezik, 
Stanislav Polčák, Dolors Montserrat, Esther de Lange, Adam Jarubas, Peter Liese

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Pandemie Covid-19 má vážný 
dopad na systémy veřejného zdraví 
členských států a jejich ekonomiky, což 
má dopad na schopnost členských států 
financovat přechod ke klimaticky 
neutrální ekonomice. Proto je plán 
obnovy navržený Komisí s názvem „Next 
Generation EU“ klíčovým nástrojem k 
dosažení cílů tohoto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 76
César Luena, Javi López, Nicolás González Casares, Cristina Maestre Martín De 
Almagro

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Zvláštní zpráva Mezivládního 
panelu pro změnu klimatu (IPCC) o 
dopadech globálního oteplení o 1,5 °C ve 
srovnání s úrovní před průmyslovou 
revolucí a o souvisejících plánech pro 
snižování celosvětových emisí 
skleníkových plynů20 poskytuje silný 
vědecký základ pro boj proti změně 
klimatu a dokládá potřebu posílit opatření 
v této oblasti. Potvrzuje, že je třeba 
urychleně redukovat emise skleníkových 
plynů a že nárůst teploty v rámci změny 

(2) Zvláštní zpráva Mezivládního 
panelu pro změnu klimatu (IPCC) o 
dopadech globálního oteplení o 1,5 °C ve 
srovnání s úrovní před průmyslovou 
revolucí a o souvisejících plánech pro 
snižování celosvětových emisí 
skleníkových plynů20 poskytuje silný 
vědecký základ pro boj proti změně 
klimatu a dokládá potřebu posílit opatření 
v této oblasti. Potvrzuje, že je třeba 
urychleně redukovat emise skleníkových 
plynů a že nárůst teploty v rámci změny 
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klimatu musí být omezen na 1,5 °C, 
zejména proto, aby se snížila 
pravděpodobnost extrémních klimatických 
jevů. Globální hodnotící zpráva Mezivládní 
vědecko-politické platformy pro 
biologickou rozmanitost a ekosystémové 
služby (IPBES) z roku 201921 poukázala na 
celosvětový úbytek biologické rozmanitosti 
a skutečnost, že změna klimatu je jeho 
třetí nejvýznamnější příčinou22.

klimatu musí být omezen na 1,5 °C, 
zejména proto, aby se snížila 
pravděpodobnost extrémních klimatických 
jevů. Globální hodnotící zpráva Mezivládní 
vědecko-politické platformy pro 
biologickou rozmanitost a ekosystémové 
služby (IPBES) z roku 201921 poukázala na 
celosvětový úbytek biologické 
rozmanitosti, že přírodní řešení se budou 
podílet na zmírňování změny klimatu do 
roku 2030 ze 37 % a že změna klimatu je 
třetí nejvýznamnější příčinou ztráty 
biologické rozmanitosti22. Změna klimatu 
má vážný dopad na mořské a 
suchozemské ekosystémy, které jsou 
jediným propadem antropogenních emisí 
uhlíku s hrubou absorpcí přibližně 60 % 
celosvětových antropogenních emisí 
ročně. 

_________________ _________________
20 IPCC, 2018: s ohledem na zvláštní 
zprávu Mezivládního panelu pro změnu 
klimatu (IPCC) o dopadech globálního 
oteplení o 1,5 °C ve srovnání s úrovní před 
průmyslovou revolucí a o souvisejících 
plánech pro snižování celosvětových emisí 
skleníkových plynů, a to v souvislosti s 
posilováním celosvětové reakce na hrozbu 
změny klimatu a v zájmu udržitelného 
rozvoje a úsilí o vymýcení chudoby; 
Pörtner, D. Roberts, J. Skea, P.R. Shukla, 
A. Pirani, W. Moufouma-Okia, C. Péan, R. 
Pidcock, S. Connors, J.B.R. Matthews, Y. 
Chen, X. Zhou, M.I. Gomis, E. Lonnoy, T. 
Maycock, M. Tignor a T. Vodní plochy 
(eds.)].

20 IPCC, 2018: s ohledem na zvláštní 
zprávu Mezivládního panelu pro změnu 
klimatu (IPCC) o dopadech globálního 
oteplení o 1,5 °C ve srovnání s úrovní před 
průmyslovou revolucí a o souvisejících 
plánech pro snižování celosvětových emisí 
skleníkových plynů, a to v souvislosti s 
posilováním celosvětové reakce na hrozbu 
změny klimatu a v zájmu udržitelného 
rozvoje a úsilí o vymýcení chudoby; 
Pörtner, D. Roberts, J. Skea, P.R. Shukla, 
A. Pirani, W. Moufouma-Okia, C. Péan, R. 
Pidcock, S. Connors, J.B.R. Matthews, Y. 
Chen, X. Zhou, M.I. Gomis, E. Lonnoy, T. 
Maycock, M. Tignor a T. Vodní plochy 
(eds.)].

21 Zpráva platformy IPBES o globálním 
posouzení biologické rozmanitosti a 
ekosystémových služeb z roku 2019.

21 Zpráva platformy IPBES o globálním 
posouzení biologické rozmanitosti a 
ekosystémových služeb z roku 2019.

22 Zpráva Evropské agentury pro životní 
prostředí „Evropské životní prostředí – stav 
a výhled 2020“ (Lucemburk: Úřad pro 
publikace EU, 2019) Úřad pro publikace 
EU, 2019).

22 Zpráva Evropské agentury pro životní 
prostředí „Evropské životní prostředí – stav 
a výhled 2020“ (Lucemburk: Úřad pro 
publikace EU, 2019) Úřad pro publikace 
EU, 2019).

Or. en
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Pozměňovací návrh 77
Anna Zalewska

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Zvláštní zpráva Mezivládního 
panelu pro změnu klimatu (IPCC) o 
dopadech globálního oteplení o 1,5 °C ve 
srovnání s úrovní před průmyslovou 
revolucí a o souvisejících plánech pro 
snižování celosvětových emisí 
skleníkových plynů20 poskytuje pevný 
vědecký základ pro boj proti změně 
klimatu a dokládá potřebu posílit opatření 
v této oblasti. Potvrzuje, že je třeba 
urychleně redukovat emise skleníkových 
plynů a že nárůst teploty v rámci změny 
klimatu musí být omezen na 1,5 °C, 
zejména proto, aby se snížila 
pravděpodobnost extrémních klimatických 
jevů. Globální hodnotící zpráva Mezivládní 
vědecko-politické platformy pro 
biologickou rozmanitost a ekosystémové 
služby (IPBES) z roku 201921 poukázala 
na celosvětový úbytek biologické 
rozmanitosti a skutečnost, že změna 
klimatu je jeho třetí nejvýznamnější 
příčinou22.

(2) Evropská unie a její členské státy 
jsou plně odhodlány plnit Pařížskou 
dohodu a její dlouhodobé cíle a vyzývají k 
naléhavému posílení celosvětových ambicí 
s ohledem na nejnovější dostupné vědecké 
poznatky, včetně zpráv vydaných 
Mezivládním panelem pro změnu klimatu 
(IPCC)20, Mezivládní vědecko-politickou 
platformou pro biologickou rozmanitost a 
ekosystémové služby (IPBES)21 a 
Evropskou agenturou pro životní 
prostředí22.

_________________ _________________
20 IPCC, 2018: s ohledem na zvláštní 
zprávu Mezivládního panelu pro změnu 
klimatu (IPCC) o dopadech globálního 
oteplení o 1,5 °C ve srovnání s úrovní před 
průmyslovou revolucí a o souvisejících 
plánech pro snižování celosvětových emisí 
skleníkových plynů, a to v souvislosti s 
posilováním celosvětové reakce na hrozbu 
změny klimatu a v zájmu udržitelného 
rozvoje a úsilí o vymýcení chudoby; 
Pörtner, D. Roberts, J. Skea, P.R. Shukla, 
A. Pirani, W. Moufouma-Okia, C. Péan, R. 
Pidcock, S. Connors, J.B.R. Matthews, Y. 
Chen, X. Zhou, M.I. Gomis, E. Lonnoy, T. 

20 IPCC, 2018: Globální oteplení o 1,5 °C. 
Zvláštní zpráva Mezivládního panelu pro 
změnu klimatu o dopadech globálního 
oteplení o 1,5 °C ve srovnání s úrovní před 
průmyslovou revolucí a o souvisejících 
plánech pro snižování celosvětových emisí 
skleníkových plynů v kontextu posilování 
celosvětové reakce na hrozbu změny 
klimatu, udržitelného rozvoje a úsilí o 
vymýcení chudoby [Masson-Delmotte, V., 
P. Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, 
P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-
Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, 
J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. 
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Maycock, M. Tignor a T. Vodní plochy 
(eds.)].

Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. Tignor 
a T. Waterfield (eds.)].

21 Zpráva platformy IPBES o globálním 
posouzení biologické rozmanitosti a 
ekosystémových služeb z roku 2019.

21 Zpráva platformy IPBES o globálním 
posouzení biologické rozmanitosti a 
ekosystémových služeb z roku 2019.

22 Zpráva Evropské agentury pro životní 
prostředí „Evropské životní prostředí – stav 
a výhled 2020“ (Lucemburk: Úřad pro 
publikace EU, 2019).

22 Zpráva Evropské agentury pro životní 
prostředí „Evropské životní prostředí – stav 
a výhled 2020“ (Lucemburk: Úřad pro 
publikace EU, 2019).

Or. en

Pozměňovací návrh 78
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Laura 
Huhtasaari

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Zvláštní zpráva Mezivládního 
panelu pro změnu klimatu (IPCC) o 
dopadech globálního oteplení o 1,5 °C ve 
srovnání s úrovní před průmyslovou 
revolucí a o souvisejících plánech pro 
snižování celosvětových emisí 
skleníkových plynů20 poskytuje silný 
vědecký základ pro boj proti změně 
klimatu a dokládá potřebu posílit opatření 
v této oblasti. Potvrzuje, že je třeba 
urychleně redukovat emise skleníkových 
plynů a že nárůst teploty v rámci změny 
klimatu musí být omezen na 1,5 °C, 
zejména proto, aby se snížila 
pravděpodobnost extrémních klimatických 
jevů. Globální hodnotící zpráva Mezivládní 
vědecko-politické platformy pro 
biologickou rozmanitost a ekosystémové 
služby (IPBES) z roku 201921 poukázala 
na celosvětový úbytek biologické 
rozmanitosti a skutečnost, že změna 
klimatu je jeho třetí nejvýznamnější 
příčinou.22.

(2) Je důležité zdůraznit, že 
Mezivládní panel pro změnu klimatu 
(IPCC) funguje na základě vlastního 
politického programu. To lze pozorovat 
například ve zvláštní zprávě IPCC o 
dopadech globálního oteplení o 1,5 °C ve 
srovnání s úrovní před průmyslovou 
revolucí a o souvisejících plánech pro 
snižování celosvětových emisí 
skleníkových plynů20. Podle této zprávy je 
třeba urychleně redukovat emise 
skleníkových plynů, aby se omezilo 
zvýšení teploty na 1,5 °C a snížila 
pravděpodobnost extrémních klimatických 
jevů. Tyto závěry byly zpochybněny 
Evropskou deklarací o změně klimatu ze 
dne 18. října 2019, kterou podepsalo více 
než 500 vědců21a, kteří nevidí stav 
klimatické nouze tak, jak to vyhlásil 
Evropský parlament dne 28. listopadu 
201922a. Globální hodnotící zpráva 
Mezivládní vědecko-politické platformy 
pro biologickou rozmanitost a 
ekosystémové služby (IPBES) z roku 
201921 naopak konstatuje celosvětový 
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úbytek biologické rozmanitosti, přičemž 
změna klimatu je jeho třetí nejvýznamnější 
příčinou.22

_________________ _________________
20 IPCC, 2018: Globální oteplení o 1,5 °C – 
Zvláštní zpráva Mezivládního panelu pro 
změnu klimatu o dopadech globálního 
oteplení o 1,5 °C ve srovnání s úrovní před 
průmyslovou revolucí a o souvisejících 
plánech pro snižování celosvětových emisí 
skleníkových plynů v kontextu posilování 
celosvětové reakce na hrozbu změny 
klimatu, udržitelného rozvoje a úsilí o 
vymýcení chudoby [Masson-Delmotte, V., 
P. Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, 
P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-
Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, 
J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. 
Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. Tignor 
a T. Waterfield (eds.)].

20 IPCC, 2018: Globální oteplení o 1,5 °C – 
Zvláštní zpráva Mezivládního panelu pro 
změnu klimatu o dopadech globálního 
oteplení o 1,5 °C ve srovnání s úrovní před 
průmyslovou revolucí a o souvisejících 
plánech pro snižování celosvětových emisí 
skleníkových plynů v kontextu posilování 
celosvětové reakce na hrozbu změny 
klimatu, udržitelného rozvoje a úsilí o 
vymýcení chudoby [Masson-Delmotte, V., 
P. Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, 
P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-
Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, 
J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. 
Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. Tignor 
a T. Waterfield (eds.)].

21 Zpráva platformy IPBES o globálním 
posouzení biologické rozmanitosti a 
ekosystémových služeb z roku 2019.

21 Zpráva platformy IPBES o globálním 
posouzení biologické rozmanitosti a 
ekosystémových služeb z roku 2019.
21a https://clintel.nl/wp-
content/uploads/2019/10/European-
Climate-Declaration-Oslo-18-October-
2019.pdf 

22 Zpráva Evropské agentury pro životní 
prostředí „Evropské životní prostředí – stav 
a výhled 2020“ (Lucemburk: Úřad pro 
publikace EU, 2019).

22 Zpráva Evropské agentury pro životní 
prostředí „Evropské životní prostředí – stav 
a výhled 2020“ (Lucemburk: Úřad pro 
publikace EU, 2019).
22a Usnesení Evropského parlamentu ze 
dne 28. listopadu 2019 o stavu klimatické 
a environmentální nouze 
(2019/2930(RSP)).

Or. en

Pozměňovací návrh 79
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Zvláštní zpráva Mezivládního 
panelu pro změnu klimatu (IPCC) o 
dopadech globálního oteplení o 1,5 °C ve 
srovnání s úrovní před průmyslovou 
revolucí a o souvisejících plánech pro 
snižování celosvětových emisí 
skleníkových plynů20 poskytuje silný 
vědecký základ pro boj proti změně 
klimatu a dokládá potřebu posílit opatření 
v této oblasti. Potvrzuje, že je třeba 
urychleně redukovat emise skleníkových 
plynů a že nárůst teploty v rámci změny 
klimatu musí být omezen na 1,5 °C, 
zejména proto, aby se snížila 
pravděpodobnost extrémních klimatických 
jevů. Globální hodnotící zpráva Mezivládní 
vědecko-politické platformy pro 
biologickou rozmanitost a ekosystémové 
služby (IPBES) z roku 201921 poukázala na 
celosvětový úbytek biologické rozmanitosti 
a skutečnost, že změna klimatu je jeho 
třetí nejvýznamnější příčinou22.

(2) Zvláštní zpráva Mezivládního 
panelu pro změnu klimatu (IPCC) o 
dopadech globálního oteplení o 1,5 °C ve 
srovnání s úrovní před průmyslovou 
revolucí a o souvisejících plánech pro 
snižování celosvětových emisí 
skleníkových plynů20 poskytuje silný 
vědecký základ pro boj proti změně 
klimatu a dokládá potřebu posílit opatření 
v této oblasti. Potvrzuje, že je třeba 
urychleně redukovat emise skleníkových 
plynů a že nárůst teploty v rámci změny 
klimatu musí být omezen na 1,5 °C, 
zejména proto, aby se snížila 
pravděpodobnost extrémních klimatických 
jevů. Globální hodnotící zpráva Mezivládní 
vědecko-politické platformy pro 
biologickou rozmanitost a ekosystémové 
služby (IPBES) z roku 201921 poukázala na 
celosvětový úbytek biologické 
rozmanitosti. Úbytek a degradace 
stanovišť jsou hlavní příčinou úbytku 
biologické rozmanitosti a představují 13 % 
celkových čistých antropogenních emisí 
skleníkových plynů. Přímý dopad změny 
klimatu je třetí nejvýznamnější příčinou 
úbytku biologické rozmanitosti v 
mořských a suchozemských 
ekosystémech, které jsou jedinými 
propady antropogenních emisí uhlíku. 22

_________________ _________________
20 IPCC, 2018: Globální oteplení o 1,5 °C – 
Zvláštní zpráva Mezivládního panelu pro 
změnu klimatu o dopadech globálního 
oteplení o 1,5 °C ve srovnání s úrovní před 
průmyslovou revolucí a o souvisejících 
plánech pro snižování celosvětových emisí 
skleníkových plynů v kontextu posilování 
celosvětové reakce na hrozbu změny 
klimatu, udržitelného rozvoje a úsilí o 
vymýcení chudoby [Masson-Delmotte, V., 
P. Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, 
P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-
Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, 
J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. 
Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. Tignor 

20 IPCC, 2018: Globální oteplení o 1,5 °C – 
Zvláštní zpráva Mezivládního panelu pro 
změnu klimatu o dopadech globálního 
oteplení o 1,5 °C ve srovnání s úrovní před 
průmyslovou revolucí a o souvisejících 
plánech pro snižování celosvětových emisí 
skleníkových plynů v kontextu posilování 
celosvětové reakce na hrozbu změny 
klimatu, udržitelného rozvoje a úsilí o 
vymýcení chudoby [Masson-Delmotte, V., 
P. Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, 
P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-
Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, 
J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. 
Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. Tignor 
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a T. Waterfield (eds.)]. a T. Waterfield (eds.)].
21 Zpráva platformy IPBES o globálním 
posouzení biologické rozmanitosti a 
ekosystémových služeb z roku 2019.

21 Zpráva platformy IPBES o globálním 
posouzení biologické rozmanitosti a 
ekosystémových služeb z roku 2019.

22 Zpráva Evropské agentury pro životní 
prostředí „Evropské životní prostředí – stav 
a výhled 2020“ (Lucemburk: Úřad pro 
publikace EU, 2019).

22 Zpráva Evropské agentury pro životní 
prostředí „Evropské životní prostředí – stav 
a výhled 2020“ (Lucemburk: Úřad pro 
publikace EU, 2019).

Or. en

Pozměňovací návrh 80
Michal Wiezik

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Zvláštní zpráva Mezivládního 
panelu pro změnu klimatu (IPCC) o 
dopadech globálního oteplení o 1,5 °C ve 
srovnání s úrovní před průmyslovou 
revolucí a o souvisejících plánech pro 
snižování celosvětových emisí 
skleníkových plynů20 poskytuje silný 
vědecký základ pro boj proti změně 
klimatu a dokládá potřebu posílit opatření 
v této oblasti. Potvrzuje, že je třeba 
urychleně redukovat emise skleníkových 
plynů a že nárůst teploty v rámci změny 
klimatu musí být omezen na 1,5 °C, 
zejména proto, aby se snížila 
pravděpodobnost extrémních klimatických 
jevů. Globální hodnotící zpráva Mezivládní 
vědecko-politické platformy pro 
biologickou rozmanitost a ekosystémové 
služby (IPBES) z roku 2019t21 poukázala 
na celosvětový úbytek biologické 
rozmanitosti a skutečnost, že změna 
klimatu je jeho třetí nejvýznamnější 
příčinou22.

(2) Zvláštní zpráva Mezivládního 
panelu pro změnu klimatu (IPCC) o 
dopadech globálního oteplení o 1,5 °C ve 
srovnání s úrovní před průmyslovou 
revolucí a o souvisejících plánech pro 
snižování celosvětových emisí 
skleníkových plynů20 poskytuje silný 
vědecký základ pro boj proti změně 
klimatu a dokládá potřebu posílit opatření 
v této oblasti. Potvrzuje, že je třeba 
urychleně redukovat emise skleníkových 
plynů a že nárůst teploty v rámci změny 
klimatu musí být omezen na 1,5 °C, 
zejména proto, aby se snížila 
pravděpodobnost extrémních klimatických 
jevů. Globální hodnotící zpráva Mezivládní 
vědecko-politické platformy pro 
biologickou rozmanitost a ekosystémové 
služby (IPBES) z roku 2019t21 poukázala 
na celosvětový úbytek biologické 
rozmanitosti a skutečnost, že změna 
klimatu je jeho třetí nejvýznamnější 
příčinou22, a že udržitelné využívání 
přírody bude zásadní pro přizpůsobení se 
a zmírňování nebezpečných 
antropogenních zásahů do klimatického 
systému22a.
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_________________ _________________
20 IPCC, 2018: Globální oteplení o 1,5 °C – 
Zvláštní zpráva Mezivládního panelu pro 
změnu klimatu o dopadech globálního 
oteplení o 1,5 °C ve srovnání s úrovní před 
průmyslovou revolucí a o souvisejících 
plánech pro snižování celosvětových emisí 
skleníkových plynů v kontextu posilování 
celosvětové reakce na hrozbu změny 
klimatu, udržitelného rozvoje a úsilí o 
vymýcení chudoby [Masson-Delmotte, V., 
P. Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, 
P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-
Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, 
J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. 
Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. Tignor 
a T. Waterfield (eds.)].

20 IPCC, 2018: Globální oteplení o 1,5 °C – 
Zvláštní zpráva Mezivládního panelu pro 
změnu klimatu o dopadech globálního 
oteplení o 1,5 °C ve srovnání s úrovní před 
průmyslovou revolucí a o souvisejících 
plánech pro snižování celosvětových emisí 
skleníkových plynů v kontextu posilování 
celosvětové reakce na hrozbu změny 
klimatu, udržitelného rozvoje a úsilí o 
vymýcení chudoby [Masson-Delmotte, V., 
P. Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, 
P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-
Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, 
J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. 
Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. Tignor 
a T. Waterfield (eds.)].

21 Zpráva platformy IPBES o globálním 
posouzení biologické rozmanitosti a 
ekosystémových služeb z roku 2019.

21 Zpráva platformy IPBES o globálním 
posouzení biologické rozmanitosti a 
ekosystémových služeb z roku 2019.

22 Zpráva Evropské agentury pro životní 
prostředí „Evropské životní prostředí – stav 
a výhled 2020“ (Lucemburk: Úřad pro 
publikace EU, 2019).

22 Zpráva Evropské agentury pro životní 
prostředí „Evropské životní prostředí – stav 
a výhled 2020“ (Lucemburk: Úřad pro 
publikace EU, 2019).
22a Platforma IPBES (2019) o globálním 
posouzení biologické rozmanitosti a 
ekosystémových služeb z roku 2019.

Or. en

Odůvodnění

Vložit další relevantní text z posouzení IPBES, na který se již odkazuje.

Pozměňovací návrh 81
Andrey Slabakov, Andrey Novakov

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Zvláštní zpráva Mezivládního 
panelu pro změnu klimatu (IPCC) o 
dopadech globálního oteplení o 1,5 °C ve 

(2) Zvláštní zpráva Mezivládního 
panelu pro změnu klimatu (IPCC) o 
dopadech globálního oteplení o 1,5 °C ve 
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srovnání s úrovní před průmyslovou 
revolucí a o souvisejících plánech pro 
snižování celosvětových emisí 
skleníkových plynů20 poskytuje silný 
vědecký základ pro boj proti změně 
klimatu a dokládá potřebu posílit opatření 
v této oblasti. Potvrzuje, že je třeba 
urychleně redukovat emise skleníkových 
plynů a že nárůst teploty v rámci změny 
klimatu musí být omezen na 1,5 °C, 
zejména proto, aby se snížila 
pravděpodobnost extrémních klimatických 
jevů. Globální hodnotící zpráva Mezivládní 
vědecko-politické platformy pro 
biologickou rozmanitost a ekosystémové 
služby (IPBES) z roku 201921 poukázala na 
celosvětový úbytek biologické rozmanitosti 
a skutečnost, že změna klimatu je jeho třetí 
nejvýznamnější příčinou22.

srovnání s úrovní před průmyslovou 
revolucí a o souvisejících plánech pro 
snižování celosvětových emisí 
skleníkových plynů20 poskytuje silný 
vědecký základ pro boj proti změně 
klimatu a dokládá potřebu posílit opatření 
v této oblasti. Potvrzuje, že je třeba 
urychleně redukovat emise skleníkových 
plynů a že nárůst teploty v rámci změny 
klimatu musí být omezen na 1,5 °C, 
zejména proto, aby se snížila 
pravděpodobnost extrémních klimatických 
jevů. Globální hodnotící zpráva Mezivládní 
vědecko-politické platformy pro 
biologickou rozmanitost a ekosystémové 
služby (IPBES) z roku 201921 poukázala na 
celosvětový úbytek biologické rozmanitosti 
a skutečnost, že změna klimatu je jeho třetí 
nejvýznamnější příčinou22. Tyto zprávy 
mohou sloužit jako důležitý vědecký 
základ pro informované rozhodování na 
vnitrostátní úrovni i na úrovni EU.

_________________ _________________
20 IPCC, 2018: Globální oteplení o 1,5 °C – 
Zvláštní zpráva Mezivládního panelu pro 
změnu klimatu o dopadech globálního 
oteplení o 1,5 °C ve srovnání s úrovní před 
průmyslovou revolucí a o souvisejících 
plánech pro snižování celosvětových emisí 
skleníkových plynů v kontextu posilování 
celosvětové reakce na hrozbu změny 
klimatu, udržitelného rozvoje a úsilí o 
vymýcení chudoby [Masson-Delmotte, V., 
P. Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, 
P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-
Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, 
J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. 
Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. Tignor 
a T. Waterfield (eds.)].

20 IPCC, 2018: Globální oteplení o 1,5 °C – 
Zvláštní zpráva Mezivládního panelu pro 
změnu klimatu o dopadech globálního 
oteplení o 1,5 °C ve srovnání s úrovní před 
průmyslovou revolucí a o souvisejících 
plánech pro snižování celosvětových emisí 
skleníkových plynů v kontextu posilování 
celosvětové reakce na hrozbu změny 
klimatu, udržitelného rozvoje a úsilí o 
vymýcení chudoby [Masson-Delmotte, V., 
P. Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, 
P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-
Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, 
J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. 
Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. Tignor 
a T. Waterfield (eds.)].

21 Zpráva platformy IPBES o globálním 
posouzení biologické rozmanitosti a 
ekosystémových služeb z roku 2019.

21 Zpráva platformy IPBES o globálním 
posouzení biologické rozmanitosti a 
ekosystémových služeb z roku 2019.

22 Zpráva Evropské agentury pro životní 
prostředí „Evropské životní prostředí – stav 
a výhled 2020“ (Lucemburk: Úřad pro 
publikace EU, 2019).

22 Zpráva Evropské agentury pro životní 
prostředí „Evropské životní prostředí – stav 
a výhled 2020“ (Lucemburk: Úřad pro 
publikace EU, 2019).
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Pozměňovací návrh 82
Rob Rooken

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Zvláštní zpráva Mezivládního 
panelu pro změnu klimatu (IPCC) o 
dopadech globálního oteplení o 1,5 °C ve 
srovnání s úrovní před průmyslovou 
revolucí a o souvisejících plánech pro 
snižování celosvětových emisí 
skleníkových plynů20 poskytuje silný 
vědecký základ pro boj proti změně 
klimatu a dokládá potřebu posílit opatření 
v této oblasti. Potvrzuje, že je třeba 
urychleně redukovat emise skleníkových 
plynů a že nárůst teploty v rámci změny 
klimatu musí být omezen na 1,5 °C, 
zejména proto, aby se snížila 
pravděpodobnost extrémních klimatických 
jevů. Globální hodnotící zpráva Mezivládní 
vědecko-politické platformy pro 
biologickou rozmanitost a ekosystémové 
služby (IPBES) z roku 201921 poukázala na 
celosvětový úbytek biologické rozmanitosti 
a skutečnost, že změna klimatu je jeho třetí 
nejvýznamnější příčinou22.

(2) Zvláštní zpráva Mezivládního 
panelu pro změnu klimatu (IPCC) o 
dopadech globálního oteplení o 1,5 °C ve 
srovnání s úrovní před průmyslovou 
revolucí a o souvisejících plánech pro 
snižování celosvětových emisí 
skleníkových plynů20 poskytuje základ pro 
potřebu posílit opatření v oblasti boje proti 
změně klimatu. Zpráva IPCC rovněž 
nezjistila žádné nebo skoro žádné důkazy 
o tom, že globální oteplování způsobilo 
nárůst mnoha extrémních klimatických 
jevů. Globální hodnotící zpráva Mezivládní 
vědecko-politické platformy pro 
biologickou rozmanitost a ekosystémové 
služby (IPBES) z roku 201921 poukázala na 
celosvětový úbytek biologické rozmanitosti 
a skutečnost, že změna klimatu je jeho třetí 
nejvýznamnější příčinou22.

_________________ _________________
20 IPCC, 2018: Globální oteplení o 1,5 °C – 
Zvláštní zpráva Mezivládního panelu pro 
změnu klimatu o dopadech globálního 
oteplení o 1,5 °C ve srovnání s úrovní před 
průmyslovou revolucí a o souvisejících 
plánech pro snižování celosvětových emisí 
skleníkových plynů v kontextu posilování 
celosvětové reakce na hrozbu změny 
klimatu, udržitelného rozvoje a úsilí o 
vymýcení chudoby [Masson-Delmotte, V., 
P. Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, 
P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-
Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, 

20 IPCC, 2018: Globální oteplení o 1,5 °C – 
Zvláštní zpráva Mezivládního panelu pro 
změnu klimatu o dopadech globálního 
oteplení o 1,5 °C ve srovnání s úrovní před 
průmyslovou revolucí a o souvisejících 
plánech pro snižování celosvětových emisí 
skleníkových plynů v kontextu posilování 
celosvětové reakce na hrozbu změny 
klimatu, udržitelného rozvoje a úsilí o 
vymýcení chudoby [Masson-Delmotte, V., 
P. Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, 
P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-
Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, 
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J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. 
Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. Tignor 
a T. Waterfield (eds.)].

J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. 
Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. Tignor 
a T. Waterfield (eds.)].

21 Zpráva platformy IPBES o globálním 
posouzení biologické rozmanitosti a 
ekosystémových služeb z roku 2019.

21 Zpráva platformy IPBES o globálním 
posouzení biologické rozmanitosti a 
ekosystémových služeb z roku 2019.

22 Zpráva Evropské agentury pro životní 
prostředí „Evropské životní prostředí – stav 
a výhled 2020“ (Lucemburk: Úřad pro 
publikace EU, 2019).

22 Zpráva Evropské agentury pro životní 
prostředí „Evropské životní prostředí – stav 
a výhled 2020“ (Lucemburk: Úřad pro 
publikace EU, 2019).

Or. en

Odůvodnění

Ve zvláštní zprávě IPCC se uvádí následující: „Literatura o dopadu obsahuje jen málo 
informací o tom, jak se lidská společnost může přizpůsobit extrémním povětrnostním 
událostem, a proto nebylo možné lokalizovat přechod od vysokého k velmi vysokému riziku v 
rámci posuzování dopadů při globálním oteplování o 1,5 °C a 2 °C. Existuje tedy nízká 
důvěra v úroveň, na které by globální oteplování mohlo v souvislosti s touto zprávou vést k 
velmi vysokým rizikům spojeným s extrémními povětrnostními jevy.“

Pozměňovací návrh 83
Mick Wallace, Clare Daly

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Zvláštní zpráva Mezivládního 
panelu pro změnu klimatu (IPCC) o 
dopadech globálního oteplení o 1,5 °C ve 
srovnání s úrovní před průmyslovou 
revolucí a o souvisejících plánech pro 
snižování celosvětových emisí 
skleníkových plynů20 poskytuje silný 
vědecký základ pro boj proti změně 
klimatu a dokládá potřebu posílit opatření 
v této oblasti. Potvrzuje, že je třeba 
urychleně redukovat emise skleníkových 
plynů a že nárůst teploty v rámci změny 
klimatu musí být omezen na 1,5 °C, 
zejména proto, aby se snížila 
pravděpodobnost extrémních klimatických 
jevů. Globální hodnotící zpráva Mezivládní 

(2) Zvláštní zpráva Mezivládního 
panelu pro změnu klimatu (IPCC) o 
dopadech globálního oteplení o 1,5 °C ve 
srovnání s úrovní před průmyslovou 
revolucí a o souvisejících plánech pro 
snižování celosvětových emisí 
skleníkových plynů20 poskytuje silný 
vědecký základ pro boj proti změně 
klimatu a průmyslu fosilních paliv a 
dokládá potřebu provést rychlé, 
dalekosáhlé a bezprecedentní změny v 
našich ekonomikách. Potvrzuje, že je třeba 
urychleně redukovat emise skleníkových 
plynů a že nárůst teploty v rámci změny 
klimatu musí být omezen na 1,5 °C, 
zejména proto, aby se snížila 
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vědecko-politické platformy pro 
biologickou rozmanitost a ekosystémové 
služby (IPBES) z roku 201921 poukázala na 
celosvětový úbytek biologické rozmanitosti 
a skutečnost, že změna klimatu je jeho třetí 
nejvýznamnější příčinou22.

pravděpodobnost extrémních klimatických 
jevů. Globální hodnotící zpráva Mezivládní 
vědecko-politické platformy pro 
biologickou rozmanitost a ekosystémové 
služby (IPBES) z roku 201921 poukázala na 
celosvětový úbytek biologické rozmanitosti 
a skutečnost, že změna klimatu je jeho třetí 
nejvýznamnější příčinou22.

_________________ _________________
20 IPCC, 2018: Globální oteplení o 1,5 °C – 
Zvláštní zpráva Mezivládního panelu pro 
změnu klimatu o dopadech globálního 
oteplení o 1,5 °C ve srovnání s úrovní před 
průmyslovou revolucí a o souvisejících 
plánech pro snižování celosvětových emisí 
skleníkových plynů v kontextu posilování 
celosvětové reakce na hrozbu změny 
klimatu, udržitelného rozvoje a úsilí o 
vymýcení chudoby [Masson-Delmotte, V., 
P. Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, 
P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-
Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, 
J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. 
Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. Tignor 
a T. Waterfield (eds.)].

20 IPCC, 2018: Globální oteplení o 1,5 °C – 
Zvláštní zpráva Mezivládního panelu pro 
změnu klimatu o dopadech globálního 
oteplení o 1,5 °C ve srovnání s úrovní před 
průmyslovou revolucí a o souvisejících 
plánech pro snižování celosvětových emisí 
skleníkových plynů v kontextu posilování 
celosvětové reakce na hrozbu změny 
klimatu, udržitelného rozvoje a úsilí o 
vymýcení chudoby [Masson-Delmotte, V., 
P. Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, 
P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-
Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, 
J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. 
Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. Tignor 
a T. Waterfield (eds.)].

21 Zpráva platformy IPBES o globálním 
posouzení biologické rozmanitosti a 
ekosystémových služeb z roku 2019.

21 Zpráva platformy IPBES o globálním 
posouzení biologické rozmanitosti a 
ekosystémových služeb z roku 2019.

22 Zpráva Evropské agentury pro životní 
prostředí „Evropské životní prostředí – stav 
a výhled 2020“ (Lucemburk: Úřad pro 
publikace EU, 2019).

22 Zpráva Evropské agentury pro životní 
prostředí „Evropské životní prostředí – stav 
a výhled 2020“ (Lucemburk: Úřad pro 
publikace EU, 2019).

Or. en

Odůvodnění

Panel IPCC se vyjádřil naprosto jasně – fosilní paliva musíme zachovat. To nelze zastírat.

Pozměňovací návrh 84
Tiemo Wölken, Delara Burkhardt

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Zvláštní zpráva Mezivládního 
panelu pro změnu klimatu (IPCC) o 
dopadech globálního oteplení o 1,5 °C ve 
srovnání s úrovní před průmyslovou 
revolucí a o souvisejících plánech pro 
snižování celosvětových emisí 
skleníkových plynů20 poskytuje silný 
vědecký základ pro boj proti změně 
klimatu a dokládá potřebu posílit opatření 
v této oblasti. Potvrzuje, že je třeba 
urychleně redukovat emise skleníkových 
plynů a že nárůst teploty v rámci změny 
klimatu musí být omezen na 1,5 °C, 
zejména proto, aby se snížila 
pravděpodobnost extrémních klimatických 
jevů. Globální hodnotící zpráva Mezivládní 
vědecko-politické platformy pro 
biologickou rozmanitost a ekosystémové 
služby (IPBES) z roku 201921 poukázala na 
celosvětový úbytek biologické rozmanitosti 
a skutečnost, že změna klimatu je jeho třetí 
nejvýznamnější příčinou22.

(2) Zvláštní zpráva Mezivládního 
panelu pro změnu klimatu (IPCC) o 
dopadech globálního oteplení o 1,5 °C ve 
srovnání s úrovní před průmyslovou 
revolucí a o souvisejících plánech pro 
snižování celosvětových emisí 
skleníkových plynů20 poskytuje silný 
vědecký základ pro boj proti změně 
klimatu a dokládá potřebu posílit opatření 
v této oblasti. Potvrzuje, že je třeba 
urychleně redukovat emise skleníkových 
plynů a že nárůst teploty v rámci změny 
klimatu musí být omezen na 1,5 °C, 
zejména proto, aby se snížila 
pravděpodobnost extrémních klimatických 
jevů a dosažení bodu nenávratných změn. 
Globální hodnotící zpráva Mezivládní 
vědecko-politické platformy pro 
biologickou rozmanitost a ekosystémové 
služby (IPBES) z roku 201921 poukázala na 
celosvětový úbytek biologické rozmanitosti 
a skutečnost, že změna klimatu je jeho třetí 
nejvýznamnější příčinou22.

_________________ _________________
20 IPCC, 2018: Globální oteplení o 1,5 °C – 
Zvláštní zpráva Mezivládního panelu pro 
změnu klimatu o dopadech globálního 
oteplení o 1,5 °C ve srovnání s úrovní před 
průmyslovou revolucí a o souvisejících 
plánech pro snižování celosvětových emisí 
skleníkových plynů v kontextu posilování 
celosvětové reakce na hrozbu změny 
klimatu, udržitelného rozvoje a úsilí o 
vymýcení chudoby [Masson-Delmotte, V., 
P. Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, 
P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-
Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, 
J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. 
Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. Tignor 
a T. Waterfield (eds.)].

20 IPCC, 2018: Globální oteplení o 1,5 °C – 
Zvláštní zpráva Mezivládního panelu pro 
změnu klimatu o dopadech globálního 
oteplení o 1,5 °C ve srovnání s úrovní před 
průmyslovou revolucí a o souvisejících 
plánech pro snižování celosvětových emisí 
skleníkových plynů v kontextu posilování 
celosvětové reakce na hrozbu změny 
klimatu, udržitelného rozvoje a úsilí o 
vymýcení chudoby [Masson-Delmotte, V., 
P. Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, 
P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-
Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, 
J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. 
Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. Tignor 
a T. Waterfield (eds.)].

21 Zpráva platformy IPBES o globálním 
posouzení biologické rozmanitosti a 
ekosystémových služeb z roku 2019.

21 Zpráva platformy IPBES o globálním 
posouzení biologické rozmanitosti a 
ekosystémových služeb z roku 2019.

22 Zpráva Evropské agentury pro životní 
prostředí „Evropské životní prostředí – stav 

22 Zpráva Evropské agentury pro životní 
prostředí „Evropské životní prostředí – stav 
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a výhled 2020“ (Lucemburk: Úřad pro 
publikace EU, 2019).

a výhled 2020“ (Lucemburk: Úřad pro 
publikace EU, 2019).

Or. en

Pozměňovací návrh 85
Catherine Chabaud, Frédérique Ries, Véronique Trillet-Lenoir, Pascal Canfin

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) Zvláštní zpráva IPCC s názvem 
„Oceány a kryosféra v měnícím se 
klimatu“ uvádí, že oceány přispívají k 
regulaci klimatu, protože absorbují více 
než 25 % CO2 a 93 % tepla vypouštěného 
lidmi do atmosféry a dodávají 50 % 
kyslíku planety. Klimatické mechanismy 
závisí na zdraví oceánů a mořských 
ekosystémů, které jsou v současné době 
zasaženy globálním oteplováním, 
znečištěním, nadměrným využíváním 
mořské biologické rozmanitosti, stoupající 
hladinou moře, acidifikací, deoxygenací, 
mořskými teplotními vlnami, 
bezprecedentním táním ledovců a 
mořského ledu, pobřežní erozí a 
extrémními poruchami počasí. Oceány 
jsou nezbytné pro dosažení klimatické 
neutrality, zejména prostřednictvím 
přírodních úložišť uhlíku, jako jsou 
mangrovy, korálové útesy, mořské dno a 
slaniska. K dosažení tohoto cíle je však 
nezbytné chránit zdraví oceánů a 
obnovovat mořské ekosystémy, které 
podléhají významným a někdy nezvratným 
změnám. IPCC tudíž připomíná, že 
oceány jsou součástí řešení, jak zmírnit 
dopady změny klimatu a přizpůsobit se 
těmto změnám, a zdůrazňuje, že je třeba 
snížit emise skleníkových plynů a 
znečištění ekosystémů a posílit přírodní 
propady uhlíku.

Or. en
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Pozměňovací návrh 86
Javi López, César Luena, Nicolás González Casares, Cristina Maestre Martín De 
Almagro

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) Ekosystémy, lidé a ekonomiky v 
EU budou čelit významným dopadům 
změny klimatu, pokud neprodleně 
nesnížíme emise skleníkových plynů nebo 
se nepřizpůsobíme změně klimatu. 
Břemeno spojené se změnou klimatu 
ukazuje na jasné rozdělení na sever a jih, 
přičemž jižní regiony v Evropě jsou 
mnohem více zasaženy účinky extrémního 
tepla, nedostatku vody, sucha, lesních 
požárů a ztrát v zemědělství. Přizpůsobení 
se změně klimatu by dále minimalizovalo 
nevyhnutelné dopady nákladově 
efektivním způsobem se značnými 
společnými přínosy z řešení založených na 
přírodě1a.

_________________
1a Feyen L., Ciscar J.C., Gosling S., 
Ibarreta D., Soria A. (editoři) (2020). 
Dopady změny klimatu a přizpůsobení se 
této změně v Evropě. závěrečná zpráva 
JRC PESETA IV (Lucemburk: Úřad pro 
publikace EU, 2020). 

Or. en

Pozměňovací návrh 87
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Laura 
Huhtasaari

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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(2a) Kayova rovnice, kterou používá 
IPCC k hodnocení vývoje emisí CO2, jasně 
ukazuje, že emise CO2 závisejí na 
průměrné životní úrovni, energetické 
náročnosti HDP a obsahu CO2 v energii. 
Není realistické spoléhat se pouze na 
snížení energetické náročnosti nebo 
obsahu CO2 v energii k dosažení takzvané 
„klimatické neutrality“, což znamená, že 
tento cíl by vyžadoval obrovské snížení 
HDP.

Or. en

Pozměňovací návrh 88
Nicolás González Casares, César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Javi 
López

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) Na základě regulačního rámce 
zavedeného Unií byly emise skleníkových 
plynů v EU v letech 1990 až 2018 sníženy 
o 23 %, zatímco hospodářství ve stejném 
období vzrostlo o 61 %, což ukazuje, že je 
možné oddělit hospodářský růst od emisí.

Or. en

Pozměňovací návrh 89
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Pro přispění k hospodářské a 
společenské transformaci, tvorbě 
pracovních míst, růstu a dosažení cílů 
OSN v oblasti udržitelného rozvoje a ke 

vypouští se
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spravedlivému a ekonomicky efektivnímu 
posunu k dosažení teplotního cíle 
stanoveného Pařížskou dohodou o změně 
klimatu z roku 2015 přijatou v návaznosti 
na 21. konferenci smluvních stran 
Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu 
(dále jen „Pařížská dohoda“) je zásadní 
pevně stanovený dlouhodobý cíl.

Or. en

Pozměňovací návrh 90
Anna Zalewska

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Pro přispění k hospodářské a 
společenské transformaci, tvorbě 
pracovních míst, růstu a dosažení cílů OSN 
v oblasti udržitelného rozvoje a ke 
spravedlivému a ekonomicky efektivnímu 
posunu k dosažení teplotního cíle 
stanoveného Pařížskou dohodou o změně 
klimatu z roku 2015 přijatou v návaznosti 
na 21. konferenci smluvních stran 
Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu 
(dále jen „Pařížská dohoda“) je zásadní 
pevně stanovený dlouhodobý cíl.

(3) Pro přispění k posilující a 
spravedlivé hospodářské a společenské 
transformaci, tvorbě pracovních míst, růstu 
a dosažení cílů OSN v oblasti udržitelného 
rozvoje a ke spravedlivému, účinnému, 
ekonomicky efektivnímu a sociálně 
odpovědnému posunu k dosažení 
teplotního cíle snížit nárůst globální 
teploty výrazně pod 2 °C oproti hodnotám 
před průmyslovou revolucí a snažit se o 
omezení jejího nárůstu na 1,5 °C oproti 
hodnotám před průmyslovou revolucí, jak 
je stanoveno v Pařížské dohodě o změně 
klimatu z roku 2015 přijaté na 21. 
konferenci smluvních stran Rámcové 
úmluvy OSN o změně klimatu (dále jen 
„Pařížská dohoda“) je zásadní dlouhodobý 
cíl, a to při zohlednění různých výchozích 
bodů jednotlivých členských států.

Or. en

Pozměňovací návrh 91
Andrey Slabakov, Andrey Novakov

Návrh nařízení



AM\1206394CS.docx 35/585 PE652.555v01-00

CS

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Pro přispění k hospodářské a 
společenské transformaci, tvorbě 
pracovních míst, růstu a dosažení cílů OSN 
v oblasti udržitelného rozvoje a ke 
spravedlivému a ekonomicky efektivnímu 
posunu k dosažení teplotního cíle 
stanoveného Pařížskou dohodou o změně 
klimatu z roku 2015 přijatou v návaznosti 
na 21. konferenci smluvních stran 
Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu 
(dále jen „Pařížská dohoda“) je zásadní 
pevně stanovený dlouhodobý cíl.

(3) K hospodářské a společenské 
transformaci, tvorbě pracovních míst, růstu 
a dosažení cílů OSN v oblasti udržitelného 
rozvoje a ke spravedlivému a ekonomicky 
efektivnímu posunu k dosažení teplotního 
cíle stanoveného Pařížskou dohodou o 
změně klimatu z roku 2015 přijatou v 
návaznosti na 21. konferenci smluvních 
stran Rámcové úmluvy OSN o změně 
klimatu (dále jen „Pařížská dohoda“) je 
zásadní dlouhodobý cíl. Vzhledem k tomu, 
že pandemie Covid-19 a její dopad na 
společnost a hospodářství znamená, že 
musíme přehodnotit prostředky k dosažení 
cílů Pařížské dohody a zároveň 
upřednostnit hospodářské oživení 
členských států a Unie jako celku.

Or. en

Pozměňovací návrh 92
Peter Liese

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Pro přispění k hospodářské a 
společenské transformaci, tvorbě 
pracovních míst, růstu a dosažení cílů OSN 
v oblasti udržitelného rozvoje a ke 
spravedlivému a ekonomicky efektivnímu 
posunu k dosažení teplotního cíle 
stanoveného Pařížskou dohodou o změně 
klimatu z roku 2015 přijatou v návaznosti 
na 21. konferenci smluvních stran 
Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu 
(dále jen „Pařížská dohoda“) je zásadní 
pevně stanovený dlouhodobý cíl.

(3) Pro přispění k hospodářské a 
společenské transformaci, tvorbě 
pracovních míst, růstu a dosažení cílů OSN 
v oblasti udržitelného rozvoje a ke 
spravedlivému a ekonomicky efektivnímu 
posunu k dosažení teplotního cíle udržet 
nárůst průměrné globální teploty na 
úrovni výrazně pod 2 °C ve srovnání s 
úrovní před průmyslovou revolucí a 
usilovat o omezení tohoto nárůstu teploty 
na 1,5 °C, který byl stanoven Pařížskou 
dohodou o změně klimatu z roku 2015 
přijatou v návaznosti na 21. konferenci 
smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o 
změně klimatu (dále jen „Pařížská 
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dohoda“), je zásadní pevně stanovený 
dlouhodobý cíl.

Or. en

Pozměňovací návrh 93
Tiemo Wölken, Delara Burkhardt

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Pro přispění k hospodářské a 
společenské transformaci, tvorbě 
pracovních míst, růstu a dosažení cílů OSN 
v oblasti udržitelného rozvoje a ke 
spravedlivému a ekonomicky efektivnímu 
posunu k dosažení teplotního cíle 
stanoveného Pařížskou dohodou o změně 
klimatu z roku 2015 přijatou v návaznosti 
na 21. konferenci smluvních stran 
Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu 
(dále jen „Pařížská dohoda“) je zásadní 
pevně stanovený dlouhodobý cíl.

(3) Pro přispění k hospodářské a 
společenské transformaci, tvorbě vysoce 
kvalitních pracovních míst, udržitelnému 
růstu, dosažení cílů OSN v oblasti 
udržitelného rozvoje a k rychlému, 
spravedlivému a ekonomicky efektivnímu 
dosažení teplotního cíle omezit 
spravedlivým a ekonomicky efektivním 
způsobem nárůst globální teploty výrazně 
pod 2 °C oproti hodnotám před 
průmyslovou revolucí, který byl stanoven 
Pařížskou dohodou o změně klimatu z roku 
2015 přijatou v návaznosti na 21. 
konferenci smluvních stran Rámcové 
úmluvy OSN o změně klimatu (dále jen 
„Pařížská dohoda“), je zásadní pevně 
stanovený dlouhodobý cíl.

Or. en

Pozměňovací návrh 94
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Pro přispění k hospodářské a 
společenské transformaci, tvorbě 
pracovních míst, růstu a dosažení cílů OSN 
v oblasti udržitelného rozvoje a ke 

(3) Pro přispění k hospodářské a 
společenské transformaci, tvorbě 
pracovních míst, růstu a dosažení cílů OSN 
v oblasti udržitelného rozvoje a ke 



AM\1206394CS.docx 37/585 PE652.555v01-00

CS

spravedlivému a ekonomicky efektivnímu 
posunu k dosažení teplotního cíle 
stanoveného Pařížskou dohodou o změně 
klimatu z roku 2015 přijatou v návaznosti 
na 21. konferenci smluvních stran 
Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu 
(dále jen „Pařížská dohoda“) je zásadní 
pevně stanovený dlouhodobý cíl.

spravedlivému a ekonomicky efektivnímu 
dosažení teplotního cíle omezení 
globálního oteplování na 1,5 °C oproti 
hodnotám před průmyslovou revolucí, jak 
je stanoveno Pařížskou dohodou o změně 
klimatu z roku 2015 přijatou v návaznosti 
na 21. konferenci smluvních stran 
Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu 
(dále jen „Pařížská dohoda“) je zásadní 
pevně stanovený dlouhodobý cíl.

Or. en

Pozměňovací návrh 95
Silvia Modig, Malin Björk, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Nikolaj Villumsen, 
Manuel Bompard

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Pro přispění k hospodářské a 
společenské transformaci, tvorbě 
pracovních míst, růstu a dosažení cílů OSN 
v oblasti udržitelného rozvoje a ke 
spravedlivému a ekonomicky efektivnímu 
posunu k dosažení teplotního cíle 
stanoveného Pařížskou dohodou o změně 
klimatu z roku 2015 přijatou v návaznosti 
na 21. konferenci smluvních stran 
Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu 
(dále jen „Pařížská dohoda“) je zásadní 
pevně stanovený dlouhodobý cíl.

(3) Pro přispění k hospodářské a 
společenské transformaci, tvorbě 
pracovních míst, růstu a dosažení cílů OSN 
v oblasti udržitelného rozvoje a k dosažení 
teplotního cíle omezit globální oteplování 
na 1,5 °C, jak je stanoveno Pařížskou 
dohodou o změně klimatu z roku 2015 
přijatou v návaznosti na 21. konferenci 
smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o 
změně klimatu (dále jen „Pařížská 
dohoda“), a to sociálně spravedlivým 
způsobem a aniž by byl někdo opomenut, 
je zásadní pevně stanovený dlouhodobý cíl.

Or. en

Pozměňovací návrh 96
Andrey Novakov, Andrey Slabakov

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Pro přispění k hospodářské a 
společenské transformaci, tvorbě 
pracovních míst, růstu a dosažení cílů OSN 
v oblasti udržitelného rozvoje a ke 
spravedlivému a ekonomicky efektivnímu 
posunu k dosažení teplotního cíle 
stanoveného Pařížskou dohodou o změně 
klimatu z roku 2015 přijatou v návaznosti 
na 21. konferenci smluvních stran 
Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu 
(dále jen „Pařížská dohoda“) je zásadní 
pevně stanovený dlouhodobý cíl.

(3) Pro přispění k hospodářské a 
společenské transformaci, tvorbě 
pracovních míst, růstu a dosažení cílů OSN 
v oblasti udržitelného rozvoje a ke 
spravedlivému a ekonomicky efektivnímu 
posunu k dosažení teplotního cíle 
stanoveného Pařížskou dohodou o změně 
klimatu z roku 2015 přijatou v návaznosti 
na 21. konferenci smluvních stran 
Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu 
(dále jen „Pařížská dohoda“) je zásadní 
pevně stanovený a členskými státy 
jednomyslně přijímaný dlouhodobý cíl.

Or. en

Pozměňovací návrh 97
César Luena, Javi López, Nicolás González Casares, Cristina Maestre Martín De 
Almagro

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Pro přispění k hospodářské a 
společenské transformaci, tvorbě 
pracovních míst, růstu a dosažení cílů OSN 
v oblasti udržitelného rozvoje a ke 
spravedlivému a ekonomicky efektivnímu 
posunu k dosažení teplotního cíle 
stanoveného Pařížskou dohodou o změně 
klimatu z roku 2015 přijatou v návaznosti 
na 21. konferenci smluvních stran 
Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu 
(dále jen „Pařížská dohoda“) je zásadní 
pevně stanovený dlouhodobý cíl.

(3) Pro přispění k hospodářské a 
společenské transformaci, tvorbě 
pracovních míst, sociálnímu blahobytu, 
růstu a dosažení cílů OSN v oblasti 
udržitelného rozvoje a ke spravedlivému a 
ekonomicky efektivnímu posunu k 
dosažení teplotního cíle stanoveného 
Pařížskou dohodou o změně klimatu z roku 
2015 přijatou v návaznosti na 21. 
konferenci smluvních stran Rámcové 
úmluvy OSN o změně klimatu (dále jen 
„Pařížská dohoda“) je zásadní pevně 
stanovený dlouhodobý cíl.

Or. en

Pozměňovací návrh 98
Mick Wallace, Clare Daly
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Pro přispění k hospodářské a 
společenské transformaci, tvorbě 
pracovních míst, růstu a dosažení cílů 
OSN v oblasti udržitelného rozvoje a ke 
spravedlivému a ekonomicky efektivnímu 
posunu k dosažení teplotního cíle 
stanoveného Pařížskou dohodou o změně 
klimatu z roku 2015 přijatou v návaznosti 
na 21. konferenci smluvních stran 
Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu 
(dále jen „Pařížská dohoda“) je zásadní 
pevně stanovený dlouhodobý cíl.

(3) Pro zajištění odpovědné ekologické 
transformace a provedení nezbytných 
rychlých, dalekosáhlých a 
bezprecedentních změn v ekonomice a ke 
spravedlivému posunu k dosažení 
teplotního cíle ve výši 1,5 °C stanoveného 
Pařížskou dohodou o změně klimatu z roku 
2015 přijatou v návaznosti na 21. 
konferenci smluvních stran Rámcové 
úmluvy OSN o změně klimatu (dále jen 
„Pařížská dohoda“) je zásadní cíl 
stanovený pro rok 2040.

Or. en

Pozměňovací návrh 99
Catherine Chabaud, Frédérique Ries, Véronique Trillet-Lenoir, Martin Hojsík, Pascal 
Canfin

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Preambule Pařížské dohody 
poukazuje na „důležitost zabezpečení 
integrity všech ekosystémů, včetně 
oceánů“ a čl. 4 odst. 1 písm. d) UNFCCC 
hovoří o tom, že smluvní strany musí 
podporovat udržitelné hospodaření s místy 
propadu a rezervoáry všech skleníkových 
plynů, včetně biomasy, lesů, oceánů, jakož 
i ostatních pevninských, pobřežních a 
mořských ekosystémů, a ve vzájemné 
spolupráci podporovat jejich ochranu a 
rozvoj. Pokud by cíle Pařížské dohody 
nebyly splněny, teplota by mohla překročit 
bod, po kterém oceán nebude schopen 
absorbovat tolik uhlíku a podílet se na 
zmírňování změny klimatu.
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Pozměňovací návrh 100
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Pařížská dohoda stanoví 
dlouhodobý cíl udržet nárůst globální 
teploty výrazně pod 2 °C oproti hodnotám 
před průmyslovou revolucí a usilovat o to, 
aby nárůst teploty nepřekročil hranici 1,5 
°C oproti hodnotám před průmyslovou 
revolucí23, a zdůrazňuje potřebu 
přizpůsobit se nepříznivým dopadům 
změny klimatu24 a sladit finanční toky s 
nízkoemisním rozvojem odolným vůči 
změně klimatu25.

(4) Rámcovou úmluvu Organizace 
spojených národů o změně klimatu (dále 
jen „Pařížská dohoda“) podepsaly členské 
státy EU a EU jako nadnárodní 
organizace a v důsledku toho i v důsledku 
vnitrostátně stanovených příspěvků, které 
byly v této souvislosti poskytnuty, má 
závaznou sílu, která se mimo jiné odráží v 
nařízení EU 2018/1999. Pařížská dohoda 
stanoví dlouhodobý cíl udržet nárůst 
globální teploty výrazně pod 2 °C oproti 
hodnotám před průmyslovou revolucí a 
usilovat o to, aby nárůst teploty nepřekročil 
hranici 1,5 °C oproti hodnotám před 
průmyslovou revolucí23 navzdory 
probíhající vědecké diskusi zahrnující 
různé pohledy na příčiny změny klimatu. 
Požadavek Pařížské dohody na využívání 
finančních toků ke snížení emisí 
skleníkových plynů a jejich sladění s 
rozvojem odolným vůči změně klimatu25 
musí být nahrazen racionální politikou v 
oblasti životního prostředí založenou 
zejména na přizpůsobení se změně 
klimatu, k níž dochází již několik milionů 
let.

_________________ _________________
23 Ustanovení čl. 2 odst. 1 písm. a) Pařížské 
dohody.

23 Ustanovení čl. 2 odst. 1 písm. a) Pařížské 
dohody.

24 Ustanovení čl. 2 odst. 1 písm. b) 
Pařížské dohody.
25 Ustanovení čl. 2 odst. 1 písm. c) Pařížské 
dohody.

25 Ustanovení čl. 2 odst. 1 písm. c) Pařížské 
dohody.
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Pozměňovací návrh 101
Michael Bloss

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Pařížská dohoda stanoví 
dlouhodobý cíl udržet nárůst globální 
teploty výrazně pod 2 °C oproti hodnotám 
před průmyslovou revolucí a usilovat o to, 
aby nárůst teploty nepřekročil hranici 1,5 
°C oproti hodnotám před průmyslovou 
revolucí23, a zdůrazňuje potřebu 
přizpůsobit se nepříznivým dopadům 
změny klimatu24 a sladit finanční toky s 
nízkoemisním rozvojem odolným vůči 
změně klimatu25.

(4) Pařížská dohoda stanoví 
dlouhodobý cíl pokračovat v úsilí o 
udržení nárůstu globální teploty pod 1,5 
°C oproti hodnotám před průmyslovou 
revolucí23, a zdůrazňuje potřebu 
přizpůsobit se nepříznivým dopadům 
změny klimatu24 a sladit finanční toky s 
nízkoemisním rozvojem odolným vůči 
změně klimatu25. Jakožto celkový rámec 
pro příspěvek Unie k Pařížské dohodě by 
evropské právní předpisy v oblasti klimatu 
měly zajistit, aby Unie i členské státy plně 
přispívaly k dosažení těchto tří 
dlouhodobých cílů Pařížské dohody.

_________________ _________________
23 Ustanovení čl. 2 odst. 1 písm. a) Pařížské 
dohody.

23 Ustanovení čl. 2 odst. 1 písm. a) Pařížské 
dohody.

24 Ustanovení čl. 2 odst. 1 písm. b) 
Pařížské dohody.

24 Ustanovení čl. 2 odst. 1 písm. b) 
Pařížské dohody.

25 Ustanovení čl. 2 odst. 1 písm. c) Pařížské 
dohody.

25 Ustanovení čl. 2 odst. 1 písm. c) Pařížské 
dohody.

Or. en

Pozměňovací návrh 102
Cindy Franssen, Kris Peeters, Michal Wiezik

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Pařížská dohoda stanoví 
dlouhodobý cíl udržet nárůst globální 

(4) Pařížská dohoda stanoví 
dlouhodobý cíl udržet nárůst globální 
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teploty výrazně pod 2 °C oproti hodnotám 
před průmyslovou revolucí a usilovat o to, 
aby nárůst teploty nepřekročil hranici 1,5 
°C oproti hodnotám před průmyslovou 
revolucí23, a zdůrazňuje potřebu 
přizpůsobit se nepříznivým dopadům 
změny klimatu24 a sladit finanční toky s 
nízkoemisním rozvojem odolným vůči 
změně klimatu25.

teploty výrazně pod 2 °C oproti hodnotám 
před průmyslovou revolucí a usilovat o to, 
aby nárůst teploty nepřekročil hranici 1,5 
°C oproti hodnotám před průmyslovou 
revolucí23, a zdůrazňuje potřebu 
přizpůsobit se nepříznivým dopadům 
změny klimatu prostřednictvím podpory 
odolnosti vůči změně klimatu a zajištění 
udržitelné výroby potravin24 a sladit 
finanční toky s nízkoemisním rozvojem 
odolným vůči změně klimatu25.

_________________ _________________
23 Ustanovení čl. 2 odst. 1 písm. a) Pařížské 
dohody.

23 Ustanovení čl. 2 odst. 1 písm. a) Pařížské 
dohody.

24 Ustanovení čl. 2 odst. 1 písm. b) 
Pařížské dohody.

24 Ustanovení čl. 2 odst. 1 písm. b) 
Pařížské dohody.

25 Ustanovení čl. 2 odst. 1 písm. c) Pařížské 
dohody.

25 Ustanovení čl. 2 odst. 1 písm. c) Pařížské 
dohody.

Or. en

Pozměňovací návrh 103
Mairead McGuinness, Franc Bogovič, Norbert Lins, Alexander Bernhuber, Edina Tóth, 
Jessica Polfjärd, Christophe Hansen, Christian Doleschal, Michal Wiezik, Esther de 
Lange, Dolors Montserrat, Adam Jarubas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Pařížská dohoda stanoví 
dlouhodobý cíl udržet nárůst globální 
teploty výrazně pod 2 °C oproti hodnotám 
před průmyslovou revolucí a usilovat o to, 
aby nárůst teploty nepřekročil hranici 1,5 
°C oproti hodnotám před průmyslovou 
revolucí23, a zdůrazňuje potřebu 
přizpůsobit se nepříznivým dopadům 
změny klimatu24 a sladit finanční toky s 
nízkoemisním rozvojem odolným vůči 
změně klimatu25.

(4) Pařížská dohoda stanoví 
dlouhodobý cíl udržet nárůst globální 
teploty výrazně pod 2 °C oproti hodnotám 
před průmyslovou revolucí a usilovat o to, 
aby nárůst teploty nepřekročil hranici 1,5 
°C oproti hodnotám před průmyslovou 
revolucí23, a zdůrazňuje potřebu 
přizpůsobit se nepříznivým dopadům 
změny klimatu, a to způsobem 
neohrožujícím potravinovou výrobu,24 a 
sladit finanční toky s nízkoemisním 
rozvojem odolným vůči změně klimatu25.

_________________ _________________
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23 Ustanovení čl. 2 odst. 1 písm. a) Pařížské 
dohody.

23 Ustanovení čl. 2 odst. 1 písm. a) Pařížské 
dohody.

24 Ustanovení čl. 2 odst. 1 písm. b) 
Pařížské dohody.

24 Ustanovení čl. 2 odst. 1 písm. b) 
Pařížské dohody.

25 Ustanovení čl. 2 odst. 1 písm. c) Pařížské 
dohody.

25 Ustanovení čl. 2 odst. 1 písm. c) Pařížské 
dohody.

Or. en

Pozměňovací návrh 104
Jessica Polfjärd

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Pařížská dohoda stanoví 
dlouhodobý cíl udržet nárůst globální 
teploty výrazně pod 2 °C oproti hodnotám 
před průmyslovou revolucí a usilovat o to, 
aby nárůst teploty nepřekročil hranici 1,5 
°C oproti hodnotám před průmyslovou 
revolucí23, a zdůrazňuje potřebu 
přizpůsobit se nepříznivým dopadům 
změny klimatu24 a sladit finanční toky s 
nízkoemisním rozvojem odolným vůči 
změně klimatu25.

(4) Pařížská dohoda stanoví 
dlouhodobý cíl udržet nárůst globální 
teploty výrazně pod 2 °C oproti hodnotám 
před průmyslovou revolucí a usilovat o to, 
aby nárůst teploty nepřekročil hranici 1,5 
°C oproti hodnotám před průmyslovou 
revolucí23, a zdůrazňuje potřebu 
přizpůsobit se nepříznivým dopadům 
změny klimatu24 a sladit hospodářské 
činnosti s nízkoemisním rozvojem 
odolným vůči změně klimatu25.

_________________ _________________
23 Ustanovení čl. 2 odst. 1 písm. a) Pařížské 
dohody.

23 Ustanovení čl. 2 odst. 1 písm. a) Pařížské 
dohody.

24 Ustanovení čl. 2 odst. 1 písm. b) 
Pařížské dohody.

24 Ustanovení čl. 2 odst. 1 písm. b) 
Pařížské dohody.

25 Ustanovení čl. 2 odst. 1 písm. c) Pařížské 
dohody.

25 Ustanovení čl. 2 odst. 1 písm. c) Pařížské 
dohody.

Or. en

Pozměňovací návrh 105
Mick Wallace, Clare Daly

Návrh nařízení
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Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Pařížská dohoda stanoví 
dlouhodobý cíl udržet nárůst globální 
teploty výrazně pod 2 °C oproti hodnotám 
před průmyslovou revolucí a usilovat o to, 
aby nárůst teploty nepřekročil hranici 1,5 
°C oproti hodnotám před průmyslovou 
revolucí23, a zdůrazňuje potřebu 
přizpůsobit se nepříznivým dopadům 
změny klimatu24 a sladit finanční toky s 
nízkoemisním rozvojem odolným vůči 
změně klimatu25.

(4) Pařížská dohoda stanoví cíle udržet 
nárůst globální teploty výrazně pod 2 °C 
oproti hodnotám před průmyslovou 
revolucí, usilovat o to, aby nárůst teploty 
nepřekročil hranici 1,5 °C oproti hodnotám 
před průmyslovou revolucí23, zvýšit 
schopnost přizpůsobit se nepříznivým 
dopadům změny klimatu24 a sladit finanční 
toky s nízkoemisním rozvojem odolným 
vůči změně klimatu25.

_________________ _________________
23 Ustanovení čl. 2 odst. 1 písm. a) Pařížské 
dohody.

23 Ustanovení čl. 2 odst. 1 písm. a) Pařížské 
dohody.

24 Ustanovení čl. 2 odst. 1 písm. b) 
Pařížské dohody.

24 Ustanovení čl. 2 odst. 1 písm. b) 
Pařížské dohody.

25 Ustanovení čl. 2 odst. 1 písm. c) Pařížské 
dohody.

25 Ustanovení čl. 2 odst. 1 písm. c) Pařížské 
dohody.

Or. en

Odůvodnění

Pařížská dohoda má tři cíle – cíl v oblasti zmírňování změny klimatu, cíl přizpůsobení se 
změně klimatu a cíl finančních toků. Stávající formulace vytváří dojem, že existuje pouze 
jeden cíl, tedy zmírňování změny klimatu.

Pozměňovací návrh 106
Véronique Trillet-Lenoir, Martin Hojsík, Susana Solís Pérez, Catherine Chabaud, 
Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Pařížská dohoda uznává ve své 
preambuli „právo na zdraví“ jako jedno 
ze základních lidských práv; V čl. 4 odst. 1 
písm. f) Rámcové úmluvy Organizace 
spojených národů o změně klimatu 
(UNFCCC) je stanoveno, že všechny 
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smluvní strany by měly „využívat vhodné 
metody, např. posouzení dopadu na 
životní prostředí, které budou definované 
a určené na národní úrovni, s ohledem na 
minimalizaci nepříznivých účinků jimi 
realizovaných projektů a opatření ke 
zmírnění či přizpůsobení se změně 
klimatu na hospodářství, na zdraví 
obyvatelstva a na kvalitu životního 
prostředí“;

Or. en

Pozměňovací návrh 107
Véronique Trillet-Lenoir, Martin Hojsík, Susana Solís Pérez, Catherine Chabaud, 
Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4b) Podle Světové zdravotnické 
organizace (WHO) změna klimatu 
ovlivňuje sociální a environmentální 
zdravotní faktory – čistotu ovzduší, 
nezávadnost pitné vody, dostatek potravin 
a bezpečné přístřeší – a mezi lety 2030 a 
2050 se očekává nárůst úmrtnosti 
způsobené podvýživou, malárií, 
průjmovými onemocněními a tepelným 
stresem o dalších 250 000 osob ročně, 
přičemž extrémně vysoké teploty vzduchu 
přispívají přímo k úmrtí zejména u 
starších osob a zranitelných osob; Změna 
klimatu přinášející záplavy, vlny veder, 
sucho a požáry má závažný dopad na 
lidské zdraví včetně podvýživy a způsobuje 
kardiovaskulární a respirační 
onemocnění a infekce přenášené vektory;

Or. en

Pozměňovací návrh 108
Tiemo Wölken, Delara Burkhardt
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Cílem opatření Unie a členských 
států v oblasti klimatu je v kontextu 
Agendy pro udržitelný rozvoj 2030 a v 
zájmu dosažení cílů Pařížské dohody 
chránit obyvatelstvo a planetu, blahobyt, 
prosperitu, zdraví, potravinové systémy, 
integritu ekosystémů a biologickou 
rozmanitost před hrozbou změny klimatu, a 
dále maximalizovat prosperitu v rámci naší 
planety a zvýšit odolnost a snížit 
zranitelnost společnosti vůči změně 
klimatu.

(5) Cílem opatření Unie a členských 
států v oblasti klimatu je v kontextu 
Agendy pro udržitelný rozvoj 2030 a v 
zájmu dosažení cílů Pařížské dohody 
chránit obyvatelstvo a planetu, blahobyt, 
prosperitu, hospodářství, zdraví, 
potravinové systémy, integritu ekosystémů 
a biologickou rozmanitost před hrozbou 
změny klimatu, a dále maximalizovat 
prosperitu v rámci naší planety a zvýšit 
odolnost a snížit zranitelnost společnosti a 
hospodářství vůči změně klimatu. V této 
souvislosti by se činnost Unie a členských 
států měla řídit zásadou předběžné 
opatrnosti, zásadou energetické účinnosti 
a v první řadě zásadou „neškodit“.

Or. en

Pozměňovací návrh 109
Delara Burkhardt, Tiemo Wölken

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Cílem opatření Unie a členských 
států v oblasti klimatu je v kontextu 
Agendy pro udržitelný rozvoj 2030 a v 
zájmu dosažení cílů Pařížské dohody 
chránit obyvatelstvo a planetu, blahobyt, 
prosperitu, zdraví, potravinové systémy, 
integritu ekosystémů a biologickou 
rozmanitost před hrozbou změny klimatu, a 
dále maximalizovat prosperitu v rámci naší 
planety a zvýšit odolnost a snížit 
zranitelnost společnosti vůči změně 
klimatu.

(5) Cílem opatření Unie a členských 
států v oblasti klimatu je v kontextu 
Agendy pro udržitelný rozvoj 2030 a v 
zájmu dosažení cílů Pařížské dohody 
chránit obyvatelstvo a planetu, blahobyt, 
prosperitu, zdraví, potravinové systémy, 
integritu ekosystémů a biologickou 
rozmanitost před hrozbou změny klimatu, a 
dále maximalizovat prosperitu v rámci naší 
planety a zvýšit odolnost a snížit 
zranitelnost společnosti vůči změně 
klimatu. V této souvislosti by se činnost 
Unie a členských států měla řídit zásadou 
předběžné opatrnosti, zásadou energetické 
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účinnosti a v první řadě zásadou 
„neškodit“.

Or. en

Pozměňovací návrh 110
Petar Vitanov

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Cílem opatření Unie a členských 
států v oblasti klimatu je v kontextu 
Agendy pro udržitelný rozvoj 2030 a v 
zájmu dosažení cílů Pařížské dohody 
chránit obyvatelstvo a planetu, blahobyt, 
prosperitu, zdraví, potravinové systémy, 
integritu ekosystémů a biologickou 
rozmanitost před hrozbou změny klimatu, a 
dále maximalizovat prosperitu v rámci naší 
planety a zvýšit odolnost a snížit 
zranitelnost společnosti vůči změně 
klimatu.

(5) Cílem opatření Unie a členských 
států v oblasti klimatu je v kontextu 
Agendy pro udržitelný rozvoj 2030 a v 
zájmu dosažení cílů Pařížské dohody 
chránit obyvatelstvo a planetu, blahobyt, 
prosperitu, zdraví, potravinové systémy, 
integritu ekosystémů a biologickou 
rozmanitost před hrozbou změny klimatu, a 
dále maximalizovat prosperitu v rámci naší 
planety a zvýšit odolnost a snížit 
zranitelnost společnosti vůči změně 
klimatu, a to při sledování cílů plné 
zaměstnanosti a sociálního pokroku.

Or. en

Pozměňovací návrh 111
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Laura 
Huhtasaari

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Cílem opatření Unie a členských 
států v oblasti klimatu je v kontextu 
Agendy pro udržitelný rozvoj 2030 a v 
zájmu dosažení cílů Pařížské dohody 
chránit obyvatelstvo a planetu, blahobyt, 
prosperitu, zdraví, potravinové systémy, 
integritu ekosystémů a biologickou 

(5) Takzvaná klimatická opatření 
členských států a Unie  se doposud 
zakládají na předpokladu, že je možné 
„chránit“ klima, přičemž často zaměňují 
nebo srovnávají legitimní a nezbytná 
opatření proti znečišťování životního 
prostředí s „ochranou“ životního 
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rozmanitost před hrozbou změny klimatu, 
a dále maximalizovat prosperitu v rámci 
naší planety a zvýšit odolnost a snížit 
zranitelnost společnosti vůči změně 
klimatu.

prostředí. Tato opatření by se měla 
zaměřit na ochranu společnosti, lidí, 
zdraví, potravinových systémů, integrity 
ekosystémů a biologické rozmanitosti 
prostřednictvím šíření blahobytu, 
prosperity a hospodářského rozvoje 
zvyšováním jejich schopností přizpůsobit 
se změně klimatu.

Or. en

Pozměňovací návrh 112
Mick Wallace, Clare Daly

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Cílem opatření Unie a členských 
států v oblasti klimatu je v kontextu 
Agendy pro udržitelný rozvoj 2030 a v 
zájmu dosažení cílů Pařížské dohody 
chránit obyvatelstvo a planetu, blahobyt, 
prosperitu, zdraví, potravinové systémy, 
integritu ekosystémů a biologickou 
rozmanitost před hrozbou změny klimatu, 
a dále maximalizovat prosperitu v rámci 
naší planety a zvýšit odolnost a snížit 
zranitelnost společnosti vůči změně 
klimatu.

(5) Cílem opatření Unie a členských 
států v oblasti klimatu je v kontextu 
Agendy pro udržitelný rozvoj 2030 a v 
zájmu dosažení cílů Pařížské dohody 
chránit obyvatelstvo a planetu, blahobyt, 
prosperitu, zdraví, potravinové systémy, 
integritu ekosystémů a biologickou 
rozmanitost před změnou klimatu, a dále 
maximalizovat prosperitu v rámci naší 
planety a zvýšit odolnost a snížit 
zranitelnost společnosti vůči změně 
klimatu.

Or. en

Odůvodnění

Změna klimatu je již nyní zde. Nejedná se o blížící se hrozbu.

Pozměňovací návrh 113
Michal Wiezik

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Je třeba usilovat o součinnost mezi 
různými cíli. Za tímto účelem by měly být 
přísně chráněny významné oblasti 
ekosystémů bohatých na uhlík, jako jsou 
staré a původní lesy, rašeliniště, travní 
porosty, mokřady, mangrovy a mořské 
dno1a. Opatření EU zaměřené na 
snižování emisí by nemělo vést k 
odlesňování ani k podávání zpráv o 
vyšších emisích ve využívání půdy 
prostřednictvím Rámcové úmluvy OSN o 
změně klimatu, a to ani ze třetích zemí, 
ani ze zemí EU, a měl by být navržen 
konkrétní cíl, jímž je čisté pohlcování 
uhlíku pomocí přírodních úložišť uhlíku.
_________________
1a Strategie EU v oblasti biologické 
rozmanitosti do roku 2030: Navrácení 
přírody do našeho života 
(COM(2020)380).

Or. en

Pozměňovací návrh 114
Catherine Chabaud, Frédérique Ries, Véronique Trillet-Lenoir, Martin Hojsík, Pascal 
Canfin

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Věda prokázala propojení mezi 
zdravotní, environmentální a klimatickou 
krizí, zejména v souvislosti s důsledky 
změny klimatu a ztrátou biologické 
rozmanitosti a ekosystémů. Zdravotní a 
sanitární krize, jakou je Covid-19, se 
mohou v nadcházejících desetiletích 
znásobit a vyžadují, aby EU jako globální 
hráč provedla globální strategii 
zaměřenou na prevenci rozvoje takových 
situací tím, že se bude zabývat kořeny 
těchto problémů a podporovat integrovaný 
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přístup založený na cílech udržitelného 
rozvoje.

Or. en

Pozměňovací návrh 115
Hermann Tertsch

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Opatření Unie v oblasti klimatu 
budou vždy prováděna s mimořádnou 
péčí, aby nebyla narušena hospodářská 
životaschopnost strategických odvětví. 
Zajištění výroby potravin a potravinové 
zabezpečení ve všech členských státech 
zůstává jednou z priorit Unie. Komise do 
1. ledna 2021 předloží podrobné 
posouzení dopadu evropského právního 
rámce pro klima na odolnost a 
konkurenceschopnost zemědělského 
odvětví Unie.

Or. es

Pozměňovací návrh 116
Idoia Villanueva Ruiz, Silvia Modig, Manuel Bompard, Malin Björk

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Unie a její členské státy by měly 
zvážit nové formy spotřeby a svůj vztah k 
životnímu prostředí a uznat, že současný 
ekonomický, výrobní a spotřební model je 
zodpovědný za současnou klimatickou 
nouzi a sociální degradaci, kterou občané 
trpí. Klimatická opatření EU by se měla 
řídit zásadami klimatické, sociální a 
hospodářské spravedlnosti.
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Or. en

Pozměňovací návrh 117
Alexander Bernhuber, Norbert Lins, Jessica Polfjärd

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Za účelem dosažení neutrálnosti 
klimatu je třeba vzít v úvahu zvláštní roli 
zemědělství a lesnictví, protože pouze 
funkční a produktivní zemědělství a 
lesnictví je schopno zásobovat 
obyvatelstvo vysoce kvalitními a 
bezpečnými potravinami v dostatečném 
množství a za dostupné ceny, jakož i 
obnovitelnými surovinami pro všechny 
účely biohospodářství.

Or. en

Pozměňovací návrh 118
João Ferreira

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Právní předpisy v oblasti klimatu 
toho musí udělat více než jen vložit do 
zákona čistý cíl nulových emisí CO2 do 
roku 2050; měly by poskytnout konkrétní, 
dostatečné a realistické prostředky k 
dosažení tohoto cíle.

Or. en

Pozměňovací návrh 119
Véronique Trillet-Lenoir, Martin Hojsík, Susana Solís Pérez, Catherine Chabaud, 
Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Zelená dohoda by měla být 
zaměřená na lidi a měla by chránit zdraví 
a dobré životní podmínky občanů před 
riziky spojenými se znečištěným životním 
prostředím a jeho důsledky;

Or. en

Pozměňovací návrh 120
Michael Bloss

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) K dosažení klimatické neutrality by 
měla přispět všechna hospodářská odvětví. 
S ohledem na vliv výroby energie a její 
spotřeby na emise skleníkových plynů je 
nezbytný přechod na udržitelný, cenově 
dostupný a bezpečný energetický systém 
založený na dobře fungujícím vnitřním trhu 
s energií. Důležitými hnacími silami 
dosažení cíle klimatické neutrality jsou 
rovněž digitální transformace, 
technologické inovace a výzkum a vývoj.

(6) Plnění cílů Pařížské dohody, 
zejména dosažením čistých nulových 
emisí skleníkových plynů nejpozději do 
roku 2040, vyžaduje, aby všechna 
hospodářská odvětví včetně letecké a 
námořní dopravy rychle snížila své emise 
na téměř nulovou hodnotu. S ohledem na 
vliv výroby energie a její spotřeby na 
emise skleníkových plynů je nezbytný 
přechod na vysoce účinný a plně na 
obnovitelných zdrojích založený 
energetický systém založený na dobře 
fungujícím vnitřním trhu s energií. 
Transformace a dekarbonizace našich 
dopravních a potravinových systémů a 
našich průmyslových odvětví, jakož i 
digitální transformace, technologické 
inovace a výzkum a vývoj jsou rovněž 
důležitými hnacími silami dosažení cíle 
klimatické neutrality. Unie a členské státy 
budou muset přijmout ambiciózní a 
soudržné regulační rámce, aby se zajistilo, 
že k cílům Unie v oblasti klimatu přispějí 
všechna hospodářská odvětví.
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Or. en

Pozměňovací návrh 121
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) K dosažení klimatické neutrality by 
měla přispět všechna hospodářská odvětví. 
S ohledem na vliv výroby energie a její 
spotřeby na emise skleníkových plynů je 
nezbytný přechod na udržitelný, cenově 
dostupný a bezpečný energetický systém 
založený na dobře fungujícím vnitřním trhu 
s energií. Důležitými hnacími silami 
dosažení cíle klimatické neutrality jsou 
rovněž digitální transformace, 
technologické inovace a výzkum a vývoj.

(6) Nutným předpoklad pro dosažení 
klimatické neutrality je, aby členské státy 
okamžitě ukončily všechny přímé i 
nepřímé dotace na fosilní paliva. Dosažení 
klimatické neutrality by kromě toho mělo 
vyžadovat, aby všechna hospodářská 
odvětví, včetně letecké a námořní 
dopravy, snížily své emise téměř na nulu. 
Klíčovým faktorem by v tomto ohledu 
měla být zásada „znečišťovatel platí“. S 
ohledem na vliv výroby energie a její 
spotřeby na emise skleníkových plynů je 
nezbytný přechod na vysoce energeticky 
účinný, plně na obnovitelných zdrojích 
založený, cenově dostupný a bezpečný 
energetický systém založený na dobře 
fungujícím vnitřním trhu s energií. 
Důležitými hnacími silami dosažení cíle 
klimatické neutrality jsou rovněž digitální 
transformace, technologické inovace a 
výzkum a vývoj.

Or. en

Pozměňovací návrh 122
Mick Wallace, Clare Daly

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) K dosažení klimatické neutrality by 
měla přispět všechna hospodářská odvětví. 
S ohledem na vliv výroby energie a její 

(6) Pařížská dohoda vyžaduje, aby 
všechna hospodářská odvětví 
dekarbonizovala všechna hospodářská 
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spotřeby na emise skleníkových plynů je 
nezbytný přechod na udržitelný, cenově 
dostupný a bezpečný energetický systém 
založený na dobře fungujícím vnitřním 
trhu s energií. Důležitými hnacími silami 
dosažení cíle klimatické neutrality jsou 
rovněž digitální transformace, 
technologické inovace a výzkum a vývoj.

odvětví, a proto není od tohoto požadavku 
osvobozeno žádné odvětví.

Or. en

Odůvodnění

Liberalizovaná evropská energetická unie není odpovědí na dekarbonizaci odvětví energetiky, 
ve skutečnosti jen upevnila budoucnost fosilních paliv, zejména plynu. Tento bod odůvodnění 
by měl místo toho zopakovat požadavky Pařížské dohody spočívající v tom, že všechna odvětví 
musí dekarbonizovat.

Pozměňovací návrh 123
Andrey Novakov, Andrey Slabakov

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) K dosažení klimatické neutrality by 
měla přispět všechna hospodářská odvětví. 
S ohledem na vliv výroby energie a její 
spotřeby na emise skleníkových plynů je 
nezbytný přechod na udržitelný, cenově 
dostupný a bezpečný energetický systém 
založený na dobře fungujícím vnitřním trhu 
s energií. Důležitými hnacími silami 
dosažení cíle klimatické neutrality jsou 
rovněž digitální transformace, 
technologické inovace a výzkum a vývoj.

(6) K dosažení klimatické neutrality by 
měla přispět všechna hospodářská odvětví, 
včetně přiměřeného dlouhodobého 
příspěvku z rozpočtu EU, který bude 
podléhat podrobnému posouzení dopadů v 
souladu s finančními pravidly, jimiž se 
řídí správa rozpočtu EU, a měl by být 
rovněž přizpůsoben jejich specifikům, aby 
byla transformace ekonomicky 
životaschopná, spravedlivá a sociálně 
spravedlivá. S ohledem na vliv výroby 
energie a její spotřeby na emise 
skleníkových plynů je nezbytný přechod na 
udržitelný, cenově dostupný a bezpečný 
energetický systém založený na dobře 
fungujícím vnitřním trhu s energií. 
Důležitými hnacími silami dosažení cíle 
klimatické neutrality jsou rovněž digitální 
transformace, technologické inovace a 
výzkum a vývoj.
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Pozměňovací návrh 124
Pernille Weiss

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) K dosažení klimatické neutrality by 
měla přispět všechna hospodářská odvětví. 
S ohledem na vliv výroby energie a její 
spotřeby na emise skleníkových plynů je 
nezbytný přechod na udržitelný, cenově 
dostupný a bezpečný energetický systém 
založený na dobře fungujícím vnitřním 
trhu s energií. Důležitými hnacími silami 
dosažení cíle klimatické neutrality jsou 
rovněž digitální transformace, 
technologické inovace a výzkum a vývoj.

(6)  Vzhledem k tomu, že se některé 
členské státy EU zavázaly k ambicióznímu 
snižování emisí uhlíku, které překračuje 
ambice Komise spočívající ve snížení 
emisí o 50–55 % v roce 2030 ve srovnání s 
rokem 1990;

Or. en

Pozměňovací návrh 125
Simona Bonafè

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) K dosažení klimatické neutrality by 
měla přispět všechna hospodářská odvětví. 
S ohledem na vliv výroby energie a její 
spotřeby na emise skleníkových plynů je 
nezbytný přechod na udržitelný, cenově 
dostupný a bezpečný energetický systém 
založený na dobře fungujícím vnitřním trhu 
s energií. Důležitými hnacími silami 
dosažení cíle klimatické neutrality jsou 
rovněž digitální transformace, 
technologické inovace a výzkum a vývoj.

(6) K dosažení klimatické neutrality by 
měla přispět všechna hospodářská odvětví. 
S ohledem na vliv výroby energie a její 
spotřeby na emise skleníkových plynů je 
nezbytný přechod na udržitelný, cenově 
dostupný a bezpečný energetický systém 
založený na dobře fungujícím vnitřním trhu 
s energií. Vzhledem k tomu, že je důležité 
zvýšit účinnost využívání zdrojů v oblasti 
emisí skleníkových plynů, je zásadní 
přechod na oběhové hospodářství 
založené na zásadě předcházení vzniku 
odpadů a snižování uhlíkové stopy 



PE652.555v01-00 56/585 AM\1206394CS.docx

CS

výrobků. Důležitými hnacími silami 
dosažení cíle klimatické neutrality jsou 
rovněž digitální transformace, 
technologické inovace a výzkum a vývoj.

Or. en

Pozměňovací návrh 126
Anna Zalewska

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) K dosažení klimatické neutrality by 
měla přispět všechna hospodářská odvětví. 
S ohledem na vliv výroby energie a její 
spotřeby na emise skleníkových plynů je 
nezbytný přechod na udržitelný, cenově 
dostupný a bezpečný energetický systém 
založený na dobře fungujícím vnitřním trhu 
s energií. Důležitými hnacími silami 
dosažení cíle klimatické neutrality jsou 
rovněž digitální transformace, 
technologické inovace a výzkum a vývoj.

(6) K dosažení klimatické neutrality 
musí přispět všechna hospodářská odvětví, 
na něž se vztahuje systém obchodování s 
emisemi, i ta, na něž se tento systém 
nevztahuje. S ohledem na vliv výroby 
energie a její spotřeby na emise 
skleníkových plynů je nezbytný přechod na 
udržitelný, cenově dostupný a bezpečný 
energetický systém založený na dobře 
fungujícím vnitřním trhu s energií, včetně 
zemního plynu a jaderné energie jakožto 
podpůrných přechodových 
nízkouhlíkových technologií. Důležitými 
hnacími silami dosažení cíle klimatické 
neutrality jsou rovněž digitální 
transformace, technologické inovace a 
výzkum a vývoj, jež zároveň vytvářejí další 
výzvy v podobě energeticky náročných 
datových center, což bude vyžadovat 
dodatečné financování výzkumu, vývoje, 
zavádění a podpory výroby.

Or. en

Pozměňovací návrh 127
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) K dosažení klimatické neutrality by 
měla přispět všechna hospodářská odvětví. 
S ohledem na vliv výroby energie a její 
spotřeby na emise skleníkových plynů je 
nezbytný přechod na udržitelný, cenově 
dostupný a bezpečný energetický systém 
založený na dobře fungujícím vnitřním 
trhu s energií. Důležitými hnacími silami 
dosažení cíle klimatické neutrality jsou 
rovněž digitální transformace, 
technologické inovace a výzkum a vývoj.

(6) Dosažení odolnosti vůči změně 
klimatu by mělo být cílem všech členských 
států. Důležitými hnacími silami dosažení 
cíle odolnosti vůči klimatu jsou rovněž 
digitální transformace, technologické 
inovace, výzkum a vývoj.

Or. en

Pozměňovací návrh 128
Catherine Chabaud, Frédérique Ries, Véronique Trillet-Lenoir

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) K dosažení klimatické neutrality by 
měla přispět všechna hospodářská odvětví. 
S ohledem na vliv výroby energie a její 
spotřeby na emise skleníkových plynů je 
nezbytný přechod na udržitelný, cenově 
dostupný a bezpečný energetický systém 
založený na dobře fungujícím vnitřním trhu 
s energií. Důležitými hnacími silami 
dosažení cíle klimatické neutrality jsou 
rovněž digitální transformace, 
technologické inovace a výzkum a vývoj.

(6) K dosažení klimatické neutrality by 
měla přispět všechna hospodářská odvětví, 
včetně snížení emisí z letecké a námořní 
dopravy. S ohledem na vliv výroby energie 
a její spotřeby na emise skleníkových 
plynů je nezbytný přechod na udržitelný, 
cenově dostupný a bezpečný energetický 
systém založený na dobře fungujícím 
vnitřním trhu s energií. Proto by měla být 
prosazována zásada energetické 
střídmosti. Důležitými hnacími silami 
dosažení cíle klimatické neutrality 
prostřednictvím posíleného využívání 
udržitelných řešení jsou rovněž digitální 
transformace, technologické inovace a 
výzkum a vývoj, jakož i participativní 
věda.

Or. en
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Pozměňovací návrh 129
Javi López, César Luena, Nicolás González Casares, Cristina Maestre Martín De 
Almagro

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) K dosažení klimatické neutrality by 
měla přispět všechna hospodářská odvětví. 
S ohledem na vliv výroby energie a její 
spotřeby na emise skleníkových plynů je 
nezbytný přechod na udržitelný, cenově 
dostupný a bezpečný energetický systém 
založený na dobře fungujícím vnitřním trhu 
s energií. Důležitými hnacími silami 
dosažení cíle klimatické neutrality jsou 
rovněž digitální transformace, 
technologické inovace a výzkum a vývoj.

(6) K dosažení klimatické neutrality by 
měla přispět všechna hospodářská odvětví, 
která se budou muset podílet na 
transformaci hospodářství způsobem, 
který zajistí, aby jejich opatření přispívala 
k dosažení dlouhodobého cíle dosáhnout 
do roku 2050 klimaticky neutrální EU a 
nenarušovala jeho dosažení. S ohledem na 
vliv výroby energie a její spotřeby na 
emise skleníkových plynů je nezbytný 
přechod na udržitelný, cenově dostupný a 
bezpečný energetický systém založený na 
dobře fungujícím vnitřním trhu s energií. 
Důležitými hnacími silami dosažení cíle 
klimatické neutrality jsou rovněž digitální 
transformace, technologické inovace a 
výzkum a vývoj.

Or. en

Pozměňovací návrh 130
Jan Huitema, Linea Søgaard-Lidell, Nils Torvalds

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) K dosažení klimatické neutrality by 
měla přispět všechna hospodářská odvětví. 
S ohledem na vliv výroby energie a její 
spotřeby na emise skleníkových plynů je 
nezbytný přechod na udržitelný, cenově 
dostupný a bezpečný energetický systém 
založený na dobře fungujícím vnitřním trhu 
s energií. Důležitými hnacími silami 
dosažení cíle klimatické neutrality jsou 
rovněž digitální transformace, 

(6) K dosažení klimatické neutrality by 
měla přispět všechna hospodářská odvětví. 
S ohledem na vliv výroby energie a její 
spotřeby na emise skleníkových plynů je 
nezbytný přechod na udržitelný, cenově 
dostupný a bezpečný energetický systém 
založený na dobře fungujícím vnitřním trhu 
s energií. Přínos oběhového hospodářství 
ke klimatické neutralitě by měl být 
rozšířen zvýšením míry využívání 
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technologické inovace a výzkum a vývoj. nízkouhlíkových materiálů a současně 
podporou recyklace a účinného využívání 
materiálů. Důležitými hnacími silami 
dosažení cíle klimatické neutrality jsou 
rovněž digitální transformace, 
technologické inovace a výzkum a vývoj.

Or. en

Pozměňovací návrh 131
Tiemo Wölken, Delara Burkhardt

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) K dosažení klimatické neutrality by 
měla přispět všechna hospodářská odvětví. 
S ohledem na vliv výroby energie a její 
spotřeby na emise skleníkových plynů je 
nezbytný přechod na udržitelný, cenově 
dostupný a bezpečný energetický systém 
založený na dobře fungujícím vnitřním trhu 
s energií. Důležitými hnacími silami 
dosažení cíle klimatické neutrality jsou 
rovněž digitální transformace, 
technologické inovace a výzkum a vývoj.

(6) Dosažení klimatické neutrality 
vyžaduje, aby všechna hospodářská 
odvětví, včetně letecké a námořní 
dopravy, snížily své emise téměř na nulu. 
Klíčovým faktorem by v tomto ohledu 
měla být zásada „znečišťovatel platí“. S 
ohledem na vliv výroby energie a její 
spotřeby na emise skleníkových plynů je 
nezbytný přechod na udržitelný, cenově 
dostupný a bezpečný energetický systém 
založený na dobře fungujícím vnitřním trhu 
s energií a na obnovitelných zdrojích a 
nositelích energie. Důležitými hnacími 
silami dosažení cíle klimatické neutrality 
jsou rovněž digitální a průmyslové 
transformace, technologické inovace a 
výzkum a vývoj.

Or. en

Pozměňovací návrh 132
Silvia Modig, Malin Björk, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Nikolaj Villumsen, 
Manuel Bompard

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) K dosažení klimatické neutrality by 
měla přispět všechna hospodářská odvětví. 
S ohledem na vliv výroby energie a její 
spotřeby na emise skleníkových plynů je 
nezbytný přechod na udržitelný, cenově 
dostupný a bezpečný energetický systém 
založený na dobře fungujícím vnitřním trhu 
s energií. Důležitými hnacími silami 
dosažení cíle klimatické neutrality jsou 
rovněž digitální transformace, 
technologické inovace a výzkum a vývoj.

(6) K dosažení klimatické neutrality 
musí přispět všechna hospodářská odvětví, 
a to na základě integrovaného přístupu. 
Klíčovým faktorem by v tomto ohledu 
měla být zásada „znečišťovatel platí“. S 
ohledem na vliv výroby energie a její 
spotřeby na emise skleníkových plynů je 
nezbytný přechod na udržitelný, cenově 
dostupný a bezpečný energetický systém 
založený na dobře fungujícím vnitřním trhu 
s energií, jakož i na postupném vyřazování 
fosilních paliv a jejich přímých a 
nepřímých dotací. Důležitými hnacími 
silami dosažení cíle klimatické neutrality 
jsou rovněž digitální transformace, 
technologické inovace a výzkum a vývoj.

Or. en

Pozměňovací návrh 133
Silvia Sardone, Marco Dreosto, Simona Baldassarre, Danilo Oscar Lancini, Annalisa 
Tardino

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) K dosažení klimatické neutrality by 
měla přispět všechna hospodářská odvětví. 
S ohledem na vliv výroby energie a její 
spotřeby na emise skleníkových plynů je 
nezbytný přechod na udržitelný, cenově 
dostupný a bezpečný energetický systém 
založený na dobře fungujícím vnitřním 
trhu s energií. Důležitými hnacími silami 
dosažení cíle klimatické neutrality jsou 
rovněž digitální transformace, 
technologické inovace a výzkum a vývoj.

(6) K dosažení klimatické neutrality by 
měla přiměřeně přispět všechna 
hospodářská odvětví, mělo by se vycházet 
ze zásady „znečišťovatel platí“ a neměla 
by být ohrožena bezpečnost a cenová 
dostupnost energetického systému. 
Důležitými hnacími silami dosažení cíle 
klimatické neutrality jsou rovněž digitální 
transformace, technologické inovace a 
výzkum a vývoj.

Or. it

Pozměňovací návrh 134
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Mairead McGuinness, Pernille Weiss, Franc Bogovič, Norbert Lins, Roberta Metsola, 
Cindy Franssen, Edina Tóth, Hildegard Bentele, Jessica Polfjärd, Christian Doleschal, 
Stanislav Polčák, Dolors Montserrat, Esther de Lange, Adam Jarubas, Peter Liese

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) K dosažení klimatické neutrality by 
měla přispět všechna hospodářská odvětví. 
S ohledem na vliv výroby energie a její 
spotřeby na emise skleníkových plynů je 
nezbytný přechod na udržitelný, cenově 
dostupný a bezpečný energetický systém 
založený na dobře fungujícím vnitřním trhu 
s energií. Důležitými hnacími silami 
dosažení cíle klimatické neutrality jsou 
rovněž digitální transformace, 
technologické inovace a výzkum a vývoj.

(6) K dosažení klimatické neutrality by 
měla výrazně přispět všechna hospodářská 
odvětví. S ohledem na vliv výroby energie 
a její spotřeby na emise skleníkových 
plynů je nezbytný přechod na udržitelný, 
cenově dostupný a bezpečný energetický 
systém, který sníží energetickou chudobu 
a který bude založený na dobře fungujícím 
vnitřním trhu s energií. Důležitými hnacími 
silami dosažení cíle klimatické neutrality 
jsou rovněž digitální transformace, 
technologické inovace a výzkum a vývoj. 
K dosažení tohoto cíle je třeba zaujmout 
technologicky neutrální přístup.

Or. en

Pozměňovací návrh 135
Rovana Plumb, Tudor Ciuhodaru

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) K dosažení klimatické neutrality by 
měla přispět všechna hospodářská odvětví. 
S ohledem na vliv výroby energie a její 
spotřeby na emise skleníkových plynů je 
nezbytný přechod na udržitelný, cenově 
dostupný a bezpečný energetický systém 
založený na dobře fungujícím vnitřním trhu 
s energií. Důležitými hnacími silami 
dosažení cíle klimatické neutrality jsou 
rovněž digitální transformace, 
technologické inovace a výzkum a vývoj.

(6) Dosažení klimatické neutrality 
vyžaduje, aby všechna hospodářská 
odvětví, včetně letecké a námořní 
dopravy, snížily své emise téměř na nulu. 
S ohledem na vliv výroby energie a její 
spotřeby na emise skleníkových plynů je 
nezbytný přechod na udržitelný, cenově 
dostupný a bezpečný energetický systém 
založený na dobře fungujícím vnitřním trhu 
s energií. Důležitými hnacími silami 
dosažení cíle klimatické neutrality jsou 
rovněž digitální transformace, 
technologické inovace a výzkum a vývoj.
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Or. en

Pozměňovací návrh 136
Alexander Bernhuber, Norbert Lins

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) K dosažení klimatické neutrality by 
měla přispět všechna hospodářská odvětví. 
S ohledem na vliv výroby energie a její 
spotřeby na emise skleníkových plynů je 
nezbytný přechod na udržitelný, cenově 
dostupný a bezpečný energetický systém 
založený na dobře fungujícím vnitřním trhu 
s energií. Důležitými hnacími silami 
dosažení cíle klimatické neutrality jsou 
rovněž digitální transformace, 
technologické inovace a výzkum a vývoj.

(6) K dosažení klimatické neutrality by 
měla přispět všechna hospodářská odvětví. 
S ohledem na vliv výroby energie a její 
spotřeby na emise skleníkových plynů je 
nezbytný přechod na udržitelný, cenově 
dostupný a bezpečný energetický systém 
zohledňující riziko úniku uhlíku a 
založený na dobře fungujícím vnitřním trhu 
s energií. Důležitými hnacími silami 
dosažení cíle klimatické neutrality jsou 
rovněž digitální transformace, 
technologické inovace a výzkum a vývoj.

Or. en

Pozměňovací návrh 137
Jessica Polfjärd

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) K dosažení klimatické neutrality by 
měla přispět všechna hospodářská odvětví. 
S ohledem na vliv výroby energie a její 
spotřeby na emise skleníkových plynů je 
nezbytný přechod na udržitelný, cenově 
dostupný a bezpečný energetický systém 
založený na dobře fungujícím vnitřním trhu 
s energií. Důležitými hnacími silami 
dosažení cíle klimatické neutrality jsou 
rovněž digitální transformace, 
technologické inovace a výzkum a vývoj.

(6) K dosažení klimatické neutrality by 
měla přispět všechna hospodářská odvětví. 
S ohledem na vliv výroby energie a její 
spotřeby na emise skleníkových plynů je 
nezbytný přechod na udržitelný, fosilních 
paliv prostý, cenově dostupný a bezpečný 
energetický systém založený na dobře 
fungujícím vnitřním trhu s energií 
založeném na hospodářské soutěži. 
Důležitými hnacími silami dosažení cíle 
klimatické neutrality jsou rovněž digitální 
transformace, technologické inovace a 
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výzkum a vývoj.

Or. en

Pozměňovací návrh 138
Edina Tóth, András Gyürk

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) K dosažení klimatické neutrality by 
měla přispět všechna hospodářská odvětví. 
S ohledem na vliv výroby energie a její 
spotřeby na emise skleníkových plynů je 
nezbytný přechod na udržitelný, cenově 
dostupný a bezpečný energetický systém 
založený na dobře fungujícím vnitřním trhu 
s energií. Důležitými hnacími silami 
dosažení cíle klimatické neutrality jsou 
rovněž digitální transformace, 
technologické inovace a výzkum a vývoj.

(6) K dosažení klimatické neutrality by 
měla přispět všechna hospodářská odvětví, 
včetně námořní dopravy. S ohledem na 
vliv výroby energie a její spotřeby na 
emise skleníkových plynů je nezbytný 
přechod na udržitelný, cenově dostupný a 
bezpečný energetický systém založený na 
dobře fungujícím vnitřním trhu s energií. 
Důležitými hnacími silami dosažení cíle 
klimatické neutrality jsou rovněž digitální 
transformace, technologické inovace a 
výzkum a vývoj.

Or. en

Pozměňovací návrh 139
Linea Søgaard-Lidell, Nils Torvalds, Jan Huitema, Andreas Glück, Asger Christensen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) K dosažení klimatické neutrality by 
měla přispět všechna hospodářská odvětví. 
S ohledem na vliv výroby energie a její 
spotřeby na emise skleníkových plynů je 
nezbytný přechod na udržitelný, cenově 
dostupný a bezpečný energetický systém 
založený na dobře fungujícím vnitřním trhu 
s energií. Důležitými hnacími silami 
dosažení cíle klimatické neutrality jsou 
rovněž digitální transformace, 

(6) K dosažení klimatické neutrality by 
měla přispět všechna hospodářská odvětví, 
která by měla spolupracovat. S ohledem 
na vliv výroby energie a její spotřeby na 
emise skleníkových plynů je nezbytný 
přechod na udržitelný, cenově dostupný a 
bezpečný energetický systém založený na 
dobře fungujícím vnitřním trhu s energií. 
Důležitými hnacími silami dosažení cíle 
klimatické neutrality jsou rovněž digitální 
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technologické inovace a výzkum a vývoj. transformace a technologická neutralita, 
inovace a výzkum a vývoj.

Or. en

Pozměňovací návrh 140
Pietro Fiocchi

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) S cílem usnadnit přechod na 
klimatickou neutralitu ve všech odvětvích 
hospodářství by každé odvětví mělo mít 
možnost vypracovat plán, v němž uvede, 
jak a do kdy může snížit emise téměř na 
nulu, přičemž nejzazší termín je rok 2050. 
S cílem usnadnit srovnatelnost těchto 
plánů by Komise měla stanovit 
harmonizovaný formát a soubor kritérií, z 
nichž by tyto plány vycházely. Tyto plány 
by měly být vypracovány v úzké spolupráci 
mezi průmyslovými sdruženími, 
sdruženími zastupujícími mikropodniky, 
malé a střední podniky, dále podniky, 
odbory a akademickou obcí, měly by v 
nich být posouzeny příležitosti, potřeby a 
výzvy v souvislosti s dosažením klimatické 
neutrality a měly by být oznámeny Komisi.

Or. it

Pozměňovací návrh 141
Javi López, César Luena, Nicolás González Casares, Cristina Maestre Martín De 
Almagro

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) Investiční výzva k dosažení cíle 
klimatické neutrality do roku 2050 a 
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dosažení cíle globálního přizpůsobení je 
značná. Je třeba prosazovat a podporovat 
udržitelné investice a zavést příznivé 
prostředí, které přispívá k ekologickým 
investicím. Udržitelný akční plán EU a 
evropská klasifikace udržitelných činností 
poskytují pevný rámec, z něhož lze 
vycházet. Kromě toho budou plnit 
klíčovou úlohu evropské a vnitrostátní 
rozpočty. Komise navrhla 25% cíl pro 
začleňování oblasti klimatu do všech 
programů EU. Při podpoře transformace 
budou rovněž klíčové vnitrostátní 
rozpočty. Větší využívání ekologických 
rozpočtových nástrojů pomůže 
přesměrovat veřejné investice, spotřebu a 
zdanění na ekologické priority a vyhnout 
se škodlivým dotacím.

Or. en

Pozměňovací návrh 142
Jytte Guteland

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) S cílem usnadnit přechod na 
klimatickou neutralitu ve všech odvětvích 
hospodářství by každý členský státy měl 
vypracovat plán pro každé hospodářské 
odvětví, v němž uvede, jak a do kdy může 
snížit emise téměř na nulu, přičemž 
nejzazší termín je rok 2050. S cílem 
usnadnit srovnatelnost těchto plánů by 
Komise měla stanovit harmonizovaný 
formát a soubor kritérií, z nichž by tyto 
plány vycházely. Tyto plány by měly být 
vypracovány v úzké spolupráci mezi 
průmyslovými sdruženími, podniky, 
odbory, občanskou společností, místními a 
regionálními orgány a akademickou obcí, 
měly by v nich být posouzeny příležitosti, 
potřeby a výzvy v souvislosti s dosažením 
klimatické neutrality a měly by být 
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oznámeny Komisi jakožto součást 
vnitrostátních plánů v oblasti energetiky a 
klimatu.

Or. en

Pozměňovací návrh 143
Anna Zalewska

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) Komise by měla doporučit 
podrobný plán se všemi navrhovanými 
nezbytnými legislativními i 
nelegislativními opatřeními s cílem 
dosáhnout do roku 2050 klimaticky 
neutrální ekonomiky v EU. Tento plán by 
měl určit hlavní překážky a opatření, 
která budou provedena na úrovni EU na 
podporu transformace každého odvětví 
hospodářství. Úsilí o kapitálové investice 
všech odvětví by mělo být srovnatelné s 
ohledem na jejich relativní velikost a 
spravedlivé sdílení zátěže. Není-li to 
proveditelné, měla by být povolena 
vnitrostátní a mezinárodní kompenzace, 
aby se zajistilo, že náklady na 
transformaci budou spravedlivé a 
přiměřené.

Or. en

Pozměňovací návrh 144
Michael Bloss

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) V klimatickém systému jsou pro 
celkovou koncentraci skleníkových plynů 
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v atmosféře podstatné kumulativní 
celkové antropogenní emise. Zpráva IPCC 
o hranici 1,5 °C a databáze jejích 
základních scénářů poskytují nejlepší 
dostupné a nejnovější vědecké důkazy o 
zbývajícím globálním rozpočtu na emise 
skleníkových plynů s cílem udržet globální 
nárůst teploty na 1,5 °C ve srovnání s 
úrovní před průmyslovou revolucí. Aby 
Unie a členské státy jednaly v souladu se 
svými závazky v rámci Pařížské dohody, 
měly by přijmout podobný přístup k 
rozpočtu na emise skleníkových plynů.

Or. en

Pozměňovací návrh 145
Linea Søgaard-Lidell, Nils Torvalds, Jan Huitema, Andreas Glück, Asger Christensen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) Vzhledem k tomu, že bude obtížné 
dosáhnout klimatické neutrality pouze 
pomocí omezení a zjednodušení opatření a 
politik, je nezbytné využít dostupné 
technologie. Úloha technologií, jako je 
ukládání a využívání uhlíku, by měla být 
prozkoumána a považována za 
přispěvatele k tomu, aby Unie splnila své 
cíle. Technologie by měly být dále vyvíjeny 
pro rozšiřování prostřednictvím fondů v 
oblasti výzkumu a vývoje.

Or. en

Pozměňovací návrh 146
Michael Bloss

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Unie provádí ambiciózní politiku v 
oblasti klimatu a zavedla regulační rámec 
pro dosažení svého cíle v oblasti snižování 
emisí skleníkových plynů do roku 2030. 
Právní předpisy provádějící tento cíl 
zahrnují mimo jiné směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2003/87/ES26, kterou se 
zavádí systém pro obchodování s 
povolenkami na emise skleníkových plynů 
v Unii, nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2018/84227, které zavedlo 
vnitrostátní cíle pro snížení emisí 
skleníkových plynů do roku 2030, a 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/84128, které členským státům 
ukládá, aby dosáhly rovnováhy mezi 
emisemi skleníkových plynů a jejich 
pohlcováním v důsledku využívání půdy, 
změn ve využívání půdy a lesnictví.

(7) Unie zavedla regulační rámec pro 
dosažení svého stávajícího cíle v oblasti 
snižování emisí skleníkových plynů do 
roku 2030, který byl přijat před vstupem 
Pařížské dohody v platnost. Právní 
předpisy provádějící tento cíl zahrnují 
mimo jiné směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2003/87/ES26, kterou se 
zavádí systém pro obchodování s 
povolenkami na emise skleníkových plynů 
v Unii, nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2018/84227, které zavedlo 
vnitrostátní cíle pro snížení emisí 
skleníkových plynů do roku 2030, a 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/84128, které členským státům 
ukládá, aby dosáhly rovnováhy mezi 
emisemi skleníkových plynů a jejich 
pohlcováním v důsledku využívání půdy, 
změn ve využívání půdy a lesnictví. 
Nejpozději do 30. června 2021 by Komise 
měla tyto právní předpisy přezkoumat 
spolu se všemi příslušnými odvětvovými 
právními předpisy, vnější činností Unie a 
rozpočtem Unie, aby zohlednila rozpočet 
Unie na emise skleníkových plynů, 
zvýšený cíl Unie v oblasti klimatu do roku 
2030 a cíl nulových emisí skleníkových 
plynů stanovený v tomto nařízení.

_________________ _________________
26 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o 
vytvoření systému pro obchodování s 
povolenkami na emise skleníkových plynů 
v Unii a o změně směrnice Rady 96/61/ES 
(Úř. věst. L 275, 25.10.2003, s. 32).

26 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o 
vytvoření systému pro obchodování s 
povolenkami na emise skleníkových plynů 
v Unii a o změně směrnice Rady 96/61/ES 
(Úř. věst. L 275, 25.10.2003, s. 32).

27 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/842 ze dne 30. května 2018 
o závazném každoročním snižování emisí 
skleníkových plynů členskými státy 
v období 2021–2030 přispívajícím k 
opatřením v oblasti klimatu za účelem 
splnění závazků podle Pařížské dohody 
a o změně nařízení (EU) č. 525/2013 
(Úř. věst. L 156, 19.6.2018, s. 26).

27 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/842 ze dne 30. května 2018 
o závazném každoročním snižování emisí 
skleníkových plynů členskými státy 
v období 2021–2030 přispívajícím k 
opatřením v oblasti klimatu za účelem 
splnění závazků podle Pařížské dohody 
a o změně nařízení (EU) č. 525/2013 
(Úř. věst. L 156, 19.6.2018, s. 26).
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28 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/841 ze dne 30. května 2018 
o zahrnutí emisí skleníkových plynů 
a jejich pohlcování v důsledku využívání 
půdy, změn ve využívání půdy a lesnictví 
do rámce politiky v oblasti klimatu 
a energetiky do roku 2030 a o změně 
nařízení (EU) č. 525/2013 a rozhodnutí 
č. 529/2013/EU (Úř. věst. L 156, 
19.6.2018, s. 1).

28 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/841 ze dne 30. května 2018 
o zahrnutí emisí skleníkových plynů 
a jejich pohlcování v důsledku využívání 
půdy, změn ve využívání půdy a lesnictví 
do rámce politiky v oblasti klimatu 
a energetiky do roku 2030 a o změně 
nařízení (EU) č. 525/2013 a rozhodnutí 
č. 529/2013/EU (Úř. věst. L 156, 
19.6.2018, s. 1).

Or. en

Pozměňovací návrh 147
Esther de Lange

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Unie provádí ambiciózní politiku v 
oblasti klimatu a zavedla regulační rámec 
pro dosažení svého cíle v oblasti snižování 
emisí skleníkových plynů do roku 2030. 
Právní předpisy provádějící tento cíl 
zahrnují mimo jiné směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2003/87/ES26, kterou se 
zavádí systém pro obchodování s 
povolenkami na emise skleníkových plynů 
v Unii, nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2018/84227, které zavedlo 
vnitrostátní cíle pro snížení emisí 
skleníkových plynů do roku 2030, a 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/84128, které členským státům 
ukládá, aby dosáhly rovnováhy mezi 
emisemi skleníkových plynů a jejich 
pohlcováním v důsledku využívání půdy, 
změn ve využívání půdy a lesnictví.

(7) Unie provádí ambiciózní politiku v 
oblasti klimatu a zavedla regulační rámec 
pro dosažení svého cíle v oblasti snižování 
emisí skleníkových plynů do roku 2030. 
Právní předpisy provádějící tento cíl 
zahrnují mimo jiné směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2003/87/ES26, kterou se 
zavádí systém pro obchodování s 
povolenkami na emise skleníkových plynů 
v Unii, nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2018/84227, které zavedlo 
vnitrostátní cíle pro snížení emisí 
skleníkových plynů do roku 2030, a 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/84128, které členským státům 
ukládá, aby dosáhly rovnováhy mezi 
emisemi skleníkových plynů a jejich 
pohlcováním v důsledku využívání půdy, 
změn ve využívání půdy a lesnictví. 
Vzhledem ke své zavedené povaze a 
klíčové úloze by měl systém obchodování s 
emisemi, v případě potřeby upravený, 
posílený nebo rozšířený, zůstat ústředním 
prvkem politiky EU v oblasti klimatu a 
hlavním nástrojem k dosažení cílů 
stanovených v evropském právu v oblasti 
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klimatu;
_________________ _________________
26 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o 
vytvoření systému pro obchodování s 
povolenkami na emise skleníkových plynů 
v Unii a o změně směrnice Rady 96/61/ES 
(Úř. věst. L 275, 25.10.2003, s. 32).

26 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o 
vytvoření systému pro obchodování s 
povolenkami na emise skleníkových plynů 
v Unii a o změně směrnice Rady 96/61/ES 
(Úř. věst. L 275, 25.10.2003, s. 32).

27 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/842 ze dne 30. května 2018 
o závazném každoročním snižování emisí 
skleníkových plynů členskými státy 
v období 2021–2030 přispívajícím k 
opatřením v oblasti klimatu za účelem 
splnění závazků podle Pařížské dohody 
a o změně nařízení (EU) č. 525/2013 
(Úř. věst. L 156, 19.6.2018, s. 26).

27 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/842 ze dne 30. května 2018 
o závazném každoročním snižování emisí 
skleníkových plynů členskými státy 
v období 2021–2030 přispívajícím k 
opatřením v oblasti klimatu za účelem 
splnění závazků podle Pařížské dohody 
a o změně nařízení (EU) č. 525/2013 
(Úř. věst. L 156, 19.6.2018, s. 26).

28 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/841 ze dne 30. května 2018 
o zahrnutí emisí skleníkových plynů 
a jejich pohlcování v důsledku využívání 
půdy, změn ve využívání půdy a lesnictví 
do rámce politiky v oblasti klimatu 
a energetiky do roku 2030 a o změně 
nařízení (EU) č. 525/2013 a rozhodnutí 
č. 529/2013/EU (Úř. věst. L 156, 
19.6.2018, s. 1).

28 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/841 ze dne 30. května 2018 
o zahrnutí emisí skleníkových plynů 
a jejich pohlcování v důsledku využívání 
půdy, změn ve využívání půdy a lesnictví 
do rámce politiky v oblasti klimatu 
a energetiky do roku 2030 a o změně 
nařízení (EU) č. 525/2013 a rozhodnutí 
č. 529/2013/EU (Úř. věst. L 156, 
19.6.2018, s. 1).

Or. en

Pozměňovací návrh 148
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Laura 
Huhtasaari

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Unie provádí ambiciózní politiku v 
oblasti klimatu a zavedla regulační rámec 
pro dosažení svého cíle v oblasti snižování 
emisí skleníkových plynů do roku 2030. 
Právní předpisy provádějící tento cíl 
zahrnují mimo jiné směrnici Evropského 

(7) Členské státy a Unie zavedly 
regulační rámec pro dosažení svého cíle v 
oblasti snižování emisí skleníkových plynů 
do roku 2030, a to na základě závazků 
přijatých v rámci Pařížské dohody. Právní 
předpisy provádějící tento cíl zahrnují 
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parlamentu a Rady 2003/87/ES26, kterou se 
zavádí systém pro obchodování s 
povolenkami na emise skleníkových plynů 
v Unii, nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2018/84227, které zavedlo 
vnitrostátní cíle pro snížení emisí 
skleníkových plynů do roku 2030, a 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/84128, které členským státům 
ukládá, aby dosáhly rovnováhy mezi 
emisemi skleníkových plynů a jejich 
pohlcováním v důsledku využívání půdy, 
změn ve využívání půdy a lesnictví.

mimo jiné směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2003/87/ES26, kterou se 
zavádí neefektivní a byrokratický systém 
pro obchodování s povolenkami na emise 
skleníkových plynů v Unii, nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2018/84227, které zavedlo vnitrostátní cíle 
pro snížení emisí skleníkových plynů do 
roku 2030, a nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2018/84128, které 
členským státům ukládá, aby dosáhly 
rovnováhy mezi emisemi skleníkových 
plynů a jejich pohlcováním v důsledku 
využívání půdy, změn ve využívání půdy a 
lesnictví, přičemž toto nařízení je výlučně 
založeno na dosud vědecky zcela 
neověřeném předpokladu, že CO2 je 
jedinou příčinou tzv. globálního 
oteplování. 

_________________ _________________
26 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o 
vytvoření systému pro obchodování s 
povolenkami na emise skleníkových plynů 
v Unii a o změně směrnice Rady 96/61/ES 
(Úř. věst. L 275, 25.10.2003, s. 32).

26 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o 
vytvoření systému pro obchodování s 
povolenkami na emise skleníkových plynů 
v Unii a o změně směrnice Rady 96/61/ES 
(Úř. věst. L 275, 25.10.2003, s. 32).

27 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/842 ze dne 30. května 2018 
o závazném každoročním snižování emisí 
skleníkových plynů členskými státy 
v období 2021–2030 přispívajícím k 
opatřením v oblasti klimatu za účelem 
splnění závazků podle Pařížské dohody 
a o změně nařízení (EU) č. 525/2013 
(Úř. věst. L 156, 19.6.2018, s. 26).

27 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/842 ze dne 30. května 2018 
o závazném každoročním snižování emisí 
skleníkových plynů členskými státy 
v období 2021–2030 přispívajícím k 
opatřením v oblasti klimatu za účelem 
splnění závazků podle Pařížské dohody 
a o změně nařízení (EU) č. 525/2013 
(Úř. věst. L 156, 19.6.2018, s. 26).

28 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/841 ze dne 30. května 2018 
o zahrnutí emisí skleníkových plynů 
a jejich pohlcování v důsledku využívání 
půdy, změn ve využívání půdy a lesnictví 
do rámce politiky v oblasti klimatu 
a energetiky do roku 2030 a o změně 
nařízení (EU) č. 525/2013 a rozhodnutí 
č. 529/2013/EU (Úř. věst. L 156, 
19.6.2018, s. 1).

28 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/841 ze dne 30. května 2018 
o zahrnutí emisí skleníkových plynů 
a jejich pohlcování v důsledku využívání 
půdy, změn ve využívání půdy a lesnictví 
do rámce politiky v oblasti klimatu 
a energetiky do roku 2030 a o změně 
nařízení (EU) č. 525/2013 a rozhodnutí 
č. 529/2013/EU (Úř. věst. L 156, 
19.6.2018, s. 1).

Or. en
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Pozměňovací návrh 149
Anna Zalewska

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Unie provádí ambiciózní politiku v 
oblasti klimatu a zavedla regulační rámec 
pro dosažení svého cíle v oblasti snižování 
emisí skleníkových plynů do roku 2030. 
Právní předpisy provádějící tento cíl 
zahrnují mimo jiné směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2003/87/ES26, kterou se 
zavádí systém pro obchodování s 
povolenkami na emise skleníkových plynů 
v Unii, nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2018/84227, které zavedlo 
vnitrostátní cíle pro snížení emisí 
skleníkových plynů do roku 2030, a 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/84128, které členským státům 
ukládá, aby dosáhly rovnováhy mezi 
emisemi skleníkových plynů a jejich 
pohlcováním v důsledku využívání půdy, 
změn ve využívání půdy a lesnictví.

(7) Unie provádí nejambicióznější 
politiku v oblasti klimatu na světě a 
zavedla regulační rámec pro dosažení 
svého cíle v oblasti snižování emisí 
skleníkových plynů do roku 2030, který jí 
umožnil zůstat v souladu s cíli Pařížské 
dohody, kterými je snížení emisí mezi 2 °C 
a 1,5 °C oproti úrovním před průmyslovou 
revolucí. Právní předpisy provádějící tento 
cíl zahrnují mimo jiné směrnici 
Evropského parlamentu a Rady 
2003/87/ES26, kterou se zavádí systém pro 
obchodování s povolenkami na emise 
skleníkových plynů v Unii, nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2018/84227, které zavedlo vnitrostátní cíle 
pro snížení emisí skleníkových plynů do 
roku 2030, a nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2018/84128, které 
členským státům ukládá, aby dosáhly 
rovnováhy mezi emisemi skleníkových 
plynů a jejich pohlcováním v důsledku 
využívání půdy, změn ve využívání půdy a 
lesnictví (LULUCF).

_________________ _________________
26 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o 
vytvoření systému pro obchodování s 
povolenkami na emise skleníkových plynů 
v Unii a o změně směrnice Rady 96/61/ES 
(Úř. věst. L 275, 25.10.2003, s. 32).

26 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o 
vytvoření systému pro obchodování s 
povolenkami na emise skleníkových plynů 
v Unii a o změně směrnice Rady 96/61/ES 
(Úř. věst. L 275, 25.10.2003, s. 32).

27 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/842 ze dne 30. května 2018 
o závazném každoročním snižování emisí 
skleníkových plynů členskými státy 
v období 2021–2030 přispívajícím k 
opatřením v oblasti klimatu za účelem 
splnění závazků podle Pařížské dohody 

27 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/842 ze dne 30. května 2018 
o závazném každoročním snižování emisí 
skleníkových plynů členskými státy 
v období 2021–2030 přispívajícím k 
opatřením v oblasti klimatu za účelem 
splnění závazků podle Pařížské dohody 
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a o změně nařízení (EU) č. 525/2013 
(Úř. věst. L 156, 19.6.2018, s. 26).

a o změně nařízení (EU) č. 525/2013 
(Úř. věst. L 156, 19.6.2018, s. 26).

28 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/841 ze dne 30. května 2018 
o zahrnutí emisí skleníkových plynů 
a jejich pohlcování v důsledku využívání 
půdy, změn ve využívání půdy a lesnictví 
do rámce politiky v oblasti klimatu 
a energetiky do roku 2030 a o změně 
nařízení (EU) č. 525/2013 a rozhodnutí 
č. 529/2013/EU (Úř. věst. L 156, 
19.6.2018, s. 1).

28 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/841 ze dne 30. května 2018 
o zahrnutí emisí skleníkových plynů 
a jejich pohlcování v důsledku využívání 
půdy, změn ve využívání půdy a lesnictví 
do rámce politiky v oblasti klimatu 
a energetiky do roku 2030 a o změně 
nařízení (EU) č. 525/2013 a rozhodnutí 
č. 529/2013/EU (Úř. věst. L 156, 
19.6.2018, s. 1).

Or. en

Pozměňovací návrh 150
Mick Wallace, Clare Daly

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Unie provádí ambiciózní politiku v 
oblasti klimatu a zavedla regulační rámec 
pro dosažení svého cíle v oblasti snižování 
emisí skleníkových plynů do roku 2030. 
Právní předpisy provádějící tento cíl 
zahrnují mimo jiné směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2003/87/ES26, kterou se 
zavádí systém pro obchodování s 
povolenkami na emise skleníkových plynů 
v Unii, nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2018/84227, které zavedlo 
vnitrostátní cíle pro snížení emisí 
skleníkových plynů do roku 2030, a 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/84128, které členským státům 
ukládá, aby dosáhly rovnováhy mezi 
emisemi skleníkových plynů a jejich 
pohlcováním v důsledku využívání půdy, 
změn ve využívání půdy a lesnictví.

(7) Unie provádí nedostatečnou 
politiku v oblasti klimatu a zavedla 
regulační rámec pro dosažení svého cíle v 
oblasti snižování emisí skleníkových plynů 
do roku 2030, který dosud není v souladu 
s Pařížskou dohodou. Právní předpisy 
provádějící tento cíl zahrnují mimo jiné 
směrnici Evropského parlamentu a Rady 
2003/87/ES26, kterou se zavádí systém pro 
obchodování s povolenkami na emise 
skleníkových plynů v Unii, nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2018/84227, které zavedlo vnitrostátní cíle 
pro snížení emisí skleníkových plynů do 
roku 2030, a nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2018/84128, které 
členským státům ukládá, aby dosáhly 
rovnováhy mezi emisemi skleníkových 
plynů a jejich pohlcováním v důsledku 
využívání půdy, změn ve využívání půdy a 
lesnictví. Acquis v oblasti klimatu celkově 
nevedlo k nezbytnému snížení emisí s 
cílem omezit globální oteplování na 1,5 
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°C.
_________________ _________________
26 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o 
vytvoření systému pro obchodování s 
povolenkami na emise skleníkových plynů 
v Unii a o změně směrnice Rady 96/61/ES 
(Úř. věst. L 275, 25.10.2003, s. 32).

26 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o 
vytvoření systému pro obchodování s 
povolenkami na emise skleníkových plynů 
v Unii a o změně směrnice Rady 96/61/ES 
(Úř. věst. L 275, 25.10.2003, s. 32).

27 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/842 ze dne 30. května 2018 
o závazném každoročním snižování emisí 
skleníkových plynů členskými státy 
v období 2021–2030 přispívajícím k 
opatřením v oblasti klimatu za účelem 
splnění závazků podle Pařížské dohody 
a o změně nařízení (EU) č. 525/2013 
(Úř. věst. L 156, 19.6.2018, s. 26).

27 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/842 ze dne 30. května 2018 
o závazném každoročním snižování emisí 
skleníkových plynů členskými státy 
v období 2021–2030 přispívajícím k 
opatřením v oblasti klimatu za účelem 
splnění závazků podle Pařížské dohody 
a o změně nařízení (EU) č. 525/2013 
(Úř. věst. L 156, 19.6.2018, s. 26).

28 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/841 ze dne 30. května 2018 
o zahrnutí emisí skleníkových plynů 
a jejich pohlcování v důsledku využívání 
půdy, změn ve využívání půdy a lesnictví 
do rámce politiky v oblasti klimatu 
a energetiky do roku 2030 a o změně 
nařízení (EU) č. 525/2013 a rozhodnutí 
č. 529/2013/EU (Úř. věst. L 156, 
19.6.2018, s. 1).

28 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/841 ze dne 30. května 2018 
o zahrnutí emisí skleníkových plynů 
a jejich pohlcování v důsledku využívání 
půdy, změn ve využívání půdy a lesnictví 
do rámce politiky v oblasti klimatu 
a energetiky do roku 2030 a o změně 
nařízení (EU) č. 525/2013 a rozhodnutí 
č. 529/2013/EU (Úř. věst. L 156, 
19.6.2018, s. 1).

Or. en

Odůvodnění

Je směšné chválit se za úspěch v případě právních předpisů EU v oblasti klimatu. Musíme si 
uvědomit, že jsme sešli z cesty a je třeba, abychom zvýšili své úsilí.

Pozměňovací návrh 151
Andreas Glück, Ulrike Müller, Ondřej Knotek, Linea Søgaard-Lidell, Nils Torvalds

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Unie provádí ambiciózní politiku v 
oblasti klimatu a zavedla regulační rámec 

(7) Unie provádí ambiciózní politiku v 
oblasti klimatu a zavedla regulační rámec 
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pro dosažení svého cíle v oblasti snižování 
emisí skleníkových plynů do roku 2030. 
Právní předpisy provádějící tento cíl 
zahrnují mimo jiné směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2003/87/ES26, kterou se 
zavádí systém pro obchodování s 
povolenkami na emise skleníkových plynů 
v Unii, nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2018/84227, které zavedlo 
vnitrostátní cíle pro snížení emisí 
skleníkových plynů do roku 2030, a 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/84128, které členským státům 
ukládá, aby dosáhly rovnováhy mezi 
emisemi skleníkových plynů a jejich 
pohlcováním v důsledku využívání půdy, 
změn ve využívání půdy a lesnictví.

pro dosažení svého cíle v oblasti snižování 
emisí skleníkových plynů do roku 2030, 
který je založen na nejnovějších 
vědeckých poznatcích, technologické 
otevřenosti a transparentnosti a 
efektivnosti, které trhy nabízejí. Právní 
předpisy provádějící tento cíl zahrnují 
mimo jiné směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2003/87/ES26, kterou se 
zavádí systém pro obchodování s 
povolenkami na emise skleníkových plynů 
v Unii, nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2018/84227, které zavedlo 
vnitrostátní cíle pro snížení emisí 
skleníkových plynů do roku 2030, a 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/84128, které členským státům 
ukládá, aby dosáhly rovnováhy mezi 
emisemi skleníkových plynů a jejich 
pohlcováním v důsledku využívání půdy, 
změn ve využívání půdy a lesnictví.

_________________ _________________
26 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o 
vytvoření systému pro obchodování s 
povolenkami na emise skleníkových plynů 
v Unii a o změně směrnice Rady 96/61/ES 
(Úř. věst. L 275, 25.10.2003, s. 32).

26 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o 
vytvoření systému pro obchodování s 
povolenkami na emise skleníkových plynů 
v Unii a o změně směrnice Rady 96/61/ES 
(Úř. věst. L 275, 25.10.2003, s. 32).

27 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/842 ze dne 30. května 2018 
o závazném každoročním snižování emisí 
skleníkových plynů členskými státy 
v období 2021–2030 přispívajícím k 
opatřením v oblasti klimatu za účelem 
splnění závazků podle Pařížské dohody 
a o změně nařízení (EU) č. 525/2013 
(Úř. věst. L 156, 19.6.2018, s. 26).

27 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/842 ze dne 30. května 2018 
o závazném každoročním snižování emisí 
skleníkových plynů členskými státy 
v období 2021–2030 přispívajícím k 
opatřením v oblasti klimatu za účelem 
splnění závazků podle Pařížské dohody 
a o změně nařízení (EU) č. 525/2013 
(Úř. věst. L 156, 19.6.2018, s. 26).

28 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/841 ze dne 30. května 2018 
o zahrnutí emisí skleníkových plynů 
a jejich pohlcování v důsledku využívání 
půdy, změn ve využívání půdy a lesnictví 
do rámce politiky v oblasti klimatu 
a energetiky do roku 2030 a o změně 
nařízení (EU) č. 525/2013 a rozhodnutí 
č. 529/2013/EU (Úř. věst. L 156, 
19.6.2018, s. 1).

28 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/841 ze dne 30. května 2018 
o zahrnutí emisí skleníkových plynů 
a jejich pohlcování v důsledku využívání 
půdy, změn ve využívání půdy a lesnictví 
do rámce politiky v oblasti klimatu 
a energetiky do roku 2030 a o změně 
nařízení (EU) č. 525/2013 a rozhodnutí 
č. 529/2013/EU (Úř. věst. L 156, 
19.6.2018, s. 1).
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Or. en

Pozměňovací návrh 152
Mairead McGuinness, Franc Bogovič, Norbert Lins, Roberta Metsola, Pernille Weiss, 
Jessica Polfjärd, Stanislav Polčák, Dolors Montserrat, Esther de Lange, Peter Liese

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Unie provádí ambiciózní politiku v 
oblasti klimatu a zavedla regulační rámec 
pro dosažení svého cíle v oblasti snižování 
emisí skleníkových plynů do roku 2030. 
Právní předpisy provádějící tento cíl 
zahrnují mimo jiné směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2003/87/ES26, kterou se 
zavádí systém pro obchodování s 
povolenkami na emise skleníkových plynů 
v Unii, nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2018/84227, které zavedlo 
vnitrostátní cíle pro snížení emisí 
skleníkových plynů do roku 2030, a 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/84128, které členským státům 
ukládá, aby dosáhly rovnováhy mezi 
emisemi skleníkových plynů a jejich 
pohlcováním v důsledku využívání půdy, 
změn ve využívání půdy a lesnictví.

(7) Unie provádí ambiciózní politiku v 
oblasti klimatu, v níž má vůdčí postavení, a 
zavedla regulační rámec pro dosažení 
svého cíle v oblasti snižování emisí 
skleníkových plynů do roku 2030. Právní 
předpisy provádějící tento cíl zahrnují 
mimo jiné směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2003/87/ES26, kterou se 
zavádí systém pro obchodování s 
povolenkami na emise skleníkových plynů 
v Unii, nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2018/84227, které zavedlo 
vnitrostátní cíle pro snížení emisí 
skleníkových plynů do roku 2030, a 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/84128, které členským státům 
ukládá, aby dosáhly rovnováhy mezi 
emisemi skleníkových plynů a jejich 
pohlcováním v důsledku využívání půdy, 
změn ve využívání půdy a lesnictví.

_________________ _________________
26 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o 
vytvoření systému pro obchodování s 
povolenkami na emise skleníkových plynů 
v Unii a o změně směrnice Rady 96/61/ES 
(Úř. věst. L 275, 25.10.2003, s. 32).

26 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o 
vytvoření systému pro obchodování s 
povolenkami na emise skleníkových plynů 
v Unii a o změně směrnice Rady 96/61/ES 
(Úř. věst. L 275, 25.10.2003, s. 32).

27 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/842 ze dne 30. května 2018 
o závazném každoročním snižování emisí 
skleníkových plynů členskými státy 
v období 2021–2030 přispívajícím k 
opatřením v oblasti klimatu za účelem 
splnění závazků podle Pařížské dohody 
a o změně nařízení (EU) č. 525/2013 

27 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/842 ze dne 30. května 2018 
o závazném každoročním snižování emisí 
skleníkových plynů členskými státy 
v období 2021–2030 přispívajícím k 
opatřením v oblasti klimatu za účelem 
splnění závazků podle Pařížské dohody 
a o změně nařízení (EU) č. 525/2013 
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(Úř. věst. L 156, 19.6.2018, s. 26). (Úř. věst. L 156, 19.6.2018, s. 26).
28 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/841 ze dne 30. května 2018 
o zahrnutí emisí skleníkových plynů 
a jejich pohlcování v důsledku využívání 
půdy, změn ve využívání půdy a lesnictví 
do rámce politiky v oblasti klimatu 
a energetiky do roku 2030 a o změně 
nařízení (EU) č. 525/2013 a rozhodnutí 
č. 529/2013/EU (Úř. věst. L 156, 
19.6.2018, s. 1).

28 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/841 ze dne 30. května 2018 
o zahrnutí emisí skleníkových plynů 
a jejich pohlcování v důsledku využívání 
půdy, změn ve využívání půdy a lesnictví 
do rámce politiky v oblasti klimatu 
a energetiky do roku 2030 a o změně 
nařízení (EU) č. 525/2013 a rozhodnutí 
č. 529/2013/EU (Úř. věst. L 156, 
19.6.2018, s. 1).

Or. en

Pozměňovací návrh 153
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Unie provádí ambiciózní politiku v 
oblasti klimatu a zavedla regulační rámec 
pro dosažení svého cíle v oblasti snižování 
emisí skleníkových plynů do roku 2030. 
Právní předpisy provádějící tento cíl 
zahrnují mimo jiné směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2003/87/ES26, kterou se 
zavádí systém pro obchodování s 
povolenkami na emise skleníkových plynů 
v Unii, nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2018/84227, které zavedlo 
vnitrostátní cíle pro snížení emisí 
skleníkových plynů do roku 2030, a 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/84128, které členským státům 
ukládá, aby dosáhly rovnováhy mezi 
emisemi skleníkových plynů a jejich 
pohlcováním v důsledku využívání půdy, 
změn ve využívání půdy a lesnictví.

(7) Unie provádí politiku v oblasti 
klimatu a zavedla regulační rámec pro 
dosažení svého cíle v oblasti snižování 
emisí skleníkových plynů do roku 2030. 
Právní předpisy provádějící tento cíl 
zahrnují mimo jiné směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2003/87/ES26, kterou se 
zavádí systém pro obchodování s 
povolenkami na emise skleníkových plynů 
v Unii, nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2018/84227, které zavedlo 
vnitrostátní cíle pro snížení emisí 
skleníkových plynů do roku 2030, a 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/84128, které členským státům 
ukládá, aby dosáhly rovnováhy mezi 
emisemi skleníkových plynů a jejich 
pohlcováním v důsledku využívání půdy, 
změn ve využívání půdy a lesnictví.

_________________ _________________
26 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o 
vytvoření systému pro obchodování s 
povolenkami na emise skleníkových plynů 

26 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o 
vytvoření systému pro obchodování s 
povolenkami na emise skleníkových plynů 
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v Unii a o změně směrnice Rady 96/61/ES 
(Úř. věst. L 275, 25.10.2003, s. 32).

v Unii a o změně směrnice Rady 96/61/ES 
(Úř. věst. L 275, 25.10.2003, s. 32).

27 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/842 ze dne 30. května 2018 
o závazném každoročním snižování emisí 
skleníkových plynů členskými státy 
v období 2021–2030 přispívajícím k 
opatřením v oblasti klimatu za účelem 
splnění závazků podle Pařížské dohody 
a o změně nařízení (EU) č. 525/2013 
(Úř. věst. L 156, 19.6.2018, s. 26).

27 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/842 ze dne 30. května 2018 
o závazném každoročním snižování emisí 
skleníkových plynů členskými státy 
v období 2021–2030 přispívajícím k 
opatřením v oblasti klimatu za účelem 
splnění závazků podle Pařížské dohody 
a o změně nařízení (EU) č. 525/2013 
(Úř. věst. L 156, 19.6.2018, s. 26).

28 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/841 ze dne 30. května 2018 
o zahrnutí emisí skleníkových plynů 
a jejich pohlcování v důsledku využívání 
půdy, změn ve využívání půdy a lesnictví 
do rámce politiky v oblasti klimatu 
a energetiky do roku 2030 a o změně 
nařízení (EU) č. 525/2013 a rozhodnutí 
č. 529/2013/EU (Úř. věst. L 156, 
19.6.2018, s. 1).

28 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/841 ze dne 30. května 2018 
o zahrnutí emisí skleníkových plynů 
a jejich pohlcování v důsledku využívání 
půdy, změn ve využívání půdy a lesnictví 
do rámce politiky v oblasti klimatu 
a energetiky do roku 2030 a o změně 
nařízení (EU) č. 525/2013 a rozhodnutí 
č. 529/2013/EU (Úř. věst. L 156, 
19.6.2018, s. 1).

Or. en

Pozměňovací návrh 154
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Komise navíc ve svém sdělení 
„Čistá planeta pro všechny – Evropská 
dlouhodobá strategická vize prosperující, 
moderní, konkurenceschopné a 
klimaticky neutrální ekonomiky“ ze dne 
28. listopadu 2018 představila vizi pro 
dosažení nulových čistých emisí 
skleníkových plynů v Unii do roku 2050 
prostřednictvím sociálně spravedlivé 
transformace uskutečněné nákladově 
efektivním způsobem.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 155
Michal Wiezik

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Komise navíc ve svém sdělení 
„Čistá planeta pro všechny – Evropská 
dlouhodobá strategická vize prosperující, 
moderní, konkurenceschopné a klimaticky 
neutrální ekonomiky“ ze dne 28. listopadu 
2018 představila vizi pro dosažení 
nulových čistých emisí skleníkových plynů 
v Unii do roku 2050 prostřednictvím 
sociálně spravedlivé transformace 
uskutečněné nákladově efektivním 
způsobem.

(8) Komise navíc ve svém sdělení 
„Čistá planeta pro všechny – Evropská 
dlouhodobá strategická vize prosperující, 
moderní, konkurenceschopné a klimaticky 
neutrální ekonomiky“ ze dne 28. listopadu 
2018 představila vizi pro dosažení 
nulových čistých emisí skleníkových plynů 
v Unii do roku 2050 prostřednictvím 
sociálně spravedlivé transformace 
uskutečněné nákladově efektivním 
způsobem. EU by měla jít cestou 
představenou ve sdělení a skutečně 
dekarbonizovat s využitím pouze 
obnovitelných zdrojů energie, které 
nesoutěží s materiálovým využitím, 
nenarušují hospodářskou soutěž a 
nenarušují přírodní zachycování uhlíku1a.
_________________
1a Veškeré scénáře strategie počítané 
spolu s lesy poskytují 60 až 65 Mtoe, 
nikoli více – tedy již dosažené úrovně. 

Or. en

Pozměňovací návrh 156
Mick Wallace, Clare Daly

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Komise navíc ve svém sdělení 
„Čistá planeta pro všechny – Evropská 
dlouhodobá strategická vize prosperující, 
moderní, konkurenceschopné a klimaticky 

(8) Komise navíc ve svém sdělení 
„Čistá planeta pro všechny – Evropská 
dlouhodobá strategická vize prosperující, 
moderní, konkurenceschopné a klimaticky 
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neutrální ekonomiky“ ze dne 28. listopadu 
2018 představila vizi pro dosažení 
nulových čistých emisí skleníkových plynů 
v Unii do roku 2050 prostřednictvím 
sociálně spravedlivé transformace 
uskutečněné nákladově efektivním 
způsobem.

neutrální ekonomiky“ ze dne 28. listopadu 
2018 představila nedostatečnou vizi pro 
dosažení nulových čistých emisí 
skleníkových plynů v Unii do roku 2050, 
neboť se opírá o jadernou energii, fosilní 
plyn a neexistující technologie. Nejedná 
se tedy o dekarbonizační strategii, která by 
byla přínosná.

Or. en

Odůvodnění

Dlouhodobá strategie Komise není příkladem hodným následování. Opírá naši budoucnost o 
rozvinutou jadernou a plynovou energii a velkou závislost na zavedených technologiích. 
Potřebujeme strategii v oblasti obnovitelných zdrojů energie a jasnou a bezpečnou cestu pro 
naše odvětví energetiky.

Pozměňovací návrh 157
Michael Bloss

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Komise navíc ve svém sdělení 
„Čistá planeta pro všechny – Evropská 
dlouhodobá strategická vize prosperující, 
moderní, konkurenceschopné a klimaticky 
neutrální ekonomiky“ ze dne 28. listopadu 
2018 představila vizi pro dosažení 
nulových čistých emisí skleníkových plynů 
v Unii do roku 2050 prostřednictvím 
sociálně spravedlivé transformace 
uskutečněné nákladově efektivním 
způsobem.

(8) Komise navíc ve svém sdělení 
„Čistá planeta pro všechny – Evropská 
dlouhodobá strategická vize prosperující, 
moderní, konkurenceschopné a klimaticky 
neutrální ekonomiky“ ze dne 28. listopadu 
2018 představila dva scénáře pro dosažení 
nulových čistých emisí skleníkových plynů 
v Unii do roku 2050 prostřednictvím 
sociálně spravedlivé transformace 
uskutečněné nákladově efektivním 
způsobem.

Or. en

Pozměňovací návrh 158
Nicolás González Casares, César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Javi 
López

Návrh nařízení
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Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8a) Výsledkem přechodu na čistou 
energii bude energetický systém, ve 
kterém budou primární dodávky energie 
většinou pocházet z obnovitelných zdrojů 
energie, což výrazně zlepší zabezpečení 
dodávek, sníží energetickou závislost a 
podpoří pracovní místa v členských 
státech.

Or. en

Pozměňovací návrh 159
Michael Bloss

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Unie prostřednictvím balíčku 
opatření nazvaného Čistá energie pro 
všechny Evropany29 plní ambiciózní 
program v oblasti dekarbonizace, a to 
zejména výstavbou silné energetické unie, 
která zahrnuje cíle v oblasti energetické 
účinnosti a využívání energie z 
obnovitelných zdrojů do roku 2030 
uvedené ve směrnicích Evropského 
parlamentu a Rady 2012/27/EU30 a (EU) 
2018/200131, a posílením příslušných 
právních předpisů, včetně směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2010/31/EU32.

(9) Unie prostřednictvím balíčku 
opatření nazvaného Čistá energie pro 
všechny Evropany29 plní program v oblasti 
dekarbonizace, a to zejména výstavbou 
silné energetické unie, která zahrnuje cíle v 
oblasti energetické účinnosti a využívání 
energie z obnovitelných zdrojů do roku 
2030 uvedené ve směrnicích Evropského 
parlamentu a Rady 2012/27/EU30 a (EU) 
2018/200131, a posílením příslušných 
právních předpisů, včetně směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2010/31/EU32. Komise by měla nejpozději 
do 30. června 2021 revidovat tyto právní 
předpisy tak, aby odrážely zvýšené ambice 
Unie v oblasti klimatu stanovené v tomto 
nařízení.

_________________ _________________
29 COM(2016) 860 final ze dne 30. 
listopadu 2016.

29 COM(2016) 860 final ze dne 30. 
listopadu 2016.

30 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012 o 
energetické účinnosti, o změně směrnic 

30 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012 o 
energetické účinnosti, o změně směrnic 
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2009/125/ES a 2010/30/EU a o zrušení 
směrnic 2004/8/ES a 2006/32/ES 
(Úř. věst. L 315, 14.11.2012, s. 1).

2009/125/ES a 2010/30/EU a o zrušení 
směrnic 2004/8/ES a 2006/32/ES 
(Úř. věst. L 315, 14.11.2012, s. 1).

31 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2018/2001 ze dne 11. prosince 
2018 o podpoře využívání energie z 
obnovitelných zdrojů (Úř. věst. L 328, 
21.12.2018, s. 82).

31 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2018/2001 ze dne 11. prosince 
2018 o podpoře využívání energie z 
obnovitelných zdrojů (Úř. věst. L 328, 
21.12.2018, s. 82).

32 Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2010/31/EU ze dne 19. května 2010 
o energetické náročnosti budov 
(Úř. věst. L 153, 18.6.2010, s. 13).

32 Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2010/31/EU ze dne 19. května 2010 
o energetické náročnosti budov 
(Úř. věst. L 153, 18.6.2010, s. 13).

Or. en

Pozměňovací návrh 160
Anna Zalewska

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Unie prostřednictvím balíčku 
opatření nazvaného Čistá energie pro 
všechny Evropany29 plní ambiciózní 
program v oblasti dekarbonizace, a to 
zejména výstavbou silné energetické unie, 
která zahrnuje cíle v oblasti energetické 
účinnosti a využívání energie z 
obnovitelných zdrojů do roku 2030 
uvedené ve směrnicích Evropského 
parlamentu a Rady 2012/27/EU30 a (EU) 
2018/200131, a posílením příslušných 
právních předpisů, včetně směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2010/31/EU32.

(9) Unie prostřednictvím balíčku 
opatření nazvaného Čistá energie pro 
všechny Evropany29 plní ambiciózní 
program zaměřený na klimatickou 
neutralitu, který je již v souladu s čl. 4 
odst. 1 Pařížské dohody, a to zejména 
výstavbou silné energetické unie, která 
zahrnuje cíle v oblasti energetické 
účinnosti a využívání energie z 
obnovitelných zdrojů do roku 2030 
uvedené ve směrnicích Evropského 
parlamentu a Rady 2012/27/EU30 a (EU) 
2018/200131, a posílením příslušných 
právních předpisů, včetně směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2010/31/EU32.

_________________ _________________
29 COM(2016) 860 final ze dne 30. 
listopadu 2016.

29 COM(2016) 860 final ze dne 30. 
listopadu 2016.

30 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012 o 
energetické účinnosti, o změně směrnic 

30 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012 o 
energetické účinnosti, o změně směrnic 
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2009/125/ES a 2010/30/EU a o zrušení 
směrnic 2004/8/ES a 2006/32/ES 
(Úř. věst. L 315, 14.11.2012, s. 1).

2009/125/ES a 2010/30/EU a o zrušení 
směrnic 2004/8/ES a 2006/32/ES 
(Úř. věst. L 315, 14.11.2012, s. 1).

31 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2018/2001 ze dne 11. prosince 
2018 o podpoře využívání energie z 
obnovitelných zdrojů (Úř. věst. L 328, 
21.12.2018, s. 82).

31 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2018/2001 ze dne 11. prosince 
2018 o podpoře využívání energie z 
obnovitelných zdrojů (Úř. věst. L 328, 
21.12.2018, s. 82).

32 Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2010/31/EU ze dne 19. května 2010 
o energetické náročnosti budov 
(Úř. věst. L 153, 18.6.2010, s. 13).

32 Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2010/31/EU ze dne 19. května 2010 
o energetické náročnosti budov 
(Úř. věst. L 153, 18.6.2010, s. 13).

Or. en

Pozměňovací návrh 161
Mick Wallace, Clare Daly

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Unie prostřednictvím balíčku 
opatření nazvaného Čistá energie pro 
všechny Evropany29 plní ambiciózní 
program v oblasti dekarbonizace, a to 
zejména výstavbou silné energetické unie, 
která zahrnuje cíle v oblasti energetické 
účinnosti a využívání energie z 
obnovitelných zdrojů do roku 2030 
uvedené ve směrnicích Evropského 
parlamentu a Rady 2012/27/EU30 a (EU) 
2018/200131, a posílením příslušných 
právních předpisů, včetně směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2010/31/EU32.

(9) Unie prostřednictvím balíčku 
opatření nazvaného Čistá energie pro 
všechny Evropany29 plní nedostatečný 
program v oblasti dekarbonizace, který 
dosud není v souladu s Pařížskou 
dohodou, a to zejména výstavbou 
liberalizované energetické unie, která 
zahrnuje nepřiměřené cíle v oblasti 
energetické účinnosti i využívání energie z 
obnovitelných zdrojů do roku 2030 
uvedené ve směrnicích Evropského 
parlamentu a Rady 2012/27/EU30 a (EU) 
2018/200131.

_________________ _________________
29 COM(2016) 860 final ze dne 30. 
listopadu 2016.

29 COM(2016) 860 final ze dne 30. 
listopadu 2016.

30 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012 o 
energetické účinnosti, o změně směrnic 
2009/125/ES a 2010/30/EU a o zrušení 
směrnic 2004/8/ES a 2006/32/ES 

30 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012 o 
energetické účinnosti, o změně směrnic 
2009/125/ES a 2010/30/EU a o zrušení 
směrnic 2004/8/ES a 2006/32/ES 
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(Úř. věst. L 315, 14.11.2012, s. 1). (Úř. věst. L 315, 14.11.2012, s. 1).
31 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2018/2001 ze dne 11. prosince 
2018 o podpoře využívání energie z 
obnovitelných zdrojů (Úř. věst. L 328, 
21.12.2018, s. 82).

31 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2018/2001 ze dne 11. prosince 
2018 o podpoře využívání energie z 
obnovitelných zdrojů (Úř. věst. L 328, 
21.12.2018, s. 82).

32 Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2010/31/EU ze dne 19. května 2010 
o energetické náročnosti budov 
(Úř. věst. L 153, 18.6.2010, s. 13).

Or. en

Odůvodnění

Energetická unie EU není ničím, na co bychom mohli být hrdí. Obecně se uznává, že cíle v 
oblasti obnovitelné energie a energetické účinnosti jsou nedůstojně nízké a nyní jsou v 
souladu s Pařížskou dohodou. Je třeba je naléhavě revidovat.

Pozměňovací návrh 162
Tiemo Wölken, Delara Burkhardt

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Unie prostřednictvím balíčku 
opatření nazvaného Čistá energie pro 
všechny Evropany29 plní ambiciózní 
program v oblasti dekarbonizace, a to 
zejména výstavbou silné energetické unie, 
která zahrnuje cíle v oblasti energetické 
účinnosti a využívání energie z 
obnovitelných zdrojů do roku 2030 
uvedené ve směrnicích Evropského 
parlamentu a Rady 2012/27/EU30 a (EU) 
2018/200131, a posílením příslušných 
právních předpisů, včetně směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2010/31/EU32.

(9) Unie prostřednictvím balíčku 
opatření nazvaného Čistá energie pro 
všechny Evropany29 plní ambiciózní 
program v oblasti dekarbonizace, a to 
zejména výstavbou silné energetické unie, 
která zahrnuje cíle v oblasti energetické 
účinnosti, využívání energie z 
obnovitelných zdrojů a využívání 
odpadního tepla a chladu do roku 2030 
uvedené ve směrnicích Evropského 
parlamentu a Rady 2012/27/EU30 a (EU) 
2018/200131, a posílením příslušných 
právních předpisů, včetně směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2010/31/EU32.

_________________ _________________
29 COM(2016) 860 final ze dne 30. 
listopadu 2016.

29 COM(2016) 860 final ze dne 30. 
listopadu 2016.
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30 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012 o 
energetické účinnosti, o změně směrnic 
2009/125/ES a 2010/30/EU a o zrušení 
směrnic 2004/8/ES a 2006/32/ES 
(Úř. věst. L 315, 14.11.2012, s. 1).

30 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012 o 
energetické účinnosti, o změně směrnic 
2009/125/ES a 2010/30/EU a o zrušení 
směrnic 2004/8/ES a 2006/32/ES 
(Úř. věst. L 315, 14.11.2012, s. 1).

31 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2018/2001 ze dne 11. prosince 
2018 o podpoře využívání energie z 
obnovitelných zdrojů (Úř. věst. L 328, 
21.12.2018, s. 82).

31 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2018/2001 ze dne 11. prosince 
2018 o podpoře využívání energie z 
obnovitelných zdrojů (Úř. věst. L 328, 
21.12.2018, s. 82).

32 Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2010/31/EU ze dne 19. května 2010 
o energetické náročnosti budov 
(Úř. věst. L 153, 18.6.2010, s. 13).

32 Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2010/31/EU ze dne 19. května 2010 
o energetické náročnosti budov 
(Úř. věst. L 153, 18.6.2010, s. 13).

Or. en

Pozměňovací návrh 163
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Laura 
Huhtasaari

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Unie prostřednictvím balíčku 
opatření nazvaného Čistá energie pro 
všechny Evropany29 plní ambiciózní 
program v oblasti dekarbonizace, a to 
zejména výstavbou silné energetické unie, 
která zahrnuje cíle v oblasti energetické 
účinnosti a využívání energie z 
obnovitelných zdrojů do roku 2030 
uvedené ve směrnicích Evropského 
parlamentu a Rady 2012/27/EU30 a (EU) 
2018/200131, a posílením příslušných 
právních předpisů, včetně směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2010/31/EU32.

(9) Další nedávná opatření v této 
souvislosti zahrnují balíček opatření 
nazvaný Čistá energie pro všechny 
Evropany29, který plní tzv. program v 
oblasti dekarbonizace, a to zejména 
výstavbou silné energetické unie, která 
zahrnuje cíle v oblasti energetické 
účinnosti a využívání energie z 
obnovitelných zdrojů do roku 2030 
uvedené ve směrnicích Evropského 
parlamentu a Rady 2012/27/EU30 a (EU) 
2018/200131, a posílením příslušných 
právních předpisů, včetně směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2010/31/EU32.

_________________ _________________
29 COM(2016) 860 final ze dne 30. 
listopadu 2016.

29 COM(2016) 860 final ze dne 30. 
listopadu 2016.
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30 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012 o 
energetické účinnosti, o změně směrnic 
2009/125/ES a 2010/30/EU a o zrušení 
směrnic 2004/8/ES a 2006/32/ES 
(Úř. věst. L 315, 14.11.2012, s. 1).

30 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012 o 
energetické účinnosti, o změně směrnic 
2009/125/ES a 2010/30/EU a o zrušení 
směrnic 2004/8/ES a 2006/32/ES 
(Úř. věst. L 315, 14.11.2012, s. 1).

31 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2018/2001 ze dne 11. prosince 
2018 o podpoře využívání energie z 
obnovitelných zdrojů (Úř. věst. L 328, 
21.12.2018, s. 82).

31 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2018/2001 ze dne 11. prosince 
2018 o podpoře využívání energie z 
obnovitelných zdrojů (Úř. věst. L 328, 
21.12.2018, s. 82).

32 Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2010/31/EU ze dne 19. května 2010 
o energetické náročnosti budov 
(Úř. věst. L 153, 18.6.2010, s. 13).

32 Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2010/31/EU ze dne 19. května 2010 
o energetické náročnosti budov 
(Úř. věst. L 153, 18.6.2010, s. 13).

Or. en

Pozměňovací návrh 164
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Unie prostřednictvím balíčku 
opatření nazvaného Čistá energie pro 
všechny Evropany29 plní ambiciózní 
program v oblasti dekarbonizace, a to 
zejména výstavbou silné energetické unie, 
která zahrnuje cíle v oblasti energetické 
účinnosti a využívání energie z 
obnovitelných zdrojů do roku 2030 
uvedené ve směrnicích Evropského 
parlamentu a Rady 2012/27/EU30 a (EU) 
2018/200131, a posílením příslušných 
právních předpisů, včetně směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2010/31/EU32.

(9) Unie prostřednictvím balíčku 
opatření nazvaného Čistá energie pro 
všechny Evropany29 plní program v oblasti 
dekarbonizace, a to zejména výstavbou 
silné energetické unie, která zahrnuje cíle v 
oblasti energetické účinnosti a využívání 
energie z obnovitelných zdrojů do roku 
2030 uvedené ve směrnicích Evropského 
parlamentu a Rady 2012/27/EU30 a (EU) 
2018/200131, a posílením příslušných 
právních předpisů, včetně směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2010/31/EU32.

_________________ _________________
29 COM(2016) 860 final ze dne 30. 
listopadu 2016.

29 COM(2016) 860 final ze dne 30. 
listopadu 2016.

30 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012 o 

30 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012 o 
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energetické účinnosti, o změně směrnic 
2009/125/ES a 2010/30/EU a o zrušení 
směrnic 2004/8/ES a 2006/32/ES 
(Úř. věst. L 315, 14.11.2012, s. 1).

energetické účinnosti, o změně směrnic 
2009/125/ES a 2010/30/EU a o zrušení 
směrnic 2004/8/ES a 2006/32/ES 
(Úř. věst. L 315, 14.11.2012, s. 1).

31 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2018/2001 ze dne 11. prosince 
2018 o podpoře využívání energie z 
obnovitelných zdrojů (Úř. věst. L 328, 
21.12.2018, s. 82).

31 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2018/2001 ze dne 11. prosince 
2018 o podpoře využívání energie z 
obnovitelných zdrojů (Úř. věst. L 328, 
21.12.2018, s. 82).

32 Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2010/31/EU ze dne 19. května 2010 
o energetické náročnosti budov 
(Úř. věst. L 153, 18.6.2010, s. 13).

32 Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2010/31/EU ze dne 19. května 2010 
o energetické náročnosti budov 
(Úř. věst. L 153, 18.6.2010, s. 13).

Or. en

Pozměňovací návrh 165
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Laura 
Huhtasaari

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Unie je světovým lídrem 
transformace na klimatickou neutralitu a je 
odhodlána přispět ke zvýšení 
celosvětových ambicí a k posílení globální 
reakce na změnu klimatu, a to s využitím 
všech nástrojů, které má k dispozici, včetně 
diplomatické činnosti v oblasti klimatu.

(10) Unie ztělesňovaná Komisí by se 
chtěla považovat za světového lídra 
transformace na klimatickou neutralitu a 
při každé příležitosti uvádí, že je 
odhodlána přispět ke zvýšení 
celosvětových ambicí a k posílení globální 
reakce na změnu klimatu, a to s využitím 
všech nástrojů, které má k dispozici, včetně 
diplomatické činnosti v oblasti klimatu. Až 
dosud je však Unie ve skutečnosti 
nejpokročilejší silou v procesu 
sebedestrukce své ekonomiky, která vede k 
nevratné ztrátě konkurenceschopnosti na 
globální úrovni, jak se nedávno ukázalo 
během krize Covid-19.

Or. en

Pozměňovací návrh 166
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Catherine Chabaud, Frédérique Ries, Véronique Trillet-Lenoir, Martin Hojsík, Pascal 
Canfin

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Unie je světovým lídrem 
transformace na klimatickou neutralitu a je 
odhodlána přispět ke zvýšení 
celosvětových ambicí a k posílení globální 
reakce na změnu klimatu, a to s využitím 
všech nástrojů, které má k dispozici, včetně 
diplomatické činnosti v oblasti klimatu.

(10) Unie je světovým lídrem 
transformace na klimatickou neutralitu a je 
odhodlána přispět ke zvýšení 
celosvětových ambicí a k posílení globální 
reakce na změnu klimatu, a to s využitím 
všech nástrojů, které má k dispozici, včetně 
diplomatické činnosti v oblasti klimatu. 
EU by měla rovněž posílit svou diplomacii 
v oblasti životního prostředí na všech 
mezinárodních fórech, jako je konference 
smluvních stran Úmluvy o biologické 
rozmanitosti a mezinárodní jednání o 
oceánech, jež hrají významnou úlohu při 
plnění mezinárodních cílů v oblasti 
klimatu v souladu s Pařížskou dohodou.

Or. en

Pozměňovací návrh 167
Mick Wallace, Clare Daly

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Unie je světovým lídrem 
transformace na klimatickou neutralitu a 
je odhodlána přispět ke zvýšení 
celosvětových ambicí a k posílení globální 
reakce na změnu klimatu, a to s využitím 
všech nástrojů, které má k dispozici, včetně 
diplomatické činnosti v oblasti klimatu.

(10) Unie by se chtěla stát světovým 
lídrem v hluboké dekarbonizaci, a je tak 
odhodlána přispět ke zvýšení 
celosvětových ambicí a k posílení globální 
reakce na změnu klimatu, a to s využitím 
všech nástrojů, které má k dispozici, včetně 
diplomatické činnosti v oblasti klimatu. 
Unie by měla prokázat celosvětové 
vedoucí postavení tím, že bude prosazovat 
dohodu o nešíření fosilních paliv podle 
Rámcové úmluvy Organizace spojených 
národů o změně klimatu (UNFCCC).
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Or. en

Pozměňovací návrh 168
Edina Tóth, András Gyürk

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Unie je světovým lídrem 
transformace na klimatickou neutralitu a je 
odhodlána přispět ke zvýšení 
celosvětových ambicí a k posílení globální 
reakce na změnu klimatu, a to s využitím 
všech nástrojů, které má k dispozici, včetně 
diplomatické činnosti v oblasti klimatu.

(10) Unie je zodpovědná pouze za 9 % 
světových emisí skleníkových plynů, ale již 
nyní je světovým lídrem transformace na 
klimatickou neutralitu a je odhodlána 
přispět ke zvýšení celosvětových ambicí a 
k posílení globální reakce na změnu 
klimatu, a to s využitím všech nástrojů, 
které má k dispozici, včetně diplomatické 
činnosti v oblasti klimatu, protože úsilí 
bude úspěšné, pouze pokud i zbytek světa 
dosáhne významného pokroku.

Or. en

Pozměňovací návrh 169
Anna Zalewska

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Unie je světovým lídrem 
transformace na klimatickou neutralitu a je 
odhodlána přispět ke zvýšení 
celosvětových ambicí a k posílení globální 
reakce na změnu klimatu, a to s využitím 
všech nástrojů, které má k dispozici, včetně 
diplomatické činnosti v oblasti klimatu.

(10) Unie je světovým lídrem 
transformace na klimatickou neutralitu a je 
odhodlána dosáhnout jí nákladově 
efektivním, spravedlivým a sociálně 
vyváženým způsobem a přispět ke zvýšení 
celosvětových ambicí a k posílení globální 
reakce na změnu klimatu, a to s využitím 
všech nástrojů, které má k dispozici, včetně 
diplomatické činnosti v oblasti klimatu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 170
Rovana Plumb, Tudor Ciuhodaru

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Unie je světovým lídrem 
transformace na klimatickou neutralitu a je 
odhodlána přispět ke zvýšení 
celosvětových ambicí a k posílení globální 
reakce na změnu klimatu, a to s využitím 
všech nástrojů, které má k dispozici, včetně 
diplomatické činnosti v oblasti klimatu.

(10) Unie je světovým lídrem 
transformace na klimatickou neutralitu a je 
odhodlána dosáhnout jí spravedlivým, 
sociálně vyváženým a inkluzivním 
způsobem a přispět ke zvýšení 
celosvětových ambicí a k posílení globální 
reakce na změnu klimatu, a to s využitím 
všech nástrojů, které má k dispozici, včetně 
diplomatické činnosti v oblasti klimatu.

Or. en

Pozměňovací návrh 171
Esther de Lange

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Unie je světovým lídrem 
transformace na klimatickou neutralitu a je 
odhodlána přispět ke zvýšení 
celosvětových ambicí a k posílení globální 
reakce na změnu klimatu, a to s využitím 
všech nástrojů, které má k dispozici, včetně 
diplomatické činnosti v oblasti klimatu.

(10) Unie je světovým lídrem 
transformace na klimatickou neutralitu a je 
odhodlána přispět ke zvýšení 
celosvětových ambicí, zajištění rovných 
podmínek a k posílení globální reakce na 
změnu klimatu, a to s využitím všech 
nástrojů, které má k dispozici, včetně 
diplomatické činnosti v oblasti klimatu a 
své průmyslové politiky.

Or. en

Pozměňovací návrh 172
Dan-Ștefan Motreanu, Cristian-Silviu Buşoi, Traian Băsescu

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Unie je světovým lídrem 
transformace na klimatickou neutralitu a je 
odhodlána přispět ke zvýšení 
celosvětových ambicí a k posílení globální 
reakce na změnu klimatu, a to s využitím 
všech nástrojů, které má k dispozici, včetně 
diplomatické činnosti v oblasti klimatu.

(10) Unie je světovým lídrem 
transformace na klimatickou neutralitu a je 
odhodlána dosáhnout jí spravedlivým, 
sociálně vyváženým a inkluzivním 
způsobem a přispět ke zvýšení 
celosvětových ambicí a k posílení globální 
reakce na změnu klimatu, a to s využitím 
všech nástrojů, které má k dispozici, včetně 
diplomatické činnosti v oblasti klimatu.

Or. en

Pozměňovací návrh 173
Mohammed Chahim, Miriam Dalli

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Unie je světovým lídrem 
transformace na klimatickou neutralitu a je 
odhodlána přispět ke zvýšení 
celosvětových ambicí a k posílení globální 
reakce na změnu klimatu, a to s využitím 
všech nástrojů, které má k dispozici, včetně 
diplomatické činnosti v oblasti klimatu.

(10) Unie je světovým lídrem 
transformace na klimatickou neutralitu a je 
odhodlána přispět ke zvýšení 
celosvětových ambicí a k posílení globální 
reakce na změnu klimatu, a to s využitím 
všech nástrojů, které má k dispozici, včetně 
diplomatické činnosti v oblasti klimatu a 
mechanismu uhlíkového vyrovnání na 
hranicích.

Or. en

Pozměňovací návrh 174
Günther Sidl

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Unie je světovým lídrem 
transformace na klimatickou neutralitu a je 

(10) Unie je světovým lídrem 
transformace na klimatickou neutralitu a je 
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odhodlána přispět ke zvýšení 
celosvětových ambicí a k posílení globální 
reakce na změnu klimatu, a to s využitím 
všech nástrojů, které má k dispozici, včetně 
diplomatické činnosti v oblasti klimatu.

odhodlána přispět ke zvýšení 
celosvětových ambicí a k posílení globální 
reakce na změnu klimatu, a to s využitím 
všech nástrojů, které má k dispozici, včetně 
obchodní a investiční politiky a 
diplomatické činnosti v oblasti klimatu.

Or. en

Odůvodnění

Současná obchodní a investiční politika EU dosud dostatečně nezohledňuje aspekty politiky v 
oblasti klimatu. Přibližně třetina evropské stopy skleníkových plynů vzniká mimo EU. Emise 
jsou do EU dováženy prostřednictvím mezinárodních hodnotových a dodavatelských řetězců. 
To odpovídá rovněž bodu 110 usnesení Evropského parlamentu (2019/2956 (RSP)),které 
přisuzuje obchodní politice důležitou úlohu při řešení krize v oblasti klimatu.

Pozměňovací návrh 175
João Ferreira

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10a) Unie by měla být odpovědná za 
deregulaci a liberalizaci mezinárodního 
obchodu, který podporuje narůstající toky 
hmoty a energie, které pocházejí z 
různých částí světa, s obrovskými 
environmentálními, hospodářskými a 
sociálními dopady. Unie by místo toho 
měla podporovat rozvoj vzájemně 
prospěšných mezinárodních 
hospodářských vztahů založených na 
doplňkovosti, a nikoli na hospodářské 
soutěži, odmítnout všechny formy 
neokolonialismu a ukončit všechny 
dohody o volném obchodu;

Or. en

Pozměňovací návrh 176
Petar Vitanov
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10a) Cíl klimatické neutrality by měl být 
splněn na evropské úrovni, přičemž by 
měly být zajištěny rovné podmínky a 
konkurenceschopnost, včetně rozvoje 
mechanismu uhlíkového vyrovnání 
slučitelného s WTO a opětovného 
projednání Smlouvy o energetické chartě 
s cílem podpořit udržitelné investice do 
energetiky.

Or. en

Pozměňovací návrh 177
Christophe Hansen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10a) Vzhledem k tomu, že EU je 
odpovědná za méně než 10 % 
celosvětových emisí, mají ambice třetích 
zemí v oblasti klimatu významný dopad na 
náklady EU na přizpůsobení se změně 
klimatu. Rizika úniku uhlíku by proto 
měla být hlavním prvkem posouzení 
dopadů.

Or. en

Pozměňovací návrh 178
Andreas Glück, Ulrike Müller, Nils Torvalds

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10a) Obchodování s emisemi je 



PE652.555v01-00 94/585 AM\1206394CS.docx

CS

základním kamenem politiky Unie v 
oblasti klimatu a jejího klíčového nástroje 
pro nákladově efektivní snižování emisí.

Or. en

Pozměňovací návrh 179
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Aurelia Beigneux, Catherine Griset, Laura 
Huhtasaari

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Evropský parlament požadoval, aby 
se nezbytná transformace v klimaticky 
neutrální společnost uskutečnila nejpozději 
do roku 2050 a aby se z ní stal příklad 
evropského úspěchu33 a vyhlásil stav 
klimatické a environmentální nouze34. 
Evropská rada ve svých závěrech ze dne 
12. prosince 201935 schválila cíl dosáhnout 
do roku 2050 klimaticky neutrální Unie v 
souladu s cíli Pařížské dohody a zároveň 
uznala, že je potřeba zavést podpůrný 
rámec a že transformace bude vyžadovat 
značné veřejné a soukromé investice. 
Vyzvala také Komisi, aby v roce 2020 co 
nejdříve vypracovala návrh dlouhodobé 
strategie Unie, která by poté byla přijata 
Radou a předložena v kontextu Rámcové 
úmluvy OSN o změně klimatu

(11) Evropský parlament požadoval, aby 
se transformace v údajně „klimaticky 
neutrální“ společnost uskutečnila 
nejpozději do roku 2050 a aby se z ní stal 
příklad evropského úspěchu33 a vyhlásil 
stav klimatické a environmentální nouze, a 
to nepřiměřeně ideologickým způsobem34. 
Při zpětném pohledu, a zejména s 
ohledem na koronavirovou krizi, byl 
Evropský parlament nepříjemně 
upozorněn na to, jak vypadá skutečná 
krize. Evropská rada ve svých závěrech ze 
dne 12. prosince 201935 schválila cíl 
dosáhnout do roku 2050 klimaticky 
neutrální Unie v souladu s cíli Pařížské 
dohody a zároveň zdůraznila, že je údajně 
potřeba zavést podpůrný rámec a že 
transformace bude vyžadovat značné 
veřejné a soukromé investice ve výši 
několika procent HDP každý rok. Vyzvala 
také Komisi, aby v roce 2020 co nejdříve 
vypracovala návrh dlouhodobé strategie 
Unie, která by poté byla přijata Radou a 
předložena v kontextu Rámcové úmluvy 
OSN o změně klimatu Od této výzvy vedla 
krize COVID-19 k odložení konference 
COP 26 o jeden rok a očekává se, že HDP 
EU se sníží jako dosud nikdy v historii 
EU. To není jediný důvod, proč by Rada 
měla mít možnost své rozhodnutí 
přehodnotit. Stávající cíl snížit do roku 
2030 emise skleníkových plynů navíc 
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Evropská rada již dříve jednomyslně 
schválila. Vzhledem k paralelnosti forem 
by bylo vhodné, aby Evropská rada rovněž 
schválila zvýšení úrovně ambicí do roku 
2030, a to předtím, než bude toto zvýšení 
předloženo jako legislativní návrh v rámci 
řádného legislativního postupu.

_________________ _________________
33 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 
15. ledna 2020 o Zelené dohodě pro 
Evropu (2019/2956(RSP)).

33 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 
15. ledna 2020 o Zelené dohodě pro 
Evropu (2019/2956(RSP)).

34 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 
28. listopadu 2019 o stavu klimatické a 
environmentální nouze (2019/2930(RSP)).

34 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 
28. listopadu 2019 o stavu klimatické a 
environmentální nouze (2019/2930(RSP)).

35 Závěry přijaté Evropskou radou na 
zasedání dne 12. prosince 2019, EUCO 
29/19, CO EUR 31, CONCL 9.

35 Závěry přijaté Evropskou radou na 
zasedání dne 12. prosince 2019, EUCO 
29/19, CO EUR 31, CONCL 9.

Or. en

Pozměňovací návrh 180
Peter Liese

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Evropský parlament požadoval, aby 
se nezbytná transformace v klimaticky 
neutrální společnost uskutečnila nejpozději 
do roku 2050 a aby se z ní stal příklad 
evropského úspěchu33 a vyhlásil stav 
klimatické a environmentální nouze34. 
Evropská rada ve svých závěrech ze dne 
12. prosince 201935 schválila cíl dosáhnout 
do roku 2050 klimaticky neutrální Unie v 
souladu s cíli Pařížské dohody a zároveň 
uznala, že je potřeba zavést podpůrný 
rámec a že transformace bude vyžadovat 
značné veřejné a soukromé investice. 
Vyzvala také Komisi, aby v roce 2020 co 
nejdříve vypracovala návrh dlouhodobé 
strategie Unie, která by poté byla přijata 
Radou a předložena v kontextu Rámcové 

(11) Evropský parlament požadoval, aby 
se nezbytná transformace v klimaticky 
neutrální společnost uskutečnila nejpozději 
do roku 2050 a aby se z ní stal příklad 
evropského úspěchu33 a zdůraznil, že k 
dosažení tohoto cíle jsou nezbytná 
konkrétní opatření. Evropský parlament 
kromě toho opakovaně podpořil navýšení 
závazného cíle Unie spočívajícího ve 
snížení emisí skleníkových plynů do roku 
2030. Evropská rada ve svých závěrech ze 
dne 12. prosince 201935 schválila cíl 
dosáhnout do roku 2050 klimaticky 
neutrální Unie v souladu s cíli Pařížské 
dohody a zároveň uznala, že je potřeba 
zavést podpůrný rámec a že transformace 
bude vyžadovat značné veřejné a soukromé 
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úmluvy OSN o změně klimatu investice. Vyzvala také Komisi, aby v roce 
2020 co nejdříve vypracovala návrh 
dlouhodobé strategie Unie, která by poté 
byla přijata Radou a předložena v kontextu 
Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu

_________________ _________________
33 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 
15. ledna 2020 o Zelené dohodě pro 
Evropu (2019/2956(RSP)).

33 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 
15. ledna 2020 o Zelené dohodě pro 
Evropu (2019/2956(RSP)).

34 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 
28. listopadu 2019 o stavu klimatické a 
environmentální nouze (2019/2930(RSP)).
35 Závěry přijaté Evropskou radou na 
zasedání dne 12. prosince 2019, EUCO 
29/19, CO EUR 31, CONCL 9.

35 Závěry přijaté Evropskou radou na 
zasedání dne 12. prosince 2019, EUCO 
29/19, CO EUR 31, CONCL 9.

Or. en

Pozměňovací návrh 181
Michael Bloss

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Evropský parlament požadoval, aby 
se nezbytná transformace v klimaticky 
neutrální společnost uskutečnila nejpozději 
do roku 2050 a aby se z ní stal příklad 
evropského úspěchu33 a vyhlásil stav 
klimatické a environmentální nouze34. 
Evropská rada ve svých závěrech ze dne 
12. prosince 201935 schválila cíl dosáhnout 
do roku 2050 klimaticky neutrální Unie v 
souladu s cíli Pařížské dohody a zároveň 
uznala, že je potřeba zavést podpůrný 
rámec a že transformace bude vyžadovat 
značné veřejné a soukromé investice. 
Vyzvala také Komisi, aby v roce 2020 co 
nejdříve vypracovala návrh dlouhodobé 
strategie Unie, která by poté byla přijata 
Radou a předložena v kontextu Rámcové 
úmluvy OSN o změně klimatu

(11) Evropský parlament vyhlásil stav 
klimatické a environmentální nouze1a a 
vyzval v tomto ohledu, aby se nezbytná 
transformace v klimaticky neutrální 
společnost uskutečnila co nejdříve a 
nejpozději do roku 2050 a aby se z ní stal 
příklad evropského úspěchu33. Rovněž 
opakovaně vyzval Unii, aby zvýšila svůj cíl 
v oblasti klimatu do roku 2030 a aby tento 
zvýšený cíl byl součástí evropského práva 
v oblasti klimatu 2a. Evropská rada ve 
svých závěrech ze dne 12. prosince 201935 
schválila cíl dosáhnout do roku 2050 
klimaticky neutrální Unie a zároveň 
uznala, že je potřeba zavést podpůrný 
rámec a že transformace bude vyžadovat 
značné veřejné a soukromé investice. 
Vyzvala také Komisi, aby v roce 2020 co 
nejdříve vypracovala návrh dlouhodobé 
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strategie Unie, která by poté byla přijata 
Radou a předložena v kontextu Rámcové 
úmluvy OSN o změně klimatu

_________________ _________________
1a Usnesení Evropského parlamentu ze 
dne 28. listopadu 2019 o stavu klimatické 
a environmentální nouze 
(2019/2930(RSP)).
2a Usnesení Evropského parlamentu ze 
dne 28. listopadu 2019 o konferenci OSN 
o změně klimatu konané v roce 2019 
v Madridu, Španělsko (COP25) 
(2019/2712(RSP))

33 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 
15. ledna 2020 o Zelené dohodě pro 
Evropu (2019/2956(RSP)).

33 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 
15. ledna 2020 o Zelené dohodě pro 
Evropu (2019/2956(RSP)).

34 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 
28. listopadu 2019 o stavu klimatické a 
environmentální nouze (2019/2930(RSP)).
35 Závěry přijaté Evropskou radou na 
zasedání dne 12. prosince 2019, EUCO 
29/19, CO EUR 31, CONCL 9.

35 Závěry přijaté Evropskou radou na 
zasedání dne 12. prosince 2019, EUCO 
29/19, CO EUR 31, CONCL 9.

Or. en

Pozměňovací návrh 182
Anna Zalewska

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Evropský parlament požadoval, aby 
se nezbytná transformace v klimaticky 
neutrální společnost uskutečnila nejpozději 
do roku 2050 a aby se z ní stal příklad 
evropského úspěchu33 a vyhlásil stav 
klimatické a environmentální nouze34. 
Evropská rada ve svých závěrech ze dne 
12. prosince 201935 schválila cíl dosáhnout 
do roku 2050 klimaticky neutrální Unie v 
souladu s cíli Pařížské dohody a zároveň 
uznala, že je potřeba zavést podpůrný 

(11) Evropský parlament požadoval, aby 
se nezbytná transformace v klimaticky 
neutrální společnost uskutečnila nejpozději 
do roku 2050 a aby se z ní stal příklad 
evropského úspěchu33 a vyhlásil stav 
klimatické a environmentální nouze34. 
Evropská rada ve svých závěrech ze dne 
12. prosince 201935 podpořila cíl 
dosáhnout společně do roku 2050 
klimaticky neutrální Unie v souladu s cíli 
Pařížské dohody, a to na základě 



PE652.555v01-00 98/585 AM\1206394CS.docx

CS

rámec a že transformace bude vyžadovat 
značné veřejné a soukromé investice. 
Vyzvala také Komisi, aby v roce 2020 co 
nejdříve vypracovala návrh dlouhodobé 
strategie Unie, která by poté byla přijata 
Radou a předložena v kontextu Rámcové 
úmluvy OSN o změně klimatu

spravedlnosti a spravedlivého přechodu a 
při zohlednění různých výchozích bodů 
členských států, a zároveň uznala, že je 
potřeba zavést podpůrný rámec a že 
transformace bude vyžadovat značné 
veřejné a soukromé investice. Vyzvala také 
Komisi, aby v roce 2020 co nejdříve 
vypracovala návrh dlouhodobé strategie 
Unie, která by poté byla přijata Radou a 
předložena v kontextu Rámcové úmluvy 
OSN o změně klimatu

_________________ _________________
33 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 
15. ledna 2020 o Zelené dohodě pro 
Evropu (2019/2956(RSP)).

33 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 
15. ledna 2020 o Zelené dohodě pro 
Evropu (2019/2956(RSP)).

34 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 
28. listopadu 2019 o stavu klimatické a 
environmentální nouze (2019/2930(RSP)).

34 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 
28. listopadu 2019 o stavu klimatické a 
environmentální nouze (2019/2930(RSP)).

35 Závěry přijaté Evropskou radou na 
zasedání dne 12. prosince 2019, EUCO 
29/19, CO EUR 31, CONCL 9.

35 Závěry přijaté Evropskou radou na 
zasedání dne 12. prosince 2019, EUCO 
29/19, CO EUR 31, CONCL 9.

Or. en

Pozměňovací návrh 183
Mick Wallace, Clare Daly

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Evropský parlament požadoval, aby 
se nezbytná transformace v klimaticky 
neutrální společnost uskutečnila 
nejpozději do roku 2050 a aby se z ní stal 
příklad evropského úspěchu33 a vyhlásil 
stav klimatické a environmentální nouze34. 
Evropská rada ve svých závěrech ze dne 
12. prosince 201935 schválila cíl dosáhnout 
do roku 2050 klimaticky neutrální Unie v 
souladu s cíli Pařížské dohody a zároveň 
uznala, že je potřeba zavést podpůrný 
rámec a že transformace bude vyžadovat 
značné veřejné a soukromé investice. 

(11) Evropský parlament uznal existenci 
stavu klimatické a environmentální 
nouzetím, že tento stav konstatoval ve 
svém usnesení ze dne 28. listopadu 201934. 
Evropská rada ve svých závěrech ze dne 
12. prosince 201935 schválila cíl dosáhnout 
do roku 2050 klimaticky neutrální Unie v 
souladu s cíli Pařížské dohody a zároveň 
uznala, že je potřeba zavést podpůrný 
rámec a že transformace bude vyžadovat 
značné veřejné a soukromé investice. 
Vyzvala také Komisi, aby v roce 2020 co 
nejdříve vypracovala návrh dlouhodobé 
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Vyzvala také Komisi, aby v roce 2020 co 
nejdříve vypracovala návrh dlouhodobé 
strategie Unie, která by poté byla přijata 
Radou a předložena v kontextu Rámcové 
úmluvy OSN o změně klimatu

strategie Unie, která by poté byla přijata 
Radou a předložena v kontextu Rámcové 
úmluvy OSN o změně klimatu

_________________ _________________
33 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 
15. ledna 2020 o Zelené dohodě pro 
Evropu (2019/2956(RSP)).
34 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 
28. listopadu 2019 o stavu klimatické a 
environmentální nouze (2019/2930(RSP)).

34 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 
28. listopadu 2019 o stavu klimatické a 
environmentální nouze (2019/2930(RSP)).

35 Závěry přijaté Evropskou radou na 
zasedání dne 12. prosince 2019, EUCO 
29/19, CO EUR 31, CONCL 9.

35 Závěry přijaté Evropskou radou na 
zasedání dne 12. prosince 2019, EUCO 
29/19, CO EUR 31, CONCL 9.

Or. en

Odůvodnění

Nejen, že to Parlament prohlásil, ale uznává, že existuje taková nouzová situace (nejen výklad 
Parlamentu).

Pozměňovací návrh 184
Rovana Plumb, Tudor Ciuhodaru

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Evropský parlament požadoval, aby 
se nezbytná transformace v klimaticky 
neutrální společnost uskutečnila nejpozději 
do roku 2050 a aby se z ní stal příklad 
evropského úspěchu33 a vyhlásil stav 
klimatické a environmentální nouze34. 
Evropská rada ve svých závěrech ze dne 
12. prosince 201935 schválila cíl dosáhnout 
do roku 2050 klimaticky neutrální Unie v 
souladu s cíli Pařížské dohody a zároveň 
uznala, že je potřeba zavést podpůrný 
rámec a že transformace bude vyžadovat 
značné veřejné a soukromé investice. 
Vyzvala také Komisi, aby v roce 2020 co 

(11) Evropský parlament požadoval, aby 
se nezbytná transformace v klimaticky 
neutrální společnost uskutečnila nejpozději 
do roku 2050 a aby se z ní stal příklad 
evropského úspěchu33 a vyhlásil stav 
klimatické a environmentální nouze34. 
Evropská rada ve svých závěrech ze dne 
12. prosince 201935 schválila cíl dosáhnout 
společně do roku 2050 klimaticky neutrální 
Unie v souladu s cíli Pařížské dohody a 
zároveň uznala, že je potřeba zavést 
podpůrný rámec a že transformace bude 
vyžadovat značné veřejné a soukromé 
investice. Vyzvala také Komisi, aby v roce 
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nejdříve vypracovala návrh dlouhodobé 
strategie Unie, která by poté byla přijata 
Radou a předložena v kontextu Rámcové 
úmluvy OSN o změně klimatu

2020 co nejdříve vypracovala návrh 
dlouhodobé strategie Unie, která by poté 
byla přijata Radou a předložena v kontextu 
Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu

_________________ _________________
33 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 
15. ledna 2020 o Zelené dohodě pro 
Evropu (2019/2956(RSP)).

33 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 
15. ledna 2020 o Zelené dohodě pro 
Evropu (2019/2956(RSP)).

34 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 
28. listopadu 2019 o stavu klimatické a 
environmentální nouze (2019/2930(RSP)).

34 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 
28. listopadu 2019 o stavu klimatické a 
environmentální nouze (2019/2930(RSP)).

35 Závěry přijaté Evropskou radou na 
zasedání dne 12. prosince 2019, EUCO 
29/19, CO EUR 31, CONCL 9.

35 Závěry přijaté Evropskou radou na 
zasedání dne 12. prosince 2019, EUCO 
29/19, CO EUR 31, CONCL 9.

Or. en

Pozměňovací návrh 185
Dan-Ștefan Motreanu, Cristian-Silviu Buşoi, Traian Băsescu

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Evropský parlament požadoval, aby 
se nezbytná transformace v klimaticky 
neutrální společnost uskutečnila nejpozději 
do roku 2050 a aby se z ní stal příklad 
evropského úspěchu33 a vyhlásil stav 
klimatické a environmentální nouze34. 
Evropská rada ve svých závěrech ze dne 
12. prosince 201935 schválila cíl dosáhnout 
do roku 2050 klimaticky neutrální Unie v 
souladu s cíli Pařížské dohody a zároveň 
uznala, že je potřeba zavést podpůrný 
rámec a že transformace bude vyžadovat 
značné veřejné a soukromé investice. 
Vyzvala také Komisi, aby v roce 2020 co 
nejdříve vypracovala návrh dlouhodobé 
strategie Unie, která by poté byla přijata 
Radou a předložena v kontextu Rámcové 
úmluvy OSN o změně klimatu

(11) Evropský parlament požadoval, aby 
se nezbytná transformace v klimaticky 
neutrální společnost uskutečnila nejpozději 
do roku 2050 a aby se z ní stal příklad 
evropského úspěchu33 a vyhlásil stav 
klimatické a environmentální nouze34. 
Evropská rada ve svých závěrech ze dne 
12. prosince 201935 schválila cíl dosáhnout 
společně do roku 2050 klimaticky neutrální 
Unie v souladu s cíli Pařížské dohody a 
zároveň uznala, že je potřeba zavést 
podpůrný rámec a že transformace bude 
vyžadovat značné veřejné a soukromé 
investice. Vyzvala také Komisi, aby v roce 
2020 co nejdříve vypracovala návrh 
dlouhodobé strategie Unie, která by poté 
byla přijata Radou a předložena v kontextu 
Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu

_________________ _________________
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33 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 
15. ledna 2020 o Zelené dohodě pro 
Evropu (2019/2956(RSP)).

33 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 
15. ledna 2020 o Zelené dohodě pro 
Evropu (2019/2956(RSP)).

34 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 
28. listopadu 2019 o stavu klimatické a 
environmentální nouze (2019/2930(RSP)).

34 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 
28. listopadu 2019 o stavu klimatické a 
environmentální nouze (2019/2930(RSP)).

35 Závěry přijaté Evropskou radou na 
zasedání dne 12. prosince 2019, EUCO 
29/19, CO EUR 31, CONCL 9.

35 Závěry přijaté Evropskou radou na 
zasedání dne 12. prosince 2019, EUCO 
29/19, CO EUR 31, CONCL 9.

Or. en

Pozměňovací návrh 186
Massimiliano Salini, Fulvio Martusciello

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11a) Dne 12. března 2020 však Světová 
zdravotnická organizace oznámila 
vypuknutí pandemie COVID-19, která 
způsobila bezprecedentní humanitární, 
sociální a hospodářskou krizi v celé Unii i 
na celosvětové úrovni. Při stanovování 
rámce evropského práva v oblasti klimatu 
by Evropská komise měla zvážit účinky 
Covid-19 a odpovídajícím způsobem 
revidovat svůj návrh.

Or. en

Odůvodnění

Pandemie Covid-19 způsobila bezprecedentní humanitární, sociální a hospodářskou krizi v 
celé Unii. Při posuzování trajektorie a stanovování cílů do roku 2030 by měla Evropská 
komise zohlednit nejnovější vývoj krize v oblasti Covid-19.

Pozměňovací návrh 187
César Luena, Javi López, Cristina Maestre Martín De Almagro

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Unie by měla usilovat o dosažení 
rovnováhy mezi antropogenními emisemi 
skleníkových plynů a jejich pohlcováním 
pomocí přírodních a technologických 
řešení v rámci celého hospodářství Unie do 
roku 2050. Na dosažení cíle klimatické 
neutrality na úrovni Unie do roku 2050 by 
se měly podílet všechny členské státy 
společně, přičemž členské státy, Evropský 
parlament, Rada a Komise by měly 
přijmout nezbytná opatření, která umožní 
tento cíl splnit. Opatření na úrovni Unie 
budou představovat důležitou součást 
opatření, která budou k dosažení tohoto 
cíle potřeba.

(12) Unie by měla usilovat o dosažení 
rovnováhy mezi antropogenními emisemi 
skleníkových plynů a jejich pohlcováním 
pomocí přírodních a technologických 
řešení v rámci celého hospodářství Unie do 
roku 2050. Mořské a suchozemské 
ekosystémy jsou v současné době jediným 
úložištěm antropogenních emisí uhlíku. 
Tato přírodní úložiště zdravých a 
fungujících lesů, půdy, mokřadů, 
rašelinišť, regenerativní zemědělské půdy 
a mořských stanovišť, včetně mořských 
řas a chaluh, by měla být obnovena, 
chráněna, zachována a dále posilována. 
Na dosažení cíle klimatické neutrality na 
úrovni Unie do roku 2050 by se měly 
podílet všechny členské státy společně, 
přičemž členské státy, Evropský parlament, 
Rada a Komise by měly přijmout nezbytná 
opatření, která umožní tento cíl splnit. 
Opatření na úrovni Unie budou 
představovat důležitou součást opatření, 
která budou k dosažení tohoto cíle potřeba.

Or. en

Pozměňovací návrh 188
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Unie by měla usilovat o dosažení 
rovnováhy mezi antropogenními emisemi 
skleníkových plynů a jejich pohlcováním 
pomocí přírodních a technologických 
řešení v rámci celého hospodářství Unie do 
roku 2050. Na dosažení cíle klimatické 
neutrality na úrovni Unie do roku 2050 by 
se měly podílet všechny členské státy 
společně, přičemž členské státy, Evropský 
parlament, Rada a Komise by měly 

(12) Aby se zabránilo nejhorším 
dopadům změny klimatu, měla by Unie 
usilovat o dosažení plně na obnovitelných 
zdrojích založeného a energeticky 
účinného oběhového hospodářství a v 
konečném důsledku o dosažení rovnováhy 
mezi antropogenními emisemi 
skleníkových plynů a jejich pohlcováním 
pomocí přírodních řešení v rámci celého 
hospodářství Unie a na úrovni členských 
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přijmout nezbytná opatření, která umožní 
tento cíl splnit. Opatření na úrovni Unie 
budou představovat důležitou součást 
opatření, která budou k dosažení tohoto 
cíle potřeba.

států nejpozději do roku 2040. Na 
dosažení cíle klimatické neutrality na 
úrovni Unie do roku 2040 by se měly 
podílet jednotlivě všechny členské státy, 
přičemž Evropský parlament, Rada a 
Komise by měly přijmout nezbytná 
opatření, která umožní tento cíl splnit. 
Opatření na úrovni Unie budou 
představovat důležitou součást opatření, 
která budou k dosažení tohoto cíle rovněž 
na úrovni členských států potřeba. Po roce 
2040 by Unie a všechny členské státy měly 
emise nadále snižovat s cílem zajistit, aby 
pohlcování skleníkových plynů 
překračovalo emise.

Or. en

Pozměňovací návrh 189
Anna Zalewska

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Unie by měla usilovat o dosažení 
rovnováhy mezi antropogenními emisemi 
skleníkových plynů a jejich pohlcováním 
pomocí přírodních a technologických 
řešení v rámci celého hospodářství Unie do 
roku 2050. Na dosažení cíle klimatické 
neutrality na úrovni Unie do roku 2050 by 
se měly podílet všechny členské státy 
společně, přičemž členské státy, Evropský 
parlament, Rada a Komise by měly 
přijmout nezbytná opatření, která umožní 
tento cíl splnit. Opatření na úrovni Unie 
budou představovat důležitou součást 
opatření, která budou k dosažení tohoto 
cíle potřeba.

(12) Unie by měla usilovat o dosažení 
rovnováhy mezi hlášenými 
antropogenními emisemi skleníkových 
plynů a jejich pohlcováním pomocí 
přírodních a technologických řešení v 
rámci celého hospodářství Unie do roku 
2050. Všechny členské státy by měly 
společně přispívat k dosažení cíle 
klimatické neutrality na úrovni Unie do 
roku 2050, který je založen na jejich 
vnitrostátních podmínkách a dostupnosti 
podpory, s přihlédnutím k HDP na 
obyvatele a různým výchozím bodům 
členských států. Nejpokročilejší členské 
státy, Evropský parlament, Rada a Komise 
by měly přijmout nezbytná opatření, která 
umožní Unii dosáhnout svého cíle tím, že 
zveřejní rozdíl mezi členskými státy s 
odlišnými výchozími body v důsledku 
negativních emisí. Opatření na úrovni 
Unie budou představovat důležitou součást 



PE652.555v01-00 104/585 AM\1206394CS.docx

CS

opatření, která budou k dosažení tohoto 
cíle potřeba.

Or. en

Pozměňovací návrh 190
Tiemo Wölken, Delara Burkhardt

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Unie by měla usilovat o dosažení 
rovnováhy mezi antropogenními emisemi 
skleníkových plynů a jejich pohlcováním 
pomocí přírodních a technologických 
řešení v rámci celého hospodářství Unie do 
roku 2050. Na dosažení cíle klimatické 
neutrality na úrovni Unie do roku 2050 by 
se měly podílet všechny členské státy 
společně, přičemž členské státy, Evropský 
parlament, Rada a Komise by měly 
přijmout nezbytná opatření, která umožní 
tento cíl splnit. Opatření na úrovni Unie 
budou představovat důležitou součást 
opatření, která budou k dosažení tohoto 
cíle potřeba.

(12) Unie by měla usilovat o dosažení 
rovnováhy mezi antropogenními emisemi 
skleníkových plynů a jejich pohlcováním 
pomocí přírodních a technologických 
řešení v rámci celého hospodářství Unie a 
na úrovni členských států nejpozději do 
roku 2050. Na dosažení cíle klimatické 
neutrality na úrovni Unie do roku 2050 by 
se měly podílet všechny členské státy, a to 
včetně úrovní regionální a místní politiky, 
a měly by společně s Evropským 
parlamentem, Radou a Komisí přijmout 
nezbytná opatření, která umožní tento cíl 
splnit. Opatření na úrovni Unie budou 
představovat důležitou součást opatření, 
která budou k dosažení tohoto cíle rovněž 
na úrovni členských států potřeba. Po roce 
2050 by Unie a všechny členské státy měly 
nadále snižovat emise, a zajistit tak, aby 
pohlcování skleníkových plynů předčilo 
emise.

Or. en

Pozměňovací návrh 191
Ondřej Knotek

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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(12) Unie by měla usilovat o dosažení 
rovnováhy mezi antropogenními emisemi 
skleníkových plynů a jejich pohlcováním 
pomocí přírodních a technologických 
řešení v rámci celého hospodářství Unie do 
roku 2050. Na dosažení cíle klimatické 
neutrality na úrovni Unie do roku 2050 by 
se měly podílet všechny členské státy 
společně, přičemž členské státy, Evropský 
parlament, Rada a Komise by měly 
přijmout nezbytná opatření, která umožní 
tento cíl splnit. Opatření na úrovni Unie 
budou představovat důležitou součást 
opatření, která budou k dosažení tohoto 
cíle potřeba.

(12) Unie by měla usilovat o dosažení 
rovnováhy mezi antropogenními emisemi 
skleníkových plynů a jejich pohlcováním 
pomocí přírodních a technologických 
řešení v rámci celého hospodářství Unie do 
roku 2050. Na dosažení cíle klimatické 
neutrality na úrovni Unie do roku 2050 by 
se měly podílet všechny členské státy 
společně. Evropský parlament, Rada a 
Komise společně s členskými státy by 
měly přijmout nezbytná opatření, která 
umožní tento cíl splnit, a to s přihlédnutím 
k odlišnému výchozímu postavení každého 
členského státu při transformaci 
energetiky, jakož i k jejich schopnosti 
financovat nezbytné investice potřebné 
pro transformaci na klimatickou 
neutralitu. Opatření na úrovni Unie budou 
představovat důležitou součást opatření, 
která budou k dosažení tohoto cíle potřeba.

Or. en

Pozměňovací návrh 192
Michael Bloss

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Unie by měla usilovat o dosažení 
rovnováhy mezi antropogenními emisemi 
skleníkových plynů a jejich pohlcováním 
pomocí přírodních a technologických 
řešení v rámci celého hospodářství Unie do 
roku 2050. Na dosažení cíle klimatické 
neutrality na úrovni Unie do roku 2050 by 
se měly podílet všechny členské státy 
společně, přičemž členské státy, Evropský 
parlament, Rada a Komise by měly 
přijmout nezbytná opatření, která umožní 
tento cíl splnit. Opatření na úrovni Unie 
budou představovat důležitou součást 
opatření, která budou k dosažení tohoto 
cíle potřeba.

(12) Aby Unie splnila svůj závazek 
dosáhnout dlouhodobého teplotního cíle 
Pařížské dohody na základě 
rovnosti, měla by usilovat o dosažení 
rovnováhy mezi antropogenními emisemi 
skleníkových plynů a jejich pohlcováním 
pomocí přírodních úložišť v rámci celého 
hospodářství Unie co nejdříve, nejpozději 
však do roku 2040, a následně dosáhnout 
negativních emisí. Na dosažení cíle čistých 
nulových emisí skleníkových plynů na 
úrovni Unie do roku 2050 by se měly 
podílet všechny členské státy společně, 
přičemž členské státy, Evropský parlament, 
Rada a Komise by měly přijmout nezbytná 
opatření, která umožní tento cíl splnit. 
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Opatření na úrovni Unie budou 
představovat důležitou součást opatření, 
která budou k dosažení tohoto cíle potřeba.

Or. en

Pozměňovací návrh 193
Silvia Modig, Malin Björk, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Nikolaj Villumsen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Unie by měla usilovat o dosažení 
rovnováhy mezi antropogenními emisemi 
skleníkových plynů a jejich pohlcováním 
pomocí přírodních a technologických 
řešení v rámci celého hospodářství Unie do 
roku 2050. Na dosažení cíle klimatické 
neutrality na úrovni Unie do roku 2050 by 
se měly podílet všechny členské státy 
společně, přičemž členské státy, Evropský 
parlament, Rada a Komise by měly 
přijmout nezbytná opatření, která umožní 
tento cíl splnit. Opatření na úrovni Unie 
budou představovat důležitou součást 
opatření, která budou k dosažení tohoto 
cíle potřeba.

(12) Unie by měla usilovat o dosažení 
rovnováhy mezi antropogenními emisemi 
skleníkových plynů a jejich pohlcováním 
pomocí přírodních a technologických 
řešení v rámci celého hospodářství Unie a 
na úrovni členských států do roku 2040. 
Na dosažení cíle klimatické neutrality na 
úrovni Unie do roku 2040 by se měly 
podílet všechny členské státy, jež by měly 
společně s Evropským parlamentem, 
Radou a Komisí přijmout nezbytná 
opatření, která umožní tento cíl splnit. 
Opatření na úrovni Unie budou 
představovat důležitou součást opatření, 
která budou k dosažení tohoto cíle rovněž 
na úrovni členských států potřeba. Po roce 
2040 by Unie a všechny členské státy měly 
emise nadále snižovat s cílem zajistit, aby 
pohlcování skleníkových plynů 
překračovalo emise.

Or. en

Pozměňovací návrh 194
Andrey Slabakov, Andrey Novakov

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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(12) Unie by měla usilovat o dosažení 
rovnováhy mezi antropogenními emisemi 
skleníkových plynů a jejich pohlcováním 
pomocí přírodních a technologických 
řešení v rámci celého hospodářství Unie do 
roku 2050. Na dosažení cíle klimatické 
neutrality na úrovni Unie do roku 2050 by 
se měly podílet všechny členské státy 
společně, přičemž členské státy, Evropský 
parlament, Rada a Komise by měly 
přijmout nezbytná opatření, která umožní 
tento cíl splnit. Opatření na úrovni Unie 
budou představovat důležitou součást 
opatření, která budou k dosažení tohoto 
cíle potřeba.

(12) Unie by měla usilovat o dosažení 
rovnováhy mezi antropogenními emisemi 
skleníkových plynů a jejich pohlcováním 
pomocí přírodních a technologických 
řešení v rámci celého hospodářství Unie do 
roku 2050. Na dosažení cíle klimatické 
neutrality na úrovni Unie do roku 2050 by 
se měly podílet všechny členské státy 
společně, přičemž členské státy, Evropský 
parlament, Rada a Komise by měly 
přijmout opatření, jakých budou schopny a 
která umožní tento cíl splnit. Opatření na 
úrovni Unie budou představovat důležitou 
součást opatření, která budou k dosažení 
tohoto cíle potřeba, přičemž budou plně 
uznávány jedinečné socioekonomické 
podmínky každého členského státu, jakož 
i zásady subsidiarity a proporcionality.

Or. en

Pozměňovací návrh 195
Hermann Tertsch

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Unie by měla usilovat o dosažení 
rovnováhy mezi antropogenními emisemi 
skleníkových plynů a jejich pohlcováním 
pomocí přírodních a technologických 
řešení v rámci celého hospodářství Unie do 
roku 2050. Na dosažení cíle klimatické 
neutrality na úrovni Unie do roku 2050 by 
se měly podílet všechny členské státy 
společně, přičemž členské státy, Evropský 
parlament, Rada a Komise by měly 
přijmout nezbytná opatření, která umožní 
tento cíl splnit. Opatření na úrovni Unie 
budou představovat důležitou součást 
opatření, která budou k dosažení tohoto 
cíle potřeba.

(12) Unie by měla usilovat o dosažení 
rovnováhy mezi antropogenními emisemi 
skleníkových plynů a jejich pohlcováním 
pomocí přírodních a technologických 
řešení v rámci celého hospodářství Unie do 
roku 2050. Zemědělství a lesnictví působí 
jako přírodní úložiště uhlíku, jejichž 
přínos k dosažení stanovených cílů je 
obzvláště důležitý. Na dosažení cíle 
klimatické neutrality na úrovni Unie do 
roku 2050 by se měly podílet všechny 
členské státy společně, přičemž členské 
státy, Evropský parlament, Rada a Komise 
by měly přijmout nezbytná opatření, která 
umožní tento cíl splnit. Opatření na úrovni 
Unie budou představovat důležitou součást 
opatření, která budou k dosažení tohoto 
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cíle potřeba.

Or. es

Pozměňovací návrh 196
Catherine Chabaud, Frédérique Ries, Véronique Trillet-Lenoir, Nils Torvalds, Martin 
Hojsík, Pascal Canfin, Fredrick Federley

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Unie by měla usilovat o dosažení 
rovnováhy mezi antropogenními emisemi 
skleníkových plynů a jejich pohlcováním 
pomocí přírodních a technologických 
řešení v rámci celého hospodářství Unie do 
roku 2050. Na dosažení cíle klimatické 
neutrality na úrovni Unie do roku 2050 by 
se měly podílet všechny členské státy 
společně, přičemž členské státy, Evropský 
parlament, Rada a Komise by měly 
přijmout nezbytná opatření, která umožní 
tento cíl splnit. Opatření na úrovni Unie 
budou představovat důležitou součást 
opatření, která budou k dosažení tohoto 
cíle potřeba.

(12) Unie a členské státy by měly 
usilovat o dosažení rovnováhy mezi 
antropogenními emisemi skleníkových 
plynů a jejich pohlcováním pomocí 
přírodních řešení, jako jsou uhlíková 
úložiště, včetně mořských ekosystémů, 
lesů, půd, zemědělských ekosystémů a 
mokřadů, a technologických řešení v rámci 
celého hospodářství Unie do roku 2050. Na 
dosažení cíle klimatické neutrality na 
úrovni Unie do roku 2050 by se měly 
podílet všechny členské státy společně, 
přičemž členské státy, Evropský parlament, 
Rada a Komise by měly přijmout nezbytná 
opatření, která umožní tento cíl splnit. 
Opatření na úrovni Unie budou 
představovat důležitou součást opatření, 
která budou k dosažení tohoto cíle potřeba.

Or. en

Pozměňovací návrh 197
Andreas Glück, Ulrike Müller, Ondřej Knotek, Nils Torvalds, Linea Søgaard-Lidell

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Unie by měla usilovat o dosažení 
rovnováhy mezi antropogenními emisemi 
skleníkových plynů a jejich pohlcováním 

(12) Unie by měla usilovat o dosažení 
rovnováhy mezi antropogenními emisemi 
skleníkových plynů a jejich pohlcováním 
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pomocí přírodních a technologických 
řešení v rámci celého hospodářství Unie do 
roku 2050. Na dosažení cíle klimatické 
neutrality na úrovni Unie do roku 2050 by 
se měly podílet všechny členské státy 
společně, přičemž členské státy, Evropský 
parlament, Rada a Komise by měly 
přijmout nezbytná opatření, která umožní 
tento cíl splnit. Opatření na úrovni Unie 
budou představovat důležitou součást 
opatření, která budou k dosažení tohoto 
cíle potřeba.

pomocí vědeckého a tržně organizovaného 
přístupu založeného na znalostech a 
inovacích, včetně otevřenosti vůči 
přírodním a technologickým řešením v 
rámci celého hospodářství Unie do roku 
2050. Na dosažení cíle klimatické 
neutrality na úrovni Unie do roku 2050 by 
se měly podílet všechny členské státy 
společně, přičemž členské státy, Evropský 
parlament, Rada a Komise by měly 
přijmout nezbytná opatření, která umožní 
tento cíl splnit. Opatření na úrovni Unie 
budou představovat důležitou součást 
opatření, která budou k dosažení tohoto 
cíle potřeba.

Or. en

Pozměňovací návrh 198
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Roberta Metsola, Pernille Weiss, Franc Bogovič, 
Alexander Bernhuber, Christophe Hansen, Hildegard Bentele, Agnès Evren, Christian 
Doleschal, Stanislav Polčák, Michal Wiezik, Dolors Montserrat, Esther de Lange, Peter 
Liese

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Unie by měla usilovat o dosažení 
rovnováhy mezi antropogenními emisemi 
skleníkových plynů a jejich pohlcováním 
pomocí přírodních a technologických 
řešení v rámci celého hospodářství Unie do 
roku 2050. Na dosažení cíle klimatické 
neutrality na úrovni Unie do roku 2050 by 
se měly podílet všechny členské státy 
společně, přičemž členské státy, Evropský 
parlament, Rada a Komise by měly 
přijmout nezbytná opatření, která umožní 
tento cíl splnit. Opatření na úrovni Unie 
budou představovat důležitou součást 
opatření, která budou k dosažení tohoto 
cíle potřeba.

(12) Unie by měla usilovat o dosažení 
rovnováhy mezi antropogenními emisemi 
skleníkových plynů a jejich pohlcováním 
pomocí přírodních a technologických 
řešení v rámci celého hospodářství Unie do 
roku 2050. Na dosažení cíle klimatické 
neutrality na úrovni Unie do roku 2050 by 
se měly podílet všechny členské státy 
společně a každý členský stát by měl 
stanovit, že klimatické neutrality dosáhne 
individuálně s podporou Unie. Členské 
státy, Evropský parlament, Rada a Komise 
by měly přijmout nezbytná opatření, která 
umožní tento cíl splnit. Opatření na úrovni 
Unie budou představovat důležitou součást 
opatření, která budou k dosažení tohoto 
cíle potřeba.
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Or. en

Pozměňovací návrh 199
Petros Kokkalis

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Unie by měla usilovat o dosažení 
rovnováhy mezi antropogenními emisemi 
skleníkových plynů a jejich pohlcováním 
pomocí přírodních a technologických 
řešení v rámci celého hospodářství Unie do 
roku 2050. Na dosažení cíle klimatické 
neutrality na úrovni Unie do roku 2050 by 
se měly podílet všechny členské státy 
společně, přičemž členské státy, Evropský 
parlament, Rada a Komise by měly 
přijmout nezbytná opatření, která umožní 
tento cíl splnit. Opatření na úrovni Unie 
budou představovat důležitou součást 
opatření, která budou k dosažení tohoto 
cíle potřeba.

(12) Unie by měla usilovat o dosažení 
rovnováhy mezi antropogenními emisemi 
skleníkových plynů a jejich pohlcováním 
pomocí přírodních a technologických 
řešení v rámci celého hospodářství Unie do 
roku 2050. Na dosažení cíle klimatické 
neutrality na úrovni Unie do roku 2050 by 
se měly podílet všechny členské státy 
společně, přičemž členské státy, Evropský 
parlament, Rada a Komise by měly 
přijmout nezbytná opatření, která umožní 
tento cíl splnit při zohlednění mimo jiné 
sociálního dopadu transformace. Opatření 
na úrovni Unie budou představovat 
důležitou součást opatření, která budou k 
dosažení tohoto cíle potřeba.

Or. en

Pozměňovací návrh 200
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Laura 
Huhtasaari

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Unie by měla usilovat o dosažení 
rovnováhy mezi antropogenními emisemi 
skleníkových plynů a jejich pohlcováním 
pomocí přírodních a technologických 
řešení v rámci celého hospodářství Unie do 
roku 2050. Na dosažení cíle klimatické 
neutrality na úrovni Unie do roku 2050 by 

(12) Unie by podle představ Komise 
měla usilovat o dosažení rovnováhy mezi 
antropogenními emisemi skleníkových 
plynů a jejich pohlcováním pomocí 
přírodních a technologických řešení v 
rámci celého hospodářství Unie. K tomu by 
v Unii mohlo reálně dojít nejdříve po roce 
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se měly podílet všechny členské státy 
společně, přičemž členské státy, Evropský 
parlament, Rada a Komise by měly 
přijmout nezbytná opatření, která umožní 
tento cíl splnit. Opatření na úrovni Unie 
budou představovat důležitou součást 
opatření, která budou k dosažení tohoto 
cíle potřeba.

2050, pokud vůbec. Zejména tzv. 
technická řešení, tj. zachycování a 
ukládání CO2, jsou v nejlepším případě v 
pilotní fázi; samotný proces je nadměrně 
energeticky náročný, a proto produkuje 
právě skleníkové plyny, kterým je třeba se 
vyhnout, a je proto vysoce nehospodárný.

Or. en

Pozměňovací návrh 201
Mick Wallace, Clare Daly

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Unie by měla usilovat o dosažení 
rovnováhy mezi antropogenními emisemi 
skleníkových plynů a jejich pohlcováním 
pomocí přírodních a technologických 
řešení v rámci celého hospodářství Unie 
do roku 2050. Na dosažení cíle klimatické 
neutrality na úrovni Unie do roku 2050 by 
se měly podílet všechny členské státy 
společně, přičemž členské státy, Evropský 
parlament, Rada a Komise by měly 
přijmout nezbytná opatření, která umožní 
tento cíl splnit. Opatření na úrovni Unie 
budou představovat důležitou součást 
opatření, která budou k dosažení tohoto 
cíle potřeba.

(12) Unie by měla usilovat o dosažení 
čistých nulových antropogenních emisí 
skleníkových plynů a zvýšení jejich 
pohlcování pomocí přírodních úložišť v 
rámci Unie do roku 2040. Na dosažení cílů 
v oblasti dekarbonizace do roku 2040 by 
se měly podílet všechny členské státy 
společně, přičemž členské státy, Evropský 
parlament, Rada a Komise by měly 
přijmout nezbytná opatření, která umožní 
tyto cíle splnit. Opatření na úrovni Unie 
budou představovat důležitou součást 
opatření, která budou k dosažení těchto 
cílů potřeba.

Or. en

Pozměňovací návrh 202
Michal Wiezik

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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(12) Unie by měla usilovat o dosažení 
rovnováhy mezi antropogenními emisemi 
skleníkových plynů a jejich pohlcováním 
pomocí přírodních a technologických 
řešení v rámci celého hospodářství Unie do 
roku 2050. Na dosažení cíle klimatické 
neutrality na úrovni Unie do roku 2050 by 
se měly podílet všechny členské státy 
společně, přičemž členské státy, Evropský 
parlament, Rada a Komise by měly 
přijmout nezbytná opatření, která umožní 
tento cíl splnit. Opatření na úrovni Unie 
budou představovat důležitou součást 
opatření, která budou k dosažení tohoto 
cíle potřeba.

(12) Unie by měla usilovat o dosažení 
rovnováhy mezi antropogenními emisemi 
skleníkových plynů a jejich pohlcováním v 
rámci celého hospodářství Unie do roku 
2050. Na dosažení cíle klimatické 
neutrality na úrovni Unie do roku 2050 by 
se měly podílet všechny členské státy 
společně, přičemž členské státy, Evropský 
parlament, Rada a Komise by měly 
přijmout nezbytná opatření, která umožní 
tento cíl splnit. Opatření na úrovni Unie 
budou představovat důležitou součást 
opatření, která budou k dosažení tohoto 
cíle potřeba.

Or. en

Pozměňovací návrh 203
Mick Wallace, Clare Daly

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) Vzhledem k naprosté nezbytnosti 
vydat se cestou dekarbonizace, která je v 
souladu s uznávanými a nejaktuálnějšími 
vědeckými poznatky o změně klimatu, by 
měla být zřízena nezávislá vědecká komise 
pro hodnocení změny klimatu. Tato 
komise by se měla skládat z vědců s 
odbornými znalostmi v oblasti změny 
klimatu a měla by být zcela nezávislá a 
autonomní, aby byla zajištěna co největší 
důvěryhodnost. Tato komise by měl 
zajistit, abychom se trvale řídili vědeckými 
poznatky. Měla by být pověřena 
sledováním snižování emisí skleníkových 
plynů v Unii a členských státech, 
posuzováním soudržnosti opatření a 
pokroku, vypracováváním výročních zpráv 
o pokroku a snižováním emisí, 
zohledňováním spravedlivého přístupu, 
posuzováním metodik pro začlenění emisí 
souvisejících s výrobou a posuzováním 
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přírodních zásob uhlíku a sestavováním 
uhlíkového rozpočtu Unie.

Or. en

Odůvodnění

Bod odůvodnění, který má být přiložen k novému článku o nezávislé vědecké hodnotící komisi.

Pozměňovací návrh 204
Nicolás González Casares, Cristina Maestre Martín De Almagro, Javi López

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) Přechod na klimaticky neutrální 
ekonomiku do roku 2050 by měl vést k 
odolnějšímu a konkurenceschopnějšímu 
hospodářství na úrovni Unie a členských 
států, které je technologicky vyspělé a 
vytváří hospodářský růst a nové obchodní 
a pracovní příležitosti. Měl by rovněž 
sloužit k dosažení soudržnější Unie a měl 
by pomoci občanům a územím nejvíce 
postiženým transformací energetiky k 
tomu, aby z něj měli prospěch. Za tímto 
účelem musí Unie poskytnout 
mechanismy a finanční prostředky, které 
budou schopny čelit této výzvě a budou 
schopny mobilizovat obrovské investice 
potřebné k financování této transformace, 
aby všechny členské státy dosáhly 
nejpozději do roku 2050 klimatické 
neutrality nákladově efektivním a sociálně 
spravedlivým způsobem.

Or. en

Pozměňovací návrh 205
Anna Zalewska

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) Všechny členské státy mají 
povinnost přispívat do roku 2050 ke 
kolektivní klimatické neutralitě EU. 
Vyspělejší členské státy dosáhnou cíle 
klimatické neutrality s menšími obtížemi, 
neboť již vyvinuly technologie pro 
snižování emisí a budou moci těžit z 
přesunu technologií do méně vyspělých 
členských států. V zájmu spravedlnosti a 
solidarity by při uplatňování podpůrných 
mechanismů a fondů Unie, jako je Fond 
pro spravedlivou transformaci stanovený 
nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(EU) .../ ..., měly být zohledněny rozdílné 
výchozí body členských států pro dosažení 
klimatické neutrality.

Or. en

Pozměňovací návrh 206
João Ferreira, Manuel Bompard

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) EU by měla zajistit, aby členské 
státy měly prostředky k investicím do 
ekologické transformace a v tomto smyslu 
by měla zrušit strop EU pro vnitrostátní 
výpůjčky ve výši 3 % HDP, který je 
stanoven v Paktu o stabilitě a růstu – a 
také nulový strukturální deficit zakotvený 
ve fiskálním paktu –, který vážně brání 
ekologické transformaci tím, že členským 
státům zakazuje zahájit masivní veřejné 
investice směřující k dosažení 
hospodářství s nulovými emisemi uhlíku. 
Z tohoto pravidla 3 % by měly být 
vyloučeny environmentální a sociální 
veřejné investice.

Or. en
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Pozměňovací návrh 207
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) Toto nařízení přispívá k ochraně 
nezadatelného práva občanů Unie na 
život a bezpečné životní prostředí, jak je 
uznáno v Evropské úmluvě o lidských 
právech a v Listině základních práv 
Evropské unie, a požaduje, aby příslušné 
orgány Unie a členské státy přijaly 
opatření nezbytná na úrovni Unie nebo na 
vnitrostátní úrovni k řešení skutečných a 
bezprostředních rizik globální klimatické 
nouze, a to jak pro životy lidí a jejich 
dobré životní podmínky, tak pro přírodu, 
na níž jsou lidé závislí.

Or. en

Pozměňovací návrh 208
Nils Torvalds, Jan Huitema, Asger Christensen, Linea Søgaard-Lidell, Sophia in 't Veld, 
Irena Joveva, Billy Kelleher, Fredrick Federley, Susana Solís Pérez, María Soraya 
Rodríguez Ramos, Karin Karlsbro

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) Emise a pohlcování skleníkových 
plynů v celé Unii upravené právem Unie 
by měly být vyváženy nejpozději do roku 
2050 a od tohoto data by mělo být 
pohlcování skleníkových plynů vyšší než 
emise, aby Unie a členské státy splnily cíl 
Pařížské dohody ve výši 1,5 °C nad úrovní 
před průmyslovou revolucí. Do tohoto 
data by se měla zvláštní pozornost zaměřit 
na posílení výzkumu, vývoj propadů a 
technologie zachycování uhlíku.
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Or. en

Pozměňovací návrh 209
Mairead McGuinness, Roberta Metsola, Pernille Weiss, Franc Bogovič, Norbert Lins, 
Christophe Hansen, Alexander Bernhuber, Hildegard Bentele, Agnès Evren, Christian 
Doleschal, Michal Wiezik, Stanislav Polčák, Esther de Lange, Dolors Montserrat, Adam 
Jarubas, Peter Liese

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) Komise zkoumá vývoj regulačního 
rámce pro certifikaci pohlcování uhlíku v 
souladu se svým akčním plánem pro 
oběhové hospodářství a strategií „od 
zemědělce ke spotřebiteli“. Obnova 
ekosystémů a rozvoj trhu s pohlcováním 
uhlíku pro pohlcování skleníkových plynů 
v půdě by pomohly obnovit, udržovat a 
řídit přírodní propady a podporovat 
biologickou rozmanitost.

Or. en

Pozměňovací návrh 210
Jessica Polfjärd, Alexander Bernhuber

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) Je důležité nezaujímat přístup 
založený na tom, že dosahování klimatické 
neutrality je úlohou lesů. Ačkoli by tento 
přístup mohl vyvážit emise, nevytvářel by 
pracovní místa, inovace ani hospodářský 
růst. Kromě toho přístup zaměřený na 
propady podpoří trvalé používání fosilních 
materiálů namísto využívání nahrazování 
materiálů a předcházení emisím fosilních 
paliv z biologických produktů a materiálů.
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Or. en

Pozměňovací návrh 211
Petar Vitanov

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) V zájmu zajištění solidarity a 
umožnění účinné transformace energetiky 
musí evropská politika v oblasti klimatu 
navrhnout jasnou cestu k dosažení 
klimatické neutrality do roku 2050. Unie 
by měla zůstat realistická, pokud jde o 
nákladovou účinnost a technické výzvy, a 
zajistit fyzickou i finanční dostupnost 
flexibilních zdrojů energie, kterými lze 
dosahovat rovnováhy v době špičky a v 
době minimální poptávky v energetických 
systémech, jako jsou vodíkové 
technologie.

Or. en

Pozměňovací návrh 212
Idoia Villanueva Ruiz

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) Evropská unie by měla poskytnout 
dostatečné finanční prostředky na 
dosažení cílů v oblasti snižování emisí a 
klimatické neutrality. Financování by 
mělo zohledňovat různé výchozí body 
členských států při přechodu ke 
klimatické neutralitě. Politiky v oblasti 
životního prostředí musí být doprovázeny 
nezbytnými prostředky k jejich provedení.

Or. en
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Pozměňovací návrh 213
Peter Liese

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) Všechny členské státy nesou 
odpovědnost za individuální dosažení 
klimatické neutrality nejpozději do roku 
2050, přičemž by měly být zváženy různé 
výchozí body každého členského státu pro 
dosažení klimatické neutrality.

Or. en

Pozměňovací návrh 214
Nicolás González Casares, César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Javi 
López

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12b) Transformace energetiky zlepšuje 
energetickou účinnost a snižuje 
energetickou závislost Unie a jejích 
členských států. Tato strukturální změna 
směrem k účinnějšímu hospodářství 
založenému na obnovitelných zdrojích 
energie ve všech odvětvích bude přínosná 
nejen pro obchodní rovnováhu, ale také 
posílí energetickou bezpečnost a boj proti 
energetické chudobě.

Or. en

Pozměňovací návrh 215
Anna Zalewska

Návrh nařízení
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Bod odůvodnění 12 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12b) Aby se členským státům s různými 
výchozími body umožnila spravedlivá 
transformace energetiky, měly by být 
příslušné mechanismy financování 
přiměřeně navýšeny, včetně 
Modernizačního fondu a fondu solidarity 
v rámci systému EU ETS a nových 
finančních částek Fondu pro spravedlivou 
transformaci.

Or. en

Pozměňovací návrh 216
Mairead McGuinness, Pernille Weiss, Franc Bogovič, Norbert Lins, Roberta Metsola, 
Alexander Bernhuber, Edina Tóth, Hildegard Bentele, Agnès Evren, Christian 
Doleschal, Stanislav Polčák, Dolors Montserrat, Esther de Lange, Adam Jarubas, Peter 
Liese

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12b) Komise by měla navrhnout definici 
přírodních a jiných propadů uhlíku, aby 
byla do tohoto nařízení vnesena jasnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 217
Nicolás González Casares, César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Javi 
López

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12c) S cílem podnítit zavádění 
pohlcování uhlíku v plném souladu s cíli v 
oblasti biologické rozmanitosti by Komise 
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měla do roku 2023 prověřit vytvoření 
regulačního rámce pro certifikaci 
pohlcování uhlíku založeného na 
spolehlivém a transparentním 
započítávání uhlíku s cílem monitorovat a 
ověřovat pravost postupů odstraňování 
uhlíku a upřesnit pravidla pro výpočet 
emisí v celé Unii a účetní pravidla pro 
převod CO2 přes hranice a mezi odvětvími.

Or. en

Pozměňovací návrh 218
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Laura 
Huhtasaari

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Unie by měla pokračovat ve své 
činnosti a mezinárodní vůdčí roli v oblasti 
klimatu i po roce 2050 s cílem chránit 
obyvatelstvo a planetu před hrozbou 
nebezpečné změny klimatu a nadále se 
snažit plnit teplotní cíle stanovené 
Pařížskou dohodou, a to na základě 
vědeckých doporučení IPCC.

(13) Vzhledem k tomu, že v důsledku 
probíhajících vědeckých diskusí a 
koronavirové krize je třeba přehodnotit 
cíle pro rok 2030 a cíl tzv. „klimatické 
neutrality“ do roku 2050, je třeba 
přehodnotit původní záměr Komise 
prosazovat stejnou politiku před rokem 
2050 i po něm, jakož i původní záměr 
přesvědčit v rámci této pochybné politiky 
všechny státy a vlády světa, aby 
postupovaly stejným způsobem. 
Nejdůležitější je vědecký základ pro 
budoucí rozhodnutí v oblasti politiky v 
oblasti životního prostředí, přičemž tzv. 
Mezivládní panel pro změnu klimatu 
(IPCC) může mít v nejlepším případě 
poradní úlohu při tvorbě politik, jak již 
naznačuje jeho název.

Or. en

Pozměňovací návrh 219
Catherine Chabaud, Frédérique Ries, Véronique Trillet-Lenoir, Martin Hojsík, Pascal 
Canfin
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Unie by měla pokračovat ve své 
činnosti a mezinárodní vůdčí roli v oblasti 
klimatu i po roce 2050 s cílem chránit 
obyvatelstvo a planetu před hrozbou 
nebezpečné změny klimatu a nadále 
sledovat teplotní cíle stanovené Pařížskou 
dohodou, a to na základě vědeckých 
doporučení IPCC.

(13) Unie by měla pokračovat ve své 
činnosti a mezinárodní vůdčí roli v oblasti 
klimatu i po roce 2050, zejména tím, že 
pomůže nejzranitelnějšímu obyvatelstvu 
prostřednictvím své vnější činnosti a 
rozvojové politiky, s cílem chránit 
obyvatelstvo a planetu před hrozbou 
nebezpečné změny klimatu a nadále 
sledovat teplotní cíle stanovené Pařížskou 
dohodou, a to na základě vědeckých 
doporučení IPCC a IPBES.

Or. en

Pozměňovací návrh 220
Agnès Evren, Mairead McGuinness

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Unie by měla pokračovat ve své 
činnosti a mezinárodní vůdčí roli v oblasti 
klimatu i po roce 2050 s cílem chránit 
obyvatelstvo a planetu před hrozbou 
nebezpečné změny klimatu a nadále 
sledovat teplotní cíle stanovené Pařížskou 
dohodou, a to na základě vědeckých 
doporučení IPCC.

(13) Unie by měla pokračovat ve své 
činnosti a mezinárodní vůdčí roli v oblasti 
klimatu i po roce 2050 s cílem chránit 
obyvatelstvo, planetu a její biologickou 
rozmanitost před hrozbou nebezpečné 
změny klimatu a nadále sledovat teplotní 
cíle stanovené Pařížskou dohodou, a to na 
základě vědeckých doporučení IPCC a 
IPBES.

Or. fr

Pozměňovací návrh 221
Mick Wallace, Clare Daly

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Unie by měla pokračovat ve své 
činnosti a mezinárodní vůdčí roli v oblasti 
klimatu i po roce 2050 s cílem chránit 
obyvatelstvo a planetu před hrozbou 
nebezpečné změny klimatu a nadále 
sledovat teplotní cíle stanovené Pařížskou 
dohodou, a to na základě vědeckých 
doporučení IPCC.

(13) Unie by měla pokračovat ve své 
činnosti a mezinárodní vůdčí roli v oblasti 
klimatu i po roce 2040 s cílem chránit 
obyvatelstvo a planetu před nebezpečnou 
změnou klimatu a jednat způsobem, který 
je spravedlivý vůči globálnímu Jihu, a 
nadále sledovat teplotní cíle stanovené 
Pařížskou dohodou, a to na základě 
vědeckých doporučení IPCC.

Or. en

Odůvodnění

Změna klimatu není blížící se hrozbou, je zde a nyní.

Pozměňovací návrh 222
Mairead McGuinness, Franc Bogovič, Norbert Lins, Pernille Weiss, Roberta Metsola, 
Hildegard Bentele, Jessica Polfjärd, Christian Doleschal, Dolors Montserrat, Esther de 
Lange

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Unie by měla pokračovat ve své 
činnosti a mezinárodní vůdčí roli v oblasti 
klimatu i po roce 2050 s cílem chránit 
obyvatelstvo a planetu před hrozbou 
nebezpečné změny klimatu a nadále 
sledovat teplotní cíle stanovené Pařížskou 
dohodou, a to na základě vědeckých 
doporučení IPCC.

(13) Unie by měla pokračovat ve své 
činnosti a mezinárodní vůdčí roli v oblasti 
klimatu i po roce 2050 s cílem poskytnout 
ochranu před hrozbou nebezpečné změny 
klimatu a nadále sledovat teplotní cíle 
stanovené Pařížskou dohodou, a to na 
základě vědeckých doporučení IPCC a 
poradních orgánů členských států v 
oblasti klimatu.

Or. en

Pozměňovací návrh 223
Tiemo Wölken, Delara Burkhardt

Návrh nařízení
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Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Unie by měla pokračovat ve své 
činnosti a mezinárodní vůdčí roli v oblasti 
klimatu i po roce 2050 s cílem chránit 
obyvatelstvo a planetu před hrozbou 
nebezpečné změny klimatu a nadále 
sledovat teplotní cíle stanovené Pařížskou 
dohodou, a to na základě vědeckých 
doporučení IPCC.

(13) Unie by měla pokračovat ve své 
činnosti a mezinárodní vůdčí roli v oblasti 
klimatu i po roce 2050 a měla by je dále 
posilovat s cílem chránit obyvatelstvo, 
hospodářství a planetu před hrozbou 
nebezpečné změny klimatu a nadále 
sledovat teplotní cíle stanovené Pařížskou 
dohodou, a to na základě vědeckých 
doporučení IPCC.

Or. en

Pozměňovací návrh 224
Anna Zalewska

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Unie by měla pokračovat ve své 
činnosti a mezinárodní vůdčí roli v oblasti 
klimatu i po roce 2050 s cílem chránit 
obyvatelstvo a planetu před hrozbou 
nebezpečné změny klimatu a nadále 
sledovat teplotní cíle stanovené Pařížskou 
dohodou, a to na základě vědeckých 
doporučení IPCC.

(13) Unie by měla pokračovat ve své 
činnosti a mezinárodní vůdčí roli v oblasti 
klimatu i po roce 2050 s cílem chránit 
obyvatelstvo a planetu před hrozbou 
nebezpečné změny klimatu a nadále 
sledovat teplotní cíl stanovený Pařížskou 
dohodou, a to na základě vědeckých 
doporučení IPCC.

Or. en

Pozměňovací návrh 225
Michal Wiezik

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Unie by měla pokračovat ve své 
činnosti a mezinárodní vůdčí roli v oblasti 

(13) Unie by měla pokračovat ve své 
činnosti a v případě potřeby změnit svá 
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klimatu i po roce 2050 s cílem chránit 
obyvatelstvo a planetu před hrozbou 
nebezpečné změny klimatu a nadále 
sledovat teplotní cíle stanovené Pařížskou 
dohodou, a to na základě vědeckých 
doporučení IPCC.

opatření v oblasti klimatu s cílem chránit 
obyvatelstvo, živé systémy a planetu před 
hrozbou nebezpečné změny klimatu a 
nadále sledovat teplotní cíle stanovené 
Pařížskou dohodou, a to na základě 
vědeckých doporučení.

Or. en

Odůvodnění

Tento předpis nehovoří o situaci po roce 2050. Některé stávající politiky EU brání 
příslušnému úsilí do roku 2050 a měli bychom se jimi zabývat. Nejlepšími dostupnými a 
nejnovějšími vědeckými důkazy ve smyslu čl. 3 odst. 3 nejsou pouze ty od IPCC.

Pozměňovací návrh 226
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Franc Bogovič, Roberta Metsola, Pernille Weiss, 
Hildegard Bentele, Jessica Polfjärd, Christian Doleschal, Stanislav Polčák, Esther de 
Lange, Dolors Montserrat

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13a) Vnitrostátní poradní orgány v 
oblasti klimatu hrají důležitou úlohu při 
informování veřejnosti a přispívání k 
politické diskusi o změně klimatu v těch 
členských státech, v nichž existují, a mělo 
by být podporováno zřízení těchto orgánů 
na úrovni členských států. Spolupráce 
těchto orgánů s Komisí a dalšími 
poradními orgány v oblasti klimatu v 
zemích EHP je důležitá. Evropské poradní 
orgány pro životní prostředí a udržitelný 
rozvoj (EEAC) jsou sítí vnitrostátních a 
regionálních poradních orgánů, která 
sdružuje odborníky, podporuje výměnu 
informací a poskytuje nezávislé 
poradenství.

Or. en

Pozměňovací návrh 227
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Idoia Villanueva Ruiz, Silvia Modig, Petros Kokkalis, Manuel Bompard, Malin Björk

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13a) Evropská unie by měla definovat a 
právně uznat status klimatického 
uprchlíka jako vysídlené osoby, která je 
nucena se přesouvat v přímém či 
nepřímém důsledku změny klimatu, jako 
jsou sucha, extrémní teploty, změny ve 
složení vody, nárůst hladiny moří, 
desertifikace a záplavy. Jak uvedlo Valné 
shromáždění OSN v roce 2018 v 
globálním paktu o uprchlících, klima, 
zhoršování životního prostředí a přírodní 
katastrofy jsou čím dál více provázány s 
hnacími silami pohybu uprchlíků, protože 
způsobují ztrátu obživy a nedostatečné 
zabezpečení potravin.

Or. en

Pozměňovací návrh 228
Anna Zalewska

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13a) Unie by měla dále podporovat 
rozvoj čisté energie prostřednictvím 
stávajících i nových opatření, která 
přispějí k dosažení klimatické neutrality.

Or. en

Pozměňovací návrh 229
Anna Zalewska

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13 b (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13b) Unie by ve snaze o dosažení 
čistých nulových emisí skleníkových plynů 
měla i nadále uplatňovat technologicky 
neutrální přístup. Měla by zůstat 
realistická, pokud jde o technologickou 
vyspělost, technický potenciál rozvoje 
obnovitelných zdrojů energie ve 
stávajících i nových energetických 
společnostech, jakož i získání širokého 
přijetí ze strany veřejnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 230
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Franc Bogovič, Pernille Weiss, Roberta Metsola, 
Christophe Hansen, Jessica Polfjärd, Agnès Evren, Christian Doleschal, Stanislav 
Polčák, Dolors Montserrat

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13b) Komise by měla vypracovat 
strategii pro budoucí politiku Unie v 
oblasti klimatu na období po roce 2050, až 
bude dosaženo klimatické neutrality.

Or. en

Pozměňovací návrh 231
Catherine Chabaud, Véronique Trillet-Lenoir, Pascal Canfin

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Klíčovou součástí dlouhodobé 
globální reakce na změnu klimatu je 
adaptace. Členské státy a Unie by proto 
měly zvyšovat svou adaptační kapacitu, 

(14) Klíčovou součástí dlouhodobé 
globální reakce na změnu klimatu je 
adaptace. Členské státy a Unie by proto 
měly zvyšovat svou adaptační kapacitu, 
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posilovat svou odolnost a snižovat svou 
zranitelnost vůči změně klimatu, jak je 
stanoveno v článku 7 Pařížské dohody, a 
maximalizovat vedlejší přínosy jiných 
politik a právních předpisů v oblasti 
životního prostředí. Členské státy by měly 
přijmout komplexní vnitrostátní adaptační 
strategie a plány.

posilovat svou odolnost a snižovat svou 
zranitelnost vůči změně klimatu, jak je 
stanoveno v článku 7 Pařížské dohody, a 
maximalizovat vedlejší přínosy jiných 
politik a právních předpisů v oblasti 
životního prostředí. Členské státy by měly 
přijmout komplexní vnitrostátní adaptační 
strategie a plány. Při přijímání strategií a 
plánů pro přizpůsobení se změně klimatu 
by členské státy měly věnovat zvláštní 
pozornost nejzranitelnějším oblastem, 
jako jsou pobřežní oblasti, ostrovy a 
nejvzdálenější regiony, které jsou změnou 
klimatu obzvláště zasaženy v důsledku 
přírodních katastrof a extrémních poruch 
počasí, včetně cyklonů, bouří, sucha, 
eroze, vln tepla a požárů, jakož i rostoucí 
hladiny moří, zvyšování teploty moří, 
zaplavování pobřežních oblastí a 
zvyšování kyselosti oceánů. Adaptační 
strategie a plány by měly podporovat 
řešení založená na přírodě a náležitě 
zohledňovat územní specifika a místní 
znalosti, jakož i stanovit konkrétní 
opatření na ochranu mořských a 
pobřežních ekosystémů. Adaptační 
strategie by měly rovněž podporovat 
změnu modelu ve zranitelných oblastech, 
jako jsou ostrovy, a to na základě řešení 
šetrných k životnímu prostředí a přírodě. 
Měly by zvýšit soběstačnost s cílem zajistit 
lepší životní podmínky, včetně 
udržitelného a místního zemědělství, 
udržitelného hospodaření s vodou, 
obnovitelných zdrojů energie atd., v 
souladu s cíli udržitelného rozvoje, s cílem 
posílit jejich odolnost a ochranu jejich 
ekosystémů.

Or. en

Pozměňovací návrh 232
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Klíčovou součástí dlouhodobé 
globální reakce na změnu klimatu je 
adaptace. Členské státy a Unie by proto 
měly zvyšovat svou adaptační kapacitu, 
posilovat svou odolnost a snižovat svou 
zranitelnost vůči změně klimatu, jak je 
stanoveno v článku 7 Pařížské dohody, a 
maximalizovat vedlejší přínosy jiných 
politik a právních předpisů v oblasti 
životního prostředí. Členské státy by měly 
přijmout komplexní vnitrostátní adaptační 
strategie a plány.

(14) Klíčovou součástí dlouhodobé 
globální reakce na změnu klimatu je 
adaptace. Členské státy a Unie by proto 
měly zvyšovat svou adaptační kapacitu, 
posilovat svou odolnost a snižovat svou 
zranitelnost vůči změně klimatu, jak je 
stanoveno v článku 7 Pařížské dohody, a 
maximalizovat vedlejší přínosy jiných 
politik a právních předpisů v oblasti 
životního prostředí. Přitom je třeba 
odstranit destruktivní činnosti, které brání 
schopnosti ekosystémů přizpůsobit se 
změně klimatu, aby se zajistila odolnost 
biologické rozmanitosti a ekosystémových 
služeb, a to i prostřednictvím asimilace 
uhlíku. Měla by být upřednostněna 
zařízení na výrobu energie z 
obnovitelných zdrojů, která jsou s 
přírodou kompatibilní. Členské státy by 
měly přijmout komplexní vnitrostátní 
adaptační strategie a plány.

Or. en

Pozměňovací návrh 233
Agnès Evren, Mairead McGuinness

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Klíčovou součástí dlouhodobé 
globální reakce na změnu klimatu je 
adaptace. Členské státy a Unie by proto 
měly zvyšovat svou adaptační kapacitu, 
posilovat svou odolnost a snižovat svou 
zranitelnost vůči změně klimatu, jak je 
stanoveno v článku 7 Pařížské dohody, a 
maximalizovat vedlejší přínosy jiných 
politik a právních předpisů v oblasti 
životního prostředí. Členské státy by měly 
přijmout komplexní vnitrostátní adaptační 
strategie a plány.

(14) Klíčovou součástí dlouhodobé 
globální reakce na změnu klimatu je 
adaptace. Členské státy a Unie by proto 
měly zvyšovat svou adaptační kapacitu, 
posilovat svou odolnost a snižovat svou 
zranitelnost vůči změně klimatu, jak je 
stanoveno v článku 7 Pařížské dohody, a 
maximalizovat vedlejší přínosy jiných 
politik a právních předpisů v oblasti 
životního prostředí. Posílení, zachování a 
obnova biologické rozmanitosti jsou proto 
pro využití jejího plného potenciálu pro 
regulaci klimatu a adaptačního 
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potenciálu zásadní. Členské státy by měly 
přijmout komplexní vnitrostátní adaptační 
strategie a plány.

Or. fr

Pozměňovací návrh 234
César Luena, Javi López, Cristina Maestre Martín De Almagro

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Klíčovou součástí dlouhodobé 
globální reakce na změnu klimatu je 
adaptace. Členské státy a Unie by proto 
měly zvyšovat svou adaptační kapacitu, 
posilovat svou odolnost a snižovat svou 
zranitelnost vůči změně klimatu, jak je 
stanoveno v článku 7 Pařížské dohody, a 
maximalizovat vedlejší přínosy jiných 
politik a právních předpisů v oblasti 
životního prostředí. Členské státy by měly 
přijmout komplexní vnitrostátní adaptační 
strategie a plány.

(14) Klíčovou součástí dlouhodobé 
globální reakce na změnu klimatu je 
adaptace. Členské státy a Unie by proto 
měly zvyšovat svou adaptační kapacitu, 
posilovat svou odolnost a snižovat svou 
zranitelnost vůči změně klimatu, jak je 
stanoveno v článku 7 Pařížské dohody, a 
maximalizovat vedlejší přínosy jiných 
politik a právních předpisů v oblasti 
životního prostředí. V tomto ohledu by 
měly být odstraněny činnosti, které brání 
schopnosti ekosystému přizpůsobit se 
změně klimatu, aby se zajistila odolnost 
biologické rozmanitosti a ekosystémových 
služeb. Členské státy by měly přijmout 
komplexní vnitrostátní adaptační strategie 
a plány.

Or. en

Pozměňovací návrh 235
Mick Wallace, Clare Daly

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Klíčovou součástí dlouhodobé 
globální reakce na změnu klimatu je 
adaptace. Členské státy a Unie by proto 

(14) Klíčovou součástí dlouhodobé 
globální reakce na změnu klimatu je 
adaptace. Členské státy a Unie by proto 
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měly zvyšovat svou adaptační kapacitu, 
posilovat svou odolnost a snižovat svou 
zranitelnost vůči změně klimatu, jak je 
stanoveno v článku 7 Pařížské dohody, a 
maximalizovat vedlejší přínosy jiných 
politik a právních předpisů v oblasti 
životního prostředí. Členské státy by měly 
přijmout komplexní vnitrostátní adaptační 
strategie a plány.

měly zvyšovat svou adaptační kapacitu, 
posilovat svou odolnost a snižovat svou 
zranitelnost vůči změně klimatu, jak je 
stanoveno v článku 7 Pařížské dohody, a 
maximalizovat vedlejší přínosy jiných 
politik a právních předpisů v oblasti 
životního prostředí. Členské státy by měly 
přijmout komplexní vnitrostátní adaptační 
strategie a plány a začlenit je do svých 
vnitrostátních právních předpisů. Komise 
by měla pomoci při monitorování pokroku 
v oblasti přizpůsobení tím, že vytvoří 
ukazatele.

Or. en

Odůvodnění

Potřebujeme ukazatele pro přizpůsobení a je nutné, aby strategie pro přizpůsobení byly v 
členských státech závazné a aby bylo zajištěno řádné provádění.

Pozměňovací návrh 236
Linea Søgaard-Lidell, Nils Torvalds, Asger Christensen, Martin Hojsík

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Klíčovou součástí dlouhodobé 
globální reakce na změnu klimatu je 
adaptace. Členské státy a Unie by proto 
měly zvyšovat svou adaptační kapacitu, 
posilovat svou odolnost a snižovat svou 
zranitelnost vůči změně klimatu, jak je 
stanoveno v článku 7 Pařížské dohody, a 
maximalizovat vedlejší přínosy jiných 
politik a právních předpisů v oblasti 
životního prostředí. Členské státy by měly 
přijmout komplexní vnitrostátní adaptační 
strategie a plány.

(14) Klíčovou součástí dlouhodobé 
globální reakce na změnu klimatu je 
adaptace. Členské státy a Unie by proto 
měly zvyšovat svou adaptační kapacitu, 
posilovat svou odolnost a snižovat svou 
zranitelnost vůči změně klimatu, jak je 
stanoveno v článku 7 Pařížské dohody, a 
maximalizovat vedlejší přínosy jiných 
politik a právních předpisů v oblasti 
životního prostředí. Členské státy by měly 
přijmout komplexní vnitrostátní adaptační 
strategie a plány, které by měly usilovat o 
stanovení vnitrostátních cílů.

Or. en
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Pozměňovací návrh 237
Andrey Slabakov

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Klíčovou součástí dlouhodobé 
globální reakce na změnu klimatu je 
adaptace. Členské státy a Unie by proto 
měly zvyšovat svou adaptační kapacitu, 
posilovat svou odolnost a snižovat svou 
zranitelnost vůči změně klimatu, jak je 
stanoveno v článku 7 Pařížské dohody, a 
maximalizovat vedlejší přínosy jiných 
politik a právních předpisů v oblasti 
životního prostředí. Členské státy by měly 
přijmout komplexní vnitrostátní adaptační 
strategie a plány.

(14) Klíčovou součástí dlouhodobé 
globální reakce na změnu klimatu je 
adaptace. Členské státy a Unie by proto 
měly zvyšovat svou adaptační kapacitu, 
posilovat svou odolnost a snižovat svou 
zranitelnost vůči změně klimatu, jak je 
stanoveno v článku 7 Pařížské dohody, a 
maximalizovat vedlejší přínosy jiných 
politik a právních předpisů v oblasti 
životního prostředí. Členské státy by 
případně měly přijmout komplexní 
vnitrostátní adaptační strategie a plány.

Or. en

Pozměňovací návrh 238
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Laura 
Huhtasaari

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Klíčovou součástí dlouhodobé 
globální reakce na změnu klimatu je 
adaptace. Členské státy a Unie by proto 
měly zvyšovat svou adaptační kapacitu, 
posilovat svou odolnost a snižovat svou 
zranitelnost vůči změně klimatu, jak je 
stanoveno v článku 7 Pařížské dohody, a 
maximalizovat vedlejší přínosy jiných 
politik a právních předpisů v oblasti 
životního prostředí. Členské státy by měly 
přijmout komplexní vnitrostátní adaptační 
strategie a plány.

(14) Klíčovou součástí dlouhodobé 
globální reakce na změnu klimatu je 
adaptace. Členské státy a Unie by proto 
měly zvyšovat svou adaptační kapacitu, 
posilovat svou odolnost a snižovat svou 
zranitelnost vůči změně klimatu, jak je 
stanoveno v článku 7 Pařížské dohody, a 
maximalizovat vedlejší přínosy jiných 
politik a právních předpisů v oblasti 
životního prostředí. Členské státy by měly 
vypracovat komplexní vnitrostátní 
adaptační strategie a plány.

Or. en
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Pozměňovací návrh 239
Antoni Comín i Oliveres

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14a) Aby bylo dosaženo úspěšného 
přizpůsobení se změně klimatu, měla by 
Unie mimo jiné stanovit vlastní zdroje 
pocházející ze systému pro obchodování s 
emisemi (ETS), jakož i daň z lodních a 
leteckých paliv. Bez dostatečné 
dostupnosti ekonomických zdrojů pro 
uplatňování vnitrostátních plánů v oblasti 
energetiky a klimatu vyplývajících z 
tohoto nařízení na všech úrovních veřejné 
správy budou vnitrostátní plány dobré, ale 
jejich cílů nebude možné dosáhnout.

Or. en

Pozměňovací návrh 240
Petros Kokkalis

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14a) Nepříznivé dopady změny klimatu 
mohou potenciálně překročit adaptační 
kapacity členských států. Členské státy a 
Unie by proto měly spolupracovat na 
odvrácení, minimalizaci a řešení ztrát a 
škod, jak je stanoveno v článku 8 Pařížské 
dohody, a to i prostřednictvím 
Varšavského mezinárodního 
mechanismu.

Or. en



AM\1206394CS.docx 133/585 PE652.555v01-00

CS

Pozměňovací návrh 241
Antoni Comín i Oliveres

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14b) Unie by měla zavést uhlíkovou 
hraniční daň, aby byly cíle stanovené v 
tomto nařízení slučitelné s 
konkurenceschopností evropských 
společností, zejména malých a středních 
podniků. Daň z emisí uhlíku je 
nejúčinnějším nástrojem k zajištění toho, 
aby se soulad s cíli tohoto nařízení nedotkl 
konkurenceschopnosti evropských 
společností vůči společnostem ze třetích 
zemí.

Or. en

Pozměňovací návrh 242
Jytte Guteland

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Při přijímání příslušných opatření 
na dosažení cíle klimatické neutrality na 
úrovni Unie a na vnitrostátní úrovni by 
členské státy, Evropský parlament, Rada a 
Komise měly zohlednit přínos 
transformace na klimatickou neutralitu pro 
blahobyt občanů, prosperitu společnosti a 
konkurenceschopnost hospodářství; 
energetickou bezpečnost, potravinové 
zabezpečení a cenovou dostupnost energií 
a potravin; spravedlnost a solidaritu v 
rámci členských států a mezi nimi s 
ohledem na jejich ekonomickou 
způsobilost, vnitrostátní okolnosti a 
potřebu postupného hospodářského 
sbližování; potřebu zajistit, aby 
transformace byla spravedlivá a sociálně 

(15) Při přijímání příslušných opatření 
na dosažení cíle klimatické neutrality na 
úrovni Unie a na vnitrostátní úrovni by 
členské státy, Evropský parlament, Rada a 
Komise měly zohlednit přínos 
transformace na klimatickou neutralitu pro 
blahobyt občanů, prosperitu společnosti a 
konkurenceschopnost hospodářství; 
sociální, hospodářské a environmentální 
náklady nečinnosti nebo nedostatečné 
činnosti; skutečnost, že změna klimatu má 
nepřiměřený dopad na ženy, a potřebu 
posílit rovnost žen a mužů; energetickou 
bezpečnost, potravinové zabezpečení a 
cenovou dostupnost energií a potravin, 
přičemž je zejména třeba zohlednit 
potřebu bojovat proti energetické 
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vyvážená; nejlepší dostupné vědecké 
důkazy, zejména zjištění IPCC; potřebu 
začlenit rizika související se změnou 
klimatu do rozhodnutí týkajících se 
investic a plánování; nákladovou 
efektivnost a technologickou neutralitu při 
snižování emisí skleníkových plynů a 
jejich pohlcování a při posilování 
odolnosti; postupné zlepšování ekologické 
vyváženosti a zvyšování úrovně ambicí.

chudobě; spravedlnost a solidaritu v rámci 
členských států a mezi nimi s ohledem na 
jejich ekonomickou způsobilost, 
vnitrostátní okolnosti a potřebu postupného 
hospodářského sbližování; potřebu zajistit, 
aby transformace byla spravedlivá a 
sociálně vyvážená v souladu s pokyny 
Mezinárodní organizace práce z roku 
2015 pro spravedlivý přechod k 
ekonomikám a společnostem pro všechny, 
které jsou udržitelné z hlediska životního 
prostředí; nejlepší dostupné vědecké 
důkazy, zejména zjištění IPCC; potřebu 
začlenit rizika související se změnou 
klimatu do rozhodnutí týkajících se 
investic a plánování; nákladovou 
efektivnost a technologickou neutralitu při 
snižování emisí skleníkových plynů a 
jejich pohlcování a při posilování 
odolnosti; postupné zlepšování ekologické 
vyváženosti a zvyšování úrovně ambicí.

Or. en

Pozměňovací návrh 243
Anna Zalewska

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Při přijímání příslušných opatření 
na dosažení cíle klimatické neutrality na 
úrovni Unie a na vnitrostátní úrovni by 
členské státy, Evropský parlament, Rada a 
Komise měly zohlednit přínos 
transformace na klimatickou neutralitu pro 
blahobyt občanů, prosperitu společnosti a 
konkurenceschopnost hospodářství; 
energetickou bezpečnost, potravinové 
zabezpečení a cenovou dostupnost energií 
a potravin; spravedlnost a solidaritu v 
rámci členských států a mezi nimi s 
ohledem na jejich ekonomickou 
způsobilost, vnitrostátní okolnosti a 
potřebu postupného hospodářského 

(15) Při přijímání příslušných opatření 
na dosažení cíle klimatické neutrality na 
úrovni Unie a na vnitrostátní úrovni by 
členské státy, Evropský parlament, Rada a 
Komise měly zohlednit různé výchozí body 
členských států, různé vnitrostátní 
podmínky a dostupnou podporu, aby mezi 
členskými státy nebo regiony nedocházelo 
k dělení na vítěze a poražené, jakož i 
přínos transformace na klimatickou 
neutralitu pro blahobyt občanů, prosperitu 
společnosti a konkurenceschopnost 
hospodářství; energetickou bezpečnost, 
potravinové zabezpečení a cenovou 
dostupnost energií a potravin, přičemž 
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sbližování; potřebu zajistit, aby 
transformace byla spravedlivá a sociálně 
vyvážená; nejlepší dostupné vědecké 
důkazy, zejména zjištění IPCC; potřebu 
začlenit rizika související se změnou 
klimatu do rozhodnutí týkajících se 
investic a plánování; nákladovou 
efektivnost a technologickou neutralitu při 
snižování emisí skleníkových plynů a 
jejich pohlcování a při posilování 
odolnosti; postupné zlepšování ekologické 
vyváženosti a zvyšování úrovně ambicí.

bude plně zohledněna potřeba bojovat 
proti energetické chudobě; spravedlnost a 
solidaritu v rámci členských států a mezi 
nimi s ohledem na jejich ekonomickou 
způsobilost, vnitrostátní okolnosti a 
potřebu postupného hospodářského 
sbližování; potřebu zajistit, aby 
transformace byla spravedlivá a sociálně 
vyvážená v souladu s pokyny Mezinárodní 
organizace práce z roku 2015 pro 
spravedlivý přechod k ekonomikám a 
společnostem pro všechny, které jsou 
udržitelné z hlediska životního prostředí; 
nejlepší dostupné vědecké důkazy, zejména 
zjištění IPCC; potřebu začlenit rizika 
související se změnou klimatu do 
rozhodnutí týkajících se investic a 
plánování; nákladovou efektivnost a 
technologickou neutralitu při snižování 
emisí skleníkových plynů a jejich 
pohlcování a při posilování odolnosti; 
postupné zlepšování ekologické 
vyváženosti a zvyšování úrovně ambicí.

Or. en

Pozměňovací návrh 244
Hermann Tertsch

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Při přijímání příslušných opatření 
na dosažení cíle klimatické neutrality na 
úrovni Unie a na vnitrostátní úrovni by 
členské státy, Evropský parlament, Rada a 
Komise měly zohlednit přínos 
transformace na klimatickou neutralitu pro 
blahobyt občanů, prosperitu společnosti a 
konkurenceschopnost hospodářství; 
energetickou bezpečnost, potravinové 
zabezpečení a cenovou dostupnost energií 
a potravin; spravedlnost a solidaritu v 
rámci členských států a mezi nimi s 
ohledem na jejich ekonomickou 

(15) Při přijímání příslušných opatření 
na dosažení cíle klimatické neutrality na 
úrovni Unie a na vnitrostátní úrovni by 
členské státy, Evropský parlament, Rada a 
Komise měly zohlednit přínos 
transformace na klimatickou neutralitu pro 
blahobyt občanů, prosperitu společnosti a 
konkurenceschopnost hospodářství; 
energetickou bezpečnost, potravinové 
zabezpečení a cenovou dostupnost energií 
a potravin; spravedlnost a solidaritu v 
rámci členských států a mezi nimi s 
ohledem na jejich ekonomickou 
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způsobilost, vnitrostátní okolnosti a 
potřebu postupného hospodářského 
sbližování; potřebu zajistit, aby 
transformace byla spravedlivá a sociálně 
vyvážená; nejlepší dostupné vědecké 
důkazy, zejména zjištění IPCC; potřebu 
začlenit rizika související se změnou 
klimatu do rozhodnutí týkajících se 
investic a plánování; nákladovou 
efektivnost a technologickou neutralitu při 
snižování emisí skleníkových plynů a 
jejich pohlcování a při posilování 
odolnosti; postupné zlepšování ekologické 
vyváženosti a zvyšování úrovně ambicí.

způsobilost, vnitrostátní okolnosti a 
potřebu postupného hospodářského 
sbližování; potřebu zajistit, aby 
transformace byla spravedlivá a sociálně 
vyvážená; nejlepší dostupné vědecké 
důkazy, zejména zjištění IPCC; potřebu 
začlenit rizika související se změnou 
klimatu do rozhodnutí týkajících se 
investic a plánování; nákladovou 
efektivnost a technologickou neutralitu při 
snižování emisí skleníkových plynů a 
jejich pohlcování a při posilování 
odolnosti; postupné zlepšování ekologické 
vyváženosti a zvyšování úrovně ambicí. 
Do roku 2030 i dále zajistí opatření na 
evropské úrovni, jako je systém 
obchodování s povolenkami na emise 
skleníkových plynů, nákladově efektivní a 
účinný celkový pokrok v celé Unii a 
flexibilitu nezbytnou ke spojení výsledků 
cílů v oblasti klimatu a hospodářské 
udržitelnosti.

Or. es

Pozměňovací návrh 245
Mick Wallace, Clare Daly

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Při přijímání příslušných opatření 
na dosažení cíle klimatické neutrality na 
úrovni Unie a na vnitrostátní úrovni by 
členské státy, Evropský parlament, Rada a 
Komise měly zohlednit přínos 
transformace na klimatickou neutralitu 
pro blahobyt občanů, prosperitu 
společnosti a konkurenceschopnost 
hospodářství; energetickou bezpečnost, 
potravinové zabezpečení a cenovou 
dostupnost energií a potravin; 
spravedlnost a solidaritu v rámci 
členských států a mezi nimi s ohledem na 
jejich ekonomickou způsobilost, 

(15) Při přijímání příslušných opatření 
na dosažení cílů tohoto nařízení na úrovni 
Unie a na vnitrostátní úrovni by členské 
státy, Evropský parlament, Rada a Komise 
měly zohlednit přínos pro cíle tohoto 
nařízení, pro blahobyt lidí a pro prosperitu 
společnosti; potřebu zajistit, aby 
transformace byla spravedlivá a sociálně 
vyvážená; nejlepší dostupné vědecké 
důkazy, zejména zjištění IPCC; lidské, 
environmentální, sociální a ekonomické 
náklady nečinnosti; zásady rovnosti 
Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu 
(UNFCCC); postupné zlepšování 
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vnitrostátní okolnosti a potřebu 
postupného hospodářského sbližování; 
potřebu zajistit, aby transformace byla 
spravedlivá a sociálně vyvážená; nejlepší 
dostupné vědecké důkazy, zejména zjištění 
IPCC; potřebu začlenit rizika související 
se změnou klimatu do rozhodnutí 
týkajících se investic a plánování; 
nákladovou efektivnost a technologickou 
neutralitu při snižování emisí 
skleníkových plynů a jejich pohlcování a 
při posilování odolnosti; postupné 
zlepšování ekologické vyváženosti a 
zvyšování úrovně ambicí.

ekologické vyváženosti a zvyšování úrovně 
ambicí.

Or. en

Odůvodnění

Osoby, které mají občanství, nejsou jedinými dotčenými osobami na území EU.

Pozměňovací návrh 246
Agnès Evren, Mairead McGuinness

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Při přijímání příslušných opatření 
na dosažení cíle klimatické neutrality na 
úrovni Unie a na vnitrostátní úrovni by 
členské státy, Evropský parlament, Rada a 
Komise měly zohlednit přínos 
transformace na klimatickou neutralitu pro 
blahobyt občanů, prosperitu společnosti a 
konkurenceschopnost hospodářství; 
energetickou bezpečnost, potravinové 
zabezpečení a cenovou dostupnost energií 
a potravin; spravedlnost a solidaritu v 
rámci členských států a mezi nimi s 
ohledem na jejich ekonomickou 
způsobilost, vnitrostátní okolnosti a 
potřebu postupného hospodářského 
sbližování; potřebu zajistit, aby 
transformace byla spravedlivá a sociálně 
vyvážená; nejlepší dostupné vědecké 

(15) Při přijímání příslušných opatření 
na dosažení cíle klimatické neutrality na 
úrovni Unie a na vnitrostátní úrovni by 
členské státy, Evropský parlament, Rada a 
Komise měly zohlednit přínos 
transformace na klimatickou neutralitu pro 
blahobyt občanů, prosperitu společnosti a 
konkurenceschopnost hospodářství; 
energetickou bezpečnost, potravinové 
zabezpečení a cenovou dostupnost energií 
a potravin; spravedlnost, solidaritu a 
spravedlivé podmínky hospodářské 
soutěže v rámci členských států a mezi 
nimi s ohledem na jejich ekonomickou 
způsobilost, vnitrostátní okolnosti a 
potřebu postupného hospodářského 
sbližování; potřebu zajistit, aby 
transformace byla spravedlivá a sociálně 
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důkazy, zejména zjištění IPCC; potřebu 
začlenit rizika související se změnou 
klimatu do rozhodnutí týkajících se 
investic a plánování; nákladovou 
efektivnost a technologickou neutralitu při 
snižování emisí skleníkových plynů a 
jejich pohlcování a při posilování 
odolnosti; postupné zlepšování ekologické 
vyváženosti a zvyšování úrovně ambicí.

vyvážená; nejlepší dostupné vědecké 
důkazy, zejména zjištění IPCC; potřebu 
začlenit rizika související se změnou 
klimatu do rozhodnutí týkajících se 
investic a plánování; nákladovou 
efektivnost a technologickou neutralitu při 
snižování emisí skleníkových plynů a 
jejich pohlcování a při posilování 
odolnosti; postupné zlepšování ekologické 
vyváženosti a zvyšování úrovně ambicí; 
schopnost jednotlivých hospodářských 
subjektů investovat ekonomicky a sociálně 
životaschopným způsobem do 
transformace; potenciální riziko úniku 
uhlíku a jeho prevenci v souvislosti s 
dovozem.

Or. fr

Pozměňovací návrh 247
Linea Søgaard-Lidell, Nils Torvalds, Jan Huitema, Asger Christensen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Při přijímání příslušných opatření 
na dosažení cíle klimatické neutrality na 
úrovni Unie a na vnitrostátní úrovni by 
členské státy, Evropský parlament, Rada a 
Komise měly zohlednit přínos 
transformace na klimatickou neutralitu pro 
blahobyt občanů, prosperitu společnosti a 
konkurenceschopnost hospodářství; 
energetickou bezpečnost, potravinové 
zabezpečení a cenovou dostupnost energií 
a potravin; spravedlnost a solidaritu v 
rámci členských států a mezi nimi s 
ohledem na jejich ekonomickou 
způsobilost, vnitrostátní okolnosti a 
potřebu postupného hospodářského 
sbližování; potřebu zajistit, aby 
transformace byla spravedlivá a sociálně 
vyvážená; nejlepší dostupné vědecké 
důkazy, zejména zjištění IPCC; potřebu 
začlenit rizika související se změnou 

(15) Při přijímání příslušných opatření 
na dosažení cíle klimatické neutrality na 
úrovni Unie a na vnitrostátní úrovni by 
členské státy, Evropský parlament, Rada a 
Komise měly zohlednit přínos 
transformace na klimatickou neutralitu pro 
blahobyt občanů, prosperitu společnosti a 
konkurenceschopnost hospodářství; 
jakoukoli byrokracii nebo jiné legislativní 
překážky, které by mohly bránit 
hospodářským subjektům nebo odvětvím 
v plnění cílů v oblasti klimatu, 
energetickou bezpečnost, potravinové 
zabezpečení a cenovou dostupnost energií 
a potravin; spravedlnost a solidaritu v 
rámci členských států a mezi nimi s 
ohledem na jejich ekonomickou 
způsobilost, vnitrostátní okolnosti a 
potřebu postupného hospodářského 
sbližování; potřebu zajistit, aby 
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klimatu do rozhodnutí týkajících se 
investic a plánování; nákladovou 
efektivnost a technologickou neutralitu při 
snižování emisí skleníkových plynů a 
jejich pohlcování a při posilování 
odolnosti; postupné zlepšování ekologické 
vyváženosti a zvyšování úrovně ambicí.

transformace byla spravedlivá a sociálně 
vyvážená; nejlepší dostupné vědecké 
důkazy, zejména zjištění IPCC; potřebu 
začlenit rizika související se změnou 
klimatu do rozhodnutí týkajících se 
investic a plánování; nákladovou 
efektivnost a technologickou neutralitu při 
snižování emisí skleníkových plynů a 
jejich pohlcování a při posilování 
odolnosti; současný stav infrastruktury a 
případné potřeby aktualizace 
infrastruktury Unie a investic do ní; 
postupné zlepšování ekologické 
vyváženosti a zvyšování úrovně ambicí.

Or. en

Pozměňovací návrh 248
Esther de Lange

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Při přijímání příslušných opatření 
na dosažení cíle klimatické neutrality na 
úrovni Unie a na vnitrostátní úrovni by 
členské státy, Evropský parlament, Rada a 
Komise měly zohlednit přínos 
transformace na klimatickou neutralitu pro 
blahobyt občanů, prosperitu společnosti a 
konkurenceschopnost hospodářství; 
energetickou bezpečnost, potravinové 
zabezpečení a cenovou dostupnost energií 
a potravin; spravedlnost a solidaritu v 
rámci členských států a mezi nimi s 
ohledem na jejich ekonomickou 
způsobilost, vnitrostátní okolnosti a 
potřebu postupného hospodářského 
sbližování; potřebu zajistit, aby 
transformace byla spravedlivá a sociálně 
vyvážená; nejlepší dostupné vědecké 
důkazy, zejména zjištění IPCC; potřebu 
začlenit rizika související se změnou 
klimatu do rozhodnutí týkajících se 
investic a plánování; nákladovou 

(15) Při přijímání příslušných opatření 
na dosažení cíle klimatické neutrality na 
úrovni Unie a na vnitrostátní úrovni by 
členské státy, Evropský parlament, Rada a 
Komise měly zohlednit dopad 
transformace na klimatickou neutralitu na 
zdraví a hospodářský blahobyt občanů, 
prosperitu společnosti a 
konkurenceschopnost hospodářství, včetně 
spravedlivé hospodářské soutěže a 
rovných podmínek na celosvětové úrovni; 
energetickou bezpečnost, potravinové 
zabezpečení a cenovou dostupnost energií 
a potravin; spravedlnost a solidaritu v 
rámci členských států a mezi nimi s 
ohledem na jejich ekonomickou 
způsobilost, nákladovou účinnost a 
vnitrostátní okolnosti a potřebu postupného 
hospodářského sbližování; potřebu zajistit, 
aby transformace byla spravedlivá a 
sociálně vyvážená; nejlepší dostupné 
vědecké důkazy, zejména zjištění IPCC; 
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efektivnost a technologickou neutralitu při 
snižování emisí skleníkových plynů a 
jejich pohlcování a při posilování 
odolnosti; postupné zlepšování ekologické 
vyváženosti a zvyšování úrovně ambicí.

potřebu začlenit rizika související se 
změnou klimatu do rozhodnutí o 
investicích a plánování ze strany 
poradních orgánů členských států v 
oblasti klimatu a iniciativy společného 
plánování s názvem „Propojování znalostí 
z oblasti klimatu v zájmu Evropy“ (JPI 
Climate); nákladovou efektivnost a 
technologickou neutralitu při snižování 
emisí skleníkových plynů a jejich 
pohlcování a při posilování odolnosti; 
postupné zlepšování ekologické 
vyváženosti a zvyšování úrovně ambicí.

Or. en

Pozměňovací návrh 249
Michael Bloss

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Při přijímání příslušných opatření 
na dosažení cíle klimatické neutrality na 
úrovni Unie a na vnitrostátní úrovni by 
členské státy, Evropský parlament, Rada a 
Komise měly zohlednit přínos 
transformace na klimatickou neutralitu pro 
blahobyt občanů, prosperitu společnosti a 
konkurenceschopnost hospodářství; 
energetickou bezpečnost, potravinové 
zabezpečení a cenovou dostupnost energií 
a potravin; spravedlnost a solidaritu v 
rámci členských států a mezi nimi s 
ohledem na jejich ekonomickou 
způsobilost, vnitrostátní okolnosti a 
potřebu postupného hospodářského 
sbližování; potřebu zajistit, aby 
transformace byla spravedlivá a sociálně 
vyvážená; nejlepší dostupné vědecké 
důkazy, zejména zjištění IPCC; potřebu 
začlenit rizika související se změnou 
klimatu do rozhodnutí týkajících se 
investic a plánování; nákladovou 
efektivnost a technologickou neutralitu 

(15) Při přijímání příslušných opatření 
na dosažení cíle čistých nulových emisí 
skleníkových plynů na úrovni Unie a na 
vnitrostátní úrovni by členské státy, 
Evropský parlament, Rada a Komise měly 
zohlednit přínos transformace na 
klimatickou neutralitu pro blahobyt 
občanů, prosperitu společnosti a 
konkurenceschopnost hospodářství; 
environmentální, sociální a ekonomické 
náklady nečinnosti a opožděných opatření 
v oblasti klimatu; maximalizaci 
energetické účinnosti a účinnosti zdrojů, 
energetickou bezpečnost, potravinové 
zabezpečení a cenovou dostupnost energií 
a potravin, přičemž je zejména třeba 
zohlednit potřebu bojovat proti 
energetické chudobě; spravedlnost a 
solidaritu v rámci členských států a mezi 
nimi s ohledem na jejich ekonomickou 
způsobilost, vnitrostátní okolnosti a 
potřebu postupného hospodářského 
sbližování; potřebu zajistit, aby 



AM\1206394CS.docx 141/585 PE652.555v01-00

CS

při snižování emisí skleníkových plynů a 
jejich pohlcování a při posilování 
odolnosti; postupné zlepšování ekologické 
vyváženosti a zvyšování úrovně ambicí.

transformace byla spravedlivá a sociálně 
vyvážená; nejlepší dostupné vědecké 
důkazy, zejména zjištění IPCC; potřebu 
začlenit rizika související se změnou 
klimatu do rozhodnutí týkajících se 
investic a plánování; nákladovou 
efektivnost při snižování emisí 
skleníkových plynů a jejich pohlcování a 
při posilování odolnosti na základě 
rovnosti; postupné zlepšování ekologické 
vyváženosti a zvyšování úrovně ambicí.

Or. en

Pozměňovací návrh 250
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Franc Bogovič, Pernille Weiss, Roberta Metsola, 
Hildegard Bentele, Jessica Polfjärd, Christian Doleschal, Esther de Lange, Dolors 
Montserrat

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Při přijímání příslušných opatření 
na dosažení cíle klimatické neutrality na 
úrovni Unie a na vnitrostátní úrovni by 
členské státy, Evropský parlament, Rada a 
Komise měly zohlednit přínos 
transformace na klimatickou neutralitu pro 
blahobyt občanů, prosperitu společnosti a 
konkurenceschopnost hospodářství; 
energetickou bezpečnost, potravinové 
zabezpečení a cenovou dostupnost energií 
a potravin; spravedlnost a solidaritu v 
rámci členských států a mezi nimi s 
ohledem na jejich ekonomickou 
způsobilost, vnitrostátní okolnosti a 
potřebu postupného hospodářského 
sbližování; potřebu zajistit, aby 
transformace byla spravedlivá a sociálně 
vyvážená; nejlepší dostupné vědecké 
důkazy, zejména zjištění IPCC; potřebu 
začlenit rizika související se změnou 
klimatu do rozhodnutí týkajících se 
investic a plánování; nákladovou 
efektivnost a technologickou neutralitu při 

(15) Při přijímání příslušných opatření 
na dosažení cíle klimatické neutrality na 
úrovni Unie a na vnitrostátní úrovni by 
členské státy, Evropský parlament, Rada a 
Komise měly zohlednit přínos 
transformace na klimatickou neutralitu pro 
zdraví a hospodářský blahobyt občanů, 
prosperitu společnosti a 
konkurenceschopnost hospodářství; 
energetickou bezpečnost, potravinové 
zabezpečení a cenovou dostupnost energií 
a potravin; spravedlnost a solidaritu v 
rámci členských států a mezi nimi s 
ohledem na jejich ekonomickou 
způsobilost, nákladovou účinnost a 
vnitrostátní okolnosti a potřebu postupného 
hospodářského sbližování; potřebu zajistit, 
aby transformace byla spravedlivá a 
sociálně vyvážená; nejlepší dostupné 
vědecké důkazy, zejména zjištění IPCC, 
poradních orgánů členských států v 
oblasti klimatu a iniciativy společného 
plánování s názvem „Propojování znalostí 
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snižování emisí skleníkových plynů a 
jejich pohlcování a při posilování 
odolnosti; postupné zlepšování ekologické 
vyváženosti a zvyšování úrovně ambicí.

z oblasti klimatu v zájmu Evropy“ (JPI 
Climate); potřebu začlenit rizika 
související se změnou klimatu do 
rozhodnutí týkajících se investic a 
plánování; nákladovou efektivnost a 
technologickou neutralitu při snižování 
emisí skleníkových plynů a jejich 
pohlcování a při posilování odolnosti; 
postupné zlepšování ekologické 
vyváženosti a zvyšování úrovně ambicí.

Or. en

Pozměňovací návrh 251
Catherine Chabaud, Frédérique Ries, Véronique Trillet-Lenoir, Nils Torvalds, Martin 
Hojsík, Pascal Canfin

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Při přijímání příslušných opatření 
na dosažení cíle klimatické neutrality na 
úrovni Unie a na vnitrostátní úrovni by 
členské státy, Evropský parlament, Rada a 
Komise měly zohlednit přínos 
transformace na klimatickou neutralitu pro 
blahobyt občanů, prosperitu společnosti a 
konkurenceschopnost hospodářství; 
energetickou bezpečnost, potravinové 
zabezpečení a cenovou dostupnost energií 
a potravin; spravedlnost a solidaritu v 
rámci členských států a mezi nimi s 
ohledem na jejich ekonomickou 
způsobilost, vnitrostátní okolnosti a 
potřebu postupného hospodářského 
sbližování; potřebu zajistit, aby 
transformace byla spravedlivá a sociálně 
vyvážená; nejlepší dostupné vědecké 
důkazy, zejména zjištění IPCC; potřebu 
začlenit rizika související se změnou 
klimatu do rozhodnutí týkajících se 
investic a plánování; nákladovou 
efektivnost a technologickou neutralitu při 
snižování emisí skleníkových plynů a 
jejich pohlcování a při posilování 

(15) Při přijímání příslušných opatření 
na dosažení cíle klimatické neutrality na 
úrovni Unie a na vnitrostátní úrovni by 
členské státy, Evropský parlament, Rada a 
Komise měly zohlednit přínos 
transformace na klimatickou neutralitu pro 
blahobyt občanů, prosperitu společnosti a 
konkurenceschopnost hospodářství; 
energetickou bezpečnost, potravinové 
zabezpečení a cenovou dostupnost energií 
a potravin; spravedlnost a solidaritu v 
rámci členských států a mezi nimi s 
ohledem na jejich ekonomickou 
způsobilost, vnitrostátní okolnosti a 
potřebu postupného hospodářského 
sbližování; potřebu zajistit, aby 
transformace byla spravedlivá a sociálně 
vyvážená; nejlepší dostupné vědecké 
důkazy, zejména zjištění IPCC a IPBES; 
potřebu začlenit rizika související se 
změnou klimatu do rozhodnutí týkajících 
se investic a plánování; nákladovou 
efektivnost a technologickou neutralitu při 
snižování emisí skleníkových plynů a 
jejich pohlcování a při posilování 
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odolnosti; postupné zlepšování ekologické 
vyváženosti a zvyšování úrovně ambicí.

odolnosti; potřebu řídit, zachovávat a 
obnovovat mořské a suchozemské 
ekosystémy a biologickou rozmanitost; 
postupné zlepšování ekologické 
vyváženosti a zvyšování úrovně ambicí.

Or. en

Pozměňovací návrh 252
Michal Wiezik

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Při přijímání příslušných opatření 
na dosažení cíle klimatické neutrality na 
úrovni Unie a na vnitrostátní úrovni by 
členské státy, Evropský parlament, Rada a 
Komise měly zohlednit přínos 
transformace na klimatickou neutralitu pro 
blahobyt občanů, prosperitu společnosti a 
konkurenceschopnost hospodářství; 
energetickou bezpečnost, potravinové 
zabezpečení a cenovou dostupnost energií 
a potravin; spravedlnost a solidaritu v 
rámci členských států a mezi nimi s 
ohledem na jejich ekonomickou 
způsobilost, vnitrostátní okolnosti a 
potřebu postupného hospodářského 
sbližování; potřebu zajistit, aby 
transformace byla spravedlivá a sociálně 
vyvážená; nejlepší dostupné vědecké 
důkazy, zejména zjištění IPCC; potřebu 
začlenit rizika související se změnou 
klimatu do rozhodnutí týkajících se 
investic a plánování; nákladovou 
efektivnost a technologickou neutralitu při 
snižování emisí skleníkových plynů a 
jejich pohlcování a při posilování 
odolnosti; postupné zlepšování ekologické 
vyváženosti a zvyšování úrovně ambicí.

(15) Při přijímání příslušných opatření 
na dosažení cíle klimatické neutrality na 
úrovni Unie a na vnitrostátní úrovni by 
členské státy, Evropský parlament, Rada a 
Komise měly zohlednit přínos 
transformace na klimatickou neutralitu pro 
blahobyt občanů, prosperitu společnosti a 
konkurenceschopnost hospodářství; 
energetickou bezpečnost, potravinové 
zabezpečení a cenovou dostupnost energií 
a potravin; povinnosti a potřebné větší 
ambice odvětví využívání půdy, pokud jde 
o ukládání uhlíku; spravedlnost a 
solidaritu v rámci členských států a mezi 
nimi s ohledem na jejich ekonomickou 
způsobilost, vnitrostátní okolnosti a 
potřebu postupného hospodářského 
sbližování; potřebu zajistit, aby 
transformace byla spravedlivá a sociálně 
vyvážená; nejlepší dostupné vědecké 
důkazy, zejména zjištění IPCC; potřebu 
začlenit rizika související se změnou 
klimatu do rozhodnutí týkajících se 
investic a plánování; nákladovou 
efektivnost a technologickou neutralitu při 
snižování emisí skleníkových plynů a 
jejich pohlcování a při posilování 
odolnosti; postupné zlepšování ekologické 
vyváženosti a zvyšování úrovně ambicí.

Or. en
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Pozměňovací návrh 253
Petros Kokkalis, Silvia Modig

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Při přijímání příslušných opatření 
na dosažení cíle klimatické neutrality na 
úrovni Unie a na vnitrostátní úrovni by 
členské státy, Evropský parlament, Rada a 
Komise měly zohlednit přínos 
transformace na klimatickou neutralitu pro 
blahobyt občanů, prosperitu společnosti a 
konkurenceschopnost hospodářství; 
energetickou bezpečnost, potravinové 
zabezpečení a cenovou dostupnost energií 
a potravin; spravedlnost a solidaritu v 
rámci členských států a mezi nimi s 
ohledem na jejich ekonomickou 
způsobilost, vnitrostátní okolnosti a 
potřebu postupného hospodářského 
sbližování; potřebu zajistit, aby 
transformace byla spravedlivá a sociálně 
vyvážená; nejlepší dostupné vědecké 
důkazy, zejména zjištění IPCC; potřebu 
začlenit rizika související se změnou 
klimatu do rozhodnutí týkajících se 
investic a plánování; nákladovou 
efektivnost a technologickou neutralitu při 
snižování emisí skleníkových plynů a 
jejich pohlcování a při posilování 
odolnosti; postupné zlepšování ekologické 
vyváženosti a zvyšování úrovně ambicí.

(15) Při přijímání příslušných opatření 
na dosažení cíle klimatické neutrality na 
úrovni Unie a na vnitrostátní úrovni by 
členské státy, Evropský parlament, Rada a 
Komise měly zohlednit přínos 
transformace na klimatickou neutralitu pro 
blahobyt občanů, sociální spravedlnost, 
prosperitu společnosti a 
konkurenceschopnost hospodářství; 
energetickou bezpečnost, potravinové 
zabezpečení a cenovou dostupnost energií 
a potravin; spravedlnost a solidaritu v 
rámci členských států a mezi nimi s 
ohledem na jejich ekonomickou 
způsobilost, vnitrostátní okolnosti a 
potřebu postupného hospodářského 
sbližování; potřebu zajistit, aby 
transformace byla spravedlivá a sociálně 
vyvážená; nejlepší dostupné vědecké 
důkazy, zejména zjištění IPCC; potřebu 
začlenit rizika související se změnou 
klimatu a posouzení zranitelnosti vůči 
změně klimatu a přizpůsobení změně 
klimatu do rozhodnutí týkajících se 
investic a plánování; nákladovou 
efektivnost a technologickou neutralitu při 
snižování emisí skleníkových plynů a 
jejich pohlcování a při posilování 
odolnosti; postupné zlepšování ekologické 
vyváženosti a zvyšování úrovně ambicí.

Or. en

Pozměňovací návrh 254
Ondřej Knotek

Návrh nařízení
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Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Při přijímání příslušných opatření 
na dosažení cíle klimatické neutrality na 
úrovni Unie a na vnitrostátní úrovni by 
členské státy, Evropský parlament, Rada a 
Komise měly zohlednit přínos 
transformace na klimatickou neutralitu pro 
blahobyt občanů, prosperitu společnosti a 
konkurenceschopnost hospodářství; 
energetickou bezpečnost, potravinové 
zabezpečení a cenovou dostupnost energií 
a potravin; spravedlnost a solidaritu v 
rámci členských států a mezi nimi s 
ohledem na jejich ekonomickou 
způsobilost, vnitrostátní okolnosti a 
potřebu postupného hospodářského 
sbližování; potřebu zajistit, aby 
transformace byla spravedlivá a sociálně 
vyvážená; nejlepší dostupné vědecké 
důkazy, zejména zjištění IPCC; potřebu 
začlenit rizika související se změnou 
klimatu do rozhodnutí týkajících se 
investic a plánování; nákladovou 
efektivnost a technologickou neutralitu při 
snižování emisí skleníkových plynů a 
jejich pohlcování a při posilování 
odolnosti; postupné zlepšování ekologické 
vyváženosti a zvyšování úrovně ambicí.

(15) Při přijímání příslušných opatření 
na dosažení cíle klimatické neutrality na 
úrovni Unie a na vnitrostátní úrovni by 
členské státy, Evropský parlament, Rada a 
Komise měly zohlednit přínos 
transformace na klimatickou neutralitu pro 
blahobyt občanů, prosperitu společnosti a 
konkurenceschopnost hospodářství; 
energetickou bezpečnost, potravinové 
zabezpečení a cenovou dostupnost energií 
a potravin; spravedlnost a solidaritu v 
rámci členských států a mezi nimi s 
ohledem na jejich ekonomickou 
způsobilost, vnitrostátní okolnosti a 
potřebu postupného hospodářského 
sbližování; potřebu zajistit, aby 
transformace byla spravedlivá a sociálně 
vyvážená, aby nikdo nezůstal opomenut; 
nejlepší dostupné vědecké důkazy na 
základě posouzení dopadů, zejména 
zjištění IPCC; potřebu začlenit rizika 
související se změnou klimatu do 
rozhodnutí týkajících se investic a 
plánování; nákladovou efektivnost a 
technologickou neutralitu při snižování 
emisí skleníkových plynů a jejich 
pohlcování a při posilování odolnosti; 
postupné zlepšování ekologické 
vyváženosti a zvyšování úrovně ambicí.

Or. en

Pozměňovací návrh 255
Javi López, César Luena, Nicolás González Casares, Cristina Maestre Martín De 
Almagro

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Při přijímání příslušných opatření 
na dosažení cíle klimatické neutrality na 

(15) Při přijímání příslušných opatření 
na dosažení cíle klimatické neutrality na 
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úrovni Unie a na vnitrostátní úrovni by 
členské státy, Evropský parlament, Rada a 
Komise měly zohlednit přínos 
transformace na klimatickou neutralitu pro 
blahobyt občanů, prosperitu společnosti a 
konkurenceschopnost hospodářství; 
energetickou bezpečnost, potravinové 
zabezpečení a cenovou dostupnost energií 
a potravin; spravedlnost a solidaritu v 
rámci členských států a mezi nimi s 
ohledem na jejich ekonomickou 
způsobilost, vnitrostátní okolnosti a 
potřebu postupného hospodářského 
sbližování; potřebu zajistit, aby 
transformace byla spravedlivá a sociálně 
vyvážená; nejlepší dostupné vědecké 
důkazy, zejména zjištění IPCC; potřebu 
začlenit rizika související se změnou 
klimatu do rozhodnutí týkajících se 
investic a plánování; nákladovou 
efektivnost a technologickou neutralitu při 
snižování emisí skleníkových plynů a 
jejich pohlcování a při posilování 
odolnosti; postupné zlepšování ekologické 
vyváženosti a zvyšování úrovně ambicí.

úrovni Unie a na vnitrostátní úrovni by 
členské státy, Evropský parlament, Rada a 
Komise měly zohlednit přínos 
transformace na klimatickou neutralitu pro 
blahobyt občanů, prosperitu společnosti a 
konkurenceschopnost hospodářství; 
energetickou bezpečnost, potravinové 
zabezpečení a cenovou dostupnost energií 
a potravin; spravedlnost a solidaritu v 
rámci členských států a mezi nimi s 
ohledem na jejich ekonomickou 
způsobilost, vnitrostátní okolnosti a 
potřebu postupného hospodářského 
sbližování; potřebu zajistit, aby 
transformace byla spravedlivá a sociálně 
vyvážená; nejlepší dostupné vědecké 
důkazy, zejména zjištění IPCC; potřebu 
začlenit rizika související se změnou 
klimatu do rozhodnutí týkajících se 
investic a plánování, a to při zajištění 
odolnosti politik EU vůči klimatu; 
nákladovou efektivnost a technologickou 
neutralitu při snižování emisí skleníkových 
plynů a jejich pohlcování a při posilování 
odolnosti; postupné zlepšování ekologické 
vyváženosti a zvyšování úrovně ambicí.

Or. en

Pozměňovací návrh 256
Andrey Slabakov, Andrey Novakov

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Při přijímání příslušných opatření 
na dosažení cíle klimatické neutrality na 
úrovni Unie a na vnitrostátní úrovni by 
členské státy, Evropský parlament, Rada a 
Komise měly zohlednit přínos 
transformace na klimatickou neutralitu pro 
blahobyt občanů, prosperitu společnosti a 
konkurenceschopnost hospodářství; 
energetickou bezpečnost, potravinové 
zabezpečení a cenovou dostupnost energií 

(15) Při přijímání příslušných opatření 
na dosažení cíle klimatické neutrality na 
úrovni Unie a na vnitrostátní úrovni by 
členské státy, Evropský parlament, Rada a 
Komise měly zohlednit přínos 
transformace na klimatickou neutralitu pro 
blahobyt občanů, prosperitu společnosti a 
konkurenceschopnost hospodářství; 
energetickou bezpečnost, potravinové 
zabezpečení a cenovou dostupnost energií 



AM\1206394CS.docx 147/585 PE652.555v01-00

CS

a potravin; spravedlnost a solidaritu v 
rámci členských států a mezi nimi s 
ohledem na jejich ekonomickou 
způsobilost, vnitrostátní okolnosti a 
potřebu postupného hospodářského 
sbližování; potřebu zajistit, aby 
transformace byla spravedlivá a sociálně 
vyvážená; nejlepší dostupné vědecké 
důkazy, zejména zjištění IPCC; potřebu 
začlenit rizika související se změnou 
klimatu do rozhodnutí týkajících se 
investic a plánování; nákladovou 
efektivnost a technologickou neutralitu při 
snižování emisí skleníkových plynů a 
jejich pohlcování a při posilování 
odolnosti; postupné zlepšování ekologické 
vyváženosti a zvyšování úrovně ambicí.

a potravin; nejlepší dostupné vědecké 
důkazy, zejména zjištění IPCC; potřebu 
začlenit rizika související se změnou 
klimatu do rozhodnutí týkajících se 
investic a plánování; nákladovou 
efektivnost a technologickou neutralitu při 
snižování emisí skleníkových plynů a 
jejich pohlcování a při posilování 
odolnosti; postupné zlepšování ekologické 
vyváženosti a zvyšování úrovně ambicí; se 
zvláštním zaměřením na spravedlnost a 
solidaritu napříč členskými státy i v rámci 
členských států s ohledem na jejich 
hospodářskou kapacitu, vnitrostátní 
podmínky a potřebu sbližování v čase, 
jakož i na potřebu zajistit spravedlivou a 
sociálně vyváženou transformaci.

Or. en

Pozměňovací návrh 257
Hermann Tertsch

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Při přijímání příslušných opatření 
na dosažení cíle klimatické neutrality na 
úrovni Unie a na vnitrostátní úrovni by 
členské státy, Evropský parlament, Rada a 
Komise měly zohlednit přínos 
transformace na klimatickou neutralitu pro 
blahobyt občanů, prosperitu společnosti a 
konkurenceschopnost hospodářství; 
energetickou bezpečnost, potravinové 
zabezpečení a cenovou dostupnost energií 
a potravin; spravedlnost a solidaritu v 
rámci členských států a mezi nimi s 
ohledem na jejich ekonomickou 
způsobilost, vnitrostátní okolnosti a 
potřebu postupného hospodářského 
sbližování; potřebu zajistit, aby 
transformace byla spravedlivá a sociálně 
vyvážená; nejlepší dostupné vědecké 
důkazy, zejména zjištění IPCC; potřebu 

(15) Při přijímání příslušných opatření 
na dosažení cíle klimatické neutrality na 
úrovni Unie a na vnitrostátní úrovni by 
členské státy, Evropský parlament, Rada a 
Komise měly zohlednit přínos 
transformace na klimatickou neutralitu pro 
blahobyt občanů, prosperitu společnosti, 
právní jistotu hospodářských subjektů a 
konkurenceschopnost hospodářství; 
energetickou bezpečnost, potravinové 
zabezpečení a cenovou dostupnost energií 
a potravin; spravedlnost a solidaritu v 
rámci členských států a mezi nimi s 
ohledem na jejich ekonomickou 
způsobilost, vnitrostátní okolnosti a 
potřebu postupného hospodářského 
sbližování; potřebu zajistit, aby 
transformace byla spravedlivá a sociálně 
vyvážená; nejlepší dostupné vědecké 
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začlenit rizika související se změnou 
klimatu do rozhodnutí týkajících se 
investic a plánování; nákladovou 
efektivnost a technologickou neutralitu při 
snižování emisí skleníkových plynů a 
jejich pohlcování a při posilování 
odolnosti; postupné zlepšování ekologické 
vyváženosti a zvyšování úrovně ambicí.

důkazy, zejména zjištění IPCC; potřebu 
začlenit rizika související se změnou 
klimatu do rozhodnutí týkajících se 
investic a plánování; nákladovou 
efektivnost a technologickou neutralitu při 
snižování emisí skleníkových plynů a 
jejich pohlcování a při posilování 
odolnosti; postupné zlepšování ekologické 
vyváženosti a zvyšování úrovně ambicí.

Or. es

Pozměňovací návrh 258
Véronique Trillet-Lenoir, Martin Hojsík, Susana Solís Pérez, Catherine Chabaud, 
Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Při přijímání příslušných opatření 
na dosažení cíle klimatické neutrality na 
úrovni Unie a na vnitrostátní úrovni by 
členské státy, Evropský parlament, Rada a 
Komise měly zohlednit přínos 
transformace na klimatickou neutralitu pro 
blahobyt občanů, prosperitu společnosti a 
konkurenceschopnost hospodářství; 
energetickou bezpečnost, potravinové 
zabezpečení a cenovou dostupnost energií 
a potravin; spravedlnost a solidaritu v 
rámci členských států a mezi nimi s 
ohledem na jejich ekonomickou 
způsobilost, vnitrostátní okolnosti a 
potřebu postupného hospodářského 
sbližování; potřebu zajistit, aby 
transformace byla spravedlivá a sociálně 
vyvážená; nejlepší dostupné vědecké 
důkazy, zejména zjištění IPCC; potřebu 
začlenit rizika související se změnou 
klimatu do rozhodnutí týkajících se 
investic a plánování; nákladovou 
efektivnost a technologickou neutralitu při 
snižování emisí skleníkových plynů a 
jejich pohlcování a při posilování 
odolnosti; postupné zlepšování ekologické 

(15) Při přijímání příslušných opatření 
na dosažení cíle klimatické neutrality na 
úrovni Unie a na vnitrostátní úrovni by 
členské státy, Evropský parlament, Rada a 
Komise měly zohlednit přínos 
transformace na klimatickou neutralitu pro 
kvalitu života a blahobyt občanů, 
prosperitu společnosti a 
konkurenceschopnost hospodářství; 
energetickou bezpečnost, potravinové 
zabezpečení a cenovou dostupnost energií 
a potravin; spravedlnost a solidaritu v 
rámci členských států a mezi nimi s 
ohledem na jejich ekonomickou 
způsobilost, vnitrostátní okolnosti a 
potřebu postupného hospodářského 
sbližování; potřebu zajistit, aby 
transformace byla spravedlivá a sociálně 
vyvážená; nejlepší dostupné vědecké 
důkazy, zejména zjištění IPCC; potřebu 
začlenit rizika související se změnou 
klimatu do rozhodnutí týkajících se 
investic a plánování; nákladovou 
efektivnost a technologickou neutralitu při 
snižování emisí skleníkových plynů a 
jejich pohlcování a při posilování 
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vyváženosti a zvyšování úrovně ambicí. odolnosti; postupné zlepšování ekologické 
vyváženosti a zvyšování úrovně ambicí.

Or. en

Pozměňovací návrh 259
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Při přijímání příslušných opatření 
na dosažení cíle klimatické neutrality na 
úrovni Unie a na vnitrostátní úrovni by 
členské státy, Evropský parlament, Rada a 
Komise měly zohlednit přínos 
transformace na klimatickou neutralitu 
pro blahobyt občanů, prosperitu 
společnosti a konkurenceschopnost 
hospodářství; energetickou bezpečnost, 
potravinové zabezpečení a cenovou 
dostupnost energií a potravin; spravedlnost 
a solidaritu v rámci členských států a mezi 
nimi s ohledem na jejich ekonomickou 
způsobilost, vnitrostátní okolnosti a 
potřebu postupného hospodářského 
sbližování; potřebu zajistit, aby 
transformace byla spravedlivá a sociálně 
vyvážená; nejlepší dostupné vědecké 
důkazy, zejména zjištění IPCC; potřebu 
začlenit rizika související se změnou 
klimatu do rozhodnutí týkajících se 
investic a plánování; nákladovou 
efektivnost a technologickou neutralitu při 
snižování emisí skleníkových plynů a 
jejich pohlcování a při posilování 
odolnosti; postupné zlepšování ekologické 
vyváženosti a zvyšování úrovně ambicí.

(15) Při přijímání příslušných opatření s 
cílem chránit životní prostředí a 
přizpůsobit se změně klimatu na 
vnitrostátní úrovni a na úrovni Unie by 
členské státy a Evropský parlament, Rada a 
Komise měly zohlednit sociálně-
ekonomické důsledky krize Covid-19 ve 
střednědobém a dlouhodobém horizontu; 
blahobyt občanů, prosperitu společnosti a 
konkurenceschopnost hospodářství; 
energetickou bezpečnost, potravinové 
zabezpečení a cenovou dostupnost energií 
a potravin; spravedlnost a solidaritu v 
rámci členských států a mezi nimi s 
ohledem na jejich ekonomickou 
způsobilost, vnitrostátní okolnosti a 
potřebu postupného hospodářského 
sbližování; zachování sociálně tržního 
hospodářství; dodržování zásad národní 
svrchovanosti a subsidiarity; dodržování 
povinností v rámci společného vnitřního 
trhu; nejlepší dostupné vědecké důkazy; 
potřebu začlenit rizika související se 
změnou klimatu do rozhodnutí týkajících 
se investic a plánování; nákladovou 
efektivnost a technologickou neutralitu ve 
smyslu racionální politiky v oblasti 
životního prostředí.

Or. en
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Pozměňovací návrh 260
Adam Jarubas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15a) Cíle klimaticky neutrálního 
hospodářství Unie do roku 2050 by mělo 
být dosaženo s přihlédnutím k různým 
výchozím bodům členských států a v 
duchu solidarity vůči členským státům s 
nižšími příjmy, mimo jiné prostřednictvím 
poměrného zvýšení kompenzačních 
mechanismů zakotvených ve stávajících 
právních předpisech, se zvláštní 
pozorností věnovanou směrnici o EU 
ETS.

Or. en

Pozměňovací návrh 261
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Laura 
Huhtasaari

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Jak dokládá Komise ve svém 
sdělení „Zelená dohoda pro Evropu“, 
transformace na klimatickou neutralitu 
vyžaduje změny v celém spektru politik a 
kolektivní úsilí všech odvětví hospodářství 
a společnosti. Evropská rada ve svých 
závěrech ze dne 12. prosince 2019 uvedla, 
že všechny příslušné právní předpisy a 
politiky EU musejí být v souladu s plněním 
cíle dosáhnout klimatické neutrality a 
přispívat k němu při současném 
respektování rovných podmínek, a vyzvala 
Komisi, aby prověřila, zda je za tímto 
účelem nezbytná úprava stávajících 
pravidel.

(16) Jak je popsáno výše, Komise dne 
11. prosince 2019 zveřejnila sdělení 
„Zelená dohoda pro Evropu“. Evropská 
rada ve svých závěrech ze dne 12. prosince 
2019 uvedla, že všechny příslušné právní 
předpisy a politiky EU by měly být v 
souladu s plněním cíle dosáhnout 
klimatické neutrality a přispívat k němu při 
současném respektování rovných 
podmínek, a vyzvala Komisi, aby 
prověřila, zda je za tímto účelem nezbytná 
úprava stávajících pravidel. S ohledem na 
krizi Covid-19, která jasně ukázala, co je 
to skutečný stav nouze, se Evropská rada i 
Evropská komise vyzývají, aby na základě 
těchto nových zjištění posoudily své cíle. 
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Členské státy EU a Unie se proto vyzývají, 
aby přehodnotily své závazky přijaté v 
rámci Pařížské dohody a v případě 
potřeby upravily příslušné závěry a právní 
předpisy v duchu racionální politiky v 
oblasti životního prostředí, a nikoli 
zavádějící politiky v oblasti klimatu. To 
zahrnuje zejména závěry Evropské rady ze 
dne 23. a 24. října 2014 a ze dne 17. a 18. 
března 2016 (stanovení cílů do roku 2030) 
a ze dne 12. prosince 2019 (stanovení cíle 
„klimatické neutrality“ do roku 2050), 
jakož i právní předpisy EU uvedené v 
bodech odůvodnění 7 až 9. V rozporu s 
tím je třeba zdůraznit, že kvantitativní 
program nákupu cenných papírů 
podnikového sektoru Evropskou centrální 
bankou (CSPP) byl dosud využíván 
především k financování činností 
náročných na uhlík, a to v naprostém 
rozporu s údajně záchrannou politikou 
Komise v oblasti klimatu.

Or. en

Pozměňovací návrh 262
Linea Søgaard-Lidell, Asger Christensen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Jak dokládá Komise ve svém 
sdělení „Zelená dohoda pro Evropu“, 
transformace na klimatickou neutralitu 
vyžaduje změny v celém spektru politik a 
kolektivní úsilí všech odvětví hospodářství 
a společnosti. Evropská rada ve svých 
závěrech ze dne 12. prosince 2019 uvedla, 
že všechny příslušné právní předpisy a 
politiky EU musejí být v souladu s plněním 
cíle dosáhnout klimatické neutrality a 
přispívat k němu při současném 
respektování rovných podmínek, a vyzvala 
Komisi, aby prověřila, zda je za tímto 
účelem nezbytná úprava stávajících 

(16) Jak dokládá Komise ve svém 
sdělení „Zelená dohoda pro Evropu“, 
transformace na klimatickou neutralitu 
vyžaduje změny v celém spektru politik, 
včetně stávajících právních předpisů, a 
kolektivní úsilí všech odvětví hospodářství 
a společnosti. Značná část právních 
předpisů, která povedou ke klimatické 
neutralitě, je již přijata, avšak v mnoha 
případech není vhodná pro aktualizované 
a vyšší ambice Unie v oblasti klimatu nebo 
se na ně nezaměřuje, což by mohlo 
představovat zbytečné překážky pro 
hospodářské subjekty, průmysl a 
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pravidel. vnitrostátní a místní orgány a zastavit 
inovace a technologický pokrok. V 
souvislosti se strategií a cíli zlepšení 
právní úpravy a v návaznosti na závěry 
Rady ze dne 12. prosince 2019, kde se 
uvádí, že všechny příslušné právní 
předpisy a politiky EU musejí být v 
souladu s plněním cíle dosáhnout 
klimatické neutrality a přispívat k němu při 
současném respektování rovných 
podmínek, by Komise měl prověřit, zda je 
za tímto účelem nezbytná úprava 
stávajících pravidel.

Or. en

Pozměňovací návrh 263
Mick Wallace, Clare Daly

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Jak dokládá Komise ve svém 
sdělení „Zelená dohoda pro Evropu“, 
transformace na klimatickou neutralitu 
vyžaduje změny v celém spektru politik a 
kolektivní úsilí všech odvětví hospodářství 
a společnosti. Evropská rada ve svých 
závěrech ze dne 12. prosince 2019 uvedla, 
že všechny příslušné právní předpisy a 
politiky EU musejí být v souladu s 
plněním cíle dosáhnout klimatické 
neutrality a přispívat k němu při 
současném respektování rovných 
podmínek, a vyzvala Komisi, aby 
prověřila, zda je za tímto účelem nezbytná 
úprava stávajících pravidel.

(16) Jak dokládá Komise ve svém 
sdělení „Zelená dohoda pro Evropu“, 
ekologická transformace na hospodářství s 
nulovými emisemi uhlíku vyžaduje změny 
v celém spektru politik a odhodlané úsilí 
všech odvětví hospodářství a společnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 264
César Luena, Javi López, Cristina Maestre Martín De Almagro
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Jak dokládá Komise ve svém 
sdělení „Zelená dohoda pro Evropu“, 
transformace na klimatickou neutralitu 
vyžaduje změny v celém spektru politik a 
kolektivní úsilí všech odvětví hospodářství 
a společnosti. Evropská rada ve svých 
závěrech ze dne 12. prosince 2019 uvedla, 
že všechny příslušné právní předpisy a 
politiky EU musejí být v souladu s plněním 
cíle dosáhnout klimatické neutrality a 
přispívat k němu při současném 
respektování rovných podmínek, a vyzvala 
Komisi, aby prověřila, zda je za tímto 
účelem nezbytná úprava stávajících 
pravidel.

(16) Jak dokládá Komise ve svém 
sdělení „Zelená dohoda pro Evropu“, 
transformace na klimatickou neutralitu 
vyžaduje transformativní změnu v celém 
spektru politik a kolektivní úsilí všech 
odvětví hospodářství a společnosti. Komise 
ve své strategii EU v oblasti biologické 
rozmanitosti do roku 2030 rovněž uvedla 
podporu daňových systémů a stanovování 
cen, které odrážejí náklady na životní 
prostředí, včetně úbytku biologické 
rozmanitosti a změn ve vnitrostátních 
fiskálních systémech s cílem přesunout 
daňové zatížení z práce na znečištění. 
Evropská rada ve svých závěrech ze dne 
12. prosince 2019 uvedla, že všechny 
příslušné právní předpisy a politiky EU 
musejí být v souladu s plněním cíle 
dosáhnout klimatické neutrality a přispívat 
k němu při současném respektování 
rovných podmínek, a vyzvala Komisi, aby 
prověřila, zda je za tímto účelem nezbytná 
úprava stávajících pravidel.

Or. en

Pozměňovací návrh 265
Petros Kokkalis, Silvia Modig

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Jak dokládá Komise ve svém 
sdělení „Zelená dohoda pro Evropu“, 
transformace na klimatickou neutralitu 
vyžaduje změny v celém spektru politik a 
kolektivní úsilí všech odvětví hospodářství 
a společnosti. Evropská rada ve svých 
závěrech ze dne 12. prosince 2019 uvedla, 
že všechny příslušné právní předpisy a 

(16) Jak dokládá Komise ve svém 
sdělení „Zelená dohoda pro Evropu“, 
transformace na klimatickou neutralitu 
vyžaduje změny v celém spektru politik a 
kolektivní úsilí všech odvětví hospodářství 
a společnosti, včetně odvětví letecké a 
lodní dopravy. Evropská rada ve svých 
závěrech ze dne 12. prosince 2019 uvedla, 
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politiky EU musejí být v souladu s plněním 
cíle dosáhnout klimatické neutrality a 
přispívat k němu při současném 
respektování rovných podmínek, a vyzvala 
Komisi, aby prověřila, zda je za tímto 
účelem nezbytná úprava stávajících 
pravidel.

že všechny příslušné právní předpisy a 
politiky EU musejí být v souladu s plněním 
cíle dosáhnout klimatické neutrality a 
přispívat k němu při současném 
respektování rovných podmínek, a vyzvala 
Komisi, aby prověřila, zda je za tímto 
účelem nezbytná úprava stávajících 
pravidel.

Or. en

Pozměňovací návrh 266
Andrey Novakov, Andrey Slabakov

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Jak dokládá Komise ve svém 
sdělení „Zelená dohoda pro Evropu“, 
transformace na klimatickou neutralitu 
vyžaduje změny v celém spektru politik a 
kolektivní úsilí všech odvětví hospodářství 
a společnosti. Evropská rada ve svých 
závěrech ze dne 12. prosince 2019 uvedla, 
že všechny příslušné právní předpisy a 
politiky EU musejí být v souladu s plněním 
cíle dosáhnout klimatické neutrality a 
přispívat k němu při současném 
respektování rovných podmínek, a vyzvala 
Komisi, aby prověřila, zda je za tímto 
účelem nezbytná úprava stávajících 
pravidel.

(16) Jak dokládá Komise ve svém 
sdělení „Zelená dohoda pro Evropu“, 
transformace na klimatickou neutralitu 
vyžaduje změny v celém spektru politik, 
ambiciózní a udržitelné financování a 
kolektivní úsilí všech odvětví hospodářství 
a společnosti. Evropská rada ve svých 
závěrech ze dne 12. prosince 2019 uvedla, 
že všechny příslušné právní předpisy a 
politiky EU musejí být v souladu s plněním 
cíle dosáhnout klimatické neutrality a 
přispívat k němu při současném 
respektování rovných podmínek, a vyzvala 
Komisi, aby prověřila, zda je za tímto 
účelem nezbytná úprava stávajících 
pravidel.

Or. en

Pozměňovací návrh 267
Tiemo Wölken, Delara Burkhardt

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Jak dokládá Komise ve svém 
sdělení „Zelená dohoda pro Evropu“, 
transformace na klimatickou neutralitu 
vyžaduje změny v celém spektru politik a 
kolektivní úsilí všech odvětví hospodářství 
a společnosti. Evropská rada ve svých 
závěrech ze dne 12. prosince 2019 uvedla, 
že všechny příslušné právní předpisy a 
politiky EU musejí být v souladu s plněním 
cíle dosáhnout klimatické neutrality a 
přispívat k němu při současném 
respektování rovných podmínek, a vyzvala 
Komisi, aby prověřila, zda je za tímto 
účelem nezbytná úprava stávajících 
pravidel.

(16) Jak dokládá Komise ve svém 
sdělení „Zelená dohoda pro Evropu“, 
transformace na klimatickou neutralitu 
vyžaduje změny v celém spektru politik a 
značné kolektivní úsilí všech odvětví 
hospodářství a společnosti. Evropská rada 
ve svých závěrech ze dne 12. prosince 
2019 uvedla, že všechny příslušné právní 
předpisy a politiky EU musejí být v 
souladu s plněním cíle dosáhnout 
klimatické neutrality a přispívat k němu při 
současném respektování rovných 
podmínek, a vyzvala Komisi, aby 
prověřila, zda je za tímto účelem nezbytná 
úprava stávajících pravidel.

Or. en

Pozměňovací návrh 268
Michal Wiezik

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16a) Dekarbonizace energetického 
systému má zásadní význam pro 
klimatickou neutralitu i pro obnovu EU z 
krize COVID-19 a dlouhodobou 
prosperitu. Udržitelnější energie z 
obnovitelných zdrojů bude nezbytná pro 
boj proti změně klimatu a ztrátě 
biologické rozmanitosti. EU by měla 
upřednostňovat řešení, jako jsou energie z 
oceánů, větrná energie na moři, která 
rovněž umožní regeneraci rybích 
populací, solární parky, které poskytují 
pokrytí půdy šetrné vůči biologické 
rozmanitosti, a udržitelná bioenergie. 
Mělo by být minimalizováno používání 
celých stromů a potravinářských a 
krmných plodin pro výrobu energie, ať už 
jsou vyráběny v EU, nebo dovezeny1a.
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_________________
1aToto je znění přijaté strategie v oblasti 
biologické rozmanitosti v celém svém 
rozsahu. Navrácení přírody do našeho 
života (COM(2020) 380 final)

Or. en

Pozměňovací návrh 269
Linea Søgaard-Lidell, Asger Christensen, Martin Hojsík

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16a) Aby Komise upozornila na význam 
a váhu politiky v oblasti klimatu a 
poskytla politickým aktérům nezbytné 
informace v rámci legislativního procesu, 
měla by posoudit všechny budoucí právní 
předpisy novou optikou, do níž budou 
zahrnuty klima a důsledky pro klima, a 
určit dopad navrhovaných právních 
předpisů na klima a životní prostředí na 
stejné úrovni, jako Komise posuzuje 
právní základ, subsidiaritu a 
proporcionalitu.

Or. en

Pozměňovací návrh 270
Christophe Hansen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16a) Evropa již má investiční mezeru ve 
výši přibližně 260 miliard EUR ročně na 
dosažení cílů v oblasti klimatu do roku 
2030. Je proto důležité, aby program 
obnovy EU stanovil rozsáhlou finanční 
pomoc na opatření v oblasti klimatu ve 
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stavebnictví, energetice a dopravě, a 
zejména na zdvojnásobení finančních 
prostředků na technologie čistého vodíku.

Or. en

Pozměňovací návrh 271
Jessica Polfjärd, Alexander Bernhuber, Norbert Lins

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16a) Transformace na klimatickou 
neutralitu vyžaduje, aby se zapojila 
všechna odvětví. Měla by být uznána 
úloha produktů a materiálů z 
obnovitelných zdrojů při nahrazování 
fosilních produktů a materiálů. Vyšší 
míra využívání výrobků a materiálů z 
obnovitelných zdrojů bude mít velký 
přínos pro zmírňování změny klimatu a 
bude přínosem pro mnoho různých 
odvětví.

Or. en

Pozměňovací návrh 272
Javi López, César Luena, Nicolás González Casares, Cristina Maestre Martín De 
Almagro

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16a) Vytváření odolnosti vůči změně 
klimatu a přizpůsobení se jejím 
nevyhnutelným dopadům vyžaduje rovněž 
sdílené úsilí hospodářských a sociálních 
odvětví a soudržnost evropských právních 
předpisů a politik.

Or. en
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Pozměňovací návrh 273
Linea Søgaard-Lidell, Nils Torvalds, Jan Huitema, Andreas Glück, Asger Christensen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16b) Vzhledem k riziku úniku uhlíku by 
přechod na klimatickou neutralitu a 
pokračující úsilí o zachování klimatické 
neutrality měly být skutečnou ekologickou 
transformací, měly by vést ke skutečnému 
snížení emisí a neměly by vytvářet falešný 
výsledek založený na situaci v EU, neboť 
výroba a emise byly přesunuty do zemí 
mimo EU. Za tímto účelem by politiky 
Unie měly být koncipovány tak, aby 
minimalizovaly riziko úniku uhlíku a 
prozkoumaly technologická řešení.

Or. en

Odůvodnění

.

Pozměňovací návrh 274
Michael Bloss

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Komise ve svém sdělení „Zelená 
dohoda pro Evropu“ oznámila svůj záměr 
provést posouzení a předložit návrhy na 
zvýšení cíle Unie v oblasti snižování emisí 
skleníkových plynů pro rok 2030, aby byl 
zajištěn jeho soulad s cílem dosáhnout 
klimatické neutrality do roku 2050. V 
dotčeném sdělení Komise také zdůraznila, 
že k plnění cíle klimatické neutrality by 
měly přispívat veškeré politiky Unie a 
svou úlohu by v něm měla mít všechna 

vypouští se
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odvětví. Do září 2020 by Komise měla na 
základě komplexního posouzení dopadů a 
s přihlédnutím ke své analýze 
integrovaných vnitrostátních plánů v 
oblasti energetiky a klimatu, které jí byly 
předloženy v souladu s nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2018/199936, přezkoumat cíl Unie v oblasti 
klimatu pro rok 2030 a prozkoumat 
možnosti stanovení nového cíle pro rok 
2030 v podobě 50–55% snížení emisí ve 
srovnání s úrovněmi v roce 1990. Pokud 
bude Komise považovat za nezbytné 
změnit cíl Unie pro rok 2030, měla by 
Evropskému parlamentu a Radě předložit 
návrhy na případné změny tohoto 
nařízení. Kromě toho by Komise měla do 
30. června 2021 posoudit, jak by bylo 
třeba změnit právní předpisy Unie, 
kterými se dotčený cíl provádí, aby bylo 
dosaženo 50–55% snížení emisí ve 
srovnání s rokem 1990.
_________________
36 Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2018/1999 ze dne 11. prosince 
2018 o správě energetické unie a opatření 
v oblasti klimatu, kterým se mění nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
663/2009 a (ES) č. 715/2009, směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 94/22/ES, 
98/70/ES, 2009/31/ES, 2009/73/ES, 
2010/31/EU, 2012/27/EU a 2013/30/EU, 
směrnice Rady 2009/119/ES a (EU) 
2015/652 a zrušuje nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 525/2013 
(Úř. věst. L 328, 21.12.2018, s. 1).

Or. en

Pozměňovací návrh 275
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Laura 
Huhtasaari

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Komise ve svém sdělení „Zelená 
dohoda pro Evropu“ oznámila svůj záměr 
provést posouzení a předložit návrhy na 
zvýšení cíle Unie v oblasti snižování emisí 
skleníkových plynů pro rok 2030, aby byl 
zajištěn jeho soulad s cílem dosáhnout 
klimatické neutrality do roku 2050. V 
dotčeném sdělení Komise také zdůraznila, 
že k plnění cíle klimatické neutrality by 
měly přispívat veškeré politiky Unie a svou 
úlohu by v něm měla mít všechna odvětví. 
Do září 2020 by Komise měla na základě 
komplexního posouzení dopadů a s 
přihlédnutím ke své analýze integrovaných 
vnitrostátních plánů v oblasti energetiky a 
klimatu, které jí byly předloženy v souladu 
s nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/199936, přezkoumat cíl Unie v 
oblasti klimatu pro rok 2030 a prozkoumat 
možnosti stanovení nového cíle pro rok 
2030 v podobě 50–55% snížení emisí ve 
srovnání s úrovněmi v roce 1990. Pokud 
bude Komise považovat za nezbytné 
změnit cíl Unie pro rok 2030, měla by 
Evropskému parlamentu a Radě předložit 
návrhy na případné změny tohoto 
nařízení. Kromě toho by Komise měla do 
30. června 2021 posoudit, jak by bylo 
třeba změnit právní předpisy Unie, 
kterými se dotčený cíl provádí, aby bylo 
dosaženo 50–55% snížení emisí ve 
srovnání s rokem 1990.

(17) Komise ve svém sdělení „Zelená 
dohoda pro Evropu“ oznámila svůj záměr 
provést posouzení a předložit návrhy na 
zvýšení cíle Unie v oblasti snižování emisí 
skleníkových plynů pro rok 2030, aby byl 
zajištěn jeho soulad s cílem dosáhnout 
klimatické neutrality do roku 2050. 
Antropogenní emise skleníkových plynů 
jsou neoddělitelně spjaty s hospodářskými 
činnostmi, jak dokládá skutečnost, že od 
období po varování až dodnes došlo k 
téměř nepřetržitému nárůstu 
celosvětových emisí CO2, který byl 
dočasně přerušen v souvislosti s recesí 
způsobenou hospodářskou krizí v letech 
2007–2008. Stejně jako v případě 
pandemie COVID-19, která 
pravděpodobně vyvolá nejhorší spirálu 
recese od velké deprese. Je to ekonomická 
prosperita, která společnosti umožňuje 
uplatňovat ochranu životního prostředí ve 
prospěch všech. Výše uvedené sdělení 
proto zjevně nepovažuje význam 
hospodářského růstu za nezbytný 
předpoklad racionální politiky v oblasti 
životního prostředí a sociálního 
zabezpečení. Je třeba přehodnotit jak 
zvýšení cíle snížení emisí skleníkových 
plynů do roku 2030, tak cíle tzv. 
„klimatické neutrality“ do roku 2050. 
Komise naopak zdůraznila, že k plnění cíle 
klimatické neutrality by měly přispívat 
veškeré politiky Unie a svou úlohu by v 
něm měla mít všechna odvětví, což by 
podle současných znalostí ve skutečnosti 
vedlo ke zničení všech energeticky 
náročných hospodářských odvětví. Do září 
2020 by Komise měla na základě 
komplexního posouzení dopadů a s 
přihlédnutím ke své analýze integrovaných 
vnitrostátních plánů v oblasti energetiky a 
klimatu, které jí byly předloženy v souladu 
s nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/199936, přezkoumat cíl Unie pro 
rok 2030 v duchu racionální politiky v 
oblasti životního prostředí. Toto posouzení 
dopadů by mělo být výchozím bodem pro 



AM\1206394CS.docx 161/585 PE652.555v01-00

CS

všechny další diskuse. Všechny 
legislativní iniciativy tomu musí být 
podřízeny, pokud nechceme riskovat 
obvinění z toho, že pouze vytváříme 
ideologicky založené právní skutečnosti.

_________________ _________________
36 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/1999 ze dne 11. prosince 2018 
o správě energetické unie a opatření 
v oblasti klimatu, kterým se mění nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
663/2009 a (ES) č. 715/2009, směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 94/22/ES, 
98/70/ES, 2009/31/ES, 2009/73/ES, 
2010/31/EU, 2012/27/EU a 2013/30/EU, 
směrnice Rady 2009/119/ES a (EU) 
2015/652 a zrušuje nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 525/2013 
(Úř. věst. L 328, 21.12.2018, s. 1).

36 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/1999 ze dne 11. prosince 2018 
o správě energetické unie a opatření 
v oblasti klimatu, kterým se mění nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
663/2009 a (ES) č. 715/2009, směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 94/22/ES, 
98/70/ES, 2009/31/ES, 2009/73/ES, 
2010/31/EU, 2012/27/EU a 2013/30/EU, 
směrnice Rady 2009/119/ES a (EU) 
2015/652 a zrušuje nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 525/2013 
(Úř. věst. L 328, 21.12.2018, s. 1).

Or. en

Pozměňovací návrh 276
Anna Zalewska

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Komise ve svém sdělení „Zelená 
dohoda pro Evropu“ oznámila svůj záměr 
provést posouzení a předložit návrhy na 
zvýšení cíle Unie v oblasti snižování emisí 
skleníkových plynů pro rok 2030, aby byl 
zajištěn jeho soulad s cílem dosáhnout 
klimatické neutrality do roku 2050. V 
dotčeném sdělení Komise také zdůraznila, 
že k plnění cíle klimatické neutrality by 
měly přispívat veškeré politiky Unie a svou 
úlohu by v něm měla mít všechna odvětví. 
Do září 2020 by Komise měla na základě 
komplexního posouzení dopadů a s 
přihlédnutím ke své analýze integrovaných 
vnitrostátních plánů v oblasti energetiky a 
klimatu, které jí byly předloženy v souladu 

(17) Komise ve svém sdělení „Zelená 
dohoda pro Evropu“ oznámila svůj záměr 
provést posouzení a předložit návrhy na 
zvýšení cíle Unie v oblasti snižování emisí 
skleníkových plynů pro rok 2030, aby byl 
zajištěn jeho soulad s cílem dosáhnout 
klimatické neutrality do roku 2050. V 
dotčeném sdělení Komise také zdůraznila, 
že k plnění cíle klimatické neutrality by 
měly přispívat veškeré politiky Unie a svou 
úlohu by v něm měla mít všechna odvětví. 
Komise by měla na základě komplexního 
posouzení dopadů, který zohlední 
pozorované a očekávané sociálně-
ekonomické dopady pandemie Covid-19, a 
s přihlédnutím ke své analýze 
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s nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/199936, přezkoumat cíl Unie v 
oblasti klimatu pro rok 2030 a prozkoumat 
možnosti stanovení nového cíle pro rok 
2030 v podobě 50–55% snížení emisí ve 
srovnání s úrovněmi v roce 1990. Pokud 
bude Komise považovat za nezbytné 
změnit cíl Unie pro rok 2030, měla by 
Evropskému parlamentu a Radě předložit 
návrhy na případné změny tohoto nařízení. 
Kromě toho by Komise měla do 30. června 
2021 posoudit, jak by bylo třeba změnit 
právní předpisy Unie, kterými se dotčený 
cíl provádí, aby bylo dosaženo 50–55% 
snížení emisí ve srovnání s rokem 1990.

integrovaných vnitrostátních plánů v 
oblasti energetiky a klimatu, které jí byly 
předloženy v souladu s nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2018/199936, přezkoumat cíl Unie v oblasti 
klimatu pro rok 2030 a prozkoumat 
možnosti stanovení nového cíle pro rok 
2030 v podobě 50–55% snížení emisí ve 
srovnání s úrovněmi v roce 1990, a 
dodatečně poskytnout informace o 
vykázaných emisích a pohlcených emisích 
v celé Unii plánovaných na rok 2030. Aby 
byla umožněna informovaná diskuse, 
měly by výsledky této analýzy zahrnovat 
rovněž aktualizované náklady na dosažení 
současného cíle pro rok 2030 ve výši 40 % 
a náklady na dosažení nového cíle do 
roku 2030. To bude nezbytným základem 
pro to, aby tvůrci politik mohli rozhodnout 
o nákladově nejefektivnějším scénáři pro 
Evropu. Pokud bude Komise považovat za 
nezbytné změnit cíl Unie pro rok 2030, 
měla by Evropskému parlamentu a Radě 
předložit návrhy na případné změny tohoto 
nařízení. Do devíti měsíců od dokončení 
posouzení dopadů by Komise měla 
důkladně posoudit, jak by bylo třeba 
změnit právní předpisy Unie, kterými se 
dotčený cíl provádí, aby bylo dosaženo 
navrhovaného snížení emisí.

_________________ _________________
36 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/1999 ze dne 11. prosince 2018 
o správě energetické unie a opatření 
v oblasti klimatu, kterým se mění nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
663/2009 a (ES) č. 715/2009, směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 94/22/ES, 
98/70/ES, 2009/31/ES, 2009/73/ES, 
2010/31/EU, 2012/27/EU a 2013/30/EU, 
směrnice Rady 2009/119/ES a (EU) 
2015/652 a zrušuje nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 525/2013 
(Úř. věst. L 328, 21.12.2018, s. 1).

36 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/1999 ze dne 11. prosince 2018 
o správě energetické unie a opatření 
v oblasti klimatu, kterým se mění nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
663/2009 a (ES) č. 715/2009, směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 94/22/ES, 
98/70/ES, 2009/31/ES, 2009/73/ES, 
2010/31/EU, 2012/27/EU a 2013/30/EU, 
směrnice Rady 2009/119/ES a (EU) 
2015/652 a zrušuje nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 525/2013 
(Úř. věst. L 328, 21.12.2018, s. 1).

Or. en
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Pozměňovací návrh 277
Fredrick Federley, Karin Karlsbro, Linea Søgaard-Lidell

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Komise ve svém sdělení „Zelená 
dohoda pro Evropu“ oznámila svůj záměr 
provést posouzení a předložit návrhy na 
zvýšení cíle Unie v oblasti snižování emisí 
skleníkových plynů pro rok 2030, aby byl 
zajištěn jeho soulad s cílem dosáhnout 
klimatické neutrality do roku 2050. V 
dotčeném sdělení Komise také zdůraznila, 
že k plnění cíle klimatické neutrality by 
měly přispívat veškeré politiky Unie a svou 
úlohu by v něm měla mít všechna odvětví. 
Do září 2020 by Komise měla na základě 
komplexního posouzení dopadů a s 
přihlédnutím ke své analýze 
integrovaných vnitrostátních plánů v 
oblasti energetiky a klimatu, které jí byly 
předloženy v souladu s nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2018/199936, přezkoumat cíl Unie v oblasti 
klimatu pro rok 2030 a prozkoumat 
možnosti stanovení nového cíle pro rok 
2030 v podobě 50–55% snížení emisí ve 
srovnání s úrovněmi v roce 1990. Pokud 
bude Komise považovat za nezbytné 
změnit cíl Unie pro rok 2030, měla by 
Evropskému parlamentu a Radě předložit 
návrhy na případné změny tohoto 
nařízení. Kromě toho by Komise měla do 
30. června 2021 posoudit, jak by bylo třeba 
změnit právní předpisy Unie, kterými se 
dotčený cíl provádí, aby bylo dosaženo 50–
55% snížení emisí ve srovnání s rokem 
1990.

(17) Komise ve svém sdělení „Zelená 
dohoda pro Evropu“ oznámila svůj záměr 
provést posouzení a předložit návrhy na 
zvýšení cíle Unie v oblasti snižování emisí 
skleníkových plynů pro rok 2030, aby byl 
zajištěn jeho soulad s cílem dosáhnout 
klimatické neutrality do roku 2050. V 
dotčeném sdělení Komise také zdůraznila, 
že k plnění cíle klimatické neutrality by 
měly přispívat veškeré politiky Unie a svou 
úlohu by v něm měla mít všechna odvětví. 
S ohledem na cíl Unie spočívající v 
dosažení klimatické neutrality nejpozději 
do roku 2050 je nezbytné dále posílit 
opatření v oblasti klimatu a zejména 
navýšit cíl Unie v oblasti klimatu tak, aby 
mohlo být dosaženo 65% snížení emisí ve 
srovnání s úrovněmi v roce 1990. Komise 
by proto měla do 30. června 2021 posoudit, 
jak by bylo třeba příslušným způsobem 
změnit právní předpisy Unie, kterými se 
tento vyšší cíl provádí.

_________________
36 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/1999 ze dne 11. prosince 2018 
o správě energetické unie a opatření 
v oblasti klimatu, kterým se mění nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
663/2009 a (ES) č. 715/2009, směrnice 
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Evropského parlamentu a Rady 94/22/ES, 
98/70/ES, 2009/31/ES, 2009/73/ES, 
2010/31/EU, 2012/27/EU a 2013/30/EU, 
směrnice Rady 2009/119/ES a (EU) 
2015/652 a zrušuje nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 525/2013 
(Úř. věst. L 328, 21.12.2018, s. 1).

Or. en

Pozměňovací návrh 278
Silvia Modig, Malin Björk, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Nikolaj Villumsen, 
Manuel Bompard

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Komise ve svém sdělení „Zelená 
dohoda pro Evropu“ oznámila svůj záměr 
provést posouzení a předložit návrhy na 
zvýšení cíle Unie v oblasti snižování emisí 
skleníkových plynů pro rok 2030, aby byl 
zajištěn jeho soulad s cílem dosáhnout 
klimatické neutrality do roku 2050. V 
dotčeném sdělení Komise také zdůraznila, 
že k plnění cíle klimatické neutrality by 
měly přispívat veškeré politiky Unie a svou 
úlohu by v něm měla mít všechna odvětví. 
Do září 2020 by Komise měla na základě 
komplexního posouzení dopadů a s 
přihlédnutím ke své analýze 
integrovaných vnitrostátních plánů v 
oblasti energetiky a klimatu, které jí byly 
předloženy v souladu s nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2018/199936, přezkoumat cíl Unie v oblasti 
klimatu pro rok 2030 a prozkoumat 
možnosti stanovení nového cíle pro rok 
2030 v podobě 50–55% snížení emisí ve 
srovnání s úrovněmi v roce 1990. Pokud 
bude Komise považovat za nezbytné 
změnit cíl Unie pro rok 2030, měla by 
Evropskému parlamentu a Radě předložit 
návrhy na případné změny tohoto 
nařízení. Kromě toho by Komise měla do 

(17) Komise ve svém sdělení „Zelená 
dohoda pro Evropu“ oznámila svůj záměr 
provést posouzení a předložit návrhy na 
zvýšení cíle Unie v oblasti snižování emisí 
skleníkových plynů pro rok 2030, aby byl 
zajištěn jeho soulad s cílem dosáhnout 
klimatické neutrality do roku 2050. V 
dotčeném sdělení Komise také zdůraznila, 
že k plnění cíle klimatické neutrality by 
měly přispívat veškeré politiky Unie a svou 
úlohu by v něm měla mít všechna odvětví. 
Protože Unie by měla pokračovat v cíli 
dosažení klimatické neutrality do roku 
2040, je nezbytné dále posílit opatření v 
oblasti klimatu a zejména navýšit cíl Unie 
v oblasti klimatu tak, aby mohlo být 
dosaženo 70% snížení emisí ve srovnání s 
úrovněmi v roce 1990. Komise by proto 
měla do 30. června 2021 posoudit, jak by 
bylo třeba příslušným způsobem změnit 
právní předpisy Unie, kterými se tento 
vyšší cíl provádí.
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30. června 2021 posoudit, jak by bylo třeba 
změnit právní předpisy Unie, kterými se 
dotčený cíl provádí, aby bylo dosaženo 50–
55% snížení emisí ve srovnání s rokem 
1990.

_________________
36 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/1999 ze dne 11. prosince 2018 
o správě energetické unie a opatření 
v oblasti klimatu, kterým se mění nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
663/2009 a (ES) č. 715/2009, směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 94/22/ES, 
98/70/ES, 2009/31/ES, 2009/73/ES, 
2010/31/EU, 2012/27/EU a 2013/30/EU, 
směrnice Rady 2009/119/ES a (EU) 
2015/652 a zrušuje nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 525/2013 
(Úř. věst. L 328, 21.12.2018, s. 1).

Or. en

Pozměňovací návrh 279
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Komise ve svém sdělení „Zelená 
dohoda pro Evropu“ oznámila svůj záměr 
provést posouzení a předložit návrhy na 
zvýšení cíle Unie v oblasti snižování emisí 
skleníkových plynů pro rok 2030, aby byl 
zajištěn jeho soulad s cílem dosáhnout 
klimatické neutrality do roku 2050. V 
dotčeném sdělení Komise také zdůraznila, 
že k plnění cíle klimatické neutrality by 
měly přispívat veškeré politiky Unie a svou 
úlohu by v něm měla mít všechna odvětví. 
Do září 2020 by Komise měla na základě 
komplexního posouzení dopadů a s 
přihlédnutím ke své analýze 
integrovaných vnitrostátních plánů v 
oblasti energetiky a klimatu, které jí byly 

(17) Komise ve svém sdělení „Zelená 
dohoda pro Evropu“ oznámila svůj záměr 
provést posouzení a předložit návrhy na 
zvýšení cíle Unie v oblasti snižování emisí 
skleníkových plynů pro rok 2030, aby byl 
zajištěn jeho soulad s cílem dosáhnout 
klimatické neutrality do roku 2050. V 
dotčeném sdělení Komise také zdůraznila, 
že k plnění cíle klimatické neutrality by 
měly přispívat veškeré politiky Unie a svou 
úlohu by v něm měla mít všechna odvětví. 
S ohledem na cíl Unie spočívající v 
dosažení klimatické neutrality nejpozději 
do roku 2040 je nezbytné dále posílit 
opatření v oblasti klimatu a zejména 
navýšit cíl Unie v oblasti klimatu tak, aby 
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předloženy v souladu s nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2018/199936, přezkoumat cíl Unie v oblasti 
klimatu pro rok 2030 a prozkoumat 
možnosti stanovení nového cíle pro rok 
2030 v podobě 50–55% snížení emisí ve 
srovnání s úrovněmi v roce 1990. Pokud 
bude Komise považovat za nezbytné 
změnit cíl Unie pro rok 2030, měla by 
Evropskému parlamentu a Radě předložit 
návrhy na případné změny tohoto 
nařízení. Kromě toho by Komise měla do 
30. června 2021 posoudit, jak by bylo třeba 
změnit právní předpisy Unie, kterými se 
dotčený cíl provádí, aby bylo dosaženo 50–
55% snížení emisí ve srovnání s rokem 
1990.

mohlo být dosaženo 65% snížení emisí ve 
srovnání s úrovněmi v roce 1990. Komise 
by proto měla do 30. června 2021 posoudit, 
jak by bylo třeba příslušným způsobem 
změnit právní předpisy Unie, kterými se 
tento vyšší cíl provádí.

_________________
36 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/1999 ze dne 11. prosince 2018 
o správě energetické unie a opatření 
v oblasti klimatu, kterým se mění nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
663/2009 a (ES) č. 715/2009, směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 94/22/ES, 
98/70/ES, 2009/31/ES, 2009/73/ES, 
2010/31/EU, 2012/27/EU a 2013/30/EU, 
směrnice Rady 2009/119/ES a (EU) 
2015/652 a zrušuje nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 525/2013 
(Úř. věst. L 328, 21.12.2018, s. 1).

Or. en

Pozměňovací návrh 280
Agnès Evren

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Komise ve svém sdělení „Zelená 
dohoda pro Evropu“ oznámila svůj záměr 
provést posouzení a předložit návrhy na 
zvýšení cíle Unie v oblasti snižování emisí 

(17) Komise ve svém sdělení „Zelená 
dohoda pro Evropu“ oznámila svůj záměr 
provést posouzení a předložit návrhy na 
zvýšení cíle Unie v oblasti snižování emisí 
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skleníkových plynů pro rok 2030, aby byl 
zajištěn jeho soulad s cílem dosáhnout 
klimatické neutrality do roku 2050. V 
dotčeném sdělení Komise také zdůraznila, 
že k plnění cíle klimatické neutrality by 
měly přispívat veškeré politiky Unie a svou 
úlohu by v něm měla mít všechna odvětví. 
Do září 2020 by Komise měla na základě 
komplexního posouzení dopadů a s 
přihlédnutím ke své analýze integrovaných 
vnitrostátních plánů v oblasti energetiky a 
klimatu, které jí byly předloženy v souladu 
s nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/199936, přezkoumat cíl Unie v 
oblasti klimatu pro rok 2030 a prozkoumat 
možnosti stanovení nového cíle pro rok 
2030 v podobě 50–55% snížení emisí ve 
srovnání s úrovněmi v roce 1990.  Pokud 
bude Komise považovat za nezbytné 
změnit cíl Unie pro rok 2030, měla by 
Evropskému parlamentu a Radě předložit 
návrhy na případné změny tohoto nařízení. 
Kromě toho by Komise měla do 30. června 
2021 posoudit, jak by bylo třeba změnit 
právní předpisy Unie, kterými se dotčený 
cíl provádí, aby bylo dosaženo 50–55% 
snížení emisí ve srovnání s rokem 1990.

skleníkových plynů pro rok 2030, aby byl 
zajištěn jeho soulad s cílem dosáhnout 
klimatické neutrality do roku 2050. V 
dotčeném sdělení Komise také zdůraznila, 
že k plnění cíle klimatické neutrality by 
měly přispívat veškeré politiky Unie a svou 
úlohu by v něm měla mít všechna odvětví. 
Do září 2020 by Komise měla na základě 
komplexního, seriózního a důkladného 
posouzení dopadů a s přihlédnutím ke své 
analýze integrovaných vnitrostátních plánů 
v oblasti energetiky a klimatu, které jí byly 
předloženy v souladu s nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2018/199936, přezkoumat cíl Unie v oblasti 
klimatu pro rok 2030 a prozkoumat 
možnosti stanovení nového cíle pro rok 
2030 v podobě 50–55% snížení emisí ve 
srovnání s úrovněmi v roce 1990. Pokud 
bude Komise považovat za nezbytné 
změnit cíl Unie pro rok 2030, měla by 
Evropskému parlamentu a Radě předložit 
návrhy na případné změny tohoto nařízení. 
Kromě toho by Komise měla do 30. června 
2021 posoudit, jak by bylo třeba změnit 
právní předpisy Unie, kterými se dotčený 
cíl provádí, aby bylo dosaženo 50–55% 
snížení emisí ve srovnání s rokem 1990. 
Posouzení dopadů musí hospodářským 
subjektům umožnit v dostatečném 
předstihu předvídat dopad změny cíle na 
jejich činnost a jeho úkolem bude vymezit 
ekonomicky a sociálně životaschopný 
dosažitelný cíl, který bude konzistentní z 
hlediska trajektorie do roku 2050.

_________________ _________________
36 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/1999 ze dne 11. prosince 2018 
o správě energetické unie a opatření 
v oblasti klimatu, kterým se mění nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
663/2009 a (ES) č. 715/2009, směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 94/22/ES, 
98/70/ES, 2009/31/ES, 2009/73/ES, 
2010/31/EU, 2012/27/EU a 2013/30/EU, 
směrnice Rady 2009/119/ES a (EU) 
2015/652 a zrušuje nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 525/2013 

36 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/1999 ze dne 11. prosince 2018 
o správě energetické unie a opatření 
v oblasti klimatu, kterým se mění nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
663/2009 a (ES) č. 715/2009, směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 94/22/ES, 
98/70/ES, 2009/31/ES, 2009/73/ES, 
2010/31/EU, 2012/27/EU a 2013/30/EU, 
směrnice Rady 2009/119/ES a (EU) 
2015/652 a zrušuje nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 525/2013 
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(Úř. věst. L 328, 21.12.2018, s. 1). (Úř. věst. L 328, 21.12.2018, s. 1).

Or. fr

Pozměňovací návrh 281
Nils Torvalds, Jan Huitema, Irena Joveva, Susana Solís Pérez, Billy Kelleher, María 
Soraya Rodríguez Ramos

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Komise ve svém sdělení „Zelená 
dohoda pro Evropu“ oznámila svůj záměr 
provést posouzení a předložit návrhy na 
zvýšení cíle Unie v oblasti snižování emisí 
skleníkových plynů pro rok 2030, aby byl 
zajištěn jeho soulad s cílem dosáhnout 
klimatické neutrality do roku 2050. V 
dotčeném sdělení Komise také zdůraznila, 
že k plnění cíle klimatické neutrality by 
měly přispívat veškeré politiky Unie a svou 
úlohu by v něm měla mít všechna odvětví. 
Do září 2020 by Komise měla na základě 
komplexního posouzení dopadů a s 
přihlédnutím ke své analýze 
integrovaných vnitrostátních plánů v 
oblasti energetiky a klimatu, které jí byly 
předloženy v souladu s nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2018/199936, přezkoumat cíl Unie v oblasti 
klimatu pro rok 2030 a prozkoumat 
možnosti stanovení nového cíle pro rok 
2030 v podobě 50–55% snížení emisí ve 
srovnání s úrovněmi v roce 1990. Pokud 
bude Komise považovat za nezbytné 
změnit cíl Unie pro rok 2030, měla by 
Evropskému parlamentu a Radě předložit 
návrhy na případné změny tohoto 
nařízení. Kromě toho by Komise měla do 
30. června 2021 posoudit, jak by bylo třeba 
změnit právní předpisy Unie, kterými se 
dotčený cíl provádí, aby bylo dosaženo 50–
55% snížení emisí ve srovnání s rokem 
1990.

(17) Komise ve svém sdělení „Zelená 
dohoda pro Evropu“ oznámila svůj záměr 
provést posouzení a předložit návrhy na 
zvýšení cíle Unie v oblasti snižování emisí 
skleníkových plynů pro rok 2030, aby byl 
zajištěn jeho soulad s cílem dosáhnout 
klimatické neutrality do roku 2050. V 
dotčeném sdělení Komise také zdůraznila, 
že k plnění cíle klimatické neutrality by 
měly přispívat veškeré politiky Unie a svou 
úlohu by v něm měla mít všechna odvětví. 
S ohledem na cíl Unie spočívající v 
dosažení klimatické neutrality nejpozději 
do roku 2050 je nezbytné dále posílit 
opatření v oblasti klimatu a zejména 
navýšit cíl Unie v oblasti klimatu tak, aby 
mohlo být dosaženo 55 % snížení emisí ve 
srovnání s úrovněmi v roce 1990. Komise 
by proto měla do 30. června 2021 posoudit, 
jak by bylo třeba odpovídajícím způsobem 
změnit právní předpisy Unie, kterými se 
zvýšený cíl provádí , a další příslušné 
právní předpisy Unie podporující oběhové 
hospodářství a přispívající ke snižování 
emisí skleníkových plynů.
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_________________
36 Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2018/1999 ze dne 11. prosince 
2018 o správě energetické unie a opatření 
v oblasti klimatu, kterým se mění nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
663/2009 a (ES) č. 715/2009, směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 94/22/ES, 
98/70/ES, 2009/31/ES, 2009/73/ES, 
2010/31/EU, 2012/27/EU a 2013/30/EU, 
směrnice Rady 2009/119/ES a (EU) 
2015/652 a zrušuje nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 525/2013 
(Úř. věst. L 328, 21.12.2018, s. 1).

Or. en

Pozměňovací návrh 282
Mick Wallace, Clare Daly

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Komise ve svém sdělení „Zelená 
dohoda pro Evropu“ oznámila svůj záměr 
provést posouzení a předložit návrhy na 
zvýšení cíle Unie v oblasti snižování emisí 
skleníkových plynů pro rok 2030, aby byl 
zajištěn jeho soulad s cílem dosáhnout 
klimatické neutrality do roku 2050. V 
dotčeném sdělení Komise také zdůraznila, 
že k plnění cíle klimatické neutrality by 
měly přispívat veškeré politiky Unie a 
svou úlohu by v něm měla mít všechna 
odvětví. Do září 2020 by Komise měla na 
základě komplexního posouzení dopadů a 
s přihlédnutím ke své analýze 
integrovaných vnitrostátních plánů v 
oblasti energetiky a klimatu, které jí byly 
předloženy v souladu s nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2018/199936, přezkoumat cíl Unie v oblasti 
klimatu pro rok 2030 a prozkoumat 
možnosti stanovení nového cíle pro rok 

(17) Komise ve svém sdělení „Zelená 
dohoda pro Evropu“ oznámila svůj záměr 
provést posouzení a předložit návrhy na 
zvýšení cíle Unie v oblasti snižování emisí 
skleníkových plynů pro rok 2030, a to do 
procentního rozpětí, které není v souladu 
se závazky z Pařížské dohody uvedenými 
ve zprávě OSN o pokroku ve snižování 
emisí. Komise se v rozporu se závěry této 
zprávy a zcela bez ohledu na uznávané 
vědecké poznatky a zásadu rovnosti podle 
UNFCCC rozhodlapřezkoumat cíl Unie v 
oblasti klimatu do roku 2030, pouze aby 
prozkoumala možnosti stanovení nového 
cíle pro rok 2030 v podobě 50–55% snížení 
emisí ve srovnání s úrovněmi v roce 1990, 
a pouze aby změnila cíl Unie pro rok 
2030, pokud to bude považovat na základě 
posouzení dopadů za nezbytné. Toto 
nařízení by mělo upravit cíl Unie do roku 
2030 na hodnotu, která je vědecky 
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2030 v podobě 50–55% snížení emisí ve 
srovnání s úrovněmi v roce 1990. Pokud 
bude Komise považovat za nezbytné 
změnit cíl Unie pro rok 2030, měla by 
Evropskému parlamentu a Radě předložit 
návrhy na případné změny tohoto 
nařízení. Kromě toho by Komise měla do 
30. června 2021 posoudit, jak by bylo 
třeba změnit právní předpisy Unie, 
kterými se dotčený cíl provádí, aby bylo 
dosaženo 50–55% snížení emisí ve 
srovnání s rokem 1990.

nezbytná k omezení globálního oteplování 
na všeobecně uznávaný cíl 1,5 °C. Toto 
nařízení proto zavádí cíl snížit emise do 
roku 2030 o 70 %.

_________________
36 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/1999 ze dne 11. prosince 2018 
o správě energetické unie a opatření 
v oblasti klimatu, kterým se mění nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
663/2009 a (ES) č. 715/2009, směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 94/22/ES, 
98/70/ES, 2009/31/ES, 2009/73/ES, 
2010/31/EU, 2012/27/EU a 2013/30/EU, 
směrnice Rady 2009/119/ES a (EU) 
2015/652 a zrušuje nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 525/2013 
(Úř. věst. L 328, 21.12.2018, s. 1).

Or. en

Odůvodnění

Zpráva OSN o snižování emisí uvádí, že v celosvětovém měřítku bychom měli dekarbonizovat 
o 68 %. Jsme však jedním z nejbohatších regionů na světě a máme nejen spolu s jinými 
nejvyšší odpovědnost, ale také největší kapacity udělat více. Cíl pro rok 2030 musí činit 
alespoň 70 %, což bere v úvahu pouze 2 % pro rovnost s globálním Jihem, což zdaleka 
nestačí.

Pozměňovací návrh 283
Jessica Polfjärd

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Komise ve svém sdělení „Zelená (17) Komise ve svém sdělení „Zelená 
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dohoda pro Evropu“ oznámila svůj záměr 
provést posouzení a předložit návrhy na 
zvýšení cíle Unie v oblasti snižování emisí 
skleníkových plynů pro rok 2030, aby byl 
zajištěn jeho soulad s cílem dosáhnout 
klimatické neutrality do roku 2050. V 
dotčeném sdělení Komise také zdůraznila, 
že k plnění cíle klimatické neutrality by 
měly přispívat veškeré politiky Unie a svou 
úlohu by v něm měla mít všechna odvětví. 
Do září 2020 by Komise měla na základě 
komplexního posouzení dopadů a s 
přihlédnutím ke své analýze integrovaných 
vnitrostátních plánů v oblasti energetiky a 
klimatu, které jí byly předloženy v souladu 
s nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/199936, přezkoumat cíl Unie pro 
rok 2030 v oblasti klimatu a prozkoumat 
možnosti stanovení nového cíle pro rok 
2030 v podobě 50–55% snížení emisí ve 
srovnání s úrovněmi v roce 1990. Pokud 
bude Komise považovat za nezbytné 
změnit cíl Unie pro rok 2030, měla by 
Evropskému parlamentu a Radě předložit 
návrhy na případné změny tohoto 
nařízení. Kromě toho by Komise měla do 
30. června 2021 posoudit, jak by bylo třeba 
změnit právní předpisy Unie, kterými se 
dotčený cíl provádí, aby bylo dosaženo 50–
55% snížení emisí ve srovnání s rokem 
1990.

dohoda pro Evropu“ oznámila svůj záměr 
provést posouzení a předložit návrhy na 
zvýšení cíle Unie v oblasti snižování emisí 
skleníkových plynů pro rok 2030, aby byl 
zajištěn jeho soulad s cílem dosáhnout 
klimatické neutrality do roku 2050. V 
dotčeném sdělení Komise také zdůraznila, 
že k plnění cíle klimatické neutrality by 
měly přispívat veškeré politiky Unie a svou 
úlohu by v něm měla mít všechna odvětví. 
Do září 2020 by Komise měla na základě 
komplexního posouzení dopadů a s 
přihlédnutím ke své analýze integrovaných 
vnitrostátních plánů v oblasti energetiky a 
klimatu, které jí byly předloženy v souladu 
s nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/199936, přezkoumat a zvýšit cíl 
Unie pro rok 2030 na 55% snížení emisí ve 
srovnání s úrovněmi v roce 1990. Komise 
by proto měla do 30. června 2021 posoudit, 
jak by bylo třeba příslušným způsobem 
změnit právní předpisy Unie, kterými se 
tento vyšší cíl provádí.

_________________ _________________
36 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/1999 ze dne 11. prosince 2018 
o správě energetické unie a opatření 
v oblasti klimatu, kterým se mění nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
663/2009 a (ES) č. 715/2009, směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 94/22/ES, 
98/70/ES, 2009/31/ES, 2009/73/ES, 
2010/31/EU, 2012/27/EU a 2013/30/EU, 
směrnice Rady 2009/119/ES a (EU) 
2015/652 a zrušuje nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 525/2013 
(Úř. věst. L 328, 21.12.2018, s. 1).

36 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/1999 ze dne 11. prosince 2018 
o správě energetické unie a opatření 
v oblasti klimatu, kterým se mění nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
663/2009 a (ES) č. 715/2009, směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 94/22/ES, 
98/70/ES, 2009/31/ES, 2009/73/ES, 
2010/31/EU, 2012/27/EU a 2013/30/EU, 
směrnice Rady 2009/119/ES a (EU) 
2015/652 a zrušuje nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 525/2013 
(Úř. věst. L 328, 21.12.2018, s. 1).

Or. en



PE652.555v01-00 172/585 AM\1206394CS.docx

CS

Pozměňovací návrh 284
Catherine Chabaud, Véronique Trillet-Lenoir, Sophia in 't Veld, Pascal Canfin

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Komise ve svém sdělení „Zelená 
dohoda pro Evropu“ oznámila svůj záměr 
provést posouzení a předložit návrhy na 
zvýšení cíle Unie v oblasti snižování emisí 
skleníkových plynů pro rok 2030, aby byl 
zajištěn jeho soulad s cílem dosáhnout 
klimatické neutrality do roku 2050. V 
dotčeném sdělení Komise také zdůraznila, 
že k plnění cíle klimatické neutrality by 
měly přispívat veškeré politiky Unie a svou 
úlohu by v něm měla mít všechna odvětví. 
Do září 2020 by Komise měla na základě 
komplexního posouzení dopadů a s 
přihlédnutím ke své analýze integrovaných 
vnitrostátních plánů v oblasti energetiky a 
klimatu, které jí byly předloženy v souladu 
s nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/199936, přezkoumat cíl Unie v 
oblasti klimatu pro rok 2030 a prozkoumat 
možnosti stanovení nového cíle pro rok 
2030 v podobě 50–55% snížení emisí ve 
srovnání s úrovněmi v roce 1990. Pokud 
bude Komise považovat za nezbytné 
změnit cíl Unie pro rok 2030, měla by 
Evropskému parlamentu a Radě předložit 
návrhy na případné změny tohoto nařízení. 
Kromě toho by Komise měla do 30. června 
2021 posoudit, jak by bylo třeba změnit 
právní předpisy Unie, kterými se dotčený 
cíl provádí, aby bylo dosaženo 50–55% 
snížení emisí ve srovnání s rokem 1990.

(17) Komise ve svém sdělení „Zelená 
dohoda pro Evropu“ oznámila svůj záměr 
provést posouzení a předložit návrhy na 
zvýšení cíle Unie v oblasti snižování emisí 
skleníkových plynů pro rok 2030, aby byl 
zajištěn jeho soulad s cílem dosáhnout 
klimatické neutrality do roku 2050. V 
dotčeném sdělení Komise také zdůraznila, 
že k plnění cíle klimatické neutrality by 
měly přispívat veškeré politiky Unie a svou 
úlohu by v něm měla mít všechna odvětví. 
Zdůrazňuje rovněž, že Zelená dohoda je 
nedílnou součástí strategie pro provádění 
Agendy OSN pro udržitelný rozvoj 2030 a 
cílů udržitelného rozvoje, které by měly 
být ústředním prvkem tvorby politik a 
činnosti EU. Do září 2020 by Komise měla 
na základě komplexního posouzení dopadů 
a s přihlédnutím ke své analýze 
integrovaných vnitrostátních plánů v 
oblasti energetiky a klimatu, které jí byly 
předloženy v souladu s nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2018/199936, přezkoumat cíl Unie v oblasti 
klimatu pro rok 2030 a prozkoumat 
možnosti stanovení nového cíle pro rok 
2030 v podobě 60% snížení emisí ve 
srovnání s úrovněmi v roce 1990. Pokud 
bude Komise považovat za nezbytné 
změnit cíl Unie pro rok 2030, měla by 
Evropskému parlamentu a Radě předložit 
návrhy na případné změny tohoto nařízení. 
Kromě toho by Komise měla do 30. června 
2021 posoudit, jak by bylo třeba změnit 
právní předpisy Unie, kterými se dotčený 
cíl provádí, aby bylo dosaženo 60% snížení 
emisí ve srovnání s rokem 1990.

_________________ _________________
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36 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/1999 ze dne 11. prosince 2018 
o správě energetické unie a opatření 
v oblasti klimatu, kterým se mění nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
663/2009 a (ES) č. 715/2009, směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 94/22/ES, 
98/70/ES, 2009/31/ES, 2009/73/ES, 
2010/31/EU, 2012/27/EU a 2013/30/EU, 
směrnice Rady 2009/119/ES a (EU) 
2015/652 a zrušuje nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 525/2013 
(Úř. věst. L 328, 21.12.2018, s. 1).

36 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/1999 ze dne 11. prosince 2018 
o správě energetické unie a opatření 
v oblasti klimatu, kterým se mění nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
663/2009 a (ES) č. 715/2009, směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 94/22/ES, 
98/70/ES, 2009/31/ES, 2009/73/ES, 
2010/31/EU, 2012/27/EU a 2013/30/EU, 
směrnice Rady 2009/119/ES a (EU) 
2015/652 a zrušuje nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 525/2013 
(Úř. věst. L 328, 21.12.2018, s. 1).

Or. en

Pozměňovací návrh 285
Andrey Novakov, Andrey Slabakov

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Komise ve svém sdělení „Zelená 
dohoda pro Evropu“ oznámila svůj záměr 
provést posouzení a předložit návrhy na 
zvýšení cíle Unie v oblasti snižování emisí 
skleníkových plynů pro rok 2030, aby byl 
zajištěn jeho soulad s cílem dosáhnout 
klimatické neutrality do roku 2050. V 
dotčeném sdělení Komise také zdůraznila, 
že k plnění cíle klimatické neutrality by 
měly přispívat veškeré politiky Unie a svou 
úlohu by v něm měla mít všechna odvětví. 
Do září 2020 by Komise měla na základě 
komplexního posouzení dopadů a s 
přihlédnutím ke své analýze integrovaných 
vnitrostátních plánů v oblasti energetiky a 
klimatu, které jí byly předloženy v souladu 
s nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/199936, přezkoumat cíl Unie v 
oblasti klimatu pro rok 2030 a prozkoumat 
možnosti stanovení nového cíle pro rok 
2030 v podobě 50–55% snížení emisí ve 
srovnání s úrovněmi v roce 1990. Pokud 
bude Komise považovat za nezbytné 

(17) Komise ve svém sdělení „Zelená 
dohoda pro Evropu“ oznámila svůj záměr 
provést posouzení a předložit návrhy na 
zvýšení cíle Unie v oblasti snižování emisí 
skleníkových plynů pro rok 2030, aby byl 
zajištěn jeho soulad s cílem dosáhnout 
klimatické neutrality do roku 2050. V 
dotčeném sdělení Komise také zdůraznila, 
že k plnění cíle klimatické neutrality by 
měly přispívat veškeré politiky Unie a svou 
úlohu by v něm měla mít všechna odvětví. 
Do září 2021 by Komise měla na základě 
komplexního posouzení dopadů a s 
přihlédnutím ke své analýze integrovaných 
vnitrostátních plánů v oblasti energetiky a 
klimatu, které jí byly předloženy v souladu 
s nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/199936, navrhnout revidovaný 
cíl Unie v oblasti klimatu pro rok 2030, 
prozkoumat možnosti stanovení nového 
dobrovolného, realistického a 
nezávazného cíle pro rok 2030 pro snížení 
emisí ve srovnání s úrovněmi v roce 1990 
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změnit cíl Unie pro rok 2030, měla by 
Evropskému parlamentu a Radě předložit 
návrhy na případné změny tohoto nařízení. 
Kromě toho by Komise měla do 30. června 
2021 posoudit, jak by bylo třeba změnit 
právní předpisy Unie, kterými se dotčený 
cíl provádí, aby bylo dosaženo 50–55% 
snížení emisí ve srovnání s rokem 1990.

a dále navrhnout přiměřené financování z 
rozpočtu EU k dosažení potenciálního 
nového cíle. Pokud bude Komise 
považovat za nezbytné změnit cíl Unie pro 
rok 2030, měla by Evropskému parlamentu 
a Radě předložit návrhy na případné změny 
tohoto nařízení. Kromě toho by Komise 
měla do 30. června 2021 posoudit, jak by 
bylo třeba změnit právní předpisy Unie, 
kterými se dotčený cíl provádí, aby bylo 
dosaženo 50–55% snížení emisí ve 
srovnání s rokem 1990.

_________________ _________________
36 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/1999 ze dne 11. prosince 2018 
o správě energetické unie a opatření 
v oblasti klimatu, kterým se mění nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
663/2009 a (ES) č. 715/2009, směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 94/22/ES, 
98/70/ES, 2009/31/ES, 2009/73/ES, 
2010/31/EU, 2012/27/EU a 2013/30/EU, 
směrnice Rady 2009/119/ES a (EU) 
2015/652 a zrušuje nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 525/2013 
(Úř. věst. L 328, 21.12.2018, s. 1).

36 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/1999 ze dne 11. prosince 2018 
o správě energetické unie a opatření 
v oblasti klimatu, kterým se mění nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
663/2009 a (ES) č. 715/2009, směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 94/22/ES, 
98/70/ES, 2009/31/ES, 2009/73/ES, 
2010/31/EU, 2012/27/EU a 2013/30/EU, 
směrnice Rady 2009/119/ES a (EU) 
2015/652 a zrušuje nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 525/2013 
(Úř. věst. L 328, 21.12.2018, s. 1).

Or. en

Pozměňovací návrh 286
Edina Tóth, András Gyürk

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Komise ve svém sdělení „Zelená 
dohoda pro Evropu“ oznámila svůj záměr 
provést posouzení a předložit návrhy na 
zvýšení cíle Unie v oblasti snižování emisí 
skleníkových plynů pro rok 2030, aby byl 
zajištěn jeho soulad s cílem dosáhnout 
klimatické neutrality do roku 2050. V 
dotčeném sdělení Komise také zdůraznila, 
že k plnění cíle klimatické neutrality by 

(17) Komise ve svém sdělení „Zelená 
dohoda pro Evropu“ oznámila svůj záměr 
provést posouzení a předložit návrhy na 
zvýšení cíle Unie v oblasti snižování emisí 
skleníkových plynů pro rok 2030, aby byl 
zajištěn jeho soulad s cílem dosáhnout 
klimatické neutrality do roku 2050. V 
dotčeném sdělení Komise také zdůraznila, 
že k plnění cíle klimatické neutrality by 
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měly přispívat veškeré politiky Unie a svou 
úlohu by v něm měla mít všechna odvětví. 
Do září 2020 by Komise měla na základě 
komplexního posouzení dopadů a s 
přihlédnutím ke své analýze integrovaných 
vnitrostátních plánů v oblasti energetiky a 
klimatu, které jí byly předloženy v souladu 
s nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/199936, přezkoumat cíl Unie v 
oblasti klimatu pro rok 2030 a prozkoumat 
možnosti stanovení nového cíle pro rok 
2030 v podobě 50–55% snížení emisí ve 
srovnání s úrovněmi v roce 1990. Pokud 
bude Komise považovat za nezbytné 
změnit cíl Unie pro rok 2030, měla by 
Evropskému parlamentu a Radě předložit 
návrhy na případné změny tohoto nařízení. 
Kromě toho by Komise měla do 30. června 
2021 posoudit, jak by bylo třeba změnit 
právní předpisy Unie, kterými se dotčený 
cíl provádí, aby bylo dosaženo 50–55% 
snížení emisí ve srovnání s rokem 1990.

měly přispívat veškeré politiky Unie a svou 
úlohu by v něm měla mít všechna odvětví, 
a to při zohlednění zásady „znečišťovatel 
platí“. Do září 2020 by Komise měla na 
základě komplexního posouzení dopadů 
podle jednotlivých členských států a s 
přihlédnutím ke své analýze integrovaných 
vnitrostátních plánů v oblasti energetiky a 
klimatu, které jí byly předloženy v souladu 
s nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/199936, přezkoumat cíl Unie v 
oblasti klimatu pro rok 2030 a prozkoumat 
možnosti stanovení nového cíle snížení 
emisí pro rok 2030 ve srovnání s úrovněmi 
v roce 1990. Pokud bude Komise 
považovat za nezbytné změnit cíl Unie pro 
rok 2030, měla by Evropskému parlamentu 
a Radě předložit návrhy na případné změny 
tohoto nařízení. Kromě toho by Komise 
měla na základě výsledku posouzení 
dopadů posoudit, jak by bylo třeba změnit 
právní předpisy Unie, kterými se dotčený 
cíl provádí, aby bylo dosaženo přibližně 
50%, ne však většího než 55% snížení 
emisí ve srovnání s rokem 1990.

_________________ _________________
36 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/1999 ze dne 11. prosince 2018 
o správě energetické unie a opatření 
v oblasti klimatu, kterým se mění nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
663/2009 a (ES) č. 715/2009, směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 94/22/ES, 
98/70/ES, 2009/31/ES, 2009/73/ES, 
2010/31/EU, 2012/27/EU a 2013/30/EU, 
směrnice Rady 2009/119/ES a (EU) 
2015/652 a zrušuje nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 525/2013 
(Úř. věst. L 328, 21.12.2018, s. 1).

36 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/1999 ze dne 11. prosince 2018 
o správě energetické unie a opatření 
v oblasti klimatu, kterým se mění nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
663/2009 a (ES) č. 715/2009, směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 94/22/ES, 
98/70/ES, 2009/31/ES, 2009/73/ES, 
2010/31/EU, 2012/27/EU a 2013/30/EU, 
směrnice Rady 2009/119/ES a (EU) 
2015/652 a zrušuje nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 525/2013 
(Úř. věst. L 328, 21.12.2018, s. 1).

Or. en

Pozměňovací návrh 287
Ondřej Knotek

Návrh nařízení
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Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Komise ve svém sdělení „Zelená 
dohoda pro Evropu“ oznámila svůj záměr 
provést posouzení a předložit návrhy na 
zvýšení cíle Unie v oblasti snižování emisí 
skleníkových plynů pro rok 2030, aby byl 
zajištěn jeho soulad s cílem dosáhnout 
klimatické neutrality do roku 2050. V 
dotčeném sdělení Komise také zdůraznila, 
že k plnění cíle klimatické neutrality by 
měly přispívat veškeré politiky Unie a svou 
úlohu by v něm měla mít všechna odvětví. 
Do září 2020 by Komise měla na základě 
komplexního posouzení dopadů a s 
přihlédnutím ke své analýze integrovaných 
vnitrostátních plánů v oblasti energetiky a 
klimatu, které jí byly předloženy v souladu 
s nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/199936, přezkoumat cíl Unie v 
oblasti klimatu pro rok 2030 a prozkoumat 
možnosti stanovení nového cíle pro rok 
2030 v podobě 50–55% snížení emisí ve 
srovnání s úrovněmi v roce 1990. Pokud 
bude Komise považovat za nezbytné 
změnit cíl Unie pro rok 2030, měla by 
Evropskému parlamentu a Radě předložit 
návrhy na případné změny tohoto nařízení. 
Kromě toho by Komise měla do 30. června 
2021 posoudit, jak by bylo třeba změnit 
právní předpisy Unie, kterými se dotčený 
cíl provádí, aby bylo dosaženo 50–55% 
snížení emisí ve srovnání s rokem 1990.

(17) Komise ve svém sdělení „Zelená 
dohoda pro Evropu“ oznámila svůj záměr 
provést posouzení a předložit návrhy na 
zvýšení cíle Unie v oblasti snižování emisí 
skleníkových plynů pro rok 2030, aby byl 
zajištěn jeho soulad s cílem dosáhnout 
klimatické neutrality do roku 2050. V 
dotčeném sdělení Komise také zdůraznila, 
že k plnění cíle klimatické neutrality by 
měly přispívat veškeré politiky Unie a svou 
úlohu by v něm měla mít všechna odvětví. 
Do září 2020 by Komise měla na základě 
komplexního posouzení dopadů 
vyhodnocujícího dopad na EU i na 
jednotlivé členské státy a s přihlédnutím ke 
své analýze integrovaných vnitrostátních 
plánů v oblasti energetiky a klimatu, které 
jí byly předloženy v souladu s nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2018/199936, přezkoumat cíl Unie v oblasti 
klimatu pro rok 2030 a prozkoumat 
možnosti stanovení nového cíle pro rok 
2030 v podobě 50% snížení emisí ve 
srovnání s úrovněmi v roce 1990. Pokud 
bude Komise považovat za nezbytné 
změnit cíl Unie pro rok 2030, měla by 
Evropskému parlamentu a Radě předložit 
návrhy na případné změny tohoto nařízení. 
Kromě toho by Komise měla do 30. června 
2021 posoudit, jak by bylo třeba změnit 
právní předpisy Unie, kterými se dotčený 
cíl provádí, aby bylo dosaženo 50% snížení 
emisí ve srovnání s rokem 1990.

_________________ _________________
36 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/1999 ze dne 11. prosince 2018 
o správě energetické unie a opatření 
v oblasti klimatu, kterým se mění nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
663/2009 a (ES) č. 715/2009, směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 94/22/ES, 
98/70/ES, 2009/31/ES, 2009/73/ES, 
2010/31/EU, 2012/27/EU a 2013/30/EU, 
směrnice Rady 2009/119/ES a (EU) 

36 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/1999 ze dne 11. prosince 2018 
o správě energetické unie a opatření 
v oblasti klimatu, kterým se mění nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
663/2009 a (ES) č. 715/2009, směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 94/22/ES, 
98/70/ES, 2009/31/ES, 2009/73/ES, 
2010/31/EU, 2012/27/EU a 2013/30/EU, 
směrnice Rady 2009/119/ES a (EU) 
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2015/652 a zrušuje nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 525/2013 
(Úř. věst. L 328, 21.12.2018, s. 1).

2015/652 a zrušuje nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 525/2013 
(Úř. věst. L 328, 21.12.2018, s. 1).

Or. en

Pozměňovací návrh 288
Silvia Sardone, Marco Dreosto, Simona Baldassarre, Danilo Oscar Lancini, Annalisa 
Tardino

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Komise ve svém sdělení „Zelená 
dohoda pro Evropu“ oznámila svůj záměr 
provést posouzení a předložit návrhy na 
zvýšení cíle Unie v oblasti snižování emisí 
skleníkových plynů pro rok 2030, aby byl 
zajištěn jeho soulad s cílem dosáhnout 
klimatické neutrality do roku 2050. V 
dotčeném sdělení Komise také zdůraznila, 
že k plnění cíle klimatické neutrality by 
měly přispívat veškeré politiky Unie a 
svou úlohu by v něm měla mít všechna 
odvětví. Do září 2020 by Komise měla na 
základě komplexního posouzení dopadů a s 
přihlédnutím ke své analýze integrovaných 
vnitrostátních plánů v oblasti energetiky a 
klimatu, které jí byly předloženy v souladu 
s nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/199936, přezkoumat cíl Unie v 
oblasti klimatu pro rok 2030 a prozkoumat 
možnosti stanovení nového cíle pro rok 
2030 v podobě 50–55% snížení emisí ve 
srovnání s úrovněmi v roce 1990. Pokud 
bude Komise považovat za nezbytné 
změnit cíl Unie pro rok 2030, měla by 
Evropskému parlamentu a Radě předložit 
návrhy na případné změny tohoto nařízení. 
Kromě toho by Komise měla do 30. června 
2021 posoudit, jak by bylo třeba změnit 
právní předpisy Unie, kterými se dotčený 
cíl provádí, aby bylo dosaženo 50-55 % 
snížení emisí ve srovnání s rokem 1990.

(17) Antropogenní emise skleníkových 
plynů jsou neodmyslitelně spojeny s 
hospodářskými činnostmi, o čemž svědčí 
skutečnost, že od poválečného období 
doposud dochází k téměř nepřetržitému 
růstu celosvětových emisí CO2, dočasně 
přerušeným pouze v souvislosti s recesí 
způsobenou hospodářskou krizí 2007–
2008. Očekává se, že pandemie Covid-19 
způsobí nejsilnější recesivní spirálu od 
Velké hospodářské krize. Dosažení 
klimatické neutrality ve lhůtě stanovené 
Evropskou radou bude mít procyklický 
účinek, zatímco je nesmírně důležité 
provádět důkladné anticyklické politiky. 
Dosažení klimatické neutrality by proto 
mělo být odloženo na pozdější datum, v 
žádném případě ne dříve než do roku 
2070. Kromě toho by do prosince 2021 
Komise měla na základě komplexního 
posouzení dopadů a s přihlédnutím k 
socioekonomickým důsledkům pandemie 
ve střednědobém a dlouhodobém 
horizontu a ke své analýze integrovaných 
vnitrostátních plánů v oblasti energetiky a 
klimatu, které jí byly předloženy v souladu 
s nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/199936, přezkoumat cíl Unie v 
oblasti klimatu pro rok 2030 a prozkoumat 
možnosti stanovení nového cíle pro rok 
2030, který bude nižší, než je v 
současnosti platný cíl.  Pokud bude 
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Komise považovat za nezbytné změnit cíl 
Unie pro rok 2030, měla by Evropskému 
parlamentu a Radě předložit návrhy na 
případné změny příslušných právních 
předpisů Unie.

_________________ _________________
36 Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2018/1999 ze dne 11. 
prosince 2018 o správě energetické unie a 
opatření v oblasti klimatu, kterým se mění 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č.  663/2003 a (ES) č.  715/2009, 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
94/22/ES, 98/70/ES, 2009/31/ES, 
2009/73/ES, 2010/31/EU, 2012/27/EU a 
2013/30/EU, směrnice Rady 2009/119/ES 
a (EU) 2015/652 a zrušuje nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č.  
525/2013/ES (Úř. věst. L 328, 22.12.2000, 
s. 1)

36 Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2018/1999 ze dne 11. 
prosince 2018 o správě energetické unie a 
opatření v oblasti klimatu, kterým se mění 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 663/2003 a (ES) č. 715/2009, 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
94/22/ES, 98/70/ES, 2009/31/ES, 
2009/73/ES, 2010/31/EU, 2012/27/EU a 
2013/30/EU, směrnice Rady 2009/119/ES 
a (EU) 2015/652 a zrušuje nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
525/2013/ES (Úř. věst. L 328, 22.12.2000, 
s. 1)

Or. it

Pozměňovací návrh 289
Petar Vitanov

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Komise ve svém sdělení „Zelená 
dohoda pro Evropu“ oznámila svůj záměr 
provést posouzení a předložit návrhy na 
zvýšení cíle Unie v oblasti snižování emisí 
skleníkových plynů pro rok 2030, aby byl 
zajištěn jeho soulad s cílem dosáhnout 
klimatické neutrality do roku 2050. V 
dotčeném sdělení Komise také zdůraznila, 
že k plnění cíle klimatické neutrality by 
měly přispívat veškeré politiky Unie a svou 
úlohu by v něm měla mít všechna odvětví. 
Do září 2020 by Komise měla na základě 
komplexního posouzení dopadů a s 
přihlédnutím ke své analýze integrovaných 
vnitrostátních plánů v oblasti energetiky a 

(17) Komise ve svém sdělení „Zelená 
dohoda pro Evropu“ oznámila svůj záměr 
provést posouzení a předložit návrhy na 
zvýšení cíle Unie v oblasti snižování emisí 
skleníkových plynů pro rok 2030, aby byl 
zajištěn jeho soulad s cílem dosáhnout 
klimatické neutrality do roku 2050. V 
dotčeném sdělení Komise také zdůraznila, 
že k plnění cíle klimatické neutrality by 
měly přispívat veškeré politiky Unie a svou 
úlohu by v něm měla mít všechna odvětví. 
Do září 2020 by Komise měla na základě 
komplexního posouzení dopadů, které 
zahrne také důsledky krize Covid-19, a s 
přihlédnutím ke své analýze integrovaných 
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klimatu, které jí byly předloženy v souladu 
s nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/199936, přezkoumat cíl Unie v 
oblasti klimatu pro rok 2030 a prozkoumat 
možnosti stanovení nového cíle pro rok 
2030 v podobě 50–55% snížení emisí ve 
srovnání s úrovněmi v roce 1990. Pokud 
bude Komise považovat za nezbytné 
změnit cíl Unie pro rok 2030, měla by 
Evropskému parlamentu a Radě předložit 
návrhy na případné změny tohoto nařízení. 
Kromě toho by Komise měla do 30. června 
2021 posoudit, jak by bylo třeba změnit 
právní předpisy Unie, kterými se dotčený 
cíl provádí, aby bylo dosaženo 50–55% 
snížení emisí ve srovnání s rokem 1990.

vnitrostátních plánů v oblasti energetiky a 
klimatu, které jí byly předloženy v souladu 
s nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/199936, přezkoumat cíl Unie v 
oblasti klimatu pro rok 2030 a prozkoumat 
možnosti stanovení nového cíle pro rok 
2030 v podobě 50–55% snížení emisí ve 
srovnání s úrovněmi v roce 1990. Pokud 
bude Komise považovat za nezbytné 
změnit cíl Unie pro rok 2030, měla by 
Evropskému parlamentu a Radě předložit 
návrhy na případné změny tohoto nařízení. 
Kromě toho by Komise měla do 30. června 
2021 posoudit, jak by bylo třeba změnit 
právní předpisy Unie, kterými se dotčený 
cíl provádí, aby bylo dosaženo 50–55% 
snížení emisí ve srovnání s rokem 1990.

_________________ _________________
36 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/1999 ze dne 11. prosince 2018 
o správě energetické unie a opatření 
v oblasti klimatu, kterým se mění nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
663/2009 a (ES) č. 715/2009, směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 94/22/ES, 
98/70/ES, 2009/31/ES, 2009/73/ES, 
2010/31/EU, 2012/27/EU a 2013/30/EU, 
směrnice Rady 2009/119/ES a (EU) 
2015/652 a zrušuje nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 525/2013 
(Úř. věst. L 328, 21.12.2018, s. 1).

36 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/1999 ze dne 11. prosince 2018 
o správě energetické unie a opatření 
v oblasti klimatu, kterým se mění nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
663/2009 a (ES) č. 715/2009, směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 94/22/ES, 
98/70/ES, 2009/31/ES, 2009/73/ES, 
2010/31/EU, 2012/27/EU a 2013/30/EU, 
směrnice Rady 2009/119/ES a (EU) 
2015/652 a zrušuje nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 525/2013 
(Úř. věst. L 328, 21.12.2018, s. 1).

Or. en

Pozměňovací návrh 290
Dan-Ștefan Motreanu, Cristian-Silviu Buşoi, Traian Băsescu

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Komise ve svém sdělení „Zelená 
dohoda pro Evropu“ oznámila svůj záměr 
provést posouzení a předložit návrhy na 
zvýšení cíle Unie v oblasti snižování emisí 

(17) Komise ve svém sdělení „Zelená 
dohoda pro Evropu“ oznámila svůj záměr 
provést posouzení a předložit návrhy na 
zvýšení cíle Unie v oblasti snižování emisí 
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skleníkových plynů pro rok 2030, aby byl 
zajištěn jeho soulad s cílem dosáhnout 
klimatické neutrality do roku 2050. V 
dotčeném sdělení Komise také zdůraznila, 
že k plnění cíle klimatické neutrality by 
měly přispívat veškeré politiky Unie a svou 
úlohu by v něm měla mít všechna odvětví. 
Do září 2020 by Komise měla na základě 
komplexního posouzení dopadů a s 
přihlédnutím ke své analýze integrovaných 
vnitrostátních plánů v oblasti energetiky a 
klimatu, které jí byly předloženy v souladu 
s nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/199936, přezkoumat cíl Unie v 
oblasti klimatu pro rok 2030 a prozkoumat 
možnosti stanovení nového cíle pro rok 
2030 v podobě 50–55% snížení emisí ve 
srovnání s úrovněmi v roce 1990. Pokud 
bude Komise považovat za nezbytné 
změnit cíl Unie pro rok 2030, měla by 
Evropskému parlamentu a Radě předložit 
návrhy na případné změny tohoto nařízení. 
Kromě toho by Komise měla do 30. června 
2021 posoudit, jak by bylo třeba změnit 
právní předpisy Unie, kterými se dotčený 
cíl provádí, aby bylo dosaženo 50–55% 
snížení emisí ve srovnání s rokem 1990.

skleníkových plynů pro rok 2030, aby byl 
zajištěn jeho soulad s cílem dosáhnout 
klimatické neutrality do roku 2050. V 
dotčeném sdělení Komise také zdůraznila, 
že k plnění cíle klimatické neutrality by 
měly přispívat veškeré politiky Unie a svou 
úlohu by v něm měla mít všechna odvětví. 
Do září 2020 by Komise měla na základě 
komplexního posouzení dopadů a s 
přihlédnutím ke své analýze integrovaných 
vnitrostátních plánů v oblasti energetiky a 
klimatu, které jí byly předloženy v souladu 
s nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/199936, přezkoumat cíl Unie v 
oblasti klimatu pro rok 2030 a prozkoumat 
možnosti stanovení nového cíle pro rok 
2030 v podobě 50% snížení emisí ve 
srovnání s úrovněmi v roce 1990. Pokud 
bude Komise považovat za nezbytné 
změnit cíl Unie pro rok 2030, měla by 
Evropskému parlamentu a Radě předložit 
návrhy na případné změny tohoto nařízení. 
Kromě toho by Komise měla do 30. června 
2021 posoudit, jak by bylo třeba změnit 
právní předpisy Unie, kterými se dotčený 
cíl provádí, aby bylo dosaženo 50% snížení 
emisí ve srovnání s rokem 1990.

_________________ _________________
36 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/1999 ze dne 11. prosince 2018 
o správě energetické unie a opatření 
v oblasti klimatu, kterým se mění nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
663/2009 a (ES) č. 715/2009, směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 94/22/ES, 
98/70/ES, 2009/31/ES, 2009/73/ES, 
2010/31/EU, 2012/27/EU a 2013/30/EU, 
směrnice Rady 2009/119/ES a (EU) 
2015/652 a zrušuje nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 525/2013 
(Úř. věst. L 328, 21.12.2018, s. 1).

36 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/1999 ze dne 11. prosince 2018 
o správě energetické unie a opatření 
v oblasti klimatu, kterým se mění nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
663/2009 a (ES) č. 715/2009, směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 94/22/ES, 
98/70/ES, 2009/31/ES, 2009/73/ES, 
2010/31/EU, 2012/27/EU a 2013/30/EU, 
směrnice Rady 2009/119/ES a (EU) 
2015/652 a zrušuje nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 525/2013 
(Úř. věst. L 328, 21.12.2018, s. 1).

Or. en

Pozměňovací návrh 291
Fredrick Federley
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17a) Do 30. června 2021 Komise 
přezkoumá a v případě potřeby navrhne 
revizi všech politik a nástrojů týkajících se 
dosažení cíle Unie v oblasti klimatu do 
roku 2030 a dosažení cíle klimatické 
neutrality stanoveného v čl. 2 odst. 1. V 
tomto ohledu zvýšené cíle Unie vyžadují, 
aby byl systém EU pro obchodování s 
emisemi vhodný pro daný účel. Komise by 
proto měla urychleně přezkoumat 
směrnici o ETS a posílit její Fond inovací 
s cílem dále vytvářet finanční pobídky pro 
nové technologie, podpořit růst, 
konkurenceschopnost a podporu čistých 
technologií a zároveň zajistit, aby posílení 
Fondu inovací přispívalo k procesu 
spravedlivé transformace.

Or. en

Pozměňovací návrh 292
Agnès Evren, Mairead McGuinness

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17a) Aby se zajistilo, že Unie a všechny 
členské státy zůstanou na dobré cestě k 
dosažení cíle klimatické neutrality, a 
zaručila se předvídatelnost a jistota pro 
všechny hospodářské subjekty, včetně 
podniků, pracovníků a odborů, investorů 
a spotřebitelů, měla by Komise zvážit 
možnosti stanovení cíle Unie v oblasti 
klimatu pro rok 2040, a to v dostatečném 
předstihu, aby se s nimi mohly 
hospodářské subjekty seznámit, a předložit 
Evropskému parlamentu a Radě příslušné 
legislativní návrhy.
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Or. fr

Pozměňovací návrh 293
Edina Tóth, András Gyürk

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17a) V zájmu dosažení celounijního cíle 
snížení emisí do roku 2030 musí každý 
členský stát dosáhnout do roku 2030 
alespoň stejné minimální úrovně snížení 
emisí o 40 % ve srovnání s úrovní z roku 
1990. Každý členský stát přijme celostátní 
cíl pro snížení emisí, kterým EU posílí 
sbližování úsilí členských států v oblasti 
snižování emisí s cílem dosáhnout cíle 
klimatické neutrality do roku 2050 
spravedlivějším způsobem, a to na základě 
vyváženějšího sdílení zátěže mezi 
členskými státy.

Or. en

Pozměňovací návrh 294
Nicolás González Casares, Cristina Maestre Martín De Almagro, Javi López

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17a) Komise by měla dále zajistit, aby 
průmysl byl dostatečně schopen projít 
významnou transformací na klimatickou 
neutralitu a dosáhnout vysoce 
ambiciózních cílů do roku 2030 a 2040, a 
to prostřednictvím důkladného 
regulačního rámce a finančních zdrojů 
odpovídajících výzvám. Tento regulační a 
finanční rámec by měl být pravidelně 
vyhodnocován a v případě potřeby 
upraven, aby se zabránilo úniku uhlíku, 
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uzavírání průmyslových podniků, ztrátám 
pracovních míst a nekalé mezinárodní 
hospodářské soutěži.

Or. en

Pozměňovací návrh 295
Peter Liese

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17a) S cílem zajistit, aby Unie a všechny 
členské státy zůstaly na cestě k dosažení 
cíle klimatické neutrality, a zaručit 
předvídatelnost a jistotu pro všechny 
hospodářské subjekty, včetně podniků, 
pracovníků a odborů, investorů a 
spotřebitelů, by Komise měla po řádném 
posouzení dopadů předložit Evropskému 
parlamentu a Radě legislativní návrhy, 
pokud jde o cíl Unie v oblasti klimatu do 
roku 2040.

Or. en

Pozměňovací návrh 296
Petar Vitanov

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17a) Komise by měla posoudit potřeby v 
oblasti zaměstnanosti, včetně požadavků 
na vzdělávání a odbornou přípravu, 
rozvoje hospodářství a zavedení 
spravedlivé a vyvážené transformace.

Or. en
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Pozměňovací návrh 297
Fredrick Federley

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17b) Aby Unie a členské státy dosáhly 
cíle v oblasti klimatu do roku 2030 a 
klimatické neutrality nejpozději do roku 
2050, měla by Unie pokračovat ve své 
práci na vytvoření silného udržitelného 
hospodářství založeného na 
biotechnologiích, zejména posílením 
svého úsilí o postupné ukončování 
využívání fosilních paliv a energetických 
dotací na ně.

Or. en

Pozměňovací návrh 298
Fredrick Federley

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17c) Komise vypracovala a přijala řadu 
iniciativ v rámci sektorové energetiky, 
zejména s ohledem na energii 
z obnovitelných zdrojů, energetickou 
účinnost, včetně energetické náročnosti 
budov, a strukturu trhu. Tyto iniciativy 
tvoří balíček v rámci zastřešujícího tématu 
energetické účinnosti v první řadě a 
celosvětové vedoucí postavení Unie v 
oblasti obnovitelných zdrojů energie. Tyto 
iniciativy by měly být zohledněny ve 
vnitrostátním dlouhodobém pokroku v 
úsilí o dosažení cíle klimatické neutrality 
do roku 2050 s cílem zajistit vysoce 
energeticky účinný energetický systém 
založený na obnovitelných zdrojích 
energie a rozvoji obnovitelných zdrojů v 
rámci Unie.
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Or. en

Pozměňovací návrh 299
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Aby se zajistilo, že Unie a členské 
státy zůstanou na dobré cestě k dosažení 
cíle klimatické neutrality a pokroku v 
oblasti adaptace, měla by Komise 
pravidelně hodnotit pokrok. V případě, že 
společný pokrok členských států směrem k 
dosažení cíle klimatické neutrality nebo v 
oblasti adaptace nebo soudržnost opatření 
Unie s cílem klimatické neutrality nebo 
jejich přiměřenost k zajištění pokroku v 
oblasti zvyšování adaptační kapacity, 
posilování odolnosti a snižování 
zranitelnosti nebudou dostatečné, měla by 
Komise přijmout nezbytná opatření v 
souladu se Smlouvami. Komise by rovněž 
měla pravidelně posuzovat příslušná 
vnitrostátní opatření a vydávat 
doporučení, pokud zjistí, že opatření 
členského státu nejsou v souladu s cílem 
klimatické neutrality nebo nejsou 
přiměřená ke zvyšování adaptační 
kapacity, posilování odolnosti a snižování 
zranitelnosti vůči změně klimatu.

(18) Komise jakožto vykonávající 
orgán, který respektuje zásady subsidiarity 
a proporcionality, může vypracovat 
přehled politik členských států EU ve 
smyslu racionální politiky v oblasti 
životního prostředí a vyjádřit se k nim ve 
smyslu nezávazných doporučení.

Or. en

Pozměňovací návrh 300
Linea Søgaard-Lidell, Nils Torvalds, Asger Christensen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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(18) Aby se zajistilo, že Unie a členské 
státy zůstanou na dobré cestě k dosažení 
cíle klimatické neutrality a pokroku v 
oblasti adaptace, měla by Komise 
pravidelně hodnotit pokrok. V případě, že 
společný pokrok členských států směrem k 
dosažení cíle klimatické neutrality nebo v 
oblasti adaptace nebo soudržnost opatření 
Unie s cílem klimatické neutrality nebo 
jejich přiměřenost k zajištění pokroku v 
oblasti zvyšování adaptační kapacity, 
posilování odolnosti a snižování 
zranitelnosti nebudou dostatečné, měla by 
Komise přijmout nezbytná opatření v 
souladu se Smlouvami. Komise by rovněž 
měla pravidelně posuzovat příslušná 
vnitrostátní opatření a vydávat doporučení, 
pokud zjistí, že opatření členského státu 
nejsou v souladu s cílem klimatické 
neutrality nebo nejsou přiměřená ke 
zvyšování adaptační kapacity, posilování 
odolnosti a snižování zranitelnosti vůči 
změně klimatu.

(18) Aby se zajistilo, že Unie a členské 
státy zůstanou na dobré cestě k dosažení 
cíle klimatické neutrality a pokroku v 
oblasti adaptace, měla by Komise 
pravidelně hodnotit pokrok. V případě, že 
společný pokrok členských států směrem k 
dosažení cíle klimatické neutrality nebo v 
oblasti adaptace nebo soudržnost opatření 
Unie s cílem klimatické neutrality nebo 
jejich přiměřenost k zajištění pokroku v 
oblasti zvyšování adaptační kapacity, 
posilování odolnosti a snižování 
zranitelnosti nebudou dostatečné, měla by 
Komise přijmout nezbytná opatření v 
souladu se Smlouvami. Komise by rovněž 
měla pravidelně posuzovat příslušná 
vnitrostátní opatření a vydávat doporučení, 
pokud zjistí, že opatření členského státu 
nejsou v souladu s cílem klimatické 
neutrality nebo nejsou přiměřená ke 
zvyšování adaptační kapacity, posilování 
odolnosti a snižování zranitelnosti vůči 
změně klimatu. Pokud některý členský stát 
nezavede opatření v reakci na doporučení 
Komise, měla by Komise přijmout 
nezbytná a vhodná opatření v souladu se 
Smlouvami a tato opatření zveřejnit.

Or. en

Pozměňovací návrh 301
Michael Bloss

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Aby se zajistilo, že Unie a členské 
státy zůstanou na dobré cestě k dosažení 
cíle klimatické neutrality a pokroku v 
oblasti adaptace, měla by Komise 
pravidelně hodnotit pokrok. V případě, že 
společný pokrok členských států směrem k 
dosažení cíle klimatické neutrality nebo v 
oblasti adaptace nebo soudržnost opatření 
Unie s cílem klimatické neutrality nebo 

(18) Aby se zajistilo, že Unie a členské 
státy zůstanou na dobré cestě k dosažení 
unijního rozpočtu na emise skleníkových 
plynů a pokroku v oblasti adaptace a 
financování, měla by Komise pravidelně 
hodnotit pokrok. V případě, že společný i 
individuální pokrok členských států 
směrem k dosažení jednoho z těchto cílů 
nebo soudržnost opatření Unie s těmito cíli 
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jejich přiměřenost k zajištění pokroku v 
oblasti zvyšování adaptační kapacity, 
posilování odolnosti a snižování 
zranitelnosti nebudou dostatečné, měla by 
Komise přijmout nezbytná opatření v 
souladu se Smlouvami. Komise by rovněž 
měla pravidelně posuzovat příslušná 
vnitrostátní opatření a vydávat doporučení, 
pokud zjistí, že opatření členského státu 
nejsou v souladu s cílem klimatické 
neutrality nebo nejsou přiměřená ke 
zvyšování adaptační kapacity, posilování 
odolnosti a snižování zranitelnosti vůči 
změně klimatu.

nebudou dostatečné, měla by Komise 
přijmout nezbytná opatření v souladu se 
Smlouvami. Komise by rovněž měla 
pravidelně posuzovat příslušná vnitrostátní 
opatření a vydávat doporučení, pokud 
zjistí, že opatření členského státu nejsou v 
souladu s cíli tohoto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 302
Esther de Lange

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Aby se zajistilo, že Unie a členské 
státy zůstanou na dobré cestě k dosažení 
cíle klimatické neutrality a pokroku v 
oblasti adaptace, měla by Komise 
pravidelně hodnotit pokrok. V případě, že 
společný pokrok členských států směrem k 
dosažení cíle klimatické neutrality nebo v 
oblasti adaptace nebo soudržnost opatření 
Unie s cílem klimatické neutrality nebo 
jejich přiměřenost k zajištění pokroku v 
oblasti zvyšování adaptační kapacity, 
posilování odolnosti a snižování 
zranitelnosti nebudou dostatečné, měla by 
Komise přijmout nezbytná opatření v 
souladu se Smlouvami. Komise by rovněž 
měla pravidelně posuzovat příslušná 
vnitrostátní opatření a vydávat doporučení, 
pokud zjistí, že opatření členského státu 
nejsou v souladu s cílem klimatické 
neutrality nebo nejsou přiměřená ke 
zvyšování adaptační kapacity, posilování 
odolnosti a snižování zranitelnosti vůči 

(18) Aby se zajistilo, že Unie a členské 
státy zůstanou na dobré cestě k dosažení 
cíle klimatické neutrality a pokroku v 
oblasti adaptace, měla by Komise 
pravidelně hodnotit pokrok. V případě, že 
společný pokrok členských států směrem k 
dosažení cíle klimatické neutrality nebo v 
oblasti adaptace nebo soudržnost opatření 
Unie s cílem klimatické neutrality nebo 
jejich přiměřenost k zajištění pokroku v 
oblasti zvyšování adaptační kapacity, 
posilování odolnosti a snižování 
zranitelnosti nebudou dostatečné, měla by 
Komise přijmout nezbytná opatření v 
souladu se Smlouvami a zároveň se snaží 
minimalizovat kolísavost politik a 
zohledňovat obchodní a investiční cykly a 
jistotu. Komise by rovněž měla pravidelně 
posuzovat příslušná vnitrostátní opatření a 
vydávat doporučení, pokud zjistí, že 
opatření členského státu nejsou v souladu s 
cílem klimatické neutrality nebo nejsou 
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změně klimatu. přiměřená ke zvyšování adaptační 
kapacity, posilování odolnosti a snižování 
zranitelnosti vůči změně klimatu.

Or. en

Pozměňovací návrh 303
Andrey Novakov, Andrey Slabakov

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Aby se zajistilo, že Unie a členské 
státy zůstanou na dobré cestě k dosažení 
cíle klimatické neutrality a pokroku v 
oblasti adaptace, měla by Komise 
pravidelně hodnotit pokrok. V případě, že 
společný pokrok členských států směrem k 
dosažení cíle klimatické neutrality nebo v 
oblasti adaptace nebo soudržnost opatření 
Unie s cílem klimatické neutrality nebo 
jejich přiměřenost k zajištění pokroku v 
oblasti zvyšování adaptační kapacity, 
posilování odolnosti a snižování 
zranitelnosti nebudou dostatečné, měla by 
Komise přijmout nezbytná opatření v 
souladu se Smlouvami. Komise by rovněž 
měla pravidelně posuzovat příslušná 
vnitrostátní opatření a vydávat doporučení, 
pokud zjistí, že opatření členského státu 
nejsou v souladu s cílem klimatické 
neutrality nebo nejsou přiměřená ke 
zvyšování adaptační kapacity, posilování 
odolnosti a snižování zranitelnosti vůči 
změně klimatu.

(18) Aby se zajistilo, že Unie a členské 
státy zůstanou na dobré cestě k dosažení 
cíle klimatické neutrality a pokroku v 
oblasti adaptace, měla by Komise 
pravidelně hodnotit pokrok. V případě, že 
společný pokrok členských států směrem k 
dosažení cíle klimatické neutrality nebo v 
oblasti adaptace nebo soudržnost opatření 
Unie s cílem klimatické neutrality nebo 
jejich přiměřenost k zajištění pokroku v 
oblasti zvyšování adaptační kapacity, 
posilování odolnosti a snižování 
zranitelnosti nebudou dostatečné, měla by 
Komise přijmout nezbytná opatření v 
souladu se Smlouvami. Komise by rovněž 
měla pravidelně posuzovat příslušná 
vnitrostátní opatření a vydávat doporučení, 
pokud zjistí, že opatření Unie vedla ke 
ztrátě konkurenceschopnosti a pracovních 
míst v odvětvích hospodářství nebo že 
opatření členského státu nejsou v souladu s 
cílem klimatické neutrality nebo nejsou 
přiměřená ke zvyšování adaptační 
kapacity, posilování odolnosti a snižování 
zranitelnosti vůči změně klimatu.

Or. en

Pozměňovací návrh 304
Anna Zalewska
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Aby se zajistilo, že Unie a členské 
státy zůstanou na dobré cestě k dosažení 
cíle klimatické neutrality a pokroku v 
oblasti adaptace, měla by Komise 
pravidelně hodnotit pokrok. V případě, že 
společný pokrok členských států směrem k 
dosažení cíle klimatické neutrality nebo v 
oblasti adaptace nebo soudržnost opatření 
Unie s cílem klimatické neutrality nebo 
jejich přiměřenost k zajištění pokroku v 
oblasti zvyšování adaptační kapacity, 
posilování odolnosti a snižování 
zranitelnosti nebudou dostatečné, měla by 
Komise přijmout nezbytná opatření v 
souladu se Smlouvami. Komise by rovněž 
měla pravidelně posuzovat příslušná 
vnitrostátní opatření a vydávat doporučení, 
pokud zjistí, že opatření členského státu 
nejsou v souladu s cílem klimatické 
neutrality nebo nejsou přiměřená ke 
zvyšování adaptační kapacity, posilování 
odolnosti a snižování zranitelnosti vůči 
změně klimatu.

(18) Aby se zajistilo, že Unie a členské 
státy zůstanou na dobré cestě k dosažení 
cíle klimatické neutrality a pokroku v 
oblasti adaptace, měla by Komise 
pravidelně hodnotit pokrok a mezery v 
potřebné podpoře. V případě, že společný 
pokrok členských států směrem k dosažení 
cíle klimatické neutrality nebo v oblasti 
adaptace nebo soudržnost opatření Unie s 
cílem klimatické neutrality nebo jejich 
přiměřenost k zajištění pokroku v oblasti 
zvyšování adaptační kapacity, posilování 
odolnosti a snižování zranitelnosti nebudou 
dostatečné, měla by Komise přijmout 
nezbytná opatření v souladu se Smlouvami. 
Komise by rovněž měla pravidelně 
posuzovat příslušná vnitrostátní opatření a 
vydávat doporučení, pokud zjistí, že 
opatření členského státu nejsou v souladu s 
cílem klimatické neutrality nebo nejsou 
přiměřená ke zvyšování adaptační 
kapacity, posilování odolnosti a snižování 
zranitelnosti vůči změně klimatu.

Or. en

Pozměňovací návrh 305
Javi López, César Luena, Nicolás González Casares, Cristina Maestre Martín De 
Almagro

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Aby se zajistilo, že Unie a členské 
státy zůstanou na dobré cestě k dosažení 
cíle klimatické neutrality a pokroku v 
oblasti adaptace, měla by Komise 
pravidelně hodnotit pokrok. V případě, že 
společný pokrok členských států směrem k 
dosažení cíle klimatické neutrality nebo v 

(18) Aby se zajistilo, že Unie a členské 
státy zůstanou na dobré cestě k dosažení 
cíle klimatické neutrality a pokroku v 
oblasti adaptace, měla by Komise 
pravidelně hodnotit pokrok. V případě, že 
společný pokrok členských států směrem k 
dosažení cíle klimatické neutrality nebo v 



PE652.555v01-00 190/585 AM\1206394CS.docx

CS

oblasti adaptace nebo soudržnost opatření 
Unie s cílem klimatické neutrality nebo 
jejich přiměřenost k zajištění pokroku v 
oblasti zvyšování adaptační kapacity, 
posilování odolnosti a snižování 
zranitelnosti nebudou dostatečné, měla by 
Komise přijmout nezbytná opatření v 
souladu se Smlouvami. Komise by rovněž 
měla pravidelně posuzovat příslušná 
vnitrostátní opatření a vydávat doporučení, 
pokud zjistí, že opatření členského státu 
nejsou v souladu s cílem klimatické 
neutrality nebo nejsou přiměřená ke 
zvyšování adaptační kapacity, posilování 
odolnosti a snižování zranitelnosti vůči 
změně klimatu.

oblasti adaptace nebo soudržnost 
jakýchkoli opatření Unie s cílem 
klimatické neutrality nebo jejich 
přiměřenost k zajištění pokroku v oblasti 
zvyšování adaptační kapacity, posilování 
odolnosti a snižování zranitelnosti nebudou 
dostatečné, měla by Komise přijmout 
nezbytná opatření v souladu se Smlouvami. 
Komise by rovněž měla pravidelně 
posuzovat příslušná vnitrostátní opatření a 
vydávat doporučení, pokud zjistí, že 
opatření členského státu nejsou v souladu s 
cílem klimatické neutrality nebo nejsou 
přiměřená ke zvyšování adaptační 
kapacity, posilování odolnosti a snižování 
zranitelnosti vůči změně klimatu.

Or. en

Pozměňovací návrh 306
Rovana Plumb, Tudor Ciuhodaru

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Aby se zajistilo, že Unie a členské 
státy zůstanou na dobré cestě k dosažení 
cíle klimatické neutrality a pokroku v 
oblasti adaptace, měla by Komise 
pravidelně hodnotit pokrok. V případě, že 
společný pokrok členských států směrem k 
dosažení cíle klimatické neutrality nebo v 
oblasti adaptace nebo soudržnost opatření 
Unie s cílem klimatické neutrality nebo 
jejich přiměřenost k zajištění pokroku v 
oblasti zvyšování adaptační kapacity, 
posilování odolnosti a snižování 
zranitelnosti nebudou dostatečné, měla by 
Komise přijmout nezbytná opatření v 
souladu se Smlouvami. Komise by rovněž 
měla pravidelně posuzovat příslušná 
vnitrostátní opatření a vydávat doporučení, 
pokud zjistí, že opatření členského státu 
nejsou v souladu s cílem klimatické 
neutrality nebo nejsou přiměřená ke 

(18) Aby se zajistilo, že Unie a členské 
státy zůstanou na dobré cestě k dosažení 
cíle klimatické neutrality a pokroku v 
oblasti adaptace, měla by Komise 
pravidelně hodnotit pokrok. V případě, že 
společný pokrok členských států směrem k 
dosažení cíle klimatické neutrality nebo v 
oblasti adaptace nebo soudržnost 
jakýchkoli opatření Unie s cílem 
klimatické neutrality nebo jejich 
přiměřenost k zajištění pokroku v oblasti 
zvyšování adaptační kapacity, posilování 
odolnosti a snižování zranitelnosti nebudou 
dostatečné, měla by Komise přijmout 
nezbytná opatření v souladu se Smlouvami. 
Komise by rovněž měla pravidelně 
posuzovat příslušná vnitrostátní opatření a 
vydávat doporučení, pokud zjistí, že 
opatření členského státu nejsou v souladu s 
cílem klimatické neutrality nebo nejsou 
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zvyšování adaptační kapacity, posilování 
odolnosti a snižování zranitelnosti vůči 
změně klimatu.

přiměřená ke zvyšování adaptační 
kapacity, posilování odolnosti a snižování 
zranitelnosti vůči změně klimatu.

Or. en

Pozměňovací návrh 307
Mick Wallace, Clare Daly

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Aby se zajistilo, že Unie a členské 
státy zůstanou na dobré cestě k dosažení 
cíle klimatické neutrality a pokroku v 
oblasti adaptace, měla by Komise 
pravidelně hodnotit pokrok. V případě, že 
společný pokrok členských států směrem k 
dosažení cíle klimatické neutrality nebo v 
oblasti adaptace nebo soudržnost opatření 
Unie s cílem klimatické neutrality nebo 
jejich přiměřenost k zajištění pokroku v 
oblasti zvyšování adaptační kapacity, 
posilování odolnosti a snižování 
zranitelnosti nebudou dostatečné, měla by 
Komise přijmout nezbytná opatření v 
souladu se Smlouvami. Komise by rovněž 
měla pravidelně posuzovat příslušná 
vnitrostátní opatření a vydávat doporučení, 
pokud zjistí, že opatření členského státu 
nejsou v souladu s cílem klimatické 
neutrality nebo nejsou přiměřená ke 
zvyšování adaptační kapacity, posilování 
odolnosti a snižování zranitelnosti vůči 
změně klimatu.

(18) Aby se zajistilo, že Unie a členské 
státy zůstanou na dobré cestě k dosažení 
cíli tohoto nařízení a budou dosahovat 
pokroku v oblasti adaptace, měla by 
Komise pravidelně hodnotit pokrok. V 
případě, že pokrok členských států směrem 
k dosažení cílů v oblasti dekarbonizace a 
propadů nebo v oblasti adaptace nebo 
soudržnost opatření Unie s cílem 
klimatické neutrality nebo jejich 
přiměřenost k zajištění pokroku v oblasti 
zvyšování adaptační kapacity, posilování 
odolnosti a snižování zranitelnosti nebudou 
dostatečné, měla by Komise přijmout 
nezbytná opatření v souladu se Smlouvami. 
Komise by rovněž měla pravidelně 
posuzovat příslušná vnitrostátní opatření a 
vydávat rozhodnutí, pokud zjistí, že 
opatření členského státu nejsou v souladu s 
cili tohoto nařízení nebo nejsou přiměřená 
ke zvyšování adaptační kapacity, 
posilování odolnosti a snižování 
zranitelnosti vůči změně klimatu.

Or. en

Pozměňovací návrh 308
Antoni Comín i Oliveres

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18a) Členské státy jsou strukturovány 
na různých správních úrovních, některé z 
nich jako federativní nebo autonomní 
regionální subjekty (NUTS 2), které mají 
příslušné pravomoci, pokud jde o 
zmírňování a přizpůsobování se změně 
klimatu a snižování emisí skleníkových 
plynů. Některé z nich mohly ve svých 
plánech na zmírňování změny klimatu a 
přizpůsobení se této změně stanovit cíle v 
oblasti snižování emisí skleníkových 
plynů. Zmírnění dopadů může být 
posíleno celkovou nebo částečnou 
regionální decentralizací nakládání se 
zdroji, jako jsou odpady, zemědělství a 
hospodářská zvířata, mobilita, energetická 
účinnost nebo obhospodařování lesů. 
Opatření ke snížení emisí skleníkových 
plynů by měla být prováděna 
decentralizovanými administrativními 
úrovněmi, které jsou blíže občanům. 
Zmírňující opatření by měla být založena 
na kombinaci opatření shora dolů a zdola 
nahoru, aby bylo dosaženo účinných 
výsledků. Co se týče přizpůsobení, místní 
složka při provádění opatření je 
důležitějším prvkem než v případě 
zmírňování změny klimatu. Nemusí 
existovat obecně použitelná adaptační 
opatření, neboť v každém případě by měly 
být zapracovány okolnosti jednotlivých 
území. Pokud nejsou zavedeny 
mechanismy pro monitorování, sledování 
a koordinaci provádění opatření interně v 
členských státech, nemohou být výsledky 
úspěšné při zmírňování, ani pokud jde o 
adaptační opatření.

Or. en

Pozměňovací návrh 309
Andreas Glück, Nils Torvalds

Návrh nařízení
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Bod odůvodnění 18 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18a) Je nezbytné mít k dispozici vědecké 
znalosti a nejlepší dostupné a aktuální 
důkazy společně s informacemi o změně 
klimatu, které budou faktické i 
transparentní, s cílem podpořit opatření 
Unie v oblasti klimatu a její úsilí o 
dosažení klimatické neutrality. Komise by 
proto měla zřídit nezávislý poradní orgán 
složený z vědců pocházejících z široké 
škály příslušných oborů, včetně 
přírodních a společenských věd, a 
vybraných na základě jejich odborných 
znalostí v oblasti změny klimatu, včetně 
sociálních a ekonomických aspektů, s 
cílem každoročně poskytovat evropským 
institucím věcné, transparentní a aktuální 
vědecké informace o změně klimatu jako 
základ postupného snižování emisí 
skleníkových plynů v průběhu času. 
Odborný panel by měl rovněž být 
nápomocen Komisi při posuzování 
souladu unijních a vnitrostátních opatření 
a pokroku při dosahování cíle klimatické 
neutrality a při plnění závazků Unie podle 
Pařížské dohody, včetně jejich sociálních 
a hospodářských dopadů.

Or. en

Pozměňovací návrh 310
Silvia Modig, Malin Björk, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Nikolaj Villumsen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18a) Je nezbytné mít k dispozici vědecké 
znalosti a nejlepší dostupné a aktuální 
důkazy společně s poznatky o změně 
klimatu, které budou faktické i 
transparentní, s cílem podpořit opatření 
Unie v oblasti klimatu a její úsilí o 
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dosažení klimatické neutrality nejpozději 
do roku 2040. Komise by proto měla zřídit 
nezávislý Evropský panel pro změnu 
klimatu (EPCC) složený z vědců 
vybraných na základě jejich odborných 
znalostí v oblasti změny klimatu, přičemž 
by měla zohlednit genderovou vyváženost 
tohoto panelu. Účelem EPCC je 
každoročně monitorovat snižování emisí 
skleníkových plynů v Unii a ve všech 
členských státech s cílem zajistit postupné 
snižování emisí skleníkových plynů v 
průběhu času a dodržování uhlíkového 
rozpočtu Unie. Odborný panel by měl 
rovněž pomáhat Komisi při posuzování 
souladu unijních a vnitrostátních opatření 
a pokroku při dosahování cíle klimatické 
neutrality do roku 2040 a plnění závazků 
Unie podle Pařížské smlouvy.

Or. en

Pozměňovací návrh 311
Jytte Guteland

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18a) Je nezbytné mít k dispozici vědecké 
znalosti a nejlepší dostupné a aktuální 
důkazy společně s informacemi o změně 
klimatu, které budou faktické i 
transparentní, s cílem podpořit opatření 
Unie v oblasti klimatu a její úsilí o 
dosažení klimatické neutrality nejpozději 
do roku 2050. Komise by proto měla zřídit 
nezávislý evropský panel pro změnu 
klimatu (EPCC), který by byl složen z 
vědeckých pracovníků vybraných na 
základě odbornosti v oblasti změny 
klimatu a který by každoročně na základě 
údajů shromážděných Evropskou 
agenturou pro životní prostředí (EEA) 
posoudil soulad opatření s uhlíkovým 
rozpočtem Unie a pokrok dosažený při 
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dosahování klimatické neutrality v Unii a 
členských státech nejpozději do roku 2050 
a plnění závazků Unie podle Pařížské 
dohody.

Or. en

Pozměňovací návrh 312
Linea Søgaard-Lidell, Nils Torvalds, Asger Christensen, Martin Hojsík

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18a) Dosažení klimatické neutrality je 
možné pouze tehdy, pokud všechny 
členské státy sdílejí zátěž a plně se zaváží 
k transformaci na klimatickou neutralitu. 
Každý členský stát má povinnost splnit 
prozatímní i konečné cíle, a pokud tyto 
povinnosti nejsou podle posouzení Komisí 
splněny, měla by být Komise zmocněna 
přijímat opatření proti členským státům. 
Opatření by měla být přiměřená, vhodná a 
v souladu se Smlouvami.

Or. en

Pozměňovací návrh 313
Tiemo Wölken, Delara Burkhardt

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18a) Komise by měla zajistit, aby 
průmysl byl dostatečně schopen projít 
významnou transformací na klimatickou 
neutralitu a dosáhnout vysoce 
ambiciózních cílů do roku 2030 a 2040, a 
to prostřednictvím důkladného 
regulačního rámce. Tento rámec by měl 
být pravidelně vyhodnocován a v případě 
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potřeby upraven, aby se zabránilo úniku 
uhlíku, uzavírání průmyslových podniků, 
ztrátám pracovních míst a nekalé 
mezinárodní hospodářské soutěži.

Or. en

Pozměňovací návrh 314
Petar Vitanov

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18a) Určení jasného způsobu, jak 
dosáhnout klimatické neutrality, by mělo 
proběhnout prostřednictvím 
institucionalizovaného dialogu a výměny 
informací v úzké spolupráci s členskými 
státy. Tuto spolupráci by měla provádět 
síť národních styčných úředníků a měla 
by být výchozím bodem pro budoucí 
koordinaci v členských státech.

Or. en

Pozměňovací návrh 315
Linea Søgaard-Lidell, Nils Torvalds, Asger Christensen, Martin Hojsík

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18b) S vědomím skutečnosti, že členské 
státy mají různé výchozí body a finanční 
podmínky pro dosažení klimatické 
neutrality, budou mít členské státy 
možnost získat finanční podporu EU, aby 
tyto rozdíly od samého počátku odstranily. 
Nejdůležitějším je Fond pro spravedlivou 
transformaci. Očekává se, že každý 
příjemce finanční podpory EU nebo 
jiného financování EU na usnadnění 
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přechodu na klimatickou neutralitu bude 
muset prokázat skutečný a měřitelný 
pokrok směrem k dosažení a docílení 
klimatické neutrality.

Or. en

Pozměňovací návrh 316
Silvia Modig, Malin Björk, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Nikolaj Villumsen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18b) Komise by měla zajistit, aby řídící 
struktura EPCC, jakož i orgány, instituce 
a jiné subjekty Unie a členských států, 
zaručily jeho plnou vědeckou nezávislost a 
autonomii. Legislativní návrhy Komise by 
neměly být v rozporu s aktuálními důkazy 
a vědeckými informacemi poskytnutými ze 
strany EPCC.

Or. en

Pozměňovací návrh 317
Antoni Comín i Oliveres

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18b) Úroveň ambicí tohoto nařízení je 
velmi vysoká. Nicméně je obtížné se 
domnívat, že tohoto velmi náročného cíle 
by bylo možné dosáhnout, pokud bude 
klimatická neutralita posuzována pouze v 
Unii jako celku, a měla by být rovněž 
posouzena v každém členském státě.

Or. en
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Pozměňovací návrh 318
Mick Wallace, Clare Daly

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Komise by měla zajistit důkladné a 
objektivní posouzení založené na 
nejaktuálnějších vědeckých, technických a 
sociálně-ekonomických poznatcích 
reprezentativního vzorku široké škály 
nezávislých odborníků a založit své 
posouzení na relevantních informacích, 
včetně informací předložených a 
oznámených členskými státy, zpráv 
Evropské agentury pro životní prostředí a 
nejlepších dostupných vědeckých důkazů, 
včetně zpráv IPCC. Vzhledem k tomu, že 
se Komise zavázala prozkoumat, jak může 
veřejný sektor použít taxonomii EU v 
kontextu Zelené dohody pro Evropu, mělo 
by posouzení zahrnovat informace o 
environmentálně udržitelných investicích 
ze strany Unie a členských států v souladu 
s nařízením (EU) 2020/... [nařízení o 
taxonomii], jakmile budou tyto informace 
k dispozici. Komise by měla využívat 
evropské statistiky a údaje, pokud jsou k 
dispozici, a vyžadovat odborný přezkum. V 
příslušných případech by Komisi měla v 
souladu se svým ročním pracovním 
programem poskytnout pomoc Evropská 
agentura pro životní prostředí.

(19) Komise by měla zajistit důkladné a 
objektivní posouzení založené na 
nejaktuálnějších vědeckých, technických a 
sociálně-ekonomických poznatcích 
reprezentativního vzorku široké škály 
nezávislých odborníků a založit své 
posouzení na relevantních informacích, 
včetně informací předložených a 
oznámených členskými státy, zpráv 
Evropské agentury pro životní prostředí, 
posouzení a zpráv nezávislé vědecké 
komise pro hodnocení změny klimatu a 
nejlepších dostupných vědeckých důkazů, 
včetně zpráv IPCC.

Or. en

Pozměňovací návrh 319
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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(19) Komise by měla zajistit důkladné a 
objektivní posouzení založené na 
nejaktuálnějších vědeckých, technických a 
sociálně-ekonomických poznatcích 
reprezentativního vzorku široké škály 
nezávislých odborníků a založit své 
posouzení na relevantních informacích, 
včetně informací předložených a 
oznámených členskými státy, zpráv 
Evropské agentury pro životní prostředí a 
nejlepších dostupných vědeckých důkazů, 
včetně zpráv IPCC. Vzhledem k tomu, že 
se Komise zavázala prozkoumat, jak může 
veřejný sektor použít taxonomii EU v 
kontextu Zelené dohody pro Evropu, mělo 
by posouzení zahrnovat informace o 
environmentálně udržitelných investicích 
ze strany Unie a členských států v souladu 
s nařízením (EU) 2020/... [nařízení o 
taxonomii], jakmile budou tyto informace 
k dispozici. Komise by měla využívat 
evropské statistiky a údaje, pokud jsou k 
dispozici, a vyžadovat odborný přezkum. V 
příslušných případech by Komisi měla v 
souladu se svým ročním pracovním 
programem poskytnout pomoc Evropská 
agentura pro životní prostředí.

(19) Komise by měla zajistit důkladné a 
objektivní posouzení založené na 
nejaktuálnějších vědeckých, technických a 
sociálně-ekonomických poznatcích 
reprezentativního vzorku široké škály 
nezávislých odborníků a založit své 
posouzení na relevantních informacích, 
včetně informací předložených a 
oznámených členskými státy, zpráv 
Evropské agentury pro životní prostředí a 
nejlepších dostupných vědeckých důkazů. 
Komise se již zavázala prozkoumat, jak lze 
použít taxonomii EU v kontextu Zelené 
dohody pro Evropu, která musí být 
přizpůsobena cíli racionální politiky v 
oblasti životního prostředí. Komise by 
měla využívat evropské statistiky a údaje, 
pokud jsou k dispozici, a vyžadovat 
odborný přezkum. V příslušných případech 
by Komisi měla v souladu vodítky 
racionální politiky v oblasti životního 
prostředí poskytnout pomoc Evropská 
agentura pro životní prostředí.

Or. en

Pozměňovací návrh 320
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Franc Bogovič, Pernille Weiss, Roberta Metsola, 
Jessica Polfjärd, Hildegard Bentele, Christian Doleschal, Dolors Montserrat, Esther de 
Lange

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Komise by měla zajistit důkladné a 
objektivní posouzení založené na 
nejaktuálnějších vědeckých, technických a 
sociálně-ekonomických poznatcích 
reprezentativního vzorku široké škály 
nezávislých odborníků a založit své 
posouzení na relevantních informacích, 

(19) Komise by měla zajistit důkladné a 
objektivní posouzení založené na 
nejaktuálnějších vědeckých, technických a 
sociálně-ekonomických poznatcích 
reprezentativního vzorku široké škály 
nezávislých odborníků a založit své 
posouzení na relevantních informacích, 
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včetně informací předložených a 
oznámených členskými státy, zpráv 
Evropské agentury pro životní prostředí a 
nejlepších dostupných vědeckých důkazů, 
včetně zpráv IPCC. Vzhledem k tomu, že 
se Komise zavázala prozkoumat, jak může 
veřejný sektor použít taxonomii EU v 
kontextu Zelené dohody pro Evropu, mělo 
by posouzení zahrnovat informace o 
environmentálně udržitelných investicích 
ze strany Unie a členských států v souladu 
s nařízením (EU) 2020/... [nařízení o 
taxonomii], jakmile budou tyto informace 
k dispozici. Komise by měla využívat 
evropské statistiky a údaje, pokud jsou k 
dispozici, a vyžadovat odborný přezkum. V 
příslušných případech by Komisi měla v 
souladu se svým ročním pracovním 
programem poskytnout pomoc Evropská 
agentura pro životní prostředí.

včetně informací předložených a 
oznámených členskými státy, zpráv 
Evropské agentury pro životní prostředí a 
nejlepších dostupných vědeckých důkazů, 
včetně zpráv IPCC, poradních orgánů 
členských států v oblasti klimatu a 
iniciativy společného plánování s názvem 
„Propojování znalostí z oblasti klimatu v 
zájmu Evropy“ (JPI Climate). Vzhledem k 
tomu, že se Komise zavázala prozkoumat, 
jak může veřejný sektor použít taxonomii 
EU v kontextu Zelené dohody pro Evropu, 
mělo by posouzení zahrnovat informace o 
environmentálně udržitelných investicích 
ze strany Unie a členských států v souladu 
s nařízením (EU) 2020/... [nařízení o 
taxonomii], jakmile budou tyto informace 
k dispozici. Komise by měla využívat 
evropské statistiky a údaje, pokud jsou k 
dispozici, a vyžadovat odborný přezkum. V 
příslušných případech by Komisi měla v 
souladu se svým ročním pracovním 
programem poskytnout pomoc Evropská 
agentura pro životní prostředí.

Or. en

Pozměňovací návrh 321
Hermann Tertsch

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Komise by měla zajistit důkladné a 
objektivní posouzení založené na 
nejaktuálnějších vědeckých, technických a 
sociálně-ekonomických poznatcích 
reprezentativního vzorku široké škály 
nezávislých odborníků a založit své 
posouzení na relevantních informacích, 
včetně informací předložených a 
oznámených členskými státy, zpráv 
Evropské agentury pro životní prostředí a 
nejlepších dostupných vědeckých důkazů, 
včetně zpráv IPCC. Vzhledem k tomu, že 

(19) Komise by měla zajistit důkladné a 
objektivní posouzení založené na 
nejaktuálnějších vědeckých, technických a 
sociálně-ekonomických poznatcích 
reprezentativního vzorku široké škály 
nezávislých odborníků a založit své 
posouzení na relevantních informacích, 
včetně informací předložených a 
oznámených členskými státy, zpráv 
Evropské agentury pro životní prostředí a 
nejlepších dostupných vědeckých důkazů, 
včetně zpráv IPCC. Vzhledem k tomu, že 
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se Komise zavázala prozkoumat, jak může 
veřejný sektor použít taxonomii EU v 
kontextu Zelené dohody pro Evropu, mělo 
by posouzení zahrnovat informace o 
environmentálně udržitelných investicích 
ze strany Unie a členských států v souladu 
s nařízením (EU) 2020/... [nařízení o 
taxonomii], jakmile budou tyto informace 
k dispozici.  Komise by měla využívat 
evropské statistiky a údaje, pokud jsou k 
dispozici, a vyžadovat odborný přezkum. V 
příslušných případech by Komisi měla v 
souladu se svým ročním pracovním 
programem poskytnout pomoc Evropská 
agentura pro životní prostředí.

se Komise zavázala prozkoumat, jak může 
veřejný sektor použít taxonomii EU v 
kontextu Zelené dohody pro Evropu, mělo 
by posouzení zahrnovat informace o 
environmentálně udržitelných investicích 
ze strany Unie a členských států v souladu 
s nařízením (EU) 2020/... [nařízení o 
taxonomii], jakmile budou tyto informace 
k dispozici.  Komise by měla využívat 
evropské statistiky a údaje, pokud jsou k 
dispozici, a vyžadovat odborný přezkum. V 
příslušných případech by Komisi měla v 
souladu se svým pracovním programem 
poskytnout pomoc Evropská agentura pro 
životní prostředí, společné výzkumné 
středisko a skupina vědeckých poradců na 
vysoké úrovni v rámci mechanismu 
vědeckého poradenství, 

Or. es

Pozměňovací návrh 322
Andrey Novakov, Andrey Slabakov

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Komise by měla zajistit důkladné a 
objektivní posouzení založené na 
nejaktuálnějších vědeckých, technických a 
sociálně-ekonomických poznatcích 
reprezentativního vzorku široké škály 
nezávislých odborníků a založit své 
posouzení na relevantních informacích, 
včetně informací předložených a 
oznámených členskými státy, zpráv 
Evropské agentury pro životní prostředí a 
nejlepších dostupných vědeckých důkazů, 
včetně zpráv IPCC. Vzhledem k tomu, že 
se Komise zavázala prozkoumat, jak může 
veřejný sektor použít taxonomii EU v 
kontextu Zelené dohody pro Evropu, mělo 
by posouzení zahrnovat informace o 
environmentálně udržitelných investicích 
ze strany Unie a členských států v souladu 

(19) Komise by měla zajistit důkladné a 
objektivní posouzení založené na 
nejaktuálnějších vědeckých, technických a 
sociálně-ekonomických poznatcích 
reprezentativního vzorku široké škály 
nezávislých odborníků a založit své 
posouzení na relevantních informacích, 
včetně informací předložených a 
oznámených členskými státy, zpráv 
Evropské agentury pro životní prostředí a 
nejlepších dostupných vědeckých důkazů, 
včetně zpráv IPCC a komplexního 
posouzení socio-ekonomických a 
odvětvových dopadů každého 
navrhovaného nového cíle. Vzhledem k 
tomu, že se Komise zavázala prozkoumat, 
jak může veřejný sektor použít taxonomii 
EU v kontextu Zelené dohody pro Evropu, 
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s nařízením (EU) 2020/... [nařízení o 
taxonomii], jakmile budou tyto informace 
k dispozici. Komise by měla využívat 
evropské statistiky a údaje, pokud jsou k 
dispozici, a vyžadovat odborný přezkum. V 
příslušných případech by Komisi měla v 
souladu se svým ročním pracovním 
programem poskytnout pomoc Evropská 
agentura pro životní prostředí.

mělo by posouzení zahrnovat informace o 
environmentálně udržitelných investicích 
ze strany Unie a členských států v souladu 
s nařízením (EU) 2020/... [nařízení o 
taxonomii], jakmile budou tyto informace 
k dispozici. Komise by měla využívat 
evropské statistiky a údaje, pokud jsou k 
dispozici, a vyžadovat odborný přezkum. V 
příslušných případech by Komisi měla v 
souladu se svým ročním pracovním 
programem poskytnout pomoc Evropská 
agentura pro životní prostředí.

Or. en

Pozměňovací návrh 323
Linea Søgaard-Lidell, Nils Torvalds, Jan Huitema, Asger Christensen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Komise by měla zajistit důkladné a 
objektivní posouzení založené na 
nejaktuálnějších vědeckých, technických a 
sociálně-ekonomických poznatcích 
reprezentativního vzorku široké škály 
nezávislých odborníků a založit své 
posouzení na relevantních informacích, 
včetně informací předložených a 
oznámených členskými státy, zpráv 
Evropské agentury pro životní prostředí a 
nejlepších dostupných vědeckých důkazů, 
včetně zpráv IPCC. Vzhledem k tomu, že 
se Komise zavázala prozkoumat, jak může 
veřejný sektor použít taxonomii EU v 
kontextu Zelené dohody pro Evropu, mělo 
by posouzení zahrnovat informace o 
environmentálně udržitelných investicích 
ze strany Unie a členských států v souladu 
s nařízením (EU) 2020/... [nařízení o 
taxonomii], jakmile budou tyto informace 
k dispozici. Komise by měla využívat 
evropské statistiky a údaje, pokud jsou k 
dispozici, a vyžadovat odborný přezkum. V 
příslušných případech by Komisi měla v 

(19) Vzhledem k tomu, že validní 
výzkum by měl být základem opatření EU 
v oblasti klimatu, Komise by měla zajistit 
důkladné a objektivní posouzení založené 
na nejaktuálnějších vědeckých, 
technických a sociálně-ekonomických 
poznatcích reprezentativního vzorku široké 
škály nezávislých odborníků a založit své 
posouzení na relevantních informacích, 
včetně informací předložených a 
oznámených členskými státy, zpráv 
Evropské agentury pro životní prostředí a 
nejlepších dostupných vědeckých důkazů, 
včetně zpráv IPCC. Vzhledem k tomu, že 
se Komise zavázala prozkoumat, jak může 
veřejný sektor použít taxonomii EU v 
kontextu Zelené dohody pro Evropu, mělo 
by posouzení zahrnovat informace o 
environmentálně udržitelných investicích 
ze strany Unie a členských států v souladu 
s nařízením (EU) 2020/... [nařízení o 
taxonomii], jakmile budou tyto informace 
k dispozici. Komise by měla využívat 
evropské statistiky a údaje, pokud jsou k 
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souladu se svým ročním pracovním 
programem poskytnout pomoc Evropská 
agentura pro životní prostředí.

dispozici, a vyžadovat odborný přezkum. V 
příslušných případech by Komisi měla v 
souladu se svým ročním pracovním 
programem poskytnout pomoc Evropská 
agentura pro životní prostředí.

Or. en

Pozměňovací návrh 324
Agnès Evren

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Komise by měla zajistit důkladné a 
objektivní posouzení založené na 
nejaktuálnějších vědeckých, technických a 
sociálně-ekonomických poznatcích 
reprezentativního vzorku široké škály 
nezávislých odborníků a založit své 
posouzení na relevantních informacích, 
včetně informací předložených a 
oznámených členskými státy, zpráv 
Evropské agentury pro životní prostředí a 
nejlepších dostupných vědeckých důkazů, 
včetně zpráv IPCC. Vzhledem k tomu, že 
se Komise zavázala prozkoumat, jak může 
veřejný sektor použít taxonomii EU v 
kontextu Zelené dohody pro Evropu, mělo 
by posouzení zahrnovat informace o 
environmentálně udržitelných investicích 
ze strany Unie a členských států v souladu 
s nařízením (EU) 2020/... [nařízení o 
taxonomii], jakmile budou tyto informace 
k dispozici. Komise by měla využívat 
evropské statistiky a údaje, pokud jsou k 
dispozici, a vyžadovat odborný přezkum. V 
příslušných případech by Komisi měla v 
souladu se svým ročním pracovním 
programem poskytnout pomoc Evropská 
agentura pro životní prostředí.

(19) Komise by měla zajistit důkladné a 
objektivní posouzení založené na 
nejaktuálnějších vědeckých, technických a 
sociálně-ekonomických poznatcích 
reprezentativního vzorku široké škály 
nezávislých odborníků a založit své 
posouzení na relevantních informacích, 
včetně informací předložených a 
oznámených členskými státy, zpráv 
Evropské agentury pro životní prostředí a 
nejlepších dostupných vědeckých důkazů, 
včetně zpráv IPCC a IPBES. Vzhledem k 
tomu, že se Komise zavázala prozkoumat, 
jak může veřejný sektor použít taxonomii 
EU v kontextu Zelené dohody pro Evropu, 
mělo by posouzení zahrnovat informace o 
environmentálně udržitelných investicích 
ze strany Unie a členských států v souladu 
s nařízením (EU) 2020/... [nařízení o 
taxonomii], jakmile budou tyto informace 
k dispozici. Komise by měla využívat 
evropské statistiky a údaje, pokud jsou k 
dispozici, a vyžadovat odborný přezkum. V 
příslušných případech by Komisi měla v 
souladu se svým ročním pracovním 
programem poskytnout pomoc Evropská 
agentura pro životní prostředí.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 325
Michal Wiezik

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Komise by měla zajistit důkladné a 
objektivní posouzení založené na 
nejaktuálnějších vědeckých, technických a 
sociálně-ekonomických poznatcích 
reprezentativního vzorku široké škály 
nezávislých odborníků a založit své 
posouzení na relevantních informacích, 
včetně informací předložených a 
oznámených členskými státy, zpráv 
Evropské agentury pro životní prostředí a 
nejlepších dostupných vědeckých důkazů, 
včetně zpráv IPCC. Vzhledem k tomu, že 
se Komise zavázala prozkoumat, jak může 
veřejný sektor použít taxonomii EU v 
kontextu Zelené dohody pro Evropu, mělo 
by posouzení zahrnovat informace o 
environmentálně udržitelných investicích 
ze strany Unie a členských států v souladu 
s nařízením (EU) 2020/... [nařízení o 
taxonomii], jakmile budou tyto informace 
k dispozici. Komise by měla využívat 
evropské statistiky a údaje, pokud jsou k 
dispozici, a vyžadovat odborný přezkum. V 
příslušných případech by Komisi měla v 
souladu se svým ročním pracovním 
programem poskytnout pomoc Evropská 
agentura pro životní prostředí.

(19) Komise by měla zajistit důkladné a 
objektivní posouzení založené na 
nejaktuálnějších vědeckých, technických a 
sociálně-ekonomických poznatcích 
reprezentativního vzorku široké škály 
nezávislých odborníků a založit své 
posouzení na relevantních informacích, 
včetně informací předložených a 
oznámených členskými státy, zpráv 
Evropské agentury pro životní prostředí a 
nejlepších dostupných vědeckých důkazů, 
včetně zpráv EASAC a IPCC. Vzhledem k 
tomu, že se Komise zavázala prozkoumat, 
jak může veřejný sektor použít taxonomii 
EU v kontextu Zelené dohody pro Evropu, 
mělo by posouzení zahrnovat informace o 
environmentálně udržitelných investicích 
ze strany Unie a členských států v souladu 
s nařízením (EU) 2020/... [nařízení o 
taxonomii], jakmile budou tyto informace 
k dispozici. Komise by měla využívat 
evropské statistiky a údaje, pokud jsou k 
dispozici, a vyžadovat odborný přezkum. V 
příslušných případech by Komisi měla v 
souladu se svým ročním pracovním 
programem poskytnout pomoc Evropská 
agentura pro životní prostředí.

Or. en

Odůvodnění

Také Poradní sbor evropských akademií věd podporuje ve svých zprávách tvorbu politik EU.

Pozměňovací návrh 326
Delara Burkhardt, Tiemo Wölken

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19a) Je nezbytné zvýšit transparentnost 
a účinnost fungování opatření Unie na 
snižování emisí skleníkových plynů a 
zajistit, aby tato opatření byla v souladu s 
nejnovějšími vědeckými důkazy a s cíli 
Unie podle Pařížské dohody. Za tímto 
účelem by Komise měla předložit 
Evropskému parlamentu a Radě 
legislativní návrh na zavedení uhlíkového 
rozpočtu Unie, který stanoví zbývající 
celkové množství emisí skleníkových 
plynů hospodářství Unie, které by mohly 
být vyprodukovány, aniž by byly ohroženy 
závazky Unie podle Pařížské dohody, a to 
zvlášť podle jednotlivých hospodářských 
odvětví. Unijní uhlíkový rozpočet by měl 
přispět spravedlivým podílem na obyvatele 
na celosvětové úsilí v oblasti zmírňování 
změny klimatu, přičemž výchozím stavem 
je přijetí Pařížské dohody. Komise by měla 
tento uhlíkový rozpočet Unie zohlednit při 
navrhování emisní trajektorie.

Or. en

Pozměňovací návrh 327
Nils Torvalds, Martin Hojsík, Catherine Chabaud, Sophia in 't Veld, Ulrike Müller, 
Irena Joveva, Billy Kelleher, Karin Karlsbro

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19a) Je nezbytné zvýšit transparentnost 
a účinnost fungování opatření Unie na 
snižování emisí skleníkových plynů a 
zajistit, aby tato opatření byla v souladu s 
nejnovějšími vědeckými důkazy a s cíli 
Unie podle Pařížské dohody. Za tímto 
účelem by Komise měla předložit 
Evropskému parlamentu a Radě 
legislativní návrh na zavedení uhlíkového 
rozpočtu Unie, který bude vycházet z 
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celkových emisí CO2 a který stanoví 
zbývající celkové množství emisí 
skleníkových plynů hospodářství Unie, jež 
by mohly být vyprodukovány, aniž by byly 
ohroženy závazky Unie podle Pařížské 
dohody. Komise by měla tento uhlíkový 
rozpočet Unie využít jako základ pro 
navrhování emisní trajektorie.

Or. en

Odůvodnění

Uhlíkový rozpočet Unie by měl být využit jako soubor nástrojů pro stanovení a měření 
trajektorie. Před diskusí o uhlíkovém rozpočtu na celosvětové úrovni by tento uhlíkový 
rozpočet Unie měl být považován za předběžný.

Pozměňovací návrh 328
Antoni Comín i Oliveres

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19a) Podle posledních doporučení 
IPCC jsou dvěma systémy, které vytvářejí 
nejvyšší emise skleníkových plynů, 
energetické systémy založené na fosilních 
palivech a potravinové systémy založené 
na vysoké míře příjmu masa z 
přežvýkavců a mléka. Proto je spolu s 
cílem dosáhnout průmyslového a 
dopravního modelu bez emisí uhlíku 
rovněž zásadní posun směrem k 
potravinářskému systému s nižším 
obsahem masa. Unie by měla zavést 
nezbytná opatření s cílem zabránit kolizi 
mezi cíli odvětvové politiky a cíli v oblasti 
klimatu.

Or. en

Pozměňovací návrh 329
Michael Bloss
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19a) Nezávislá vědecká hodnocení a 
nejlepší dostupné a aktuální vědecké 
důkazy jsou nezbytné a musí se opírat o 
opatření Unie v oblasti klimatu. Proto by 
měl být zřízen nezávislý Evropský výbor 
pro změnu klimatu (ECCC), který by se 
skládal z vědců vybraných na základě 
jejich odborných znalostí a vědecké 
excelence v oblasti změny klimatu, s cílem 
posoudit soulad opatření a pokroku při 
plnění rozpočtu Unie na emise 
skleníkových plynů na úrovni Unie i 
členských států.

Or. en

Pozměňovací návrh 330
Linea Søgaard-Lidell, Nils Torvalds, Asger Christensen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19a) Modelování energetického systému 
hraje klíčovou úlohu při informování 
tvůrců politik o možnostech zmírňování 
změny klimatu a jejich důsledcích. Je 
proto nanejvýš důležité, aby předpoklady, 
z nichž vychází taková modelování, 
vycházely z nejnovějších dostupných 
údajů prostřednictvím každoročního 
katalogu technologií, byly transparentní a 
zůstaly otevřené vůči externí konzultaci.

Or. en

Pozměňovací návrh 331
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Laura 
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Huhtasaari

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Vzhledem k tomu, že významnou 
hybnou silou transformace na 
klimatickou neutralitu jsou občané a 
komunity, mělo by být usnadněno silné 
zapojení veřejnosti a společnosti do 
opatření v oblasti klimatu. Komise by 
proto měla zapojit všechny části 
společnosti a umožnit jim, aby podnikly 
kroky směrem ke klimaticky neutrální 
společnosti odolné vůči změně klimatu, a 
to i prostřednictvím evropského 
klimatického paktu.

(20) Demokratická práva evropských 
občanů jsou v jejich jednotlivých 
členských státech nejlépe zastoupena 
vnitrostátními parlamenty, které jsou 
těmito občany legitimizovány v 
demokratických volbách. Záměr Komise 
indoktrinovat občany skrze parlamenty 
ideologickým způsobem, pokud jde o 
politiku v oblasti klimatu, kterou chce 
Komise sledovat, musí být důrazně 
odmítnut. Právě občané a komunity budou 
jako první postiženi socioekonomickými 
důsledky této bezprecedentní 
transformace svobodné společnosti 
silných občanů na tzv. „klimaticky 
neutrální“ společnost zákazů. Záměr 
Komise prosazovat silný veřejný a sociální 
závazek v oblasti ochrany klimatu musí 
být odmítnut, neboť je v rozporu s 
smysluplnou environmentální politikou.

Or. en

Pozměňovací návrh 332
Tiemo Wölken, Delara Burkhardt

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Vzhledem k tomu, že významnou 
hybnou silou transformace na klimatickou 
neutralitu jsou občané a komunity, mělo by 
být usnadněno silné zapojení veřejnosti a 
společnosti do opatření v oblasti klimatu. 
Komise by proto měla zapojit všechny 
části společnosti a umožnit jim, aby 
podnikly kroky směrem ke klimaticky 
neutrální společnosti odolné vůči změně 

(20) Vzhledem k tomu, že významnou 
hybnou silou transformace na klimatickou 
neutralitu jsou občané a komunity, mělo by 
být podpořeno i usnadněno silné zapojení 
veřejnosti a společnosti do opatření v 
oblasti klimatu na místní, regionální i 
celostátní úrovni. Komise by proto měla 
zapojit všechny části společnosti a různé 
zúčastněné strany, včetně odborových 
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klimatu, a to i prostřednictvím evropského 
klimatického paktu.

organizací, nevládních organizací, 
akademických a výzkumných organizací a 
průmyslu, a umožnit jim, aby podnikly 
kroky směrem k sociálně spravedlivé, 
klimaticky neutrální společnosti odolné 
vůči změně klimatu, a to i prostřednictvím 
evropského klimatického paktu.

Or. en

Pozměňovací návrh 333
Agnès Evren

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Vzhledem k tomu, že významnou 
hybnou silou transformace na klimatickou 
neutralitu jsou občané a komunity, mělo by 
být usnadněno silné zapojení veřejnosti a 
společnosti do opatření v oblasti klimatu. 
Komise by proto měla zapojit všechny 
části společnosti a umožnit jim, aby 
podnikly kroky směrem ke klimaticky 
neutrální společnosti odolné vůči změně 
klimatu, a to i prostřednictvím evropského 
klimatického paktu.

(20) Vzhledem k tomu, že významnou 
hybnou silou transformace na klimatickou 
neutralitu jsou občané, komunity a místní 
subjekty, mělo by být usnadněno silné 
zapojení veřejnosti a společnosti do 
opatření v oblasti klimatu. Komise by proto 
měla zapojit všechny části společnosti a 
umožnit jim, aby podnikly kroky směrem 
ke klimaticky neutrální společnosti odolné 
vůči změně klimatu, a to i prostřednictvím 
evropského klimatického paktu. 
Podstatným prvkem při podpoře 
transformace na klimatickou neutralitu a 
zachování biologické rozmanitosti je proto 
úloha vzdělávání.

Or. fr

Pozměňovací návrh 334
Michael Bloss

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Vzhledem k tomu, že významnou (20) Vzhledem k tomu, že významnou 
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hybnou silou transformace na klimatickou 
neutralitu jsou občané a komunity, mělo by 
být usnadněno silné zapojení veřejnosti a 
společnosti do opatření v oblasti klimatu. 
Komise by proto měla zapojit všechny 
části společnosti a umožnit jim, aby 
podnikly kroky směrem ke klimaticky 
neutrální společnosti odolné vůči změně 
klimatu, a to i prostřednictvím evropského 
klimatického paktu.

hybnou silou transformace na klimatickou 
neutralitu jsou občané a komunity, mělo by 
být na místní, regionální a celostátní 
úrovni v úzké spolupráci s místní správou 
usnadněno silné zapojení veřejnosti a 
společnosti do opatření v oblasti klimatu na 
místní, regionální i celostátní úrovni. 
Komise by proto měla plně 
transparentním způsobem zapojit všechny 
části společnosti a umožnit jim, aby 
podnikly kroky směrem k sociálně 
spravedlivé, genderově vyvážené 
klimaticky neutrální společnosti odolné 
vůči změně klimatu, a to i prostřednictvím 
evropského klimatického paktu.

Or. en

Pozměňovací návrh 335
Silvia Modig, Malin Björk, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Nikolaj Villumsen, 
Manuel Bompard

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Vzhledem k tomu, že významnou 
hybnou silou transformace na klimatickou 
neutralitu jsou občané a komunity, mělo by 
být usnadněno silné zapojení veřejnosti a 
společnosti do opatření v oblasti klimatu. 
Komise by proto měla zapojit všechny 
části společnosti a umožnit jim, aby 
podnikly kroky směrem ke klimaticky 
neutrální společnosti odolné vůči změně 
klimatu, a to i prostřednictvím evropského 
klimatického paktu.

(20) Vzhledem k tomu, že významnou 
hybnou silou transformace na klimatickou 
neutralitu jsou občané a komunity, mělo by 
být usnadněno silné zapojení veřejnosti a 
společnosti do opatření v oblasti klimatu. 
Komise by proto měla v souladu se 
zásadou partnerství a dodržováním zásad 
rovnosti žen a mužů a nediskriminace 
zapojit všechny části společnosti a umožnit 
jim, aby podnikly kroky směrem ke 
klimaticky neutrální společnosti odolné 
vůči změně klimatu, a to i prostřednictvím 
evropského klimatického paktu.

Or. en

Pozměňovací návrh 336
Andrey Slabakov
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Vzhledem k tomu, že významnou 
hybnou silou transformace na klimatickou 
neutralitu jsou občané a komunity, mělo by 
být usnadněno silné zapojení veřejnosti a 
společnosti do opatření v oblasti klimatu. 
Komise by proto měla zapojit všechny 
části společnosti a umožnit jim, aby 
podnikly kroky směrem ke klimaticky 
neutrální společnosti odolné vůči změně 
klimatu, a to i prostřednictvím evropského 
klimatického paktu.

(20) Vzhledem k tomu, že významnou 
hybnou silou transformace na klimatickou 
neutralitu jsou občané a komunity, mělo by 
být usnadněno silné zapojení veřejnosti a 
společnosti do opatření v oblasti klimatu. 
Komise by proto měla zapojit všechny 
části společnosti s cílem konzultovat s 
občany jejich stanoviska k opatřením k 
dosažení cílů klimatické neutrality do 
roku 2050 a k cílům v oblasti emisí do 
roku 2030 a umožnit jim, aby v případě 
potřeby podnikly kroky směrem ke 
klimaticky neutrální společnosti odolné 
vůči změně klimatu.

Or. en

Pozměňovací návrh 337
Petar Vitanov

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Vzhledem k tomu, že významnou 
hybnou silou transformace na klimatickou 
neutralitu jsou občané a komunity, mělo by 
být usnadněno silné zapojení veřejnosti a 
společnosti do opatření v oblasti klimatu. 
Komise by proto měla zapojit všechny 
části společnosti a umožnit jim, aby 
podnikly kroky směrem ke klimaticky 
neutrální společnosti odolné vůči změně 
klimatu, a to i prostřednictvím evropského 
klimatického paktu.

(20) Vzhledem k tomu, že významnou 
hybnou silou transformace na klimatickou 
neutralitu jsou občané a komunity, mělo by 
být usnadněno silné zapojení veřejnosti a 
společnosti do opatření v oblasti klimatu. 
Komise by proto měla zapojit všechny 
části společnosti, včetně občanů, 
zúčastněných stran, menších organizací, 
odborových organizací a zástupců 
zaměstnanců a umožnit jim, aby podnikly 
kroky směrem ke klimaticky neutrální 
společnosti odolné vůči změně klimatu, a 
to i prostřednictvím evropského 
klimatického paktu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 338
Silvia Sardone, Marco Dreosto, Simona Baldassarre, Danilo Oscar Lancini, Annalisa 
Tardino

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Vzhledem k tomu, že významnou 
hybnou silou transformace na klimatickou 
neutralitu jsou občané a komunity, mělo 
by být usnadněno silné zapojení veřejnosti 
a společnosti do opatření v oblasti 
klimatu. Komise by proto měla zapojit 
všechny části společnosti a umožnit jim, 
aby podnikly kroky směrem ke klimaticky 
neutrální společnosti odolné vůči změně 
klimatu, a to i prostřednictvím evropského 
klimatického paktu.

(20) Občané a komunity zažívají socio-
ekonomický dopad transformace na 
klimatickou neutralitu. Komise by proto 
měla zapojit všechny části společnosti a 
měla by vycházet z víceúrovňových 
dialogů o klimatu a energetice zřízených 
členskými státy v souladu s článkem 11 
nařízení (EU) 2018/1999 také pro účely 
tohoto nařízení.

Or. it

Pozměňovací návrh 339
Jytte Guteland

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Vzhledem k tomu, že významnou 
hybnou silou transformace na klimatickou 
neutralitu jsou občané a komunity, mělo by 
být usnadněno silné zapojení veřejnosti a 
společnosti do opatření v oblasti klimatu. 
Komise by proto měla zapojit všechny 
části společnosti a umožnit jim, aby 
podnikly kroky směrem ke klimaticky 
neutrální společnosti odolné vůči změně 
klimatu, a to i prostřednictvím evropského 
klimatického paktu.

(20) Vzhledem k tomu, že významnou 
hybnou silou transformace na klimatickou 
neutralitu jsou občané a komunity, mělo by 
být podpořeno i usnadněno silné zapojení 
veřejnosti a společnosti do opatření v 
oblasti klimatu na místní, regionální i 
celostátní úrovni. Komise by proto měla 
zapojit všechny části společnosti a umožnit 
jim, aby podnikly kroky směrem k sociálně 
spravedlivé, genderové vyvážené, 
klimaticky neutrální společnosti odolné 
vůči změně klimatu, a to i prostřednictvím 
evropského klimatického paktu.
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Or. en

Pozměňovací návrh 340
Mick Wallace, Clare Daly

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Vzhledem k tomu, že významnou 
hybnou silou transformace na klimatickou 
neutralitu jsou občané a komunity, mělo 
by být usnadněno silné zapojení veřejnosti 
a společnosti do opatření v oblasti klimatu. 
Komise by proto měla zapojit všechny 
části společnosti a umožnit jim, aby 
podnikly kroky směrem ke klimaticky 
neutrální společnosti odolné vůči změně 
klimatu, a to i prostřednictvím evropského 
klimatického paktu.

(20) Vzhledem k tomu, že významnou 
hybnou silou ekologické transformace jsou 
lidé a komunity, mělo by být usnadněno 
silné zapojení veřejnosti a společnosti do 
opatření v oblasti klimatu. Komise by proto 
měla zapojit všechny části 
občanské společnosti s cílem zapojit je do 
opatření v oblasti klimatu a tvorby politik.

Or. en

Odůvodnění

Jedná se o jedovatou neoliberální myšlenku, že by břemeno opatření v oblasti klimatu mělo 
být kladeno na ramena obyčejných lidí. Účelem není posílit postavení lidí, aby mohli změnit 
svůj životní styl – účelem musít být odstranění strukturálních překážek, které uzavírají lidi do 
životního stylu náročného na emise, a také o řešení problému průmyslu fosilních paliv.

Pozměňovací návrh 341
Anna Zalewska

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Vzhledem k tomu, že významnou 
hybnou silou transformace na klimatickou 
neutralitu jsou občané a komunity, mělo by 
být usnadněno silné zapojení veřejnosti a 
společnosti do opatření v oblasti klimatu. 
Komise by proto měla zapojit všechny 
části společnosti a umožnit jim, aby 

(20) Vzhledem k tomu, že významnou 
hybnou silou transformace na klimatickou 
neutralitu jsou občané, komunity a 
regiony, mělo by být usnadněno silné 
zapojení veřejnosti a společnosti do 
opatření v oblasti klimatu. Komise by proto 
měla zapojit všechny části společnosti a 
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podnikly kroky směrem ke klimaticky 
neutrální společnosti odolné vůči změně 
klimatu, a to i prostřednictvím evropského 
klimatického paktu.

umožnit jim, aby podnikly kroky směrem k 
sociálně spravedlivé, klimaticky neutrální 
společnosti odolné vůči změně klimatu, a 
to i prostřednictvím evropského 
klimatického paktu.

Or. en

Pozměňovací návrh 342
Alexander Bernhuber, Norbert Lins

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Vzhledem k tomu, že významnou 
hybnou silou transformace na klimatickou 
neutralitu jsou občané a komunity, mělo by 
být usnadněno silné zapojení veřejnosti a 
společnosti do opatření v oblasti klimatu. 
Komise by proto měla zapojit všechny 
části společnosti a umožnit jim, aby 
podnikly kroky směrem ke klimaticky 
neutrální společnosti odolné vůči změně 
klimatu, a to i prostřednictvím evropského 
klimatického paktu.

(20) Vzhledem k tomu, že významnou 
hybnou silou transformace na klimatickou 
neutralitu jsou občané a komunity, mělo by 
být usnadněno silné zapojení veřejnosti a 
společnosti do opatření v oblasti klimatu. 
Komise by proto měla zapojit všechny 
části společnosti a umožnit jim, aby 
podnikly kroky směrem k hospodářsky 
životaschopné, sociálně spravedlivé, 
klimaticky neutrální společnosti odolné 
vůči změně klimatu, a to i prostřednictvím 
evropského klimatického paktu.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k obrovským negativním dopadům současné pandemie COVID-19 na evropské 
obyvatelstvo, hospodářství a průmysl by všechny vhodné úvahy, opatření a nástroje měly 
usilovat o poskytnutí co nejlepší podpory evropskému hospodářství a obyvatelstvu, aby bylo 
dosaženo nezbytné obnovy a transformace na nízkouhlíkové hospodářství.

Pozměňovací návrh 343
Petros Kokkalis, Silvia Modig

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Vzhledem k tomu, že významnou 
hybnou silou transformace na klimatickou 
neutralitu jsou občané a komunity, mělo by 
být usnadněno silné zapojení veřejnosti a 
společnosti do opatření v oblasti klimatu. 
Komise by proto měla zapojit všechny 
části společnosti a umožnit jim, aby 
podnikly kroky směrem ke klimaticky 
neutrální společnosti odolné vůči změně 
klimatu, a to i prostřednictvím evropského 
klimatického paktu.

(20) Vzhledem k tomu, že významnou 
hybnou silou transformace na klimatickou 
neutralitu jsou občané a komunity, mělo by 
být usnadněno silné zapojení veřejnosti a 
společnosti do opatření v oblasti klimatu. 
Komise a členské státy by proto měly 
zapojit všechny části společnosti a umožnit 
jim, aby podnikly kroky směrem ke 
klimaticky neutrální společnosti odolné 
vůči změně klimatu, a to i prostřednictvím 
evropského klimatického paktu.

Or. en

Pozměňovací návrh 344
Idoia Villanueva Ruiz

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20a) Komise a členské státy by měly 
zaručit právo na energii pro všechny a 
chránit zranitelné osoby v situacích 
energetické chudoby. Energie by měla být 
považována za základní a nezbytný statek. 
V tomto smyslu by měly být zakázáno 
přerušování základních dodávek vody, 
elektřiny a plynu v domácnostech, pokud 
k neplacení došlo z důvodů, které nejsou 
pod kontrolou uživatelů, jako jsou situace 
chudoby a zranitelnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 345
Michael Bloss

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Na Komisi by měla být přenesena 
pravomoc přijímat akty v souladu s 
článkem 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie, aby mohla stanovit 
trajektorii pro dosažení nulových čistých 
emisí skleníkových plynů v Unii do roku 
2050, a zajistit tak předvídatelnost a 
jistotu pro všechny hospodářské subjekty, 
včetně podniků, pracovníků, investorů a 
spotřebitelů, a dále zajistit, aby 
transformace na klimatickou neutralitu 
byla nevratná, aby docházelo k 
postupnému snižování emisí a aby mohla 
přispět k posuzování souladu opatření a 
pokroku v oblasti cíle klimatické 
neutrality. Je obzvláště důležité, aby 
Komise v rámci přípravné činnosti vedla 
odpovídající konzultace, a to i na odborné 
úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v 
souladu se zásadami stanovenými v 
interinstitucionální dohodě ze dne 
13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby 
právních předpisů37. Pro zajištění rovné 
účasti na vypracovávání aktů v přenesené 
pravomoci obdrží Evropský parlament 
a Rada veškeré dokumenty současně 
s odborníky z členských států a jejich 
odborníci mají automaticky přístup na 
setkání skupin odborníků Komise, jež se 
věnují přípravě aktů v přenesené 
pravomoci.

vypouští se

_________________
37 Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 346
Edina Tóth, András Gyürk

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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(21) Na Komisi by měla být přenesena 
pravomoc přijímat akty v souladu s 
článkem 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie, aby mohla stanovit 
trajektorii pro dosažení nulových čistých 
emisí skleníkových plynů v Unii do roku 
2050, a zajistit tak předvídatelnost a 
jistotu pro všechny hospodářské subjekty, 
včetně podniků, pracovníků, investorů a 
spotřebitelů, a dále zajistit, aby 
transformace na klimatickou neutralitu 
byla nevratná, aby docházelo k 
postupnému snižování emisí a aby mohla 
přispět k posuzování souladu opatření a 
pokroku v oblasti cíle klimatické 
neutrality. Je obzvláště důležité, aby 
Komise v rámci přípravné činnosti vedla 
odpovídající konzultace, a to i na odborné 
úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v 
souladu se zásadami stanovenými v 
interinstitucionální dohodě ze dne 
13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby 
právních předpisů37. Pro zajištění rovné 
účasti na vypracovávání aktů v přenesené 
pravomoci obdrží Evropský parlament 
a Rada veškeré dokumenty současně 
s odborníky z členských států a jejich 
odborníci mají automaticky přístup na 
setkání skupin odborníků Komise, jež se 
věnují přípravě aktů v přenesené 
pravomoci.

(21) vypouští se

_________________
37 Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 347
Silvia Sardone, Marco Dreosto, Simona Baldassarre, Danilo Oscar Lancini

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Na Komisi by měla být přenesena 
pravomoc přijímat akty v souladu s 

(21) Každý členský stát by měl v rámci 
své dlouhodobé strategie uvedené v 
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článkem 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie, aby mohla stanovit 
trajektorii pro dosažení nulových čistých 
emisí skleníkových plynů v Unii do roku 
2050, a zajistit tak předvídatelnost a jistotu 
pro všechny hospodářské subjekty, včetně 
podniků, pracovníků, investorů a 
spotřebitelů, a dále zajistit, aby 
transformace na klimatickou neutralitu 
byla nevratná, aby docházelo k 
postupnému snižování emisí a aby mohla 
přispět k posuzování souladu opatření a 
pokroku v oblasti cíle klimatické 
neutrality. Je obzvláště důležité, aby 
Komise v rámci přípravné činnosti vedla 
odpovídající konzultace, a to i na odborné 
úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v 
souladu se zásadami stanovenými v 
interinstitucionální dohodě ze dne 
13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby 
právních předpisů37. Pro zajištění rovné 
účasti na vypracovávání aktů v přenesené 
pravomoci obdrží Evropský parlament 
a Rada veškeré dokumenty současně 
s odborníky z členských států a jejich 
odborníci mají automaticky přístup na 
setkání skupin odborníků Komise, jež se 
věnují přípravě aktů v přenesené 
pravomoci.

článku 15 nařízení (EU) 2018/1999 
stanovit předběžnou trajektorii pro 
dosažení nulových čistých emisí 
skleníkových plynů v Unii nejdříve do 
roku 2070, a zajistit tak předvídatelnost a 
přispět k posuzování souladu opatření a 
pokroku v oblasti cíle klimatické 
neutrality.

_________________
37 Úř. věst. L 123, 12. 5. 2016, s. 1.

Or. it

Pozměňovací návrh 348
Mairead McGuinness, Pernille Weiss, Franc Bogovič, Norbert Lins, Roberta Metsola, 
Inese Vaidere, Alexander Bernhuber, Christophe Hansen, Hildegard Bentele, Jessica 
Polfjärd, Agnès Evren, Christian Doleschal, Esther de Lange, Dolors Montserrat

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Na Komisi by měla být přenesena 
pravomoc přijímat akty v souladu s 

(21) Komise by měla sledovat pokrok 
členských států v dosahování nulových 
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článkem 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie, aby mohla stanovit 
trajektorii pro dosažení nulových čistých 
emisí skleníkových plynů v Unii do roku 
2050, a zajistit tak předvídatelnost a jistotu 
pro všechny hospodářské subjekty, včetně 
podniků, pracovníků, investorů a 
spotřebitelů, a dále zajistit, aby 
transformace na klimatickou neutralitu 
byla nevratná, aby docházelo k 
postupnému snižování emisí a aby mohla 
přispět k posuzování souladu opatření a 
pokroku v oblasti cíle klimatické 
neutrality. Je obzvláště důležité, aby 
Komise v rámci přípravné činnosti vedla 
odpovídající konzultace, a to i na odborné 
úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v 
souladu se zásadami stanovenými v 
interinstitucionální dohodě ze dne 
13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby 
právních předpisů37. Pro zajištění rovné 
účasti na vypracovávání aktů v přenesené 
pravomoci obdrží Evropský parlament 
a Rada veškeré dokumenty současně 
s odborníky z členských států a jejich 
odborníci mají automaticky přístup na 
setkání skupin odborníků Komise, jež se 
věnují přípravě aktů v přenesené 
pravomoci.

čistých emisí skleníkových plynů v Unii do 
roku 2050, a zajistit tak předvídatelnost a 
jistotu pro všechny hospodářské subjekty, 
včetně podniků, malých s středních 
podniků, pracovníků, investorů a 
spotřebitelů, a dále zajistit, aby 
transformace na klimatickou neutralitu 
byla nevratná, aby docházelo k 
předvídatelnému a postupnému snižování 
emisí a aby mohla přispět k posuzování 
souladu opatření a pokroku v oblasti cíle 
klimatické neutrality.

_________________
37 Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 349
Fredrick Federley

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Na Komisi by měla být přenesena 
pravomoc přijímat akty v souladu s 
článkem 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie, aby mohla stanovit 

(21) Komise by měla předložit 
Evropskému parlamentu a Radě 
legislativní návrh trajektorie pro dosažení 
nulových čistých emisí skleníkových plynů 
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trajektorii pro dosažení nulových čistých 
emisí skleníkových plynů v Unii do roku 
2050, a zajistit tak předvídatelnost a jistotu 
pro všechny hospodářské subjekty, včetně 
podniků, pracovníků, investorů a 
spotřebitelů, a dále zajistit, aby 
transformace na klimatickou neutralitu 
byla nevratná, aby docházelo k 
postupnému snižování emisí a aby mohla 
přispět k posuzování souladu opatření a 
pokroku v oblasti cíle klimatické 
neutrality. Je obzvláště důležité, aby 
Komise v rámci přípravné činnosti vedla 
odpovídající konzultace, a to i na odborné 
úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v 
souladu se zásadami stanovenými v 
interinstitucionální dohodě ze dne 
13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby 
právních předpisů37. Pro zajištění rovné 
účasti na vypracovávání aktů v přenesené 
pravomoci obdrží Evropský parlament 
a Rada veškeré dokumenty současně 
s odborníky z členských států a jejich 
odborníci mají automaticky přístup na 
setkání skupin odborníků Komise, jež se 
věnují přípravě aktů v přenesené 
pravomoci.

v Unii do roku 2050, a zajistit tak 
předvídatelnost a jistotu pro všechny 
hospodářské subjekty, včetně podniků, 
pracovníků, investorů a spotřebitelů, a dále 
zajistit, aby transformace na klimatickou 
neutralitu byla nevratná, aby docházelo k 
postupnému snižování emisí a aby mohla 
přispět k posuzování souladu opatření a 
pokroku v oblasti cíle klimatické 
neutrality.

_________________
37 Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 350
Nils Torvalds, Sophia in 't Veld, Ulrike Müller, Irena Joveva, Billy Kelleher, Karin 
Karlsbro

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Na Komisi by měla být přenesena 
pravomoc přijímat akty v souladu s 
článkem 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie, aby mohla stanovit 
trajektorii pro dosažení nulových čistých 

(21) Komise by měla předložit 
legislativní návrh trajektorie pro dosažení 
nulových čistých emisí skleníkových plynů 
v Unii do roku 2050, která bude vymezena 
uhlíkovým rozpočtem, a zajistit tak 
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emisí skleníkových plynů v Unii do roku 
2050, a zajistit tak předvídatelnost a jistotu 
pro všechny hospodářské subjekty, včetně 
podniků, pracovníků, investorů a 
spotřebitelů, a dále zajistit, aby 
transformace na klimatickou neutralitu 
byla nevratná, aby docházelo k 
postupnému snižování emisí a aby mohla 
přispět k posuzování souladu opatření a 
pokroku v oblasti cíle klimatické 
neutrality. Je obzvláště důležité, aby 
Komise v rámci přípravné činnosti vedla 
odpovídající konzultace, a to i na odborné 
úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v 
souladu se zásadami stanovenými v 
interinstitucionální dohodě ze dne 
13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby 
právních předpisů37. Pro zajištění rovné 
účasti na vypracovávání aktů v přenesené 
pravomoci obdrží Evropský parlament 
a Rada veškeré dokumenty současně 
s odborníky z členských států a jejich 
odborníci mají automaticky přístup na 
setkání skupin odborníků Komise, jež se 
věnují přípravě aktů v přenesené 
pravomoci.

předvídatelnost a jistotu pro všechny 
hospodářské subjekty, včetně podniků, 
pracovníků, investorů a spotřebitelů, a dále 
zajistit, aby transformace na klimatickou 
neutralitu byla nevratná, aby docházelo k 
postupnému snižování emisí a aby mohla 
přispět k posuzování souladu opatření a 
pokroku v oblasti cíle klimatické 
neutrality.

_________________
37 Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 351
Silvia Modig, Malin Björk, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Nikolaj Villumsen, 
Manuel Bompard

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Na Komisi by měla být přenesena 
pravomoc přijímat akty v souladu s 
článkem 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie, aby mohla stanovit 
trajektorii pro dosažení nulových čistých 
emisí skleníkových plynů v Unii do roku 

(21) Komise by měla posoudit možnosti 
struktury a návrhu trajektorie pro 
dosažení nulových čistých emisí 
skleníkových plynů v Unii do roku 2040 a 
měla by Evropskému parlamentu a Radě 
předložit případné legislativní návrhy, a 
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2050, a zajistit tak předvídatelnost a jistotu 
pro všechny hospodářské subjekty, včetně 
podniků, pracovníků, investorů a 
spotřebitelů, a dále zajistit, aby 
transformace na klimatickou neutralitu 
byla nevratná, aby docházelo k 
postupnému snižování emisí a aby mohla 
přispět k posuzování souladu opatření a 
pokroku v oblasti cíle klimatické 
neutrality. Je obzvláště důležité, aby 
Komise v rámci přípravné činnosti vedla 
odpovídající konzultace, a to i na odborné 
úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v 
souladu se zásadami stanovenými v 
interinstitucionální dohodě ze dne 
13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby 
právních předpisů37. Pro zajištění rovné 
účasti na vypracovávání aktů v přenesené 
pravomoci obdrží Evropský parlament 
a Rada veškeré dokumenty současně 
s odborníky z členských států a jejich 
odborníci mají automaticky přístup na 
setkání skupin odborníků Komise, jež se 
věnují přípravě aktů v přenesené 
pravomoci.

zajistit tak předvídatelnost a jistotu pro 
všechny hospodářské subjekty, včetně 
podniků, pracovníků a odborů, investorů a 
spotřebitelů, a dále zajistit, aby 
transformace na klimatickou neutralitu 
byla nevratná, aby docházelo k 
postupnému snižování emisí a aby mohla 
přispět k posuzování souladu opatření a 
pokroku v oblasti cíle klimatické 
neutrality.

_________________
37 Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 352
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Na Komisi by měla být přenesena 
pravomoc přijímat akty v souladu s 
článkem 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie, aby mohla stanovit 
trajektorii pro dosažení nulových čistých 
emisí skleníkových plynů v Unii do roku 
2050, a zajistit tak předvídatelnost a jistotu 

(21) Aby byla zajištěna předvídatelnost 
a jistota pro všechny hospodářské subjekty, 
včetně podniků, pracovníků, investorů a 
spotřebitelů, musí být současná 
ideologicky založená „klimatická politika“ 
přeměněna na racionální politiku v 
oblasti životního prostředí. To je v první 
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pro všechny hospodářské subjekty, včetně 
podniků, pracovníků, investorů a 
spotřebitelů, a dále zajistit, aby 
transformace na klimatickou neutralitu 
byla nevratná, aby docházelo k 
postupnému snižování emisí a aby mohla 
přispět k posuzování souladu opatření a 
pokroku v oblasti cíle klimatické 
neutrality. Je obzvláště důležité, aby 
Komise v rámci přípravné činnosti vedla 
odpovídající konzultace, a to i na odborné 
úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v 
souladu se zásadami stanovenými v 
interinstitucionální dohodě ze dne 
13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby 
právních předpisů37. Pro zajištění rovné 
účasti na vypracovávání aktů v přenesené 
pravomoci obdrží Evropský parlament 
a Rada veškeré dokumenty současně 
s odborníky z členských států a jejich 
odborníci mají automaticky přístup na 
setkání skupin odborníků Komise, jež se 
věnují přípravě aktů v přenesené 
pravomoci.

řadě odpovědností členských států EU, 
které mohou podle potřeby koordinovat 
své politiky na úrovni EU, aniž by se 
orgán EU nepřiměřeně pokusil o zajištění 
pravomocí, které nejsou nijak upraveny 
Lisabonskými smlouvami. Komise může v 
zájmu podpory racionální politiky v 
oblasti životního prostředí vést 
odpovídající konzultace, a to i na odborné 
úrovni, a tyto konzultace by měly probíhat 
v souladu se zásadami stanovenými v 
interinstitucionální dohodě ze dne 
13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby 
právních předpisů37.

_________________ _________________
37 Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1. 37 Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 353
Agnès Evren

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Na Komisi by měla být přenesena 
pravomoc přijímat akty v souladu s 
článkem 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie, aby mohla stanovit 
trajektorii pro dosažení nulových čistých 
emisí skleníkových plynů v Unii do roku 
2050, a zajistit tak předvídatelnost a jistotu 
pro všechny hospodářské subjekty a 
sociální aktéry, a dále zajistit, aby 

(21) Komise by měla předložit 
Evropskému parlamentu a Radě vhodné 
legislativní návrhy týkající se stanovení 
trajektorie pro dosažení nulových čistých 
emisí skleníkových plynů v Unii do roku 
2050, a zajistit tak předvídatelnost a jistotu 
pro všechny hospodářské subjekty a 
sociální aktéry, a dále zajistit, aby 
transformace na klimatickou neutralitu 
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transformace na klimatickou neutralitu 
byla rychlá a nevratná, aby docházelo ke 
stálému postupnému snižování emisí a aby 
mohla přispět k posuzování souladu 
opatření a pokroku v oblasti cíle klimatické 
neutrality. Je obzvláště důležité, aby 
Komise v rámci přípravné činnosti vedla 
odpovídající konzultace, a to i na odborné 
úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v 
souladu se zásadami stanovenými v 
interinstitucionální dohodě ze dne 
13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby 
právních předpisů37. Pro zajištění rovné 
účasti na vypracovávání aktů v přenesené 
pravomoci obdrží Evropský parlament 
a Rada veškeré dokumenty současně 
s odborníky z členských států a jejich 
odborníci mají automaticky přístup na 
setkání skupin odborníků Komise, jež se 
věnují přípravě aktů v přenesené 
pravomoci.

byla rychlá a nevratná, aby docházelo ke 
stálému postupnému snižování emisí a aby 
mohla přispět k posuzování souladu 
opatření a pokroku v oblasti cíle klimatické 
neutrality. Je obzvláště důležité, aby 
Komise v rámci přípravné činnosti vedla 
odpovídající konzultace, a to i na odborné 
úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v 
souladu se zásadami stanovenými v 
interinstitucionální dohodě ze dne 
13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby 
právních předpisů37.

_________________ _________________
37 Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1. 37 Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.

Or. fr

Pozměňovací návrh 354
Anna Zalewska

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Na Komisi by měla být přenesena 
pravomoc přijímat akty v souladu s 
článkem 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie, aby mohla stanovit 
trajektorii pro dosažení nulových čistých 
emisí skleníkových plynů v Unii do roku 
2050, a zajistit tak předvídatelnost a 
jistotu pro všechny hospodářské subjekty, 
včetně podniků, pracovníků, investorů a 
spotřebitelů, a dále zajistit, aby 
transformace na klimatickou neutralitu 
byla nevratná, aby docházelo k 

(21) V zájmu zachování důvěryhodnosti 
vedoucího postavení Unie v oblasti změny 
klimatu a zajištění předvídatelnosti a 
jistoty pro všechny hospodářské subjekty, 
včetně podniků, pracovníků, investorů, 
spotřebitelů a zástupců odborových svazů 
ze všech členských států EU, a v zájmu 
zajištění, aby transformace na klimatickou 
neutralitu byla nevratná, aby docházelo k 
postupnému snižování emisí a aby mohla 
přispět k posuzování souladu opatření a 
pokroku v oblasti cíle klimatické 
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postupnému snižování emisí a aby mohla 
přispět k posuzování souladu opatření a 
pokroku v oblasti cíle klimatické 
neutrality. Je obzvláště důležité, aby 
Komise v rámci přípravné činnosti vedla 
odpovídající konzultace, a to i na odborné 
úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v 
souladu se zásadami stanovenými v 
interinstitucionální dohodě ze dne 
13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby 
právních předpisů37. Pro zajištění rovné 
účasti na vypracovávání aktů v přenesené 
pravomoci obdrží Evropský parlament 
a Rada veškeré dokumenty současně 
s odborníky z členských států a jejich 
odborníci mají automaticky přístup na 
setkání skupin odborníků Komise, jež se 
věnují přípravě aktů v přenesené 
pravomoci.

neutrality, je třeba vykonávat pravomoc 
stanovovat cíle v oblasti snižování emisí za 
plné účasti všech klíčových orgánů Unie, 
tj. po důkladném posouzení dopadů, 
řádným legislativním postupem a na 
základě strategických pokynů Evropské 
rady, a případně v souladu se zásadami 
stanovenými v interinstitucionální dohodě 
ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení 
tvorby právních předpisů37.

_________________ _________________
37 Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1. 37 Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 355
Andrey Novakov, Andrey Slabakov

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Na Komisi by měla být přenesena 
pravomoc přijímat akty v souladu s 
článkem 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie, aby mohla stanovit 
trajektorii pro dosažení nulových čistých 
emisí skleníkových plynů v Unii do roku 
2050, a zajistit tak předvídatelnost a jistotu 
pro všechny hospodářské subjekty, včetně 
podniků, pracovníků, investorů a 
spotřebitelů, a dále zajistit, aby 
transformace na klimatickou neutralitu 
byla nevratná, aby docházelo k 
postupnému snižování emisí a aby mohla 
přispět k posuzování souladu opatření a 

(21) Komise by měla provést komplexní 
socioekonomické a odvětvové posouzení 
dopadů s cílem zajistit předvídatelnost a 
jistotu pro všechny hospodářské subjekty, 
včetně podniků, pracovníků, investorů a 
spotřebitelů, a dále zajistit, aby 
transformace na klimatickou neutralitu 
byla nevratná, aby docházelo k 
postupnému snižování emisí a aby mohla 
přispět k posuzování souladu opatření a 
pokroku v oblasti cíle klimatické 
neutrality. Je obzvláště důležité, aby 
Komise v rámci přípravné činnosti vedla 
odpovídající konzultace, a to i na odborné 



PE652.555v01-00 226/585 AM\1206394CS.docx

CS

pokroku v oblasti cíle klimatické 
neutrality. Je obzvláště důležité, aby 
Komise v rámci přípravné činnosti vedla 
odpovídající konzultace, a to i na odborné 
úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v 
souladu se zásadami stanovenými v 
interinstitucionální dohodě ze dne 
13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby 
právních předpisů37. Pro zajištění rovné 
účasti na vypracovávání aktů v přenesené 
pravomoci obdrží Evropský parlament 
a Rada veškeré dokumenty současně 
s odborníky z členských států a jejich 
odborníci mají automaticky přístup na 
setkání skupin odborníků Komise, jež se 
věnují přípravě aktů v přenesené 
pravomoci.

úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v 
souladu se zásadami stanovenými v 
interinstitucionální dohodě ze dne 
13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby 
právních předpisů37. Pro zajištění rovné 
účasti na vypracovávání aktů v přenesené 
pravomoci obdrží Evropský parlament 
a Rada veškeré dokumenty současně 
s odborníky z členských států a jejich 
odborníci mají automaticky přístup na 
setkání skupin odborníků Komise, jež se 
věnují přípravě aktů v přenesené 
pravomoci.

_________________ _________________
37 Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1. 37 Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 356
Pascal Canfin, Catherine Chabaud, Véronique Trillet-Lenoir, Chrysoula 
Zacharopoulou

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Na Komisi by měla být přenesena 
pravomoc přijímat akty v souladu s 
článkem 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie, aby mohla stanovit 
trajektorii pro dosažení nulových čistých 
emisí skleníkových plynů v Unii do roku 
2050, a zajistit tak předvídatelnost a jistotu 
pro všechny hospodářské subjekty, včetně 
podniků, pracovníků, investorů a 
spotřebitelů, a dále zajistit, aby 
transformace na klimatickou neutralitu 
byla nevratná, aby docházelo k 
postupnému snižování emisí a aby mohla 
přispět k posuzování souladu opatření a 
pokroku v oblasti cíle klimatické 

(21) Komise by měla stanovit trajektorii 
pro dosažení nulových čistých emisí 
skleníkových plynů v Unii do roku 2050, a 
zajistit tak předvídatelnost a jistotu pro 
všechny hospodářské subjekty, včetně 
podniků, pracovníků, investorů a 
spotřebitelů, a dále zajistit, aby 
transformace na klimatickou neutralitu 
byla nevratná, aby docházelo k 
postupnému snižování emisí a aby mohla 
přispět k posuzování souladu opatření a 
pokroku v oblasti cíle klimatické 
neutrality. Je obzvláště důležité, aby 
Komise v rámci přípravné činnosti vedla 
odpovídající konzultace, a to i na odborné 
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neutrality. Je obzvláště důležité, aby 
Komise v rámci přípravné činnosti vedla 
odpovídající konzultace, a to i na odborné 
úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v 
souladu se zásadami stanovenými v 
interinstitucionální dohodě ze dne 
13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby 
právních předpisů37. Pro zajištění rovné 
účasti na vypracovávání aktů v přenesené 
pravomoci obdrží Evropský parlament 
a Rada veškeré dokumenty současně 
s odborníky z členských států a jejich 
odborníci mají automaticky přístup na 
setkání skupin odborníků Komise, jež se 
věnují přípravě aktů v přenesené 
pravomoci.

úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v 
souladu se zásadami stanovenými v 
interinstitucionální dohodě ze dne 
13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby 
právních předpisů37. Pro zajištění rovné 
účasti na vypracovávání aktů v přenesené 
pravomoci obdrží Evropský parlament 
a Rada veškeré dokumenty současně 
s odborníky z členských států a jejich 
odborníci mají automaticky přístup na 
setkání skupin odborníků Komise, jež se 
věnují přípravě aktů v přenesené 
pravomoci.

_________________ _________________
37 Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1. 37 Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 357
Pietro Fiocchi

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Na Komisi by měla být přenesena 
pravomoc přijímat akty v souladu s 
článkem 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie, aby mohla stanovit 
trajektorii pro dosažení nulových čistých 
emisí skleníkových plynů v Unii do roku 
2050, a zajistit tak předvídatelnost a jistotu 
pro všechny hospodářské subjekty, včetně 
podniků, pracovníků, investorů a 
spotřebitelů, a dále zajistit, aby 
transformace na klimatickou neutralitu 
byla nevratná, aby docházelo k 
postupnému snižování emisí a aby mohla 
přispět k posuzování souladu opatření a 
pokroku v oblasti cíle klimatické 
neutrality. Je obzvláště důležité, aby 
Komise v rámci přípravné činnosti vedla 

(21) Na Komisi by měla být přenesena 
pravomoc přijímat akty v souladu s 
článkem 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie, aby mohla stanovit 
trajektorii pro dosažení nulových čistých 
emisí skleníkových plynů v Unii do roku 
2050, a zajistit tak předvídatelnost a jistotu 
pro všechny hospodářské subjekty, včetně 
podniků, pracovníků, investorů a 
spotřebitelů, a dále zajistit, aby 
transformace na klimatickou neutralitu 
byla nevratná, aby docházelo k 
postupnému snižování emisí a aby mohla 
přispět k posuzování souladu opatření a 
pokroku v oblasti cíle klimatické 
neutrality. Při přípravě dokumentů bude 
muset Komise zohlednit zásadu „nejdříve 
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odpovídající konzultace, a to i na odborné 
úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v 
souladu se zásadami stanovenými v 
interinstitucionální dohodě ze dne 
13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby 
právních předpisů37. Pro zajištění rovné 
účasti na vypracovávání aktů v přenesené 
pravomoci obdrží Evropský parlament 
a Rada veškeré dokumenty současně 
s odborníky z členských států a jejich 
odborníci mají automaticky přístup na 
setkání skupin odborníků Komise, jež se 
věnují přípravě aktů v přenesené 
pravomoci.

myslet v malém“. Je obzvláště důležité, 
aby Komise v rámci přípravné činnosti 
vedla odpovídající konzultace se 
zúčastněnými stranami a odborníky a aby 
tyto konzultace probíhaly v souladu se 
zásadami stanovenými v 
interinstitucionální dohodě ze dne 
13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby 
právních předpisů. Pro zajištění rovné 
účasti na vypracovávání aktů v přenesené 
pravomoci obdrží Evropský parlament 
a Rada veškeré dokumenty současně 
s odborníky z členských států a jejich 
odborníci mají automaticky přístup na 
setkání skupin odborníků Komise, jež se 
věnují přípravě aktů v přenesené 
pravomoci.

_________________
37 Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.

Or. it

Pozměňovací návrh 358
Mick Wallace, Clare Daly

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Na Komisi by měla být přenesena 
pravomoc přijímat akty v souladu s 
článkem 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie, aby mohla stanovit 
trajektorii pro dosažení nulových čistých 
emisí skleníkových plynů v Unii do roku 
2050, a zajistit tak předvídatelnost a jistotu 
pro všechny hospodářské subjekty, včetně 
podniků, pracovníků, investorů a 
spotřebitelů, a dále zajistit, aby 
transformace na klimatickou neutralitu 
byla nevratná, aby docházelo k 
postupnému snižování emisí a aby mohla 
přispět k posuzování souladu opatření a 
pokroku v oblasti cíle klimatické 
neutrality. Je obzvláště důležité, aby 

(21) Na Komisi by měla být přenesena 
pravomoc přijímat akty v souladu s 
článkem 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie, aby mohla stanovit 
trajektorii pro dosažení skutečných 
nulových emisí skleníkových plynů v Unii 
do roku 2040, a zajistit tak předvídatelnost 
a jistotu pro všechny hospodářské subjekty, 
včetně podniků, pracovníků, investorů a 
spotřebitelů, a dále zajistit, aby ekologická 
transformace byla nevratná, aby docházelo 
k plánovanému a rychlému snižování 
emisí a aby mohla přispět k posuzování 
souladu opatření a pokroku v oblasti cíle 
klimatické neutrality. Je obzvláště důležité, 
aby koncepce a tvorba této politiky byly 
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Komise v rámci přípravné činnosti vedla 
odpovídající konzultace, a to i na odborné 
úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v 
souladu se zásadami stanovenými v 
interinstitucionální dohodě ze dne 
13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby 
právních předpisů37. Pro zajištění rovné 
účasti na vypracovávání aktů v přenesené 
pravomoci obdrží Evropský parlament 
a Rada veškeré dokumenty současně 
s odborníky z členských států a jejich 
odborníci mají automaticky přístup na 
setkání skupin odborníků Komise, jež se 
věnují přípravě aktů v přenesené 
pravomoci.

chráněny zejména před zájmy odvětví 
fosilních paliv. Komise by proto měla 
vynaložit veškeré úsilí, aby jednala 
transparentně a pouze se zástupci 
průmyslu fosilních paliv nebo jinými 
subjekty zastupujícími jejich zájmy, je-li to 
nezbytně nutné pro regulaci tohoto 
odvětví. Pro zajištění rovné účasti na 
vypracovávání aktů v přenesené pravomoci 
obdrží Evropský parlament a Rada 
současně s odborníky z členských států 
veškeré dokumenty a jejich odborníci mají 
automaticky přístup na setkání skupin 
odborníků Komise, jež se věnují přípravě 
aktů v přenesené pravomoci.

_________________
37 Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 359
Hermann Tertsch

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Na Komisi by měla být přenesena 
pravomoc přijímat akty v souladu s 
článkem 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie, aby mohla stanovit 
trajektorii pro dosažení nulových čistých 
emisí skleníkových plynů v Unii do roku 
2050, a zajistit tak předvídatelnost a jistotu 
pro všechny hospodářské subjekty, včetně 
podniků, pracovníků, investorů a 
spotřebitelů, a dále zajistit, aby 
transformace na klimatickou neutralitu 
byla nevratná, aby docházelo k 
postupnému snižování emisí a aby mohla 
přispět k posuzování souladu opatření a 
pokroku v oblasti cíle klimatické 
neutrality. Je obzvláště důležité, aby 
Komise v rámci přípravné činnosti vedla 
odpovídající konzultace, a to i na odborné 

(21) Na Komisi by měla být přenesena 
pravomoc přijímat akty v souladu s 
článkem 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie, aby mohla stanovit 
trajektorii pro dosažení nulových čistých 
emisí skleníkových plynů v Unii do roku 
2050, a zajistit tak předvídatelnost a jistotu 
pro všechny hospodářské subjekty, včetně 
podniků, pracovníků, investorů a 
spotřebitelů, a dále zajistit, aby 
transformace na klimatickou neutralitu 
byla nevratná, aby docházelo k 
postupnému snižování emisí a aby mohla 
přispět k posuzování souladu opatření a 
pokroku v oblasti cíle klimatické 
neutrality. Je obzvláště důležité, aby 
Komise v rámci přípravné činnosti vedla 
odpovídající konzultace, a to i na odborné 
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úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v 
souladu se zásadami stanovenými v 
interinstitucionální dohodě ze dne 13. 
dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních 
předpisů37. Pro zajištění rovné účasti na 
vypracovávání aktů v přenesené pravomoci 
obdrží Evropský parlament a Rada veškeré 
dokumenty současně s odborníky 
z členských států a jejich odborníci mají 
automaticky přístup na setkání skupin 
odborníků Komise, jež se věnují přípravě 
aktů v přenesené pravomoci.

úrovni a nezávisle, a aby tyto konzultace 
probíhaly v souladu se zásadami 
stanovenými v interinstitucionální dohodě 
ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení 
tvorby právních předpisů37. Pro zajištění 
rovné účasti na vypracovávání aktů 
v přenesené pravomoci obdrží Evropský 
parlament a Rada veškeré dokumenty 
současně s odborníky z členských států 
a jejich odborníci mají automaticky přístup 
na setkání skupin odborníků Komise, jež se 
věnují přípravě aktů v přenesené 
pravomoci.

_________________ _________________
37 Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1. 37 Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.

Or. es

Pozměňovací návrh 360
Anna Zalewska

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21a) Všechna klíčová odvětví 
hospodářství budou muset spolupracovat, 
aby dosáhla klimatické neutrality, 
zejména odvětví výroby elektřiny, 
průmyslu, dopravy, vytápění a chlazení, 
stavebnictví, zemědělství, nakládání s 
odpady a využívání půdy, změny ve 
využívání půdy a lesnictví (LULUCF). 
Všechna odvětví, na něž se vztahuje 
systém obchodování s emisemi, i ta, na 
něž se tento systém nevztahuje, by měla 
pro splnění unijního cíle neutrality 
vyvinout srovnatelné úsilí. Komise by 
měla stanovit pokyny pro ta hospodářská 
odvětví, která mohou k plnění cíle 
klimatické neutrality přispět nejvíce, a 
zajistit tak předvídatelnost, jistotu a 
zapojení pro všechny hospodářské 
subjekty, včetně podniků, pracovníků, 
investorů a spotřebitelů, a docílit jejich 
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zapojení. Tyto pokyny by měly obsahovat 
orientační trajektorie pro snížení emisí 
skleníkových plynů v těchto odvětvích na 
úrovni Unie. To by těmto odvětvím 
poskytlo jistotu, pokud jde o přijetí 
vhodných opatření a plánování 
nezbytných investic, což by jim zároveň 
pomohlo setrvat na cestě směrem k 
transformaci. Zároveň by se tak vytvořil 
mechanismus pro zapojení odvětví do úsilí 
o hledání klimaticky neutrálních řešení.

Or. en

Pozměňovací návrh 361
Pascal Canfin, Véronique Trillet-Lenoir, Chrysoula Zacharopoulou

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21a) Odvětvové plány by měly usnadnit 
sladění celého ekosystému zúčastněných 
stran s cílem dosažení klimatické 
neutrality. Plán by měl popisovat 
technologická řešení a nový politický 
rámec, které je třeba vypracovat, a 
investice, které je třeba vynaložit v rámci 
odvětví i v rámci hodnotového řetězce. 
Tyto plány by měly vést k vymezení smluv 
o ekologické transformaci ze strany 
Komise, které stanoví závazky příslušných 
veřejných a soukromých zúčastněných 
stran z určitého odvětví k dosažení 
klimatické neutrality.

Or. en

Pozměňovací návrh 362
Idoia Villanueva Ruiz

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21a) Komise by měla vést konzultace s 
odbory a vytvořit kulatý stůl pro sociální 
dialog s cílem řešit opatření v boji proti 
změně klimatu. Pracovníci jsou klíčovou 
součástí řešení a tento dialog je nezbytný 
k přechodu na spravedlivou transformaci, 
při níž nikdo není opomenut. V tomto 
smyslu by mělo být v podobě závazné 
právní normy vytvořeno místo 
odpovědného delegáta pro životní 
prostředí ve společnostech, které se bude 
podobat místu delegáta pro prevenci;

Or. en

Pozměňovací návrh 363
Silvia Modig, Malin Björk, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Nikolaj Villumsen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21a) Komise by měla při posuzování 
možností struktury a koncepce trajektorie 
pro dosažení nulových čistých emisí 
skleníkových plynů v Unii do roku 2040 
zohlednit zprávy EPCC, dopady na 
uhlíkový rozpočet Unie a odvětvové plány 
pro dosažení klimatické neutrality.

Or. en

Pozměňovací návrh 364
Mick Wallace, Clare Daly

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) V souladu se závazkem Komise 
týkajícím se zásad zdokonalení tvorby 

vypouští se
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právních předpisů je třeba usilovat o to, 
aby nástroje Unie v oblasti snižovaní 
emisí skleníkových plynů byly soudržné. 
Systém měření pokroku směrem k 
dosažení cíle klimatické neutrality a 
souladu opatření přijatých pro dosažení 
tohoto cíle by měl vycházet z rámce správy 
stanoveného v nařízení (EU) 2018/1999 a 
být s ním v souladu. Zejména je třeba 
zajistit, aby systém pravidelného podávání 
zpráv a posloupnost posouzení a kroků 
Komise provedených na základě tohoto 
podávání zpráv byly sladěny s požadavky 
na předkládání informací a podávání 
zpráv členskými státy stanovenými v 
nařízení (EU) 2018/1999. Nařízení (EU) 
2018/1999 by proto mělo být změněno tak, 
aby byl do příslušných ustanovení zahrnut 
cíl klimatické neutrality.

Or. en

Pozměňovací návrh 365
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) V souladu se závazkem Komise 
týkajícím se zásad zdokonalení tvorby 
právních předpisů je třeba usilovat o to, 
aby nástroje Unie v oblasti snižovaní 
emisí skleníkových plynů byly soudržné. 
Systém měření pokroku směrem k 
dosažení cíle klimatické neutrality a 
souladu opatření přijatých pro dosažení 
tohoto cíle by měl vycházet z rámce správy 
stanoveného v nařízení (EU) 2018/1999 a 
být s ním v souladu. Zejména je třeba 
zajistit, aby systém pravidelného podávání 
zpráv a posloupnost posouzení a kroků 
Komise provedených na základě tohoto 
podávání zpráv byly sladěny s požadavky 
na předkládání informací a podávání 

(22) Nejen s ohledem na pandemii 
Covid-19 a její dopady, které v současnosti 
nelze posoudit, je zapotřebí přezkoumat 
rámec správy stanovený v nařízení (EU) 
2018/1999 a v případě potřeby jej 
pozměnit v souladu se zásadami 
racionální politiky v oblasti životního 
prostředí, a to na základě nových závěrů 
Evropské rady.
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zpráv členskými státy stanovenými v 
nařízení (EU) 2018/1999. Nařízení (EU) 
2018/1999 by proto mělo být změněno tak, 
aby byl do příslušných ustanovení zahrnut 
cíl klimatické neutrality.

Or. en

Pozměňovací návrh 366
Esther de Lange

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22a) Komise by se měla více zapojit do 
pravidelných setkání zúčastněných stran s 
hospodářskými subjekty (průmyslem, 
malými a středními podniky, zemědělstvím 
a odbory) za účelem vyhodnocení pokroku 
dosaženého v oblasti klimatické neutrality, 
jakož i jejich požadavků, pokud jde o 
soudržnost politik, výzkum, finanční 
podporu a ochranu před únikem uhlíku a 
investic, aby bylo možné dosáhnout 
dalšího pokroku.

Or. en

Pozměňovací návrh 367
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Změna klimatu je ze své podstaty 
přeshraniční problém, a proto je zapotřebí 
koordinovaný postup na úrovni Unie, 
který účinně doplní a posílí vnitrostátní 
politiky. Jelikož cílů tohoto nařízení, 
zejména cíle klimatické neutrality v Unii 

(23) Členské státy mají primární 
pravomoc formulovat racionální politiku 
v oblasti životního prostředí. V případě 
potřeby mohou své politiky dobrovolně 
koordinovat na úrovni EU. Musí být 
dodržena zásada subsidiarity. To se týká 
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do roku 2050, nemůže být uspokojivě 
dosaženo samotnými členskými státy, ale 
spíše jich může z důvodu rozsahu 
a účinků být lépe dosaženo na úrovni 
Unie, může Unie přijmout opatření 
v souladu se zásadou subsidiarity 
stanovenou v článku 5 Smlouvy 
o Evropské unii. V souladu se zásadou 
proporcionality stanovenou v uvedeném 
článku nepřekračuje toto nařízení rámec 
toho, co je nezbytné k dosažení těchto cílů,

rovněž kontroly ze strany parlamentů na 
vnitrostátní úrovni v souladu s čl. 5 odst. 3 
a čl. 12 písm. b) SEU.

Or. en

Pozměňovací návrh 368
Mick Wallace, Clare Daly

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Změna klimatu je ze své podstaty 
přeshraniční problém, a proto je zapotřebí 
koordinovaný postup na úrovni Unie, který 
účinně doplní a posílí vnitrostátní politiky. 
Jelikož cílů tohoto nařízení, zejména cíle 
klimatické neutrality v Unii do roku 2050, 
nemůže být uspokojivě dosaženo 
samotnými členskými státy, ale spíše jich 
může z důvodu rozsahu a účinků být lépe 
dosaženo na úrovni Unie, může Unie 
přijmout opatření v souladu se zásadou 
subsidiarity stanovenou v článku 5 
Smlouvy o Evropské unii. V souladu se 
zásadou proporcionality stanovenou v 
uvedeném článku nepřekračuje toto 
nařízení rámec toho, co je nezbytné k 
dosažení těchto cílů,

(23) Klimatická a environmentální 
krize je ze své podstaty přeshraniční 
problém, a proto je zapotřebí koordinovaný 
postup na úrovni Unie, který účinně doplní 
a posílí vnitrostátní politiky. Jelikož cílů 
tohoto nařízení nemůže být uspokojivě 
dosaženo samotnými členskými státy, ale 
spíše jich může z důvodu rozsahu a účinků 
být lépe dosaženo na úrovni Unie, může 
Unie přijmout opatření v souladu se 
zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 
Smlouvy o Evropské unii. V souladu se 
zásadou proporcionality stanovenou v 
uvedeném článku nepřekračuje toto 
nařízení rámec toho, co je nezbytné pro 
dosažení uvedených cílů.

Or. en

Odůvodnění

Jedná se o klimatickou krizi – uznali jsme to v Parlamentu a nemůžeme z toho ustoupit.
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Pozměňovací návrh 369
Silvia Modig, Malin Björk, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Nikolaj Villumsen, 
Manuel Bompard

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Změna klimatu je ze své podstaty 
přeshraniční problém, a proto je zapotřebí 
koordinovaný postup na úrovni Unie, který 
účinně doplní a posílí vnitrostátní politiky. 
Jelikož cílů tohoto nařízení, zejména cíle 
klimatické neutrality v Unii do roku 2050, 
nemůže být uspokojivě dosaženo 
samotnými členskými státy, ale spíše jich 
může z důvodu rozsahu a účinků být lépe 
dosaženo na úrovni Unie, může Unie 
přijmout opatření v souladu se zásadou 
subsidiarity stanovenou v článku 5 
Smlouvy o Evropské unii. V souladu se 
zásadou proporcionality stanovenou v 
uvedeném článku nepřekračuje toto 
nařízení rámec toho, co je nezbytné k 
dosažení těchto cílů,

(23) Změna klimatu je ze své podstaty 
přeshraniční problém, a proto je zapotřebí 
koordinovaný postup na úrovni Unie, který 
účinně doplní a posílí vnitrostátní politiky. 
Jelikož cílů tohoto nařízení, zejména cíle 
klimatické neutrality v Unii do roku 2040, 
nemůže být uspokojivě dosaženo 
samotnými členskými státy, ale spíše jich 
může z důvodu rozsahu a účinků být lépe 
dosaženo na úrovni Unie, může Unie 
přijmout opatření v souladu se zásadou 
subsidiarity stanovenou v článku 5 
Smlouvy o Evropské unii. V souladu se 
zásadou proporcionality stanovenou v 
uvedeném článku nepřekračuje toto 
nařízení rámec toho, co je nezbytné pro 
dosažení uvedených cílů.

Or. en

Pozměňovací návrh 370
Hermann Tertsch

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Změna klimatu je ze své podstaty 
přeshraniční problém, a proto je zapotřebí 
koordinovaný postup na úrovni Unie, který 
účinně doplní a posílí vnitrostátní politiky. 
Jelikož cílů tohoto nařízení, zejména cíle 
klimatické neutrality v Unii do roku 2050, 
nemůže být uspokojivě dosaženo 
samotnými členskými státy, ale spíše jich 
může z důvodu rozsahu a účinků být lépe 
dosaženo na úrovni Unie, může Unie 

(23) Změna klimatu je ze své podstaty 
přeshraniční problém, a proto je zapotřebí 
koordinovaný postup na úrovni Unie, který 
účinně doplní a posílí vnitrostátní politiky. 
Jelikož cílů tohoto nařízení, zejména cíle 
klimatické neutrality v Unii do roku 2050, 
nemůže být uspokojivě dosaženo 
samotnými členskými státy, ale spíše jich 
může z důvodu rozsahu a účinků být lépe 
dosaženo na úrovni Unie, může Unie 
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přijmout opatření v souladu se zásadou 
subsidiarity stanovenou v článku 5 
Smlouvy o Evropské unii. V souladu se 
zásadou proporcionality stanovenou v 
uvedeném článku nepřekračuje toto 
nařízení rámec toho, co je nezbytné k 
dosažení těchto cílů,

přijmout opatření v souladu s 
pravomocemi obsaženými ve Smlouvě 
o Evropské unii. V souladu se zásadou 
proporcionality stanovenou v uvedeném 
článku nepřekračuje toto nařízení rámec 
toho, co je nezbytné k dosažení těchto cílů,

Or. es

Pozměňovací návrh 371
Andrey Novakov, Andrey Slabakov

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Změna klimatu je ze své podstaty 
přeshraniční problém, a proto je zapotřebí 
koordinovaný postup na úrovni Unie, který 
účinně doplní a posílí vnitrostátní politiky. 
Jelikož cílů tohoto nařízení, zejména cíle 
klimatické neutrality v Unii do roku 2050, 
nemůže být uspokojivě dosaženo 
samotnými členskými státy, ale spíše jich 
může z důvodu rozsahu a účinků být lépe 
dosaženo na úrovni Unie, může Unie 
přijmout opatření v souladu se zásadou 
subsidiarity stanovenou v článku 5 
Smlouvy o Evropské unii. V souladu se 
zásadou proporcionality stanovenou v 
uvedeném článku nepřekračuje toto 
nařízení rámec toho, co je nezbytné k 
dosažení těchto cílů,

(23) Změna klimatu je ze své podstaty 
přeshraniční problém, a proto by 
koordinovaný postup na úrovni Unie mohl 
účinně podpořit a posílit vnitrostátní 
politiky. Jelikož cílů tohoto nařízení, 
zejména cíle klimatické neutrality v Unii 
do roku 2050, nemůže být uspokojivě 
dosaženo samotnými členskými státy, ale 
spíše jich může z důvodu rozsahu a účinků 
být lépe dosaženo na úrovni Unie, může 
Unie přijmout opatření v souladu se 
zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 
Smlouvy o Evropské unii. V souladu se 
zásadou proporcionality stanovenou v 
uvedeném článku nepřekračuje toto 
nařízení rámec toho, co je nezbytné pro 
dosažení uvedených cílů.

Or. en

Pozměňovací návrh 372
Mick Wallace, Clare Daly

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23a) Mezi zájmy odvětví fosilních paliv 
a veřejným zájmem živé planety pro 
všechny existuje zásadní a nesmiřitelný 
konflikt. Orgány a členské státy Unie by 
proto měly co nejvíce chránit formulaci a 
provádění veřejných politik v oblasti 
klimatu před odvětvím fosilních paliv a 
omezit zastoupení zájmů odvětví fosilních 
paliv.

Or. en

Pozměňovací návrh 373
Hermann Tertsch

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23a) Unie v současné době představuje 
10 % celosvětových emisí skleníkových 
plynů. Cíl pro neutralitu klimatu je 
omezen na emise z evropské produkce. 
Soudržná politika v oblasti klimatu rovněž 
zahrnuje kontrolu emisí ze spotřeby a 
dovozu energie a zdrojů.

Or. es

Pozměňovací návrh 374
Jessica Polfjärd, Alexander Bernhuber, Norbert Lins

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23a) Legislativní rámec EU by měl 
podporovat zalesňování a udržitelné 
obhospodařování lesů v členských státech, 
které nemají významné lesní zdroje, a to 
prostřednictvím sdílení osvědčených 
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postupů a průmyslového know-how.

Or. en

Pozměňovací návrh 375
Pascal Canfin, Catherine Chabaud, Véronique Trillet-Lenoir, Chrysoula 
Zacharopoulou

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23a) Klimatická stopa spotřeby Unie je 
zásadním nástrojem ke zlepšení celkové 
soudržnosti cílů Unie v oblasti klimatu.

Or. en

Pozměňovací návrh 376
Pascal Canfin, Catherine Chabaud, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir, Chrysoula 
Zacharopoulou

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23b) Plně účinná politika Unie v oblasti 
klimatu by se měla zabývat únikem uhlíku 
a vypracovat vhodné nástroje pro jeho 
zvládnutí, jako je mechanismu uhlíkového 
vyrovnání na hranicích, s cílem chránit 
naše normy a přední průmyslová odvětví.

Or. en

Pozměňovací návrh 377
Mick Wallace, Clare Daly

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23 b (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23b) Toto nařízení je založeno na 
zásadě předcházení emisím u zdroje a na 
zásadě předběžné opatrnosti.

Or. en

Odůvodnění

Tyto dvě zásady jsou naprosto nezbytné pro účinná opatření a reakce v oblasti klimatu, které 
jsou předběžně opatrné, zejména v souvislosti se zvyšováním propadů.

Pozměňovací návrh 378
Mick Wallace, Clare Daly

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23c) Toto nařízení přispívá k ochraně 
nezadatelného lidského práva na život a 
bezpečné životní prostředí, jak je uznáno v 
Evropské úmluvě o lidských právech a v 
Listině základních práv Evropské unie, a 
požaduje, aby příslušné orgány Unie a 
členské státy přijaly opatření nezbytná na 
úrovni Unie nebo na vnitrostátní úrovni k 
řešení skutečných a bezprostředních rizik 
globální klimatické nouze, a to jak pro 
životy lidí a jejich dobré životní podmínky, 
tak pro přírodu, na níž jsou lidé závislí.

Or. en

Odůvodnění

Lidé musí mít odpovídající právní postavení, aby byla zajištěna náležitá odpovědnost za 
dosahování cílů tohoto nařízení. Je to jediný způsob, jak zajistit, aby nedocházelo k 
překračování, a existuje jasná souvislost s dosažením těchto cílů a lidských a 
environmentálních práv.

Pozměňovací návrh 379
Silvia Sardone, Marco Dreosto, Simona Baldassarre, Danilo Oscar Lancini, Annalisa 
Tardino
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Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto nařízení stanoví rámec pro nevratné 
a postupné snížení emisí skleníkových 
plynů a zlepšení pohlcování pomocí 
přírodních nebo jiných propadů v Unii.

vypouští se

Or. it

Pozměňovací návrh 380
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto nařízení stanoví rámec pro nevratné 
a postupné snížení emisí skleníkových 
plynů a zlepšení pohlcování pomocí 
přírodních nebo jiných propadů v Unii.

Cílem této směrnice je podpořit nezbytný 
přechod k racionální politice v oblasti 
životního prostředí. Proto musí členské 
státy EU a orgány EU přezkoumat a v 
případě potřeby upravit všechny stávající 
politiky. Při přijímání opatření na 
ochranu životního prostředí a 
přizpůsobení se změně klimatu na 
vnitrostátní úrovni a na úrovni Unie by 
členské státy a Evropský parlament, Rada 
a Komise měly věnovat zvláštní pozornost 
střednědobým a dlouhodobým 
socioekonomickým důsledkům 
koronavirové krize, blahobytu občanů, 
prosperitě společnosti a 
konkurenceschopnosti hospodářství.

Or. en

Pozměňovací návrh 381
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Návrh nařízení
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Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto nařízení stanoví rámec pro nevratné a 
postupné snížení emisí skleníkových plynů 
a zlepšení pohlcování pomocí přírodních 
nebo jiných propadů v Unii.

Toto nařízení stanoví rámec pro rychlé a 
nevratné snížení emisí skleníkových plynů 
a zlepšení pohlcování pomocí přírodních 
propadů v Unii při plnění dlouhodobých 
teplotních cílů stanovených v článku 2 
Pařížské dohody a zavádí rámec pro 
dosažení pokroku při plnění globálního 
adaptačního cíle stanoveného v článku 7 
Pařížské dohody.

Or. en

Pozměňovací návrh 382
Michael Bloss

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto nařízení stanoví rámec pro nevratné a 
postupné snížení emisí skleníkových plynů 
a zlepšení pohlcování pomocí přírodních 
nebo jiných propadů v Unii.

Toto nařízení stanoví rámec pro rychlé a 
nevratné snížení emisí skleníkových plynů 
a zlepšení pohlcování pomocí přírodních 
propadů v Unii v zájmu dodržení 
dlouhodobého cíle omezit nárůst 
průměrné celosvětové teploty na 1,5 °C 
oproti hodnotám před průmyslovou 
revolucí uvedeného v článku 2 Pařížské 
dohody.

Or. en

Pozměňovací návrh 383
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto nařízení stanoví rámec pro nevratné a Toto nařízení stanoví rámec pro nevratné a 
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postupné snížení emisí skleníkových plynů 
a zlepšení pohlcování pomocí přírodních 
nebo jiných propadů v Unii.

rychlé snížení emisí skleníkových plynů a 
zlepšení pohlcování pomocí přírodních 
propadů nebo jiných propadů v Unii, jež 
jsou vstřícné vůči životnímu prostředí, a to 
na základě posouzení vlivu na životní 
prostředí a schválení Komise.

Or. en

Pozměňovací návrh 384
César Luena, Javi López, Nicolás González Casares, Cristina Maestre Martín De 
Almagro

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto nařízení stanoví rámec pro nevratné a 
postupné snížení emisí skleníkových plynů 
a zlepšení pohlcování pomocí přírodních 
nebo jiných propadů v Unii.

Toto nařízení stanoví rámec pro nevratné a 
postupné snížení emisí skleníkových plynů 
a zlepšení pohlcování pomocí přírodních 
propadů v Unii nebo jiných propadů, které 
zajišťují dodržování klimatických a 
environmentálních cílů.

Or. en

Pozměňovací návrh 385
Catherine Chabaud, Frédérique Ries, Véronique Trillet-Lenoir, Pascal Canfin

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto nařízení stanoví rámec pro nevratné a 
postupné snížení emisí skleníkových plynů 
a zlepšení pohlcování pomocí přírodních 
nebo jiných propadů v Unii.

Toto nařízení stanoví rámec pro nevratné a 
postupné snížení emisí skleníkových plynů 
a zlepšení pohlcování pomocí přírodních, 
mořských a suchozemských nebo jiných 
propadů v Unii.

Or. en
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Pozměňovací návrh 386
Silvia Modig, Malin Björk, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Nikolaj Villumsen

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto nařízení stanoví rámec pro nevratné a 
postupné snížení emisí skleníkových plynů 
a zlepšení pohlcování pomocí přírodních 
nebo jiných propadů v Unii.

Toto nařízení stanoví rámec pro rychlé a 
nevratné snížení emisí skleníkových plynů 
a zlepšení pohlcování pomocí propadů v 
Unii, přičemž uznává důležitost přírodních 
propadů.

Or. en

Pozměňovací návrh 387
Mairead McGuinness, Roberta Metsola, Norbert Lins, Franc Bogovič, Pernille Weiss, 
Jessica Polfjärd, Christian Doleschal, Peter Liese, Esther de Lange, Dolors Montserrat

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto nařízení stanoví rámec pro nevratné a 
postupné snížení emisí skleníkových plynů 
a zlepšení pohlcování pomocí přírodních 
nebo jiných propadů v Unii.

Toto nařízení stanoví rámec pro nevratné, 
předvídatelné a postupné snížení emisí 
skleníkových plynů a zlepšení pohlcování 
pomocí přírodních nebo jiných propadů v 
Unii.

Or. en

Pozměňovací návrh 388
Martin Hojsík, Irena Joveva

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto nařízení stanoví rámec pro nevratné a 
postupné snížení emisí skleníkových plynů 
a zlepšení pohlcování pomocí přírodních 
nebo jiných propadů v Unii.

Toto nařízení stanoví rámec pro nevratné a 
postupné snížení emisí skleníkových plynů 
a zlepšení pohlcování pomocí přírodních 
propadů v Unii.
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Or. en

Odůvodnění

Přírodní propady by měly být upřednostněny. Technologie CCS a CCT se zatím nacházejí 
pouze ve fázi vývoje a dosud není prokázáno, že by nijak neškodily. V budoucnu se budou s 
velkou pravděpodobností vyvíjet a využívat bezpečnější technologie, avšak k tomu není třeba 
je nyní uvádět v právních předpisech v oblasti klimatu. Přílišné spoléhání se na přínosy 
technologií CCS a CCT se navíc může v první řadě odchýlit od potřeby snížit emise 
skleníkových plynů z lidské činnosti.

Pozměňovací návrh 389
Michal Wiezik

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto nařízení stanoví rámec pro nevratné a 
postupné snížení emisí skleníkových plynů 
a zlepšení pohlcování pomocí přírodních 
nebo jiných propadů v Unii.

Toto nařízení stanoví rámec pro nevratné a 
rychlé snížení emisí skleníkových plynů a 
zlepšení pohlcování pomocí přírodních 
nebo jiných propadů v Unii.

Or. en

Pozměňovací návrh 390
Delara Burkhardt, Tiemo Wölken

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto nařízení stanoví rámec pro nevratné a 
postupné snížení emisí skleníkových plynů 
a zlepšení pohlcování pomocí přírodních 
nebo jiných propadů v Unii.

Toto nařízení stanoví rámec pro nevratné a 
rychlé snížení emisí skleníkových plynů a 
zlepšení pohlcování pomocí přírodních 
propadů v Unii.

Or. en

Pozměňovací návrh 391
Mick Wallace, Clare Daly
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Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto nařízení stanoví rámec pro nevratné a 
postupné snížení emisí skleníkových plynů 
a zlepšení pohlcování pomocí přírodních 
nebo jiných propadů v Unii.

Toto nařízení stanoví rámec pro nevratné 
snížení emisí skleníkových plynů a 
zlepšení pohlcování pomocí přírodních 
propadů v Unii.

Or. en

Odůvodnění

Nařízení by se mělo zaměřit pouze na přírodní propady.

Pozměňovací návrh 392
Anna Zalewska

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto nařízení stanoví rámec pro nevratné a 
postupné snížení emisí skleníkových plynů 
a zlepšení pohlcování pomocí přírodních 
nebo jiných propadů v Unii.

Toto nařízení stanoví rámec pro postupné 
snížení emisí skleníkových plynů a 
zlepšení pohlcování pomocí přírodních 
nebo jiných propadů v Unii.

Or. en

Pozměňovací návrh 393
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto nařízení stanoví závazný cíl 
klimatické neutrality v Unii do roku 2050 
v zájmu dodržení dlouhodobého 
teplotního cíle uvedeného v článku 2 
Pařížské dohody a zavádí rámec pro 
dosažení pokroku při plnění globálního 

vypouští se
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adaptačního cíle stanoveného v článku 7 
Pařížské dohody.

Or. en

Pozměňovací návrh 394
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto nařízení stanoví závazný cíl 
klimatické neutrality v Unii do roku 2050 
v zájmu dodržení dlouhodobého 
teplotního cíle uvedeného v článku 2 
Pařížské dohody a zavádí rámec pro 
dosažení pokroku při plnění globálního 
adaptačního cíle stanoveného v článku 7 
Pařížské dohody.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Přesunuto do prvního odstavce.

Pozměňovací návrh 395
Petros Kokkalis

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto nařízení stanoví závazný cíl 
klimatické neutrality v Unii do roku 2050 v 
zájmu dodržení dlouhodobého teplotního 
cíle uvedeného v článku 2 Pařížské dohody 
a zavádí rámec pro dosažení pokroku při 
plnění globálního adaptačního cíle 
stanoveného v článku 7 Pařížské dohody.

Toto nařízení stanoví závazný cíl 
klimatické neutrality v Unii nejpozději do 
roku 2050 v zájmu dodržení dlouhodobého 
cíle uvedeného v článku 2 Pařížské 
dohody, udržet nárůst průměrné globální 
teploty na úrovni výrazně nižší než 2 °C ve 
srovnání s úrovní před průmyslovou 
revolucí a usilovat o omezení tohoto 
nárůstu teploty na 1,5 °C, a zavádí rámec 
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pro dosažení pokroku při plnění globálního 
adaptačního cíle stanoveného v článku 7 
Pařížské dohody.

Or. en

Pozměňovací návrh 396
Pascal Canfin, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir, Catherine Chabaud, Chrysoula 
Zacharopoulou

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto nařízení stanoví závazný cíl 
klimatické neutrality v Unii do roku 2050 v 
zájmu dodržení dlouhodobého teplotního 
cíle uvedeného v článku 2 Pařížské dohody 
a zavádí rámec pro dosažení pokroku při 
plnění globálního adaptačního cíle 
stanoveného v článku 7 Pařížské dohody.

Toto nařízení stanoví závazný cíl 
klimatické neutrality v Unii do roku 2050 v 
zájmu dodržení dlouhodobého teplotního 
cíle uvedeného v článku 2 Pařížské 
dohody, udržet nárůst průměrné globální 
teploty na úrovni výrazně nižší než 2 °C ve 
srovnání s úrovní před průmyslovou 
revolucí a usilovat o omezení tohoto 
nárůstu teploty na 1,5 °C ve srovnání s 
úrovní před průmyslovou revolucí, a 
zavádí rámec pro dosažení pokroku při 
plnění globálního adaptačního cíle 
stanoveného v článku 7 Pařížské dohody.

Or. en

Pozměňovací návrh 397
Mick Wallace, Clare Daly

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto nařízení stanoví závazný cíl 
klimatické neutrality v Unii do roku 2050 
v zájmu dodržení dlouhodobého 
teplotního cíle uvedeného v článku 2 
Pařížské dohody a zavádí rámec pro 
dosažení pokroku při plnění globálního 

Toto nařízení stanoví závazné cíle 
skutečných nulových emisí v Unii do roku 
2040 v zájmu dodržení dlouhodobých 
teplotních cílů uvedených v článku 2 
Pařížské dohody a zavádí rámec pro 
dosažení výrazného a přiměřeného 
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adaptačního cíle stanoveného v článku 7 
Pařížské dohody.

pokroku při plnění globálního adaptačního 
cíle stanoveného v článku 7 Pařížské 
dohody. Toto nařízení zajišťuje přístup ke 
spravedlnosti pro dosažení těchto cílů.

Or. en

Odůvodnění

V Pařížské dohodě existují dva teplotní cíle, 1,5 °C a výrazně pod 2 °C. Pokud jde o 
přizpůsobení, pokrok musí odpovídat potřebě přizpůsobit se.

Pozměňovací návrh 398
Andrey Novakov, Andrey Slabakov

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto nařízení stanoví závazný cíl 
klimatické neutrality v Unii do roku 2050 v 
zájmu dodržení dlouhodobého teplotního 
cíle uvedeného v článku 2 Pařížské dohody 
a zavádí rámec pro dosažení pokroku při 
plnění globálního adaptačního cíle 
stanoveného v článku 7 Pařížské dohody.

Toto nařízení stanoví závazný, všemi 
členskými státy jednomyslně přijatý cíl 
klimatické neutrality v Unii do roku 2050 v 
zájmu dodržení dlouhodobého teplotního 
cíle uvedeného v článku 2 Pařížské dohody 
a zavádí rámec pro dosažení pokroku při 
plnění globálního adaptačního cíle 
stanoveného v článku 7 Pařížské dohody.

Or. en

Pozměňovací návrh 399
Nils Torvalds, Martin Hojsík, Linea Søgaard-Lidell, Catherine Chabaud, Sophia in 't 
Veld, Asger Christensen, Irena Joveva, Fredrick Federley, Susana Solís Pérez, Billy 
Kelleher, Karin Karlsbro, María Soraya Rodríguez Ramos

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto nařízení stanoví závazný cíl 
klimatické neutrality v Unii do roku 2050 v 
zájmu dodržení dlouhodobého teplotního 
cíle uvedeného v článku 2 Pařížské dohody 

Toto nařízení stanoví závazný cíl 
klimatické neutrality v Unii a v každém 
členském státě nejpozději do roku 2050 v 
zájmu dodržení dlouhodobých teplotních 
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a zavádí rámec pro dosažení pokroku při 
plnění globálního adaptačního cíle 
stanoveného v článku 7 Pařížské dohody.

cílů uvedených v článku 2 Pařížské 
dohody a zavádí rámec pro dosažení 
pokroku při plnění globálního adaptačního 
cíle stanoveného v článku 7 Pařížské 
dohody.

Or. en

Pozměňovací návrh 400
Silvia Modig, Malin Björk, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Nikolaj Villumsen, 
Manuel Bompard

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto nařízení stanoví závazný cíl 
klimatické neutrality v Unii do roku 2050 v 
zájmu dodržení dlouhodobého teplotního 
cíle uvedeného v článku 2 Pařížské dohody 
a zavádí rámec pro dosažení pokroku při 
plnění globálního adaptačního cíle 
stanoveného v článku 7 Pařížské dohody.

Toto nařízení stanoví závazný cíl 
klimatické neutrality v Unii do roku 2040 v 
zájmu dodržení dlouhodobého cíle omezit 
nárůst průměrné celosvětové teploty na 
1,5 °C uvedeného v článku 2 Pařížské 
dohody a zavádí rámec pro dosažení 
pokroku při plnění globálního adaptačního 
cíle stanoveného v článku 7 Pařížské 
dohody.

Or. en

Pozměňovací návrh 401
Michal Wiezik

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto nařízení stanoví závazný cíl 
klimatické neutrality v Unii do roku 2050 v 
zájmu dodržení dlouhodobého teplotního 
cíle uvedeného v článku 2 Pařížské dohody 
a zavádí rámec pro dosažení pokroku při 
plnění globálního adaptačního cíle 
stanoveného v článku 7 Pařížské dohody.

Toto nařízení stanoví závazný cíl 
klimatické neutrality v Unii do roku 2050 v 
zájmu dodržení dlouhodobého cíle omezit 
nárůst teploty na 1,5 °C uvedeného v 
článku 2 Pařížské dohody a zavádí rámec 
pro dosažení pokroku při plnění globálního 
adaptačního cíle stanoveného v článku 7 
Pařížské dohody.
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Or. en

Pozměňovací návrh 402
Michael Bloss

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto nařízení stanoví závazný cíl 
klimatické neutrality v Unii do roku 2050 
v zájmu dodržení dlouhodobého 
teplotního cíle uvedeného v článku 2 
Pařížské dohody a zavádí rámec pro 
dosažení pokroku při plnění globálního 
adaptačního cíle stanoveného v článku 7 
Pařížské dohody.

Toto nařízení rovněž zavádí rámec pro 
dosažení pokroku při plnění globálního 
adaptačního cíle stanoveného v článku 7 
Pařížské dohody a pro sladění finančních 
toků s přechodem k nízkým emisím 
skleníkových plynů a rozvoji odolnému 
vůči změně klimatu v souladu s čl. 2 odst. 
1 písm. c) Pařížské dohody.

Or. en

Odůvodnění

Evropské právo v oblasti klimatu by jakožto právní rámec pro příspěvek Unie k Pařížské 
dohodě mělo zajistit pokrok v plnění všech dlouhodobých cílů stanovených v článku 2 
Pařížské dohody.

Pozměňovací návrh 403
Silvia Sardone, Marco Dreosto, Simona Baldassarre, Danilo Oscar Lancini, Annalisa 
Tardino

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto nařízení stanoví závazný cíl 
klimatické neutrality v Unii do roku 2050 v 
zájmu dodržení dlouhodobého teplotního 
cíle uvedeného v článku 2 Pařížské dohody 
a zavádí rámec pro dosažení pokroku při 
plnění globálního adaptačního cíle 
stanoveného v článku 7 Pařížské dohody.

Toto nařízení stanoví závazný cíl 
klimatické neutrality v Unii nejdříve do 
roku 2070 v zájmu dodržení dlouhodobého 
teplotního cíle uvedeného v článku 2 
Pařížské dohody a zavádí rámec pro 
dosažení pokroku při plnění globálního 
adaptačního cíle stanoveného v článku 7 
Pařížské dohody.
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Or. it

Pozměňovací návrh 404
Mick Wallace, Clare Daly

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto nařízení omezuje zastoupení zájmů 
průmyslu fosilních paliv a usiluje o 
postupné zrušení všech dotací na fosilní 
paliva v Unii do roku 2025.

Or. en

Odůvodnění

Cíl je třeba upravit tak, aby odpovídal tomuto novému a nezbytnému doplnění.

Pozměňovací návrh 405
Mick Wallace, Clare Daly

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto nařízení přispívá k ochraně 
nezadatelného lidského práva na život a 
bezpečné životní prostředí, jak je uznáno v 
Evropské úmluvě o lidských právech a v 
Listině základních práv Evropské unie, a 
požaduje, aby příslušné orgány Unie a 
členské státy přijaly nezbytná opatření na 
úrovni Unie nebo na vnitrostátní úrovni k 
řešení skutečných a bezprostředních rizik 
globální klimatické nouze, a to jak pro 
životy lidí a jejich dobré životní podmínky, 
tak pro přírodu, na níž jsou lidé závislí.

Or. en
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Odůvodnění

Lidé musí mít odpovídající právní postavení, aby byla zajištěna náležitá odpovědnost za 
dosahování cílů tohoto nařízení. Je to jediný způsob, jak zajistit, aby nedocházelo k 
překračování, a existuje jasná souvislost s dosažením těchto cílů a lidských a 
environmentálních práv.

Pozměňovací návrh 406
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto nařízení se vztahuje na antropogenní 
emise a pohlcování pomocí přírodních 
nebo jiných propadů skleníkových plynů 
uvedených v části 2 přílohy V nařízení 
(EU) 2018/1999.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 407
Catherine Chabaud, Frédérique Ries, Véronique Trillet-Lenoir, Pascal Canfin

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto nařízení se vztahuje na antropogenní 
emise a pohlcování pomocí přírodních 
nebo jiných propadů skleníkových plynů 
uvedených v části 2 přílohy V nařízení 
(EU) 2018/1999.

Toto nařízení se vztahuje na antropogenní 
emise a pohlcování pomocí přírodních 
mořských a suchozemských nebo jiných 
propadů skleníkových plynů uvedených v 
části 2 přílohy V nařízení (EU) 2018/1999.

Or. en

Pozměňovací návrh 408
Martin Hojsík, Irena Joveva

Návrh nařízení
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Čl. 1 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto nařízení se vztahuje na antropogenní 
emise a pohlcování pomocí přírodních 
nebo jiných propadů skleníkových plynů 
uvedených v části 2 přílohy V nařízení 
(EU) 2018/1999.

Toto nařízení se vztahuje na antropogenní 
emise a pohlcování pomocí přírodních 
propadů skleníkových plynů uvedených v 
části 2 přílohy V nařízení (EU) 2018/1999.

Or. en

Odůvodnění

Přírodní propady by měly být upřednostněny. Technologie CCS a CCT se zatím nacházejí 
pouze ve fázi vývoje a dosud není prokázáno, že by nijak neškodily. V budoucnu se budou s 
velkou pravděpodobností vyvíjet a využívat bezpečnější technologie, avšak k tomu není třeba 
je nyní uvádět v právních předpisech v oblasti klimatu. Přílišné spoléhání se na přínosy 
technologií CCS a CCT se navíc může v první řadě odchýlit od potřeby snížit emise 
skleníkových plynů z lidské činnosti.

Pozměňovací návrh 409
Michal Wiezik

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto nařízení se vztahuje na antropogenní 
emise a pohlcování pomocí přírodních 
nebo jiných propadů skleníkových plynů 
uvedených v části 2 přílohy V nařízení 
(EU) 2018/1999.

Toto nařízení se vztahuje na antropogenní 
emise a pohlcování pomocí přírodních 
propadů skleníkových plynů uvedených v 
části 2 přílohy V nařízení (EU) 2018/1999.

Or. en

Pozměňovací návrh 410
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto nařízení se vztahuje na antropogenní Toto nařízení se vztahuje na antropogenní 
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emise a pohlcování pomocí přírodních 
nebo jiných propadů skleníkových plynů 
uvedených v části 2 přílohy V nařízení 
(EU) 2018/1999.

emise a pohlcování pomocí přírodních 
propadů skleníkových plynů uvedených v 
části 2 přílohy V nařízení (EU) 2018/1999.

Or. en

Pozměňovací návrh 411
Silvia Modig, Malin Björk, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Nikolaj Villumsen, 
Manuel Bompard

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto nařízení se vztahuje na antropogenní 
emise a pohlcování pomocí přírodních 
nebo jiných propadů skleníkových plynů 
uvedených v části 2 přílohy V nařízení 
(EU) 2018/1999.

Toto nařízení se vztahuje na antropogenní 
emise a pohlcování pomocí přírodních 
propadů skleníkových plynů uvedených v 
části 2 přílohy V nařízení (EU) 2018/1999.

Or. en

Pozměňovací návrh 412
Michael Bloss

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto nařízení se vztahuje na antropogenní 
emise a pohlcování pomocí přírodních 
nebo jiných propadů skleníkových plynů 
uvedených v části 2 přílohy V nařízení 
(EU) 2018/1999.

Toto nařízení se vztahuje na antropogenní 
emise a pohlcování pomocí přírodních 
propadů skleníkových plynů uvedených v 
části 2 přílohy V nařízení (EU) 2018/1999.

Or. en

Pozměňovací návrh 413
Mick Wallace, Clare Daly
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Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto nařízení se vztahuje na antropogenní 
emise a pohlcování pomocí přírodních 
nebo jiných propadů skleníkových plynů 
uvedených v části 2 přílohy V nařízení 
(EU) 2018/1999.

Toto nařízení se vztahuje na antropogenní 
emise a pohlcování pomocí přírodních 
propadů skleníkových plynů uvedených v 
části 2 přílohy V nařízení (EU) 2018/1999.

Or. en

Pozměňovací návrh 414
Michael Bloss

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto nařízení přispívá k ochraně 
nedotknutelných a nezcizitelných práv 
fyzických osob na lidskou důstojnost, život 
a ochranu životního prostředí, která jsou 
uznána v článcích 1, 2 a 37 Listiny 
základních práv Evropské unie a která 
jsou podmíněna stabilním a zdravým 
klimatickým systémem schopným udržet 
lidský život na Zemi napříč generacemi.

Or. en

Pozměňovací návrh 415
Mick Wallace, Clare Daly

Návrh nařízení
Článek 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 1 a
Definice

Pro účely tohoto nařízení se „skutečným 
nulovým“ rozumí nulové emise oxidu 
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uhličitého (CO2) z odvětví energetiky a ze 
spalování paliv, včetně letectví a lodní 
dopravy, dále výrazně snížené emise CO2  
až k hodnotám zanedbatelných emisí CO2 
z jiných zdrojů a výrazně snížené emise až 
k hodnotám zanedbatelných emisí, pokud 
jde o všechny ostatní antropogenní emise 
skleníkových plynů uvedené v části 2 
přílohy V nařízení (EU) 2018/1999.

Or. en

Pozměňovací návrh 416
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Návrh nařízení
Článek 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 1 a
Definice

„Klimatickou neutralitou“ nebo 
„nulovými čistými emisemi skleníkových 
plynů“ se rozumí poměr mezi domácími 
antropogenními emisemi Unie ze zdrojů a 
pohlcením pomocí přírodních propadů.

Or. en

Pozměňovací návrh 417
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Návrh nařízení
Čl. 2 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2 Cíl klimatické neutrality 2  Klimatická neutralita, průběžné 
emise a cíle v oblasti pohlcování

Or. en
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Pozměňovací návrh 418
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Návrh nařízení
Čl. 2 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2 Cíl klimatické neutrality 2 Přehodnocení cílů politiky v 
oblasti životního prostředí a klimatu

Or. en

Pozměňovací návrh 419
Pascal Canfin, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir, Catherine Chabaud, Chrysoula 
Zacharopoulou

Návrh nařízení
Čl. 2 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2 Cíl klimatické neutrality 2 Cíl klimatické neutrality a 
průběžné cíle

Or. en

Pozměňovací návrh 420
Mick Wallace, Clare Daly

Návrh nařízení
Čl. 2 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2 Cíl klimatické neutrality 2 Cíle skutečných nulových emisí a 
cíle v oblasti přírodních zásob uhlíku

Or. en

Pozměňovací návrh 421
Michael Bloss
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Návrh nařízení
Čl. 2 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Cíl klimatické neutrality Cíle Unie v oblasti klimatu

Or. en

Pozměňovací návrh 422
Michael Bloss

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. -1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1. Emise skleníkových plynů v celé 
Unii upravené v právu Unie, včetně emisí 
souvisejících s Unií z mezinárodní letecké 
a lodní dopravy, nesmí překročit 24–30 Gt 
CO2eq pro období let 2021 až 2050.

Or. en

Odůvodnění

Aby byl nárůst teploty zachován na 1,5 °C ve srovnání s úrovní před průmyslovou revolucí, je 
podle údajů z databáze IPCC o scénáři SR1.5 navrhován globální rozpočet na emise 
skleníkových plynů (koš z Kjóta) na období 2018–2050 ve výši 610-690 Gt CO2eq. 
Zohlednění současného počtu obyvatel EU-27 a emisí vypouštěných v letech 2018–2020 by se 
tak promítlo do rozpočtu EU na emise skleníkových plynů ve výši 24–30 Gt CO2eq.

Pozměňovací návrh 423
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Emise a pohlcování skleníkových 
plynů v rámci Unie, jež jsou upraveny 
právem Unie, musí být nejpozději do roku 

1. Politiky členských států a orgánů 
EU se již nějakou dobu zaměřují pouze na 
co největší snížení emisí skleníkových 
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2050 vyrovnané, čímž se do uvedeného 
data emise sníží na čistou nulu.

plynů v rámci „politiky v oblasti klimatu“, 
kterou lze popsat jako v podstatě 
ideologickou, a tohoto snižování lze v 
první řadě dosáhnout prostřednictvím 
hospodářských zásahů do volného tržního 
hospodářství a politiky zákazů. Pozornost 
se čím dál více přesouvá k obrovským 
cílům v oblasti snížení emisí, které nelze 
vědecky odůvodnit a které nezohledňují 
ekonomické předpoklady nezbytné pro 
ochranná opatření jakéhokoli druhu. 
Ochrana životního prostředí je možná 
pouze ve svobodné společnosti, která 
poskytuje technickou inovační sílu a 
ekonomickou výkonnost nezbytnou k 
tomu, aby byla proveditelná. Stále více a 
častěji není poskytován nezbytný prostor 
ani ekologickým úvahám; například v 
případech, kdy se škody na životním 
prostředí způsobené těžbou zdrojů pro 
baterie na výrobu energie z obnovitelných 
zdrojů, které jsou doposud podporovány 
politikami, přesouvají do neevropských 
zemí. Je proto nezbytné nejen v důsledku 
pandemie COVID-19, která vyvíjí 
nebývalý tlak na naše hospodářství, aby 
orgány EU a jejich členské státy 
přezkoumaly, přehodnotily a případně 
přizpůsobily všechny stávající politiky. To 
zahrnuje zejména výše uvedené předpisy 
EU, konkrétně směrnici 2003/87/ES 
(obchod s povolenkami na emise 
skleníkových plynů), nařízení (EU) 
2018/842 (vnitrostátní cíle pro snížení 
emisí skleníkových plynů), nařízení (EU) 
2018/841 (kompenzace za emise 
skleníkových plynů) a nařízení (EU) 
č.2014/2000 (systém správy pro 
energetickou unii a ochranu klimatu), ale 
také směrnici 2012/27/EU (energetická 
účinnost), směrnici (EU) 2018/2001 
(využívání energie z obnovitelných zdrojů) 
a směrnici 2010/31/EU (účinnost budov) a 
případně další právní předpisy EU. 
Základem budoucí politiky musí být 
přizpůsobení se probíhající přirozené 
změně klimatu, jejíž příčiny musí dále 
zkoumat nezávislí vědci.
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Or. en

Pozměňovací návrh 424
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Emise a pohlcování skleníkových 
plynů v rámci Unie, jež jsou upraveny 
právem Unie, musí být nejpozději do roku 
2050 vyrovnané, čímž se do uvedeného 
data emise sníží na čistou nulu.

1. Domácí emise a pohlcování 
skleníkových plynů v rámci Unie, jež jsou 
upraveny právem Unie, musí být co 
nejdříve, nejpozději však do roku 2040 
vyrovnané, aby tak bylo dosaženo 
nulových čistých emisí skleníkových plynů 
nejpozději do uvedeného data a následně 
bylo možné dosáhnout negativních emisí. 
Každý členský stát dosáhne na svém 
území nulových čistých emisí 
skleníkových plynů nejpozději do roku 
2040 a poté dosáhne negativních emisí.

Or. en

Pozměňovací návrh 425
Delara Burkhardt, Tiemo Wölken

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Emise a pohlcování skleníkových 
plynů v rámci Unie, jež jsou upraveny 
právem Unie, musí být nejpozději do roku 
2050 vyrovnané, čímž se do uvedeného 
data emise sníží na čistou nulu.

1. Emise a pohlcování skleníkových 
plynů v rámci Unie, jež jsou upraveny 
právem Unie, musí být v Unii nejpozději 
do roku 2050 vyrovnané, čímž se do 
uvedeného data emise sníží na čistou nulu. 
Každý členský stát dosáhne na svém 
území čistých nulových emisí nejpozději 
do roku 2050. Komise a členské státy toho 
dosáhnou snížením emisí o 95 % ve 
srovnání s rokem 1990 a 5% ukládáním 
pomocí přírodních propadů.
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Pozměňovací návrh 426
Michael Bloss

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Emise a pohlcování skleníkových 
plynů v rámci Unie, jež jsou upraveny 
právem Unie, musí být nejpozději do roku 
2050 vyrovnané, čímž se do uvedeného 
data emise sníží na čistou nulu.

1. Emise – včetně emisí souvisejících 
s Unií z mezinárodní letecké a lodní 
dopravy – a pohlcování skleníkových 
plynů v rámci Unie, jež jsou upraveny 
právem Unie, musí být v rámci Unie co 
nejdříve a nejpozději do roku 2040 
vyrovnané, čímž se do uvedeného data 
dosáhne nulových čistých emisí 
skleníkových plynů. Každý členský stát 
dosáhne na svém území nulových čistých 
emisí skleníkových plynů nejpozději do 
roku 2040.

Or. en

Pozměňovací návrh 427
Silvia Modig, Malin Björk, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Nikolaj Villumsen

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Emise a pohlcování skleníkových 
plynů v rámci Unie, jež jsou upraveny 
právem Unie, musí být nejpozději do roku 
2050 vyrovnané, čímž se do uvedeného 
data emise sníží na čistou nulu.

1. Emise – včetně emisí z 
mezinárodní letecké a lodní dopravy 
souvisejících s Unií –, jiné klimatické 
dopady a pohlcování skleníkových plynů v 
rámci Unie, jež jsou upraveny právem 
Unie, musí být v Unii do roku 2040 
vyrovnané, čímž se do uvedeného data 
emise sníží na čistou nulu. Každý členský 
stát dosáhne na svém území čistých 
nulových emisí nejpozději do roku 2040.

Or. en
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Pozměňovací návrh 428
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Emise a pohlcování skleníkových 
plynů v rámci Unie, jež jsou upraveny 
právem Unie, musí být nejpozději do roku 
2050 vyrovnané, čímž se do uvedeného 
data emise sníží na čistou nulu.

1. Emise a pohlcování skleníkových 
plynů v rámci Unie, jež jsou upraveny 
právem Unie, musí být v Unii do roku 
2040, a nejpozději do roku 2050 
vyrovnané. Komise a členské státy tohoto 
vyrovnání dosáhnou 95% snížením emisí 
ve srovnání s rokem 1990, posílením 
pohlcování pomocí přírodních propadů o 
5 % a postupným vyřazováním fosilních 
paliv do roku 2040.

Or. en

Pozměňovací návrh 429
Mairead McGuinness, Franc Bogovič, Norbert Lins, Pernille Weiss, Christophe Hansen, 
Alexander Bernhuber, Hildegard Bentele, Jessica Polfjärd, Agnès Evren, Christian 
Doleschal, Michal Wiezik, Peter Liese, Esther de Lange, Dolors Montserrat, Adam 
Jarubas

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Emise a pohlcování skleníkových 
plynů v rámci Unie, jež jsou upraveny 
právem Unie, musí být nejpozději do roku 
2050 vyrovnané, čímž se do uvedeného 
data emise sníží na čistou nulu.

1. Emise a pohlcování skleníkových 
plynů v rámci Unie, jež jsou upraveny 
právem Unie, musí být nejpozději do roku 
2050 i po té vyrovnané, čímž se do 
uvedeného data emise sníží na čistou nulu. 
Každý členský stát usiluje o dosažení 
klimatické neutrality do roku 2050 
prostřednictvím společných opatření Unie.

Or. en
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Pozměňovací návrh 430
Peter Liese

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Emise a pohlcování skleníkových 
plynů v rámci Unie, jež jsou upraveny 
právem Unie, musí být nejpozději do roku 
2050 vyrovnané, čímž se do uvedeného 
data emise sníží na čistou nulu.

1. Emise a pohlcování skleníkových 
plynů v rámci Unie, jež jsou upraveny 
právem Unie, musí být nejpozději do roku 
2050 vyrovnané, čímž se do uvedeného 
data emise sníží na čistou nulu. Všechny 
členské státy by měly nést odpovědnost za 
dosažení klimatické neutrality nejpozději 
do roku 2050.

Or. en

Pozměňovací návrh 431
Nils Torvalds, Martin Hojsík, Linea Søgaard-Lidell, Asger Christensen, Catherine 
Chabaud, Sophia in 't Veld, Irena Joveva, Fredrick Federley, Susana Solís Pérez, Billy 
Kelleher, Karin Karlsbro, María Soraya Rodríguez Ramos

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Emise a pohlcování skleníkových 
plynů v rámci Unie, jež jsou upraveny 
právem Unie, musí být nejpozději do roku 
2050 vyrovnané, čímž se do uvedeného 
data emise sníží na čistou nulu.

1. Emise a pohlcování skleníkových 
plynů v rámci Unie, jež jsou upraveny 
právem Unie, musí být v Unii nejpozději 
do roku 2050 vyrovnané, čímž se do 
uvedeného data emise sníží na čistou nulu. 
Každý členský stát dosáhne nulových 
čistých emisí nejpozději do roku 2050.

Or. en

Pozměňovací návrh 432
Michal Wiezik

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Emise a pohlcování skleníkových 
plynů v rámci Unie, jež jsou upraveny 
právem Unie, musí být nejpozději do roku 
2050 vyrovnané, čímž se do uvedeného 
data emise sníží na čistou nulu.

1. Emise a pohlcování skleníkových 
plynů v rámci Unie, jež jsou upraveny 
právem Unie, musí být nejpozději do roku 
2050 vyrovnané, čímž se do uvedeného 
data čisté fosilní a biogenní emise v rámci 
Unie sníží na nulu.

Or. en

Pozměňovací návrh 433
Mick Wallace, Clare Daly

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Emise a pohlcování skleníkových 
plynů v rámci Unie, jež jsou upraveny 
právem Unie, musí být nejpozději do roku 
2050 vyrovnané, čímž se do uvedeného 
data emise sníží na čistou nulu.

1. Emise skleníkových plynů v rámci 
Unie a členských států, jež jsou upraveny 
právem Unie, musí být nejpozději do roku 
2040 na úrovni skutečné nuly.

Or. en

Pozměňovací návrh 434
Anna Zalewska

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Emise a pohlcování skleníkových 
plynů v rámci Unie, jež jsou upraveny 
právem Unie, musí být nejpozději do roku 
2050 vyrovnané, čímž se do uvedeného 
data emise sníží na čistou nulu.

1. Emise a pohlcování skleníkových 
plynů v rámci Unie, jež jsou upraveny 
právem Unie, musí být v Unii nejpozději 
do roku 2050 vyrovnané, čímž se do 
uvedeného data emise sníží na čistou nulu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 435
Ondřej Knotek, Andreas Glück

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Emise a pohlcování skleníkových 
plynů v rámci Unie, jež jsou upraveny 
právem Unie, musí být nejpozději do roku 
2050 vyrovnané, čímž se do uvedeného 
data emise sníží na čistou nulu.

1. Emise a pohlcování skleníkových 
plynů v rámci Unie, jež jsou upraveny 
právem Unie, musí být v Unii jako celku 
nejpozději do roku 2050 vyrovnané, čímž 
se do uvedeného data emise sníží na čistou 
nulu.

Or. en

Pozměňovací návrh 436
Silvia Sardone, Marco Dreosto, Simona Baldassarre, Danilo Oscar Lancini, Annalisa 
Tardino

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Emise a pohlcování skleníkových 
plynů v rámci Unie, jež jsou upraveny 
právem Unie, musí být nejpozději do roku 
2050 vyrovnané, čímž se do uvedeného 
data emise sníží na čistou nulu.

1. Emise a pohlcování skleníkových 
plynů v rámci Unie, jež jsou upraveny 
právem Unie, musí být nejdříve do roku 
2070 vyrovnané, čímž se emise sníží na 
čistou nulu.

Or. it

Pozměňovací návrh 437
Mick Wallace, Clare Daly

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy zajistí, aby jejich 
přírodní zásoby uhlíku byly postupně 
zvyšovány co do kvality i množství, a to při 
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respektování biologické rozmanitosti a 
místních přírodních prostředí. Do 30. září 
2021 přijme Komise akty v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 9 za 
účelem doplnění tohoto nařízení 
stanovením metodiky pro výpočet 
přírodních zásob uhlíku na základě 
posouzení vypracovaného nezávislou 
vědeckou komisí pro hodnocení změny 
klimatu.

Or. en

Pozměňovací návrh 438
Michael Bloss

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Od 1. ledna 2041 musí přírodní 
propady skleníkových plynů přesahovat 
antropogenní emise a další účinky na 
klima v Unii a na území všech členských 
států.

Or. en

Pozměňovací návrh 439
Silvia Modig, Malin Björk, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Nikolaj Villumsen, 
Manuel Bompard, Mick Wallace

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Od 1. ledna 2041 musí pohlcování 
skleníkových plynů pomocí přírodních 
propadů přesahovat emise a další 
klimatické dopady v Unii a ve všech 
členských státech.

Or. en
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Pozměňovací návrh 440
Ondřej Knotek

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Příslušné orgány Unie a členské 
státy přijmou nezbytná opatření na úrovni 
Unie, resp. na vnitrostátní úrovni, aby 
umožnily společné dosažení cíle klimatické 
neutrality stanoveného v odstavci 1, a to s 
přihlédnutím k významu podpory 
spravedlnosti a solidarity mezi členskými 
státy.

2. Příslušné orgány Unie a členské 
státy přijmou nezbytná opatření na úrovni 
Unie, resp. na vnitrostátní úrovni, aby 
umožnily společné dosažení cíle klimatické 
neutrality stanoveného v odstavci 1, a to s 
přihlédnutím k významu podpory 
spravedlnosti a solidarity mezi členskými 
státy, sociální a ekonomické soudržnosti, 
jakož i rozdílného výchozího postavení 
každého členského státu při přechodu na 
klimatickou neutralitu. Výrazně se zvýší 
kompenzační nástroje pro členské státy, 
které čelí většímu dopadu přechodu na 
nízkouhlíkové hospodářství, jako je 
ustanovení o Modernizačním fondu a 
fondu solidarity ve směrnici EU ETS 
(2008/87/ES).

Or. en

Pozměňovací návrh 441
Anna Zalewska

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Příslušné orgány Unie a členské 
státy přijmou nezbytná opatření na úrovni 
Unie, resp. na vnitrostátní úrovni, aby 
umožnily společné dosažení cíle klimatické 
neutrality stanoveného v odstavci 1, a to s 
přihlédnutím k významu podpory 
spravedlnosti a solidarity mezi členskými 
státy.

2. Příslušné orgány Unie a členské 
státy přijmou nezbytná opatření a 
poskytnou podporu na úrovni Unie, resp. 
na vnitrostátní úrovni, aby umožnily 
jednotlivým členským státům s vysokými 
ambicemi dosáhnout výsledků dříve, a tím 
umožnily individuální a následně i 
společné dosažení cíle klimatické 
neutrality stanoveného v odstavci 1, a to s 



AM\1206394CS.docx 269/585 PE652.555v01-00

CS

přihlédnutím k významu podpory 
spravedlnosti a solidarity mezi členskými 
státy, sociální a hospodářské soudržnosti 
a ochraně zranitelných občanů a 
zaměstnanců Unie v členských státech, jež 
mají různé výchozími postavení, což 
umožňuje posílení spravedlivého 
přechodu.

Or. en

Pozměňovací návrh 442
Nicolás González Casares, César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Javi 
López

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Příslušné orgány Unie a členské 
státy přijmou nezbytná opatření na úrovni 
Unie, resp. na vnitrostátní úrovni, aby 
umožnily společné dosažení cíle 
klimatické neutrality stanoveného v 
odstavci 1, a to s přihlédnutím k významu 
podpory spravedlnosti a solidarity mezi 
členskými státy.

2. Příslušné orgány Unie a členské 
státy přijmou nezbytná opatření na úrovni 
Unie, resp. na vnitrostátní, regionální a 
místní úrovni, aby umožnily, že cíle 
klimatické neutrality stanoveného v 
odstavci 1bude dosaženo jednotlivě i 
společně i na úrovni jednotlivých 
členských států, a to s přihlédnutím k 
sociální a hospodářské soudržnosti a 
ochraně zranitelných občanů Unie, 
nezbytnosti postupného vyřazení fosilních 
paliv, významu podpory spravedlnosti, 
solidarity a spravedlivé transformace mezi 
členskými státy a různého výchozího 
postavení jednotlivých členských států.

Or. en

Pozměňovací návrh 443
Agnès Evren

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Příslušné orgány Unie a členské 
státy přijmou nezbytná opatření na úrovni 
Unie, resp. na vnitrostátní úrovni, aby 
umožnily společné dosažení cíle klimatické 
neutrality stanoveného v odstavci 1, a to s 
přihlédnutím k významu podpory 
spravedlnosti a solidarity mezi členskými 
státy.

2. Příslušné orgány Unie a členské 
státy přijmou nezbytná opatření na úrovni 
Unie, resp. na vnitrostátní úrovni, aby 
umožnily společné dosažení cíle klimatické 
neutrality stanoveného v odstavci 1, a to s 
přihlédnutím k významu podpory 
spravedlnosti a solidarity mezi členskými 
státy. Komise bude muset přesně stanovit 
účetní pravidla, která se použijí pro 
výpočet cíle klimatické neutrality, aby se 
stanovil bezpečný rámec pro podniky.

Or. fr

Pozměňovací návrh 444
Michael Bloss

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Příslušné orgány Unie a členské 
státy přijmou nezbytná opatření na úrovni 
Unie, resp. na vnitrostátní úrovni, aby 
umožnily společné dosažení cíle 
klimatické neutrality stanoveného v 
odstavci 1, a to s přihlédnutím k významu 
podpory spravedlnosti a solidarity mezi 
členskými státy.

2. Příslušné orgány Unie a členské 
státy přijmou nezbytná opatření na úrovni 
Unie, resp. na vnitrostátní úrovni, aby 
umožnily společné dosažení cíle rozpočtu 
Unie na emise skleníkových plynů 
stanoveného v odstavci -1 a společné i 
individuální dosažení cíle nulových 
čistých emisí skleníkových plynů 
stanoveného v odstavci 1 a cíle pro období 
po roce 2040 stanoveného v odstavci 1a, a 
to s přihlédnutím k významu podpory 
spravedlnosti a solidarity mezi členskými 
státy.

Or. en

Pozměňovací návrh 445
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Návrh nařízení
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Čl. 2 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Příslušné orgány Unie a členské 
státy přijmou nezbytná opatření na úrovni 
Unie, resp. na vnitrostátní úrovni, aby 
umožnily společné dosažení cíle 
klimatické neutrality stanoveného v 
odstavci 1, a to s přihlédnutím k významu 
podpory spravedlnosti a solidarity mezi 
členskými státy.

2. Příslušné orgány Unie a členské 
státy přijmou nezbytná opatření na úrovni 
Unie, resp. na vnitrostátní úrovni, a to v 
souladu se zásadou subsidiarity, aby 
umožnily společné dosažení cílů 
stanovených v odstavci 1, a to s 
přihlédnutím k významu podpory 
spravedlnosti a solidarity mezi členskými 
státy. Kromě toho se členské státy EU 
vyzývají, aby přehodnotily své závazky 
podle Pařížské dohody.

Or. en

Pozměňovací návrh 446
Tiemo Wölken, Delara Burkhardt

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Příslušné orgány Unie a členské 
státy přijmou nezbytná opatření na úrovni 
Unie, resp. na vnitrostátní úrovni, aby 
umožnily společné dosažení cíle klimatické 
neutrality stanoveného v odstavci 1, a to s 
přihlédnutím k významu podpory 
spravedlnosti a solidarity mezi členskými 
státy.

2. Příslušné orgány Unie a členské 
státy přijmou nezbytná opatření na úrovni 
Unie, resp. na vnitrostátní, regionální a 
místní úrovni, aby umožnily individuální a 
následně i společné dosažení cíle 
klimatické neutrality stanoveného v 
odstavci 1, a to s přihlédnutím k významu 
podpory spravedlnosti a solidarity mezi 
členskými státy, sociální a hospodářské 
soudržnosti a ochrany zranitelných 
občanů Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 447
Catherine Chabaud, Frédérique Ries, Véronique Trillet-Lenoir, Nils Torvalds, Martin 
Hojsík, Pascal Canfin

Návrh nařízení
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Čl. 2 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Příslušné orgány Unie a členské 
státy přijmou nezbytná opatření na úrovni 
Unie, resp. na vnitrostátní úrovni, aby 
umožnily společné dosažení cíle klimatické 
neutrality stanoveného v odstavci 1, a to s 
přihlédnutím k významu podpory 
spravedlnosti a solidarity mezi členskými 
státy.

2. Příslušné orgány Unie a členské 
státy přijmou nezbytná opatření na úrovni 
Unie, resp. na vnitrostátní úrovni, aby 
umožnily společné dosažení cíle klimatické 
neutrality stanoveného v odstavci 1, a to s 
přihlédnutím k významu podpory 
spravedlnosti a solidarity mezi členskými 
státy a významu správy, obnovy a ochrany 
mořské a suchozemské biologické 
rozmanitosti, ekosystémů a propadů 
uhlíku.

Or. en

Pozměňovací návrh 448
César Luena, Javi López, Nicolás González Casares, Cristina Maestre Martín De 
Almagro

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Příslušné orgány Unie a členské 
státy přijmou nezbytná opatření na úrovni 
Unie, resp. na vnitrostátní úrovni, aby 
umožnily společné dosažení cíle klimatické 
neutrality stanoveného v odstavci 1, a to s 
přihlédnutím k významu podpory 
spravedlnosti a solidarity mezi členskými 
státy.

2. Příslušné orgány Unie a členské 
státy přijmou nezbytná opatření na úrovni 
Unie, resp. na vnitrostátní úrovni, aby 
umožnily společné dosažení cíle klimatické 
neutrality stanoveného v odstavci 1, a to s 
přihlédnutím k významu podpory 
spravedlnosti a solidarity mezi členskými 
státy a propojení mezi klimatem a 
biologickou rozmanitostí k ochraně a 
obnově přírodních propadů.

Or. en

Pozměňovací návrh 449
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Příslušné orgány Unie a členské 
státy přijmou nezbytná opatření na úrovni 
Unie, resp. na vnitrostátní úrovni, aby 
umožnily společné dosažení cíle klimatické 
neutrality stanoveného v odstavci 1, a to s 
přihlédnutím k významu podpory 
spravedlnosti a solidarity mezi členskými 
státy.

2. Příslušné orgány Unie a členské 
státy přijmou nezbytná opatření na úrovni 
Unie, resp. na vnitrostátní úrovni, aby 
umožnily společné dosažení cíle klimatické 
neutrality stanoveného v odstavci 1, a to s 
přihlédnutím k významu podpory 
spravedlnosti a solidarity mezi členskými 
státy a propojení mezi klimatem a 
biologickou rozmanitostí s cílem obnovit 
ekosystémy bohaté na uhlík.

Or. en

Pozměňovací návrh 450
Andrey Novakov, Andrey Slabakov

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Příslušné orgány Unie a členské 
státy přijmou nezbytná opatření na úrovni 
Unie, resp. na vnitrostátní úrovni, aby 
umožnily společné dosažení cíle klimatické 
neutrality stanoveného v odstavci 1, a to s 
přihlédnutím k významu podpory 
spravedlnosti a solidarity mezi členskými 
státy.

2. Příslušné orgány Unie a členské 
státy přijmou na základě vzájemné dohody 
nezbytná opatření na úrovni Unie, resp. na 
vnitrostátní úrovni, aby umožnily společné 
dosažení cíle klimatické neutrality 
stanoveného v odstavci 1, a to po 
přihlédnutí k sociálním, hospodářským a 
odvětvovým souvislostem i významu 
podpory spravedlnosti a solidarity mezi 
členskými státy.

Or. en

Pozměňovací návrh 451
Silvia Modig, Malin Björk, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Nikolaj Villumsen, 
Manuel Bompard

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Příslušné orgány Unie a členské 
státy přijmou nezbytná opatření na úrovni 
Unie, resp. na vnitrostátní úrovni, aby 
umožnily společné dosažení cíle klimatické 
neutrality stanoveného v odstavci 1, a to s 
přihlédnutím k významu podpory 
spravedlnosti a solidarity mezi členskými 
státy.

2. Příslušné orgány Unie a členské 
státy přijmou nezbytná opatření na úrovni 
Unie, resp. na vnitrostátní úrovni, aby 
umožnily společné dosažení cíle klimatické 
neutrality stanoveného v odstavci 1, a to s 
přihlédnutím k významu podpory 
spravedlnosti a solidarity mezi členskými 
státy a sociální soudržnosti a ochrany 
komunit, jež jsou dotčeny v první řadě.

Or. en

Pozměňovací návrh 452
Petros Kokkalis, Silvia Modig

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Příslušné orgány Unie a členské 
státy přijmou nezbytná opatření na úrovni 
Unie, resp. na vnitrostátní úrovni, aby 
umožnily společné dosažení cíle klimatické 
neutrality stanoveného v odstavci 1, a to s 
přihlédnutím k významu podpory 
spravedlnosti a solidarity mezi členskými 
státy.

2. Příslušné orgány Unie a členské 
státy přijmou nezbytná opatření na úrovni 
Unie, resp. na vnitrostátní úrovni, a to na 
základě nejlepších dostupných a 
aktuálních vědeckých poznatků, aby 
umožnily společné dosažení cíle klimatické 
neutrality stanoveného v odstavci 1, a to s 
přihlédnutím k významu podpory sociální 
spravedlnosti a solidarity mezi členskými 
státy.

Or. en

Pozměňovací návrh 453
Alexander Bernhuber, Norbert Lins

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Příslušné orgány Unie a členské 
státy přijmou nezbytná opatření na úrovni 

2. Příslušné orgány Unie a členské 
státy přijmou nezbytná opatření na úrovni 
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Unie, resp. na vnitrostátní úrovni, aby 
umožnily společné dosažení cíle klimatické 
neutrality stanoveného v odstavci 1, a to s 
přihlédnutím k významu podpory 
spravedlnosti a solidarity mezi členskými 
státy.

Unie, resp. na vnitrostátní úrovni, aby 
umožnily společné dosažení cíle klimatické 
neutrality stanoveného v odstavci 1, a to s 
přihlédnutím k významu podpory 
spravedlnosti a solidarity mezi členskými 
státy a zvláštní úloze zemědělství a 
lesnictví.

Or. en

Odůvodnění

Zvláštní úloha zemědělství je rovněž zmíněna v Pařížské dohodě. Pouze funkční a produktivní 
zemědělství a lesnictví je schopno poskytnout obyvatelstvu vysoce kvalitní a bezpečné 
potraviny v dostatečném množství a za přijatelné ceny, jakož i obnovitelné suroviny pro 
všechny účely biohospodářství. Je třeba zachovat pohlcovací funkci a funkci propadu 
zemědělství a lesnictví, a v první řadě je nutno tyto funkce přičíst samotnému danému odvětví.

Pozměňovací návrh 454
Nils Torvalds, Martin Hojsík, Linea Søgaard-Lidell, Catherine Chabaud, Sophia in 't 
Veld, Asger Christensen, Irena Joveva, Fredrick Federley, Susana Solís Pérez, Billy 
Kelleher, Karin Karlsbro, María Soraya Rodríguez Ramos

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Příslušné orgány Unie a členské 
státy přijmou nezbytná opatření na úrovni 
Unie, resp. na vnitrostátní úrovni, aby 
umožnily společné dosažení cíle 
klimatické neutrality stanoveného v 
odstavci 1, a to s přihlédnutím k významu 
podpory spravedlnosti a solidarity mezi 
členskými státy.

2. Příslušné orgány Unie a členské 
státy přijmou nezbytná opatření na úrovni 
Unie, resp. na vnitrostátní úrovni, aby 
umožnily dosažení cíle klimatické 
neutrality v Unii a ve všech členských 
státech stanoveného v odstavci 1, a to s 
přihlédnutím k významu podpory 
spravedlnosti a solidarity mezi členskými 
státy.

Or. en

Pozměňovací návrh 455
Dan-Ștefan Motreanu, Cristian-Silviu Buşoi, Traian Băsescu

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Příslušné orgány Unie a členské 
státy přijmou nezbytná opatření na úrovni 
Unie, resp. na vnitrostátní úrovni, aby 
umožnily společné dosažení cíle klimatické 
neutrality stanoveného v odstavci 1, a to s 
přihlédnutím k významu podpory 
spravedlnosti a solidarity mezi členskými 
státy.

2. Příslušné orgány Unie a členské 
státy přijmou nezbytná opatření na úrovni 
Unie, resp. na vnitrostátní úrovni, aby 
umožnily společné dosažení cíle klimatické 
neutrality stanoveného v odstavci 1, a to s 
přihlédnutím k významu podpory 
spravedlnosti, solidarity a spravedlivé 
transformace mezi členskými státy.

Or. en

Pozměňovací návrh 456
Rovana Plumb, Tudor Ciuhodaru

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Příslušné orgány Unie a členské 
státy přijmou nezbytná opatření na úrovni 
Unie, resp. na vnitrostátní úrovni, aby 
umožnily společné dosažení cíle klimatické 
neutrality stanoveného v odstavci 1, a to s 
přihlédnutím k významu podpory 
spravedlnosti a solidarity mezi členskými 
státy.

2. Příslušné orgány Unie a členské 
státy přijmou nezbytná opatření na úrovni 
Unie, resp. na vnitrostátní úrovni, aby 
umožnily společné dosažení cíle klimatické 
neutrality stanoveného v odstavci 1, a to s 
přihlédnutím k významu podpory 
spravedlnosti, solidarity a spravedlivé 
transformace mezi členskými státy.

Or. en

Pozměňovací návrh 457
Mick Wallace, Clare Daly

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Příslušné orgány Unie a členské 
státy přijmou nezbytná opatření na úrovni 
Unie, resp. na vnitrostátní úrovni, aby 
umožnily společné dosažení cíle 

2. Příslušné orgány Unie a členské 
státy přijmou nezbytná opatření na úrovni 
Unie, resp. na vnitrostátní úrovni, za 
účelem dosažení cílů tohoto nařízení, a to 
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klimatické neutrality stanoveného v 
odstavci 1, a to s přihlédnutím k významu 
podpory spravedlnosti a solidarity mezi 
členskými státy.

s přihlédnutím k významu podpory 
spravedlnosti a solidarity mezi členskými 
státy.

Or. en

Pozměňovací návrh 458
Edina Tóth, András Gyürk

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Příslušné orgány Unie a členské 
státy přijmou nezbytná opatření na úrovni 
Unie, resp. na vnitrostátní úrovni, aby 
umožnily společné dosažení cíle klimatické 
neutrality stanoveného v odstavci 1, a to s 
přihlédnutím k významu podpory 
spravedlnosti a solidarity mezi členskými 
státy.

2. Příslušné orgány Unie a členské 
státy přijmou nezbytná opatření na úrovni 
Unie, resp. na vnitrostátní úrovni, aby 
umožnily společné dosažení cíle klimatické 
neutrality stanoveného v odstavci 1, a to s 
přihlédnutím k významu podpory 
spravedlnosti, konkurenceschopnosti a 
solidarity mezi členskými státy.

Or. en

Pozměňovací návrh 459
Mairead McGuinness, Franc Bogovič, Norbert Lins, Roberta Metsola, Pernille Weiss, 
Alexander Bernhuber, Jessica Polfjärd, Hildegard Bentele, Christian Doleschal, Michal 
Wiezik, Peter Liese, Esther de Lange, Dolors Montserrat

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Příslušné orgány Unie a členské 
státy přijmou nezbytná opatření na úrovni 
Unie, resp. na vnitrostátní úrovni, aby 
umožnily společné dosažení cíle klimatické 
neutrality stanoveného v odstavci 1, a to s 
přihlédnutím k významu podpory 
spravedlnosti a solidarity mezi členskými 
státy.

2. Příslušné orgány Unie a členské 
státy přijmou nezbytná opatření na úrovni 
Unie, resp. na vnitrostátní úrovni, aby 
umožnily společné i – na úrovni členských 
států – individuální dosažení cíle 
klimatické neutrality stanoveného v 
odstavci 1, a to s přihlédnutím k významu 
podpory spravedlnosti a solidarity mezi 
členskými státy.
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Or. en

Pozměňovací návrh 460
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Příslušné orgány Unie a členské 
státy přijmou nezbytná opatření na úrovni 
Unie, resp. na vnitrostátní úrovni, aby 
umožnily společné dosažení cíle 
klimatické neutrality stanoveného v 
odstavci 1, a to s přihlédnutím k významu 
podpory spravedlnosti a solidarity mezi 
členskými státy.

2. Příslušné orgány Unie a členské 
státy přijmou nezbytná opatření na úrovni 
Unie, resp. na vnitrostátní úrovni, aby 
umožnily společné i – na úrovni členských 
států – individuální dosažení cílů 
stanovených v odstavci 1, a to s 
přihlédnutím k významu podpory 
spravedlnosti a solidarity mezi členskými 
státy.

Or. en

Pozměňovací návrh 461
Alexander Bernhuber, Norbert Lins

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – pododstavec 1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise zajistí, aby tímto nařízením nebyla 
oslabena soběstačnost evropského 
zemědělství.

Or. en

Pozměňovací návrh 462
Delara Burkhardt, Tiemo Wölken

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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2a. Komise do 30. června 2021 
navrhne změnu tohoto odstavce s cílem 
stanovit celounijní cíl pro pohlcování 
pomocí přírodních propadů do roku 2030.

Or. en

Pozměňovací návrh 463
Anna Zalewska

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Do září 2020 Komise přezkoumá 
cíl Unie v oblasti klimatu pro rok 2030 
uvedený v čl. 2 bodě 11 nařízení (EU) 
2018/1999 s ohledem na cíl klimatické 
neutrality stanovený v čl. 2 odst. 1 a 
prozkoumá možnosti stanovení nového cíle 
snížit emise do roku 2030 o 50 až 55 % v 
porovnání s rokem 1990. Bude-li Komise 
považovat za nutné tento cíl změnit, 
předloží dle potřeby návrhy Evropskému 
parlamentu a Radě.

3. Komise vypracuje podrobné 
posouzení dopadů s cílem přezkoumat cíl 
Unie v oblasti klimatu pro rok 2030 
uvedený v čl. 2 bodě 11 nařízení (EU) 
2018/1999 s ohledem na cíl klimatické 
neutrality stanovený v čl. 2 odst. 1, včetně 
informací o hlášených emisích a pohlcení 
plánovaných v celé Unii na rok 2030, a 
prozkoumá možnosti stanovení nového cíle 
snížit emise do roku 2030 o 50 až 55 % v 
porovnání s rokem 1990, a to při srovnání 
nákladů na cíl 40 % až 45 %. Posouzení 
dopadů se vztahuje na dopady na EU, 
členské státy a na odvětvové úrovně. V 
tomto posouzení Komise zohlední dopad 
socioekonomických důsledků pandemie 
COVID-19. Bude-li Komise považovat za 
nutné tento cíl změnit, předloží dle potřeby 
návrhy Evropskému parlamentu a Radě.

Or. en

Pozměňovací návrh 464
Massimiliano Salini, Fulvio Martusciello

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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3. Do září 2020 Komise přezkoumá 
cíl Unie v oblasti klimatu pro rok 2030 
uvedený v čl. 2 bodě 11 nařízení (EU) 
2018/1999 s ohledem na cíl klimatické 
neutrality stanovený v čl. 2 odst. 1 a 
prozkoumá možnosti stanovení nového cíle 
snížit emise do roku 2030 o 50 až 55 % v 
porovnání s rokem 1990. Bude-li Komise 
považovat za nutné tento cíl změnit, 
předloží dle potřeby návrhy Evropskému 
parlamentu a Radě.

3. Komise přezkoumá cíl Unie v 
oblasti klimatu pro rok 2030 uvedený v 
čl. 2 bodě 11 nařízení (EU) 2018/1999 s 
ohledem na cíl klimatické neutrality 
stanovený v čl. 2 odst. 1 a dopady 
pandemie Covid-19 a prozkoumá možnosti 
stanovení nového cíle snížit emise do roku 
2030 o 50 až 55 % v porovnání s rokem 
1990. Přezkum bude založen na 
důkladném posouzení dopadů, při němž se 
zohlední sociální a hospodářské dopady 
krize Covid-19, jakož i potenciální 
sociální dopad budoucích opatření. Bude-
li Komise považovat za nutné tento cíl 
změnit, předloží dle potřeby návrhy 
Evropskému parlamentu a Radě. Komise 
by rovněž měla usilovat o vypracování 
metodiky pro výpočet emisí během 
životního cyklu některých výrobků.

Or. en

Odůvodnění

Revize cílů do roku 2030 se předpokládá pouze dva roky po přijetí stávajících cílů v oblasti 
klimatu. V zájmu zajištění jasného legislativního rámce a odůvodnění nové úrovně ambicí a 
při současném zohlednění zásad zlepšování právní úpravy by revize cílů měla být založena na 
důkladném posouzení dopadů.

Pozměňovací návrh 465
Michael Bloss

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Do září 2020 Komise přezkoumá 
cíl Unie v oblasti klimatu pro rok 2030 
uvedený v čl. 2 bodě 11 nařízení (EU) 
2018/1999 s ohledem na cíl klimatické 
neutrality stanovený v čl. 2 odst. 1 a 
prozkoumá možnosti stanovení nového 
cíle snížit emise do roku 2030 o 50 až 
55 % v porovnání s rokem 1990. Bude-li 
Komise považovat za nutné tento cíl 
změnit, předloží dle potřeby návrhy 

3. Aby emise Unie zůstaly v rámci 
rozpočtu na emise skleníkových plynů 
stanoveného v čl. 2 odst. -1, je nutno snížit 
emise skleníkových plynů v celé Unii do 
roku 2030 o nejméně 65 % v porovnání s 
rokem 1990.
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Evropskému parlamentu a Radě.

Or. en

Pozměňovací návrh 466
Antoni Comín i Oliveres

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Do září 2020 Komise přezkoumá 
cíl Unie v oblasti klimatu pro rok 2030 
uvedený v čl. 2 bodě 11 nařízení (EU) 
2018/1999 s ohledem na cíl klimatické 
neutrality stanovený v čl. 2 odst. 1 a 
prozkoumá možnosti stanovení nového 
cíle snížit emise do roku 2030 o 50 až 
55 % v porovnání s rokem 1990. Bude-li 
Komise považovat za nutné tento cíl 
změnit, předloží dle potřeby návrhy 
Evropskému parlamentu a Radě.

3. Do září 2021 Komise přezkoumá 
cíl Unie v oblasti klimatu pro rok 2030 
uvedený v čl. 2 bodě 11 nařízení (EU) 
2018/1999 s cílem snížit emise o 65 % v 
porovnání s rokem 1990.

Or. en

Pozměňovací návrh 467
Rovana Plumb, Tudor Ciuhodaru

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Do září 2020 Komise přezkoumá 
cíl Unie v oblasti klimatu pro rok 2030 
uvedený v čl. 2 bodě 11 nařízení (EU) 
2018/1999 s ohledem na cíl klimatické 
neutrality stanovený v čl. 2 odst. 1 a 
prozkoumá možnosti stanovení nového cíle 
snížit emise do roku 2030 o 50 až 55 % v 
porovnání s rokem 1990. Bude-li Komise 
považovat za nutné tento cíl změnit, 
předloží dle potřeby návrhy Evropskému 
parlamentu a Radě.

3. Do září 2020 Komise přezkoumá 
cíl Unie v oblasti klimatu pro rok 2030 
uvedený v čl. 2 bodě 11 nařízení (EU) 
2018/1999 s ohledem na cíl klimatické 
neutrality stanovený v čl. 2 odst. 1 a na 
základě důkladného posouzení dopadů a 
prozkoumá co nejvíce schůdných a 
nákladově účinných možností po stránce 
ekonomické, a zejména sociální, pro 
stanovení nového cíle snížit emise do roku 
2030 o 50 až 55 % v porovnání s rokem 



PE652.555v01-00 282/585 AM\1206394CS.docx

CS

1990. Toto posouzení dopadů bude rovněž 
muset zahrnovat posouzení nákladů a 
přínosů na úrovni členských států. Bude-
li Komise považovat za nutné tento cíl 
změnit, předloží dle potřeby návrhy 
Evropskému parlamentu a Radě.

Or. en

Pozměňovací návrh 468
Clare Daly, Mick Wallace

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Do září 2020 Komise přezkoumá 
cíl Unie v oblasti klimatu pro rok 2030 
uvedený v čl. 2 bodě 11 nařízení (EU) 
2018/1999 s ohledem na cíl klimatické 
neutrality stanovený v čl. 2 odst. 1 a 
prozkoumá možnosti stanovení nového 
cíle snížit emise do roku 2030 o 50 až 
55 % v porovnání s rokem 1990. Bude-li 
Komise považovat za nutné tento cíl 
změnit, předloží dle potřeby návrhy 
Evropskému parlamentu a Radě.

3. Vzhledem ke klimatické a 
environmentální krizi bude cíl Unie v 
oblasti klimatu pro rok 2030 uvedený v 
čl. 2 bodě 11 nařízení (EU) 2018/1999 
stanoven tak, aby se emise snížily o 70 % 
v porovnání s rokem 1990.

Or. en

Pozměňovací návrh 469
Fredrick Federley, Karin Karlsbro, Linea Søgaard-Lidell

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Do září 2020 Komise přezkoumá 
cíl Unie v oblasti klimatu pro rok 2030 
uvedený v čl. 2 bodě 11 nařízení (EU) 
2018/1999 s ohledem na cíl klimatické 
neutrality stanovený v čl. 2 odst. 1 a 
prozkoumá možnosti stanovení nového 

3. Vzhledem k cíli klimatické 
neutrality stanovenému v čl. 2 odst. 1 
bude cíl Unie v oblasti klimatu pro rok 
2030 uvedený v čl. 2 bodě 11 nařízení 
(EU) 2018/1999 zvýšen na 65 % v 
porovnání s rokem 1990.
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cíle snížit emise do roku 2030 o 50 až 
55 % v porovnání s rokem 1990. Bude-li 
Komise považovat za nutné tento cíl 
změnit, předloží dle potřeby návrhy 
Evropskému parlamentu a Radě.

Or. en

Pozměňovací návrh 470
Silvia Modig, Malin Björk, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Nikolaj Villumsen, 
Manuel Bompard

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Do září 2020 Komise přezkoumá 
cíl Unie v oblasti klimatu pro rok 2030 
uvedený v čl. 2 bodě 11 nařízení (EU) 
2018/1999 s ohledem na cíl klimatické 
neutrality stanovený v čl. 2 odst. 1 a 
prozkoumá možnosti stanovení nového 
cíle snížit emise do roku 2030 o 50 až 
55 % v porovnání s rokem 1990. Bude-li 
Komise považovat za nutné tento cíl 
změnit, předloží dle potřeby návrhy 
Evropskému parlamentu a Radě.

3. Vzhledem k cílům klimatické 
neutrality stanoveným v čl. 2 odst. 1 bude 
cíl Unie v oblasti klimatu pro rok 2030 
uvedený v čl. 2 bodě 11 nařízení (EU) 
2018/1999 stanoven tak, aby se emise 
snížily o 70 % v porovnání s rokem 1990.

Or. en

Pozměňovací návrh 471
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Do září 2020 Komise přezkoumá 
cíl Unie v oblasti klimatu pro rok 2030 
uvedený v čl. 2 bodě 11 nařízení (EU) 
2018/1999 s ohledem na cíl klimatické 
neutrality stanovený v čl. 2 odst. 1 a 
prozkoumá možnosti stanovení nového 

3. Vzhledem k cílům klimatické 
neutrality stanoveným v čl. 2 odst. 1 bude 
cíl v oblasti klimatu pro rok 2030 uvedený 
v čl. 2 bodě 11 nařízení (EU) 2018/1999 
stanoven tak, aby se emise snížily o 65 % 
v porovnání s rokem 1990.
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cíle snížit emise do roku 2030 o 50 až 
55 % v porovnání s rokem 1990. Bude-li 
Komise považovat za nutné tento cíl 
změnit, předloží dle potřeby návrhy 
Evropskému parlamentu a Radě.

Or. en

Pozměňovací návrh 472
Dan-Ștefan Motreanu, Cristian-Silviu Buşoi, Traian Băsescu

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Do září 2020 Komise přezkoumá 
cíl Unie v oblasti klimatu pro rok 2030 
uvedený v čl. 2 bodě 11 nařízení (EU) 
2018/1999 s ohledem na cíl klimatické 
neutrality stanovený v čl. 2 odst. 1 a 
prozkoumá možnosti stanovení nového cíle 
snížit emise do roku 2030 o 50 až 55 % v 
porovnání s rokem 1990. Bude-li Komise 
považovat za nutné tento cíl změnit, 
předloží dle potřeby návrhy Evropskému 
parlamentu a Radě.

3. Do září 2020 Komise přezkoumá 
cíl Unie v oblasti klimatu pro rok 2030 
uvedený v čl. 2 bodě 11 nařízení (EU) 
2018/1999 s ohledem na cíl klimatické 
neutrality stanovený v čl. 2 odst. 1 a na 
základě důkladného posouzení dopadů, 
které posoudí proveditelnost, ekonomický 
dopad a energetickou bezpečnost a 
prozkoumá možnosti stanovení nového cíle 
snížit emise do roku 2030 o 50 % v 
porovnání s rokem 1990. Toto posouzení 
dopadů bude rovněž muset zahrnovat 
posouzení nákladů a přínosů na úrovni 
členských států. Bude-li Komise 
považovat za nutné tento cíl změnit, 
předloží dle potřeby návrhy Evropskému 
parlamentu a Radě.

Or. en

Pozměňovací návrh 473
Nils Torvalds, Jan Huitema, Irena Joveva, Susana Solís Pérez, Billy Kelleher, María 
Soraya Rodríguez Ramos

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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3. Do září 2020 Komise přezkoumá 
cíl Unie v oblasti klimatu pro rok 2030 
uvedený v čl. 2 bodě 11 nařízení (EU) 
2018/1999 s ohledem na cíl klimatické 
neutrality stanovený v čl. 2 odst. 1 a 
prozkoumá možnosti stanovení nového 
cíle snížit emise do roku 2030 o 50 až 
55 % v porovnání s rokem 1990. Bude-li 
Komise považovat za nutné tento cíl 
změnit, předloží dle potřeby návrhy 
Evropskému parlamentu a Radě.

3. Vzhledem k cíli klimatické 
neutrality stanovenému v čl. 2 odst. 1 
bude cíl Unie v oblasti klimatu pro rok 
2030 uvedený v čl. 2 bodě 11 nařízení 
(EU) 2018/1999 stanoven tak, aby se 
emise snížily nejméně o 65 % v porovnání 
s rokem 1990.

Or. en

Pozměňovací návrh 474
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Do září 2020 Komise přezkoumá 
cíl Unie v oblasti klimatu pro rok 2030 
uvedený v čl. 2 bodě 11 nařízení (EU) 
2018/1999 s ohledem na cíl klimatické 
neutrality stanovený v čl. 2 odst. 1 a 
prozkoumá možnosti stanovení nového 
cíle snížit emise do roku 2030 o 50 až 
55 % v porovnání s rokem 1990. Bude-li 
Komise považovat za nutné tento cíl 
změnit, předloží dle potřeby návrhy 
Evropskému parlamentu a Radě.

3. Do září 2021 Komise přezkoumá 
cíl Unie v oblasti klimatu pro rok 2030 
uvedený v čl. 2 bodě 11 nařízení (EU) 
2018/1999 s ohledem na přehodnocení 
uvedené v čl. 2 odst. 1. Dále by Komise 
měla prověřit, do jaké míry nařízení (EU) 
2018/1999 ovlivňuje hospodářství 
členských států EU, a v případě potřeby 
vypracovat návrhy na přizpůsobení tohoto 
nařízení tak, aby členské státy mohly při 
současném respektování své svrchovanosti 
přijmout opatření k provádění racionální 
politiky v oblasti životního prostředí, která 
bude chránit životní prostředí pro lidi a 
jejich zdraví a současně umožní 
hospodářský rozvoj.

Or. en

Pozměňovací návrh 475
Andrey Novakov, Andrey Slabakov
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Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Do září 2020 Komise přezkoumá 
cíl Unie v oblasti klimatu pro rok 2030 
uvedený v čl. 2 bodě 11 nařízení (EU) 
2018/1999 s ohledem na cíl klimatické 
neutrality stanovený v čl. 2 odst. 1 a 
prozkoumá možnosti stanovení nového cíle 
snížit emise do roku 2030 o 50 až 55 % v 
porovnání s rokem 1990. Bude-li Komise 
považovat za nutné tento cíl změnit, 
předloží dle potřeby návrhy Evropskému 
parlamentu a Radě.

3. Do září 2021 a po provedení 
posouzení socioekonomických a 
odvětvových dopadů Komise navrhne 
přezkum cíle Unie v oblasti klimatu pro 
rok 2030 uvedený v čl. 2 bodě 11 nařízení 
(EU) 2018/1999 s ohledem na cíl 
klimatické neutrality stanovený v čl. 2 
odst. 1, prozkoumá možnosti stanovení 
nového cíle snížit emise do roku 2030 o 50 
až 55 % v porovnání s rokem 1990 a 
navrhne přiměřené financování z 
rozpočtu EU pro dosažení možného 
nového cíle. Bude-li Komise považovat za 
nutné tento cíl změnit, předloží dle potřeby 
návrhy Evropskému parlamentu a Radě.

Or. en

Pozměňovací návrh 476
Adam Jarubas

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Do září 2020 Komise přezkoumá 
cíl Unie v oblasti klimatu pro rok 2030 
uvedený v čl. 2 bodě 11 nařízení (EU) 
2018/1999 s ohledem na cíl klimatické 
neutrality stanovený v čl. 2 odst. 1 a 
prozkoumá možnosti stanovení nového cíle 
snížit emise do roku 2030 o 50 až 55 % v 
porovnání s rokem 1990. Bude-li Komise 
považovat za nutné tento cíl změnit, 
předloží dle potřeby návrhy Evropskému 
parlamentu a Radě.

3. Do září 2020 Komise přezkoumá 
cíl Unie v oblasti klimatu pro rok 2030 
uvedený v čl. 2 bodě 11 nařízení (EU) 
2018/1999 s ohledem na cíl klimatické 
neutrality stanovený v čl. 2 odst. 1 a na 
základě důkladného posouzení dopadů, 
které posoudí na úrovni členských států a 
hospodářských odvětví proveditelnost, 
ekonomický dopad a energetickou 
bezpečnost, a prozkoumá možnosti 
stanovení nového cíle snížit emise do roku 
2030 o 50 až 55 % v porovnání s rokem 
1990. Bude-li Komise považovat za nutné 
tento cíl změnit, předloží dle potřeby 
návrhy Evropskému parlamentu a Radě.
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Or. en

Pozměňovací návrh 477
Pascal Canfin, Catherine Chabaud, Véronique Trillet-Lenoir, Chrysoula 
Zacharopoulou

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Do září 2020 Komise přezkoumá 
cíl Unie v oblasti klimatu pro rok 2030 
uvedený v čl. 2 bodě 11 nařízení (EU) 
2018/1999 s ohledem na cíl klimatické 
neutrality stanovený v čl. 2 odst. 1 a 
prozkoumá možnosti stanovení nového 
cíle snížit emise do roku 2030 o 50 až 
55 % v porovnání s rokem 1990. Bude-li 
Komise považovat za nutné tento cíl 
změnit, předloží dle potřeby návrhy 
Evropskému parlamentu a Radě.

3. S ohledem na cíl klimatické 
neutrality stanovený v čl. 2 odst. 1 bude cíl 
Unie do roku 2030 v oblasti domácího 
snížení emisí činit 60 % v porovnání s 
rokem 1990. Bude-li Komise považovat za 
nutné tento cíl změnit, předloží dle potřeby 
návrhy Evropskému parlamentu a Radě.

Or. en

Pozměňovací návrh 478
Jessica Polfjärd

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Do září 2020 Komise přezkoumá 
cíl Unie v oblasti klimatu pro rok 2030 
uvedený v čl. 2 bodě 11 nařízení (EU) 
2018/1999 s ohledem na cíl klimatické 
neutrality stanovený v čl. 2 odst. 1 a 
prozkoumá možnosti stanovení nového 
cíle snížit emise do roku 2030 o 50 až 
55 % v porovnání s rokem 1990. Bude-li 
Komise považovat za nutné tento cíl 
změnit, předloží dle potřeby návrhy 
Evropskému parlamentu a Radě.

3. Vzhledem k cíli klimatické 
neutrality stanovenému v čl. 2 odst. 1 
bude cíl Unie v oblasti klimatu pro rok 
2030 uvedený v čl. 2 bodě 11 nařízení 
(EU) 2018/1999 stanoven tak, aby se 
emise snížily o 55 % v porovnání s rokem 
1990. Bude-li Komise považovat za nutné 
tento cíl změnit, předloží dle potřeby 
návrhy Evropskému parlamentu a Radě.
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Pozměňovací návrh 479
Silvia Sardone, Marco Dreosto, Simona Baldassarre, Danilo Oscar Lancini, Annalisa 
Tardino

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Do září 2020 Komise přezkoumá 
cíl Unie v oblasti klimatu pro rok 2030 
uvedený v čl. 2 bodě 11 nařízení (EU) 
2018/1999 s ohledem na cíl klimatické 
neutrality stanovený v čl. 2 odst. 1 a 
prozkoumá možnosti stanovení nového cíle 
snížit emise do roku 2030 o 50 až 55 % v 
porovnání s rokem 1990. Bude-li Komise 
považovat za nutné tento cíl změnit, 
předloží dle potřeby návrhy Evropskému 
parlamentu a Radě.

3. Do 31. prosince 2021 Komise 
přezkoumá cíl Unie v oblasti klimatu pro 
rok 2030 uvedený v čl. 2 bodě 11 nařízení 
(EU) 2018/1999 s ohledem na 
socioekonomický dopad pandemie Covid-
19 v Unii a prozkoumá možnost stanovení 
nového cíle snížit emise na úroveň nižší, 
než je v současnosti platný cíl.   Bude-li 
Komise považovat za nutné tento cíl 
změnit, předloží v souladu se Smlouvami 
dle potřeby příslušné legislativní návrhy 
Evropskému parlamentu a Radě.

Or. it

Pozměňovací návrh 480
Michal Wiezik

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Do září 2020 Komise přezkoumá 
cíl Unie v oblasti klimatu pro rok 2030 
uvedený v čl. 2 bodě 11 nařízení (EU) 
2018/1999 s ohledem na cíl klimatické 
neutrality stanovený v čl. 2 odst. 1 a 
prozkoumá možnosti stanovení nového 
cíle snížit emise do roku 2030 o 50 až 
55 % v porovnání s rokem 1990. Bude-li 
Komise považovat za nutné tento cíl 
změnit, předloží dle potřeby návrhy 
Evropskému parlamentu a Radě.

3. Do září 2020 Komise přezkoumá 
cíl Unie v oblasti klimatu pro rok 2030 
uvedený v čl. 2 bodě 11 nařízení (EU) 
2018/1999 s ohledem na cíl klimatické 
neutrality stanovený v čl. 2 odst. 1 na 55 % 
v porovnání s rokem 1990. Bude-li Komise 
považovat za nutné tento cíl změnit, 
předloží dle potřeby návrhy Evropskému 
parlamentu a Radě.
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Pozměňovací návrh 481
Andrey Slabakov

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Do září 2020 Komise přezkoumá 
cíl Unie v oblasti klimatu pro rok 2030 
uvedený v čl. 2 bodě 11 nařízení (EU) 
2018/1999 s ohledem na cíl klimatické 
neutrality stanovený v čl. 2 odst. 1 a 
prozkoumá možnosti stanovení nového cíle 
snížit emise do roku 2030 o 50 až 55 % v 
porovnání s rokem 1990. Bude-li Komise 
považovat za nutné tento cíl změnit, 
předloží dle potřeby návrhy Evropskému 
parlamentu a Radě.

3. Do září 2020 Komise přezkoumá 
cíl Unie v oblasti klimatu pro rok 2030 
uvedený v čl. 2 bodě 11 nařízení (EU) 
2018/1999 s ohledem na cíl klimatické 
neutrality stanovený v čl. 2 odst. 1 a 
prozkoumá možnosti stanovení nového, 
dobrovolného a nezávazného cíle výrazně 
snížit emise do roku 2030 v porovnání s 
rokem 1990, který každý jednotlivý 
členský stát může přijmout vedle 
dohodnutého cíle uvedeného v čl. 2 odst. 
11 nařízení (EU) 2018/1999.

Or. en

Pozměňovací návrh 482
Ondřej Knotek

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Do září 2020 Komise přezkoumá 
cíl Unie v oblasti klimatu pro rok 2030 
uvedený v čl. 2 bodě 11 nařízení (EU) 
2018/1999 s ohledem na cíl klimatické 
neutrality stanovený v čl. 2 odst. 1 a 
prozkoumá možnosti stanovení nového cíle 
snížit emise do roku 2030 o 50 až 55 % v 
porovnání s rokem 1990. Bude-li Komise 
považovat za nutné tento cíl změnit, 
předloží dle potřeby návrhy Evropskému 
parlamentu a Radě.

3. Do září 2020 Komise přezkoumá 
cíl Unie v oblasti klimatu pro rok 2030 
uvedený v čl. 2 bodě 11 nařízení (EU) 
2018/1999 s ohledem na cíl klimatické 
neutrality stanovený v čl. 2 odst. 1 a 
prozkoumá možnosti stanovení nového cíle 
snížit emise do roku 2030 o 50 % v 
porovnání s rokem 1990. Bude-li Komise 
považovat za nutné tento cíl změnit, 
předloží dle potřeby návrhy Evropskému 
parlamentu a Radě.
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Pozměňovací návrh 483
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Za účelem dosažení cílů 
stanovených v čl. 2 odst. 1 a doplnění cíle 
snížení emisí uvedeného v čl. 2 odst. 3 
stanoví Komise do června 2021 celounijní 
cíl pro pohlcování pomocí přírodních 
propadů a odpovídajícím způsobem změní 
toto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 484
Michal Wiezik

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Jako nezbytné doplnění cíle 
snížení emisí uvedeného v odstavci 3 a s 
cílem zajistit dosažení teplotního cíle 
stanoveného v článku 1 Komise do 30. 
prosince 2021 na úrovni Unie a na 
vnitrostátní úrovni navrhne cíl pro 
pohlcení pomocí přírodních propadů do 
roku 2030, a to s přihlédnutím k významu 
podpory spravedlnosti a solidarity mezi 
členskými státy.
Při tom by se měl zohlednit a využívat 
například cíl EU pro obnovu přírody, 
programy EU pro hospodaření s uhlíkem 
v zemědělství nebo zlepšená pravidla 
plateb SZP, pokud jde o udržitelným 
způsobem obhospodařovaná rašeliniště a 
agrolesnické systémy.
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Odůvodnění

Nařízení postrádá jakýkoli cíl týkající se pohlcování. Ačkoli existují rozdílné názory na 
přijatelnou úroveň cílů snižování emisí, nebylo dosud možné projednat potenciál pohlcování, 
jelikož nebyly předloženy žádné návrhy. Odstranění pomocí přírodních propadů může být v 
souladu s návrhem cílů EU v oblasti obnovy přírody, který je rovněž naplánován na rok 2021.

Pozměňovací návrh 485
Pascal Canfin, Catherine Chabaud, Véronique Trillet-Lenoir, Chrysoula 
Zacharopoulou

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Do 30. září 2023 stanoví Komise s 
ohledem na cíl klimatické neutrality 
uvedený v čl. 2 odst. 1 cíl Unie do roku 
2040 snížit emise nejméně o 80 % 
v porovnání s rokem 1990.

Or. en

Pozměňovací návrh 486
Pascal Canfin, Catherine Chabaud, Véronique Trillet-Lenoir, Chrysoula 
Zacharopoulou

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3b. Komise do 30. června 2021 
navrhne ukazatel pro sledování vývoje 
snižování klimatické stopy Unie na 
základě údajů poskytnutých Evropskou 
agenturou pro životní prostředí. Do 30. 
června 2023 Komise posoudí klimatickou 
stopu Unie a předloží návrhy na její 
snížení do roku 2030 v souladu s 
teplotními cíli Pařížské dohody.
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Pozměňovací návrh 487
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Do 30. června 2021 Komise 
posoudí, jak by bylo třeba změnit právní 
předpisy Unie, kterými se provádí cíl Unie 
pro rok 2030, aby bylo možné docílit 
snížení emisí o 50 až 55 % v porovnání s 
rokem 1990 a dosáhnout cíle klimatické 
neutrality stanoveného v čl. 2 odst. 1, a 
zváží přijetí nezbytných opatření, včetně 
přijetí legislativních návrhů, v souladu se 
Smlouvami.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 488
Andrey Slabakov, Andrey Novakov

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Do 30. června 2021 Komise 
posoudí, jak by bylo třeba změnit právní 
předpisy Unie, kterými se provádí cíl Unie 
pro rok 2030, aby bylo možné docílit 
snížení emisí o 50 až 55 % v porovnání s 
rokem 1990 a dosáhnout cíle klimatické 
neutrality stanoveného v čl. 2 odst. 1, a 
zváží přijetí nezbytných opatření, včetně 
přijetí legislativních návrhů, v souladu se 
Smlouvami.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 489
Silvia Modig, Malin Björk, Idoia Villanueva Ruiz, Nikolaj Villumsen, Manuel Bompard

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Do 30. června 2021 Komise 
posoudí, jak by bylo třeba změnit právní 
předpisy Unie, kterými se provádí cíl Unie 
pro rok 2030, aby bylo možné docílit 
snížení emisí o 50 až 55 % v porovnání s 
rokem 1990 a dosáhnout cíle klimatické 
neutrality stanoveného v čl. 2 odst. 1, a 
zváží přijetí nezbytných opatření, včetně 
přijetí legislativních návrhů, v souladu se 
Smlouvami.

4. Do 30. června 2021 Komise 
posoudí, jak by bylo třeba změnit všechny 
právní předpisy Unie, které umožní 
splnění cíle Unie v oblasti klimatu pro rok 
2030, aby bylo možné docílit snížení emisí 
o 70 % v porovnání s rokem 1990, a to s 
oddělenými cíli pro emise a pro 
pohlcování, a dosáhnout cíle klimatické 
neutrality stanoveného v čl. 2 odst. 1, a 
přijme nezbytná opatření, včetně přijetí 
legislativních návrhů, v souladu se 
Smlouvami. Komise zejména zhodnotí 
možnosti pro sladění emisí z letecké a 
námořní dopravy s cílem pro rok 2030 a 
cílem spočívajícím v dosažení klimatické 
neutrality do roku 2040, aby se tyto emise 
snížily do roku 2040 na čisté nulové 
emise, a předloží příslušné legislativní 
návrhy.

Or. en

Pozměňovací návrh 490
Mick Wallace, Clare Daly

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Do 30. června 2021 Komise 
posoudí, jak by bylo třeba změnit právní 
předpisy Unie, kterými se provádí cíl Unie 
pro rok 2030, aby bylo možné docílit 
snížení emisí o 50 až 55 % v porovnání s 
rokem 1990 a dosáhnout cíle klimatické 
neutrality stanoveného v čl. 2 odst. 1, a 

4. Do 30. června 2021 Komise 
posoudí, jak by bylo třeba změnit všechny 
právní předpisy Unie, aby bylo možné 
docílit snížení emisí o 70 % v porovnání s 
rokem 1990 a dosáhnout cíle skutečných 
nulových emisí stanoveného v tomto 
článku, a urychleně přijme nezbytná 
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zváží přijetí nezbytných opatření, včetně 
přijetí legislativních návrhů, v souladu se 
Smlouvami.

opatření, včetně přijetí legislativních 
návrhů, v souladu se Smlouvami.

Or. en

Pozměňovací návrh 491
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Do 30. června 2021 Komise 
posoudí, jak by bylo třeba změnit právní 
předpisy Unie, kterými se provádí cíl Unie 
pro rok 2030, aby bylo možné docílit 
snížení emisí o 50 až 55 % v porovnání s 
rokem 1990 a dosáhnout cíle klimatické 
neutrality stanoveného v čl. 2 odst. 1, a 
zváží přijetí nezbytných opatření, včetně 
přijetí legislativních návrhů, v souladu se 
Smlouvami.

4. Do 30. června 2021 Komise 
posoudí, jak by bylo třeba změnit všechny 
právní předpisy Unie, které umožní 
splnění cíle Unie v oblasti klimatu pro rok 
2030, aby bylo možné docílit snížení emisí 
o 65 % v porovnání s rokem 1990 a 
dosáhnout cíle klimatické neutrality 
stanoveného v čl. 2 odst. 1, a přijme 
nezbytná opatření, včetně přijetí 
legislativních návrhů, v souladu se 
Smlouvami. Komise vyhodnotí možnosti 
sladění emisí ve všech hospodářských 
odvětvích, zejména v těch, která jsou 
odpovědná za nejvyšší podíl emisí 
skleníkových plynů, jako je letectví, 
námořní odvětví a odvětví spojená se 
změnou využívání půdy, s cílem pro rok 
2030 a cílem spočívajícím v dosažení 
klimatické neutrality do roku 2050, aby se 
tyto emise snížily nejpozději do roku 2050 
na čisté nulové emise, a předloží příslušné 
legislativní návrhy.

Or. en

Pozměňovací návrh 492
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

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

4. Do 30. června 2021 Komise 
posoudí, jak by bylo třeba změnit právní 
předpisy Unie, kterými se provádí cíl Unie 
pro rok 2030, aby bylo možné docílit 
snížení emisí o 50 až 55 % v porovnání s 
rokem 1990 a dosáhnout cíle klimatické 
neutrality stanoveného v čl. 2 odst. 1, a 
zváží přijetí nezbytných opatření, včetně 
přijetí legislativních návrhů, v souladu se 
Smlouvami.

4. Do 30. června 2021 Komise 
posoudí, jak by bylo třeba změnit všechny 
právní předpisy Unie, které umožní 
splnění cílů Unie pro rok 2030, aby bylo 
možné docílit snížení emisí nejméně o 
65 % v porovnání s rokem 1990 a 
dosáhnout cílů stanovených v čl. 2 odst. 1, 
a případně přijme legislativní návrhy v 
souladu se Smlouvami.

Or. en

Pozměňovací návrh 493
Antoni Comín i Oliveres

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Do 30. června 2021 Komise 
posoudí, jak by bylo třeba změnit právní 
předpisy Unie, kterými se provádí cíl Unie 
pro rok 2030, aby bylo možné docílit 
snížení emisí o 50 až 55 % v porovnání s 
rokem 1990 a dosáhnout cíle klimatické 
neutrality stanoveného v čl. 2 odst. 1, a 
zváží přijetí nezbytných opatření, včetně 
přijetí legislativních návrhů, v souladu se 
Smlouvami.

4. Do 30. června 2021 Komise změní 
právní předpisy Unie, kterými se provádí 
cíl Unie pro rok 2030, aby bylo možné 
docílit snížení emisí o 65 % v porovnání s 
rokem 1990 a dosáhnout cíle klimatické 
neutrality stanoveného v čl. 2 odst. 1, a 
přijme nezbytná opatření, včetně přijetí 
legislativních návrhů, v souladu se 
Smlouvami.

Or. en

Pozměňovací návrh 494
Fredrick Federley, Karin Karlsbro, Linea Søgaard-Lidell

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Do 30. června 2021 Komise 4. Do 30. června 2021 Komise 
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posoudí, jak by bylo třeba změnit právní 
předpisy Unie, kterými se provádí cíl Unie 
pro rok 2030, aby bylo možné docílit 
snížení emisí o 50 až 55 % v porovnání s 
rokem 1990 a dosáhnout cíle klimatické 
neutrality stanoveného v čl. 2 odst. 1, a 
zváží přijetí nezbytných opatření, včetně 
přijetí legislativních návrhů, v souladu se 
Smlouvami.

posoudí, jak by bylo třeba změnit právní 
předpisy Unie, kterými se provádí 
klimatický cíl Unie pro rok 2030, aby bylo 
možné docílit snížení emisí o 65 % v 
porovnání s rokem 1990 a dosáhnout cíle 
klimatické neutrality stanoveného v čl. 2 
odst. 1, a zváží přijetí nezbytných opatření, 
včetně přijetí legislativních návrhů, v 
souladu se Smlouvami.

Or. en

Pozměňovací návrh 495
Pascal Canfin, Catherine Chabaud, Véronique Trillet-Lenoir, Chrysoula 
Zacharopoulou

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Do 30. června 2021 Komise 
posoudí, jak by bylo třeba změnit právní 
předpisy Unie, kterými se provádí cíl Unie 
pro rok 2030, aby bylo možné docílit 
snížení emisí o 50 až 55 % v porovnání s 
rokem 1990 a dosáhnout cíle klimatické 
neutrality stanoveného v čl. 2 odst. 1, a 
zváží přijetí nezbytných opatření, včetně 
přijetí legislativních návrhů, v souladu se 
Smlouvami.

4. Do 30. června 2021 Komise 
posoudí, jak by bylo třeba změnit všechny 
právní předpisy Unie, které umožní 
splnění cíle Unie pro rok 2030, aby bylo 
možné splnit cíl stanovený v odstavci 3 a 
dosáhnout cíle klimatické neutrality 
stanoveného v odstavci 1, a zváží přijetí 
nezbytných opatření, včetně přijetí 
legislativních návrhů, změny směrnice 
2003/87/ES, nařízení (EU) 2018/841 a 
(EU) 2018/842, směrnic 2012/27/EU a 
(EU) 2018/2001, nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2019/6311a a 
směrnice Rady 2003/96/EC1b v souladu se 
Smlouvami.

_________________
1a Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2019/631 ze dne 17. dubna 2019, 
kterým se stanoví výkonnostní normy pro 
emise CO2 pro nové osobní automobily a 
pro nová lehká užitková vozidla a kterým 
se zrušují nařízení (ES) č. 443/2009 a (EU) 
č. 510/2011 (Úř. věst. L 111, 25.4.2019, s. 
13). 
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1b Směrnice Rady 2003/96/ES ze dne 27. 
října 2003, kterou se mění struktura 
rámcových předpisů Společenství o 
zdanění energetických produktů a elektřiny 
(Úř. věst. L 283, 31.10.2003, s. 51).

Or. en

Pozměňovací návrh 496
Catherine Chabaud, Véronique Trillet-Lenoir, Sophia in 't Veld

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Do 30. června 2021 Komise 
posoudí, jak by bylo třeba změnit právní 
předpisy Unie, kterými se provádí cíl Unie 
pro rok 2030, aby bylo možné docílit 
snížení emisí o 50 až 55 % v porovnání s 
rokem 1990 a dosáhnout cíle klimatické 
neutrality stanoveného v čl. 2 odst. 1, a 
zváží přijetí nezbytných opatření, včetně 
přijetí legislativních návrhů, v souladu se 
Smlouvami.

4. Do 30. června 2021 Komise 
posoudí, jak by bylo třeba změnit právní 
předpisy Unie, kterými se provádí cíl Unie 
pro rok 2030, aby bylo možné docílit 
snížení emisí o 60 % v porovnání s rokem 
1990 a dosáhnout cíle klimatické neutrality 
stanoveného v čl. 2 odst. 1, a zváží přijetí 
nezbytných opatření, včetně přijetí 
legislativních návrhů, v souladu se 
Smlouvami. Komise zejména navrhne, aby 
byla zahrnuta konkrétní odvětví, která 
dosud nepřispívají k cílům EU v oblasti 
klimatu, jako je námořní doprava a 
cestovní ruch.

Or. en

Pozměňovací návrh 497
Adam Jarubas

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Do 30. června 2021 Komise 
posoudí, jak by bylo třeba změnit právní 
předpisy Unie, kterými se provádí cíl Unie 
pro rok 2030, aby bylo možné docílit 

4. Do 30. června 2021 Komise 
posoudí, jak by bylo třeba změnit právní 
předpisy Unie, kterými se provádí cíl Unie 
pro rok 2030, aby bylo možné docílit 



PE652.555v01-00 298/585 AM\1206394CS.docx

CS

snížení emisí o 50 až 55 % v porovnání s 
rokem 1990 a dosáhnout cíle klimatické 
neutrality stanoveného v čl. 2 odst. 1, a 
zváží přijetí nezbytných opatření, včetně 
přijetí legislativních návrhů, v souladu se 
Smlouvami.

snížení emisí o 50 až 55 % v porovnání s 
rokem 1990 a dosáhnout cíle klimatické 
neutrality stanoveného v čl. 2 odst. 1, a 
zváží přijetí nezbytných opatření, včetně 
přijetí legislativních návrhů, v souladu se 
Smlouvami. Toto posouzení zohlední 
posílení stávajících mechanismů 
kompenzace pro členské státy s nižšími 
příjmy úměrně zvýšené zátěži spojené s 
vyššími ambicemi v oblasti klimatu.

Or. en

Pozměňovací návrh 498
Anna Zalewska

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Do 30. června 2021 Komise 
posoudí, jak by bylo třeba změnit právní 
předpisy Unie, kterými se provádí cíl Unie 
pro rok 2030, aby bylo možné docílit 
snížení emisí o 50 až 55 % v porovnání s 
rokem 1990 a dosáhnout cíle klimatické 
neutrality stanoveného v čl. 2 odst. 1, a 
zváží přijetí nezbytných opatření, včetně 
přijetí legislativních návrhů, v souladu se 
Smlouvami.

4. Do devíti měsíců od dokončení a 
předložení posouzení dopadů pro rok 2030 
Komise posoudí, jak by bylo třeba změnit 
právní předpisy Unie, kterými se provádí 
cíl Unie pro rok 2030, aby byla posílena 
ochrana proti úniku uhlíku zavedením 
mechanismu uhlíkového vyrovnání na 
hranicích, a v zájmu mobilizace 
odpovídajících zdrojů pro všechny 
investice nezbytné k dosažení tohoto cíle. 
Komise zejména vyhodnotí možnosti, jak 
mohou emise ze všech odvětví přispět k 
dosažení cíle pro rok 2030 a cíle 
klimatické neutrality do roku 2050.

Or. en

Pozměňovací návrh 499
Nils Torvalds, Jan Huitema, Irena Joveva, Susana Solís Pérez, Billy Kelleher, María 
Soraya Rodríguez Ramos

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

4. Do 30. června 2021 Komise 
posoudí, jak by bylo třeba změnit právní 
předpisy Unie, kterými se provádí cíl Unie 
pro rok 2030, aby bylo možné docílit 
snížení emisí o 50 až 55 % v porovnání s 
rokem 1990 a dosáhnout cíle klimatické 
neutrality stanoveného v čl. 2 odst. 1, a 
zváží přijetí nezbytných opatření, včetně 
přijetí legislativních návrhů, v souladu se 
Smlouvami.

4. Do 30. června 2021 Komise 
posoudí, jak by bylo třeba změnit právní 
předpisy Unie, kterými se provádí 
klimatický cíl Unie pro rok 2030 a další 
příslušné právní předpisy Unie 
podporující oběhové hospodářství a 
přispívající ke snižování emisí 
skleníkových plynů, aby bylo možné 
docílit snížení emisí nejméně o 55 % v 
porovnání s rokem 1990 a dosáhnout cíle 
klimatické neutrality stanoveného v čl. 2 
odst. 1, a zváží přijetí nezbytných opatření, 
včetně přijetí legislativních návrhů, v 
souladu se Smlouvami.

Or. en

Pozměňovací návrh 500
Michael Bloss

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Do 30. června 2021 Komise 
posoudí, jak by bylo třeba změnit právní 
předpisy Unie, kterými se provádí cíl Unie 
pro rok 2030, aby bylo možné docílit 
snížení emisí o 50 až 55 % v porovnání s 
rokem 1990 a dosáhnout cíle klimatické 
neutrality stanoveného v čl. 2 odst. 1, a 
zváží přijetí nezbytných opatření, včetně 
přijetí legislativních návrhů, v souladu se 
Smlouvami.

4. Do 30. června 2021 Komise 
posoudí, jak by bylo třeba změnit všechny 
právní předpisy Unie, které mají význam 
pro plnění rozpočtu Unie na emise 
skleníkových plynů podle odstavce -1, 
včetně odvětvových právních předpisů, 
vnější činnosti Unie a rozpočtu Unie, aby 
bylo možné docílit  tohoto rozpočtu a cíle 
Unie v oblasti klimatu pro rok 2030 
stanoveného v odstavci 3 a cíle nulových 
čistých emisí skleníkových plynů 
stanoveného v odstavci 1, a případně 
přijmout legislativní návrhy, v souladu se 
Smlouvami.

Or. en

Pozměňovací návrh 501
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Michal Wiezik

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Do 30. června 2021 Komise 
posoudí, jak by bylo třeba změnit právní 
předpisy Unie, kterými se provádí cíl Unie 
pro rok 2030, aby bylo možné docílit 
snížení emisí o 50 až 55 % v porovnání s 
rokem 1990 a dosáhnout cíle klimatické 
neutrality stanoveného v čl. 2 odst. 1, a 
zváží přijetí nezbytných opatření, včetně 
přijetí legislativních návrhů, v souladu se 
Smlouvami.

4. Do 30. června 2021 Komise 
posoudí, jak by bylo třeba změnit právní 
předpisy Unie, kterými se provádí cíl Unie 
pro rok 2030, aby bylo možné docílit 
snížení emisí o 55 % v porovnání s rokem 
1990 a posílit pohlcování pro dosažení cíle 
klimatické neutrality stanoveného v čl. 2 
odst. 1, a zváží přijetí dodatečných 
nezbytných opatření, včetně přijetí 
legislativních návrhů – a to i v oblasti 
ochrany a obnovy přírody –, v souladu se 
Smlouvami.

Or. en

Pozměňovací návrh 502
Jessica Polfjärd

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Do 30. června 2021 Komise 
posoudí, jak by bylo třeba změnit právní 
předpisy Unie, kterými se provádí cíl Unie 
pro rok 2030, aby bylo možné docílit 
snížení emisí o 50 až 55 % v porovnání s 
rokem 1990 a dosáhnout cíle klimatické 
neutrality stanoveného v čl. 2 odst. 1, a 
zváží přijetí nezbytných opatření, včetně 
přijetí legislativních návrhů, v souladu se 
Smlouvami.

4. Do 30. června 2021 Komise 
posoudí, jak by bylo třeba změnit všechny 
právní předpisy Unie, které umožní 
splnění cíle Unie pro rok 2030, aby bylo 
možné docílit snížení emisí o 55 % v 
porovnání s rokem 1990 a dosáhnout cíle 
klimatické neutrality stanoveného v čl. 2 
odst. 1, a přijme nezbytná opatření, včetně 
přijetí legislativních návrhů, v souladu se 
Smlouvami.

Or. en

Pozměňovací návrh 503
Dan-Ștefan Motreanu, Cristian-Silviu Buşoi, Traian Băsescu
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Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Do 30. června 2021 Komise 
posoudí, jak by bylo třeba změnit právní 
předpisy Unie, kterými se provádí cíl Unie 
pro rok 2030, aby bylo možné docílit 
snížení emisí o 50 až 55 % v porovnání s 
rokem 1990 a dosáhnout cíle klimatické 
neutrality stanoveného v čl. 2 odst. 1, a 
zváží přijetí nezbytných opatření, včetně 
přijetí legislativních návrhů, v souladu se 
Smlouvami.

4. Do 30. června 2021 Komise 
posoudí, jak by bylo třeba změnit právní 
předpisy Unie, kterými se provádí cíl Unie 
pro rok 2030, aby bylo možné docílit 
snížení emisí o 50 % v porovnání s rokem 
1990 a dosáhnout cíle klimatické neutrality 
stanoveného v čl. 2 odst. 1, a zváží přijetí 
nezbytných opatření, včetně přijetí 
legislativních návrhů, v souladu se 
Smlouvami.

Or. en

Pozměňovací návrh 504
Ondřej Knotek

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Do 30. června 2021 Komise 
posoudí, jak by bylo třeba změnit právní 
předpisy Unie, kterými se provádí cíl Unie 
pro rok 2030, aby bylo možné docílit 
snížení emisí o 50 až 55 % v porovnání s 
rokem 1990 a dosáhnout cíle klimatické 
neutrality stanoveného v čl. 2 odst. 1, a 
zváží přijetí nezbytných opatření, včetně 
přijetí legislativních návrhů, v souladu se 
Smlouvami.

4. Do 30. června 2021 Komise 
posoudí, jak by bylo třeba změnit právní 
předpisy Unie, kterými se provádí cíl Unie 
pro rok 2030, aby bylo možné docílit 
snížení emisí o 50 % v porovnání s rokem 
1990 a dosáhnout cíle klimatické neutrality 
stanoveného v čl. 2 odst. 1, a zváží přijetí 
nezbytných opatření, včetně přijetí 
legislativních návrhů, v souladu se 
Smlouvami.

Or. en

Pozměňovací návrh 505
Hermann Tertsch

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

4. Do 30. června 2021 Komise 
posoudí, jak by bylo třeba změnit právní 
předpisy Unie, kterými se provádí cíl Unie 
pro rok 2030, aby bylo možné docílit 
snížení emisí o 50 až 55 % v porovnání s 
rokem 1990 a dosáhnout cíle klimatické 
neutrality stanoveného v čl. 2 odst. 1, a 
zváží přijetí nezbytnýchopatření, včetně 
přijetí legislativních návrhů, v souladu se 
Smlouvami.

4. Do 30. června 2021 Komise 
posoudí, jak by bylo třeba změnit právní 
předpisy Unie, kterými se provádí cíl Unie 
pro rok 2030, aby bylo možné docílit 
snížení emisí o 50 až 55 % v porovnání s 
rokem 1990 a dosáhnout cíle klimatické 
neutrality stanoveného v čl. 2 odst. 1, a 
zváží přijetí nezbytných legislativních 
návrhů v souladu se Smlouvami.

Or. es

Pozměňovací návrh 506
Massimiliano Salini, Fulvio Martusciello

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Do 31. prosince 2025 a poté 
každých pět let Komise přezkoumá a v 
případě potřeby aktualizuje cíle uvedené v 
tomto článku tím, že předloží vhodný 
návrh Evropskému parlamentu a Radě, 
přičemž zohlední tyto faktory:
a) národní průběžné zprávy pro provádění 
integrovaných vnitrostátních plánů 
členských států v oblasti energetiky 
a klimatu podle nařízení (EU) 2018/19991;
b) úroveň dosažení cílů hospodářského a 
sociálního rozvoje;
c) mezinárodní souvislosti a jejich dopad 
na politiku EU v oblasti klimatu;
d) technologické inovace a nejlepší 
dostupné technologie v dotčených 
odvětvích;
e) případné situace, které lze považovat za 
vyšší moc a přípravu na takové situace.

Or. en
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Odůvodnění

Normotvůrci EU by měli mít možnost přezkoumat a v případě potřeby aktualizovat cíl 
stanovený v tomto nařízení s ohledem na vývoj technologického, hospodářského a 
regulačního rámce.

Pozměňovací návrh 507
Agnès Evren

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Komise do 30. září 2025 s ohledem 
na cíl klimatické neutrality stanovený v čl. 
2 odst. 1 a na základě podrobného 
posouzení dopadů prozkoumá možnosti 
stanovení realistického a ambiciózního 
cíle Unie v oblasti klimatu, který umožní 
zaručit vyváženou střední cestu mezi roky 
2030 a 2050, aby bylo do tohoto data 
dosaženo klimatické neutrality, a předloží 
Evropskému parlamentu a Radě příslušné 
návrhy. Posouzení dopadů musí 
zhodnotit, jak by bylo třeba pozměnit 
všechny právní předpisy, kterých se týká 
provádění tohoto cíle v oblasti klimatu pro 
rok 2040.

Or. fr

Pozměňovací návrh 508
Nils Torvalds, Linea Søgaard-Lidell, Sophia in 't Veld, Ulrike Müller, Irena Joveva, 
Susana Solís Pérez, Billy Kelleher, Fredrick Federley, Karin Karlsbro

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Komise do 31. května 2023 s 
ohledem na cíl klimatické neutrality 
stanovený v čl. 2 odst. 1 a na základě 
podrobného posouzení dopadů prozkoumá 
možnosti stanovení cíle Unie v oblasti 
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klimatu pro rok 2040 spočívajícího ve 
snížení emisí v porovnání s rokem 1990 a 
předloží Evropskému parlamentu a Radě 
příslušné návrhy.
Komise při posuzování možností pro cíl v 
oblasti klimatu pro rok 2040 zohlední 
kritéria stanovená v čl. 3 odst. 3.
Posouzení dopadů vyhodnotí, jak by bylo 
třeba změnit všechny právní předpisy 
Unie, které jsou důležité pro splnění 
tohoto cíle.

Or. en

Pozměňovací návrh 509
Manuel Bompard, Silvia Modig, Cornelia Ernst, Malin Björk, Leila Chaibi

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Do jednoho roku od přijetí 
stávajících právních předpisů Komise 
posoudí potřebný cíl pro snížení emisí 
metanu do roku 2030 ze všech zdrojů, 
včetně biogenních, aby bylo možné 
dosáhnout cílů klimatické neutrality 
stanovených v článku 2.
Do jednoho roku od přijetí stávajících 
právních předpisů Komise navrhne 
možnosti politiky pro rychlé snížení emisí 
metanu ze všech zdrojů, včetně 
biogenních, a předloží strategický plán 
Unie pro metan v souladu s článkem 16 
nařízení 2018/1999.

Or. en

Pozměňovací návrh 510
Anna Zalewska

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 4 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Veškeré návrhy na zvýšení ambicí 
v oblasti klimatu musí být doprovázeny 
konkrétními návrhy na kompenzaci pro 
příslušná odvětví a členské státy s různými 
výchozími body, a to prostřednictvím 
navýšení Modernizačního fondu a 
solidárních povolenek uvedených v čl. 10 
odst. 2 písm. b) směrnice 2003/87/ES. 
Kromě toho se částka nových a 
dodatečných finančních prostředků z 
Fondu pro spravedlivou transformaci 
úměrně zvýší, aby se umožnila 
předvídatelnost, dlouhodobé plánování a 
spravedlivé rozdělení nákladů.

Or. en

Pozměňovací návrh 511
Edina Tóth, András Gyürk

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. V zájmu dosažení celounijního cíle 
snížení emisí do roku 2030 musí každý 
členský stát dosáhnout do roku 2030 
alespoň stejné minimální úrovně snížení 
emisí o 40 % ve srovnání s úrovní z roku 
1990. Každý členský stát přijme celostátní 
cíl pro snížení emisí, kterým EU posílí 
sbližování úsilí členských států v oblasti 
snižování emisí s cílem dosáhnout cíle 
klimatické neutrality do roku 2050 
spravedlivějším způsobem, a to na základě 
vyváženějšího sdílení zátěže mezi 
členskými státy.

Or. en

Pozměňovací návrh 512
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Mairead McGuinness, Norbert Lins, Franc Bogovič, Pernille Weiss, Alexander 
Bernhuber, Hildegard Bentele, Jessica Polfjärd, Christian Doleschal, Esther de Lange, 
Dolors Montserrat, Adam Jarubas

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Pokud Komise považuje za vhodné 
stanovit přechodný cíl pro snížení emisí 
do roku 2040 v zájmu dosažení klimatické 
neutrality do roku 2050, předloží za tímto 
účelem Evropskému parlamentu a Radě v 
návaznosti na podrobné posouzení 
dopadů legislativní návrh. Posouzení 
dopadů zohlední kritéria uvedená v čl. 3 
odst. 3.

Or. en

Pozměňovací návrh 513
Linea Søgaard-Lidell, Nils Torvalds, Jan Huitema, Asger Christensen

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. V rámci posouzení dopadů Komise 
při předkládání jakýchkoli právních 
předpisů Unie doplní dopad těchto 
právních předpisů na klima a životní 
prostředí a příslušné politiky EU se 
porovnají s ohledy a závěry týajícími se 
právního základu, proporcionality a 
subsidiarity a příslušné závěry budou 
uvedeny v důvodové zprávě.

Or. en

Pozměňovací návrh 514
Mick Wallace, Clare Daly

Návrh nařízení
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Čl. 2 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Do ... [jeden rok ode dne vstupu 
tohoto nařízení v platnost] navrhne 
Komise možnosti politiky pro rychlé řešení 
emisí metanu ze všech zdrojů, včetně 
biogenních, a předloží strategický plán 
Unie pro metan v souladu se svými 
závazky podle nařízení 2018/1999 s cílem 
výrazně snížit emise metanu.

Or. en

Odůvodnění

Článek 16 nařízení 2018/1999 ukládá Komisi, aby předložila strategický plán Unie pro emise 
metanu.

Pozměňovací návrh 515
Sylwia Spurek

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Nejpozději 18 měsíců po přijetí cíle 
v oblasti klimatu pro rok 2040 Komise 
posoudí, jak by bylo třeba pozměnit 
všechny právní předpisy Unie potřebné 
pro dosažení tohoto cíle, a přijme 
opatření, včetně přijetí legislativních 
návrhů, v souladu se Smlouvami.

Or. en

Pozměňovací návrh 516
Christophe Hansen

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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4a. Komise do 30. září 2028 s ohledem 
na cíl klimatické neutrality stanovený v čl. 
2 odst. 1 a na základě podrobného 
posouzení dopadů prozkoumá možnosti 
stanovení cíle Unie v oblasti klimatu pro 
rok 2040 a předloží Evropskému 
parlamentu a Radě příslušné návrhy.

Or. en

Pozměňovací návrh 517
Peter Liese

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Komise do 30. září 2028 s ohledem 
na cíl klimatické neutrality stanovený v čl. 
2 odst. 1 a na základě podrobného 
posouzení dopadů prozkoumá možnosti 
stanovení cíle Unie v oblasti klimatu pro 
rok 2040 a předloží Evropskému 
parlamentu a Radě příslušné návrhy.

Or. en

Pozměňovací návrh 518
Pernille Weiss

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Komise předloží odvětvové plány 
pro všechna příslušná odvětví, jimiž se 
bude řídit cíl Unie dosáhnout klimatické 
neutrality do roku 2050. Komise dále 
zváží, zda do svých plánů pro jednotlivá 
odvětví zahrne závazné cíle pro roky 2030 
a 2040.

Or. en
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Pozměňovací návrh 519
Nicolás González Casares, César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Javi 
López

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Do roku 2023 vypracuje Komise 
regulační rámec pro certifikaci pohlcení 
uhlíku a podrobně stanoví pravidla pro 
výpočet emisí v celé Unii a účetní pravidla 
pro převádění CO2 přes hranice a mezi 
odvětvími.

Or. en

Pozměňovací návrh 520
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Posouzení uvedené v odstavci 4 se 
provede na základě nejlepších dostupných 
a nejnovějších vědeckých poznatků.

Or. en

Pozměňovací návrh 521
Mick Wallace, Clare Daly

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 4 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4b. Komise pravidelně analyzuje 
dopad svých obchodních vztahů na 
dosažení cíle snížení emisí pro roky 2030 
a 2040 a do 30. září 2021 přijme Komise 
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akty v přenesené pravomoci v souladu s 
článkem 9 za účelem doplnění tohoto 
nařízení stanovením metodiky založené na 
závěrech nezávislé vědecké komise pro 
hodnocení změny klimatu, s cílem začlenit 
emise související s výrobou z jejích 
obchodních vztahů a klimatickou stopu 
jejích dovozů, pokud jde o výrobky, zdroje 
a služby, do své emisní inventury.

Or. en

Pozměňovací návrh 522
Manuel Bompard, Silvia Modig, Cornelia Ernst, Malin Björk, Leila Chaibi

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 4 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4b. Do jednoho roku od přijetí 
stávajících právních předpisů Komise 
posoudí potřebný cíl pro rok 2030 pro 
snížení emisí oxidu dusného ze všech 
zdrojů, aby bylo možné dosáhnout cílů 
klimatické neutrality stanovených v 
článku 2.
Do jednoho roku od přijetí stávajících 
právních předpisů Komise navrhne 
možnosti politiky pro rychlé snížení emisí 
oxidu dusného ze všech zdrojů a předloží 
strategický plán Unie pro oxid dusný.

Or. en

Pozměňovací návrh 523
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Franc Bogovič, Pernille Weiss, Hildegard Bentele, 
Christian Doleschal, Esther de Lange, Dolors Montserrat, Adam Jarubas

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 4 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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4b. Pokud Komise považuje za vhodné 
stanovit cíle pro pohlcování uhlíku 
pomocí propadů pro roky 2040 a 2050 s 
cílem dosáhnout klimatické neutrality do 
roku 2050, předloží do 30. září 2028 
Evropskému parlamentu a Radě 
legislativní návrhy vycházející z 
podrobného posouzení dopadů. Posouzení 
dopadů zohlední kritéria uvedená v čl. 3 
odst. 3.

Or. en

Pozměňovací návrh 524
Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Leila Chaibi

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 4 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4c. Do jednoho roku od přijetí 
stávajících právních předpisů Komise 
posoudí potřebný cíl pro snížení emisí CO2 
pro rok 2030 z každé kategorie 
započítávání využití půdy, jak je uvedeno v 
článku 2 nařízení 2018/841, aby bylo 
možné dosáhnout cílů klimatické 
neutrality stanovených v článku 2.
Do jednoho roku od přijetí stávajících 
právních předpisů Komise navrhne 
možnosti politiky pro rychlé snížení emisí 
CO2 z každé kategorie započítávání využití 
půdy, jak je uvedeno v článku 2 nařízení 
2018/841, a předloží strategický plán Unie 
pro tyto emise.

Or. en

Pozměňovací návrh 525
Mairead McGuinness, Franc Bogovič, Norbert Lins, Roberta Metsola, Pernille Weiss, 
Hildegard Bentele, Christophe Hansen, Christian Doleschal, Michal Wiezik, Esther de 
Lange, Dolors Montserrat, Adam Jarubas
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Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 4 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4c. Pokud Komise považuje za vhodné 
vytvořit rámec pro certifikaci pohlcování 
skleníkových plynů v důsledku využívání 
půdy s cílem dosáhnout klimatické 
neutrality do roku 2050, předloží za tímto 
účelem Evropskému parlamentu a Radě 
legislativní návrh, a to na základě 
podrobného posouzení dopadů, které je 
založeno na vědecky spolehlivých 
metodách započítávání.

Or. en

Pozměňovací návrh 526
Mick Wallace, Clare Daly

Návrh nařízení
Článek 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 2a
Nezávislá vědecká komise pro hodnocení 

změny klimatu
1. Komise do 30. června 2021 zřídí 
nezávislou vědeckou komisi pro 
hodnocení změny klimatu (ISAP), 
složenou z vědeckých pracovníků 
vybraných na základě jejich kvalifikace v 
oblasti změny klimatu.
2. Komise zajistí, aby řídící struktura 
ISAP, jakož i orgány, instituce a jiné 
subjekty Unie a členských států, zaručily 
jeho plnou vědeckou nezávislost a 
autonomii. Komise zajistí důkladné 
prověřování střetu zájmů u všech 
kandidátů a Evropský parlament bude mít 
nad tímto procesem dohled.
3. Mechanismus ISAP zahrnuje tyto 
úkoly:
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a) sledovat společně s Evropskou 
agenturou pro životní prostředí snižování 
emisí skleníkových plynů v Unii a 
členských státech s přihlédnutím k 
uhlíkovému rozpočtu Unie stanovenému v 
článku 3a a shromažďovat tyto údaje do 
přístupného veřejného seznamu;
b) posuzovat vzájemný soulad opatření a 
pokrok dosažený při dosahování cílů 
tohoto nařízení a plnit závazky Unie podle 
Pařížské dohody;
c) vypracovat výroční zprávu o míře 
pokroku a emisí, v níž bude uveden 
pokrok Unie a členských států při 
dosahování cílů tohoto nařízení a soulad s 
plánem stanoveným v článku 3. ISAP 
předkládá tuto zprávu každý rok Komisi, 
Radě a Evropskému parlamentu a 
zveřejní ji a umožní k ní snadný přístup;
d) v souladu se zásadami rovnosti úmluvy 
UNFCCC vypočítávat klimatický dluh 
Unie vůči globálnímu jihu a způsob, 
jakým se tento dluh promítá do 
nezbytných cílů v oblasti snížení emisí do 
roku 2030 a 2040 a podle potřeby do 
dalších let, aby bylo možné vědecky 
posoudit cíle pro snižování emisí nezbytné 
pro spravedlivý příspěvek Unie k 
teplotnímu cíli 1,5 °C podle Pařížské 
dohody, a to při plném zohlednění 
rovnosti s globálním Jihem;
e) do 30. září 2021 posoudit možnosti 
začlenění emisí souvisejících s výrobou z 
mezinárodní dopravy a obchodu a 
klimatické stopy výrobků, zdrojů a služeb 
dovážených do Unie do vnitrostátních a 
unijních emisních seznamů;
f) do 30. září 2021 posoudit možnosti 
použitelné metodiky pro členské státy a 
Komisi pro použití při posuzování a 
kvantifikaci přírodních zásob uhlíku na 
jejich území; tato metodika nijak 
nekvantifikuje hodnotu biologické 
rozmanitosti a přírody, ale místo toho 
zajistí postupné zvyšování kvality a 
množství přírodních zásob uhlíku v 
každém členském státě při respektování 
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přírodní biologické rozmanitosti;
g) stanovovat uhlíkový rozpočet Unie v 
souladu s článkem 3a.
5. ISAP zajistí, že bude uplatňovat plně 
transparentní postupy a že její zprávy 
budou zveřejňovány a budou snadno 
přístupné; transparentnost ISAP nesmí 
žádným způsobem narušit jeho nezávislost 
a vědeckou integritu.
6. ISAP tvoří 30 až 40 vědců. Každý člen 
ISAP je jmenován na čtyřleté funkční 
období, které lze prodloužit. Členové 
mohou být jmenováni nejvýše na dvě 
funkční období. Členy vybírá Komise z 
osob, jejichž nezávislost je 
nezpochybnitelná a které jsou uznávány 
jako mezinárodní odborníci ve svém 
konkrétním oboru a mají kvalifikaci 
požadovanou pro plnění svých úkolů.

Or. en

Odůvodnění

Evropský parlament by měl mít možnost prověřovat kandidáty, aby bylo zajištěno, že nedojde 
ke střetu zájmů. Vzhledem k předchozím zkušenostem je naprosto zásadní zajistit plnou 
vědeckou nezávislost zejména na průmyslu.

Pozměňovací návrh 527
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Článek 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 2a
Evropský panel pro změnu klimatu a 

biologickou rozmanitost
1. Komise do 30. června 2021 zřídí 
Evropský panel pro změnu klimatu 
(EPCCB), nezávislý vědecký poradní 
panel pro změnu klimatu a biologickou 
rozmanitost, složený z vědeckých 
pracovníků vybraných na základě jejich 
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odbornosti v oblasti změny klimatu a 
biologické rozmanitosti.
2. Komise zajistí, aby řídící struktura 
EPCCB, jakož i orgány, instituce a jiné 
subjekty Unie a členských států, zaručily 
jeho plnou vědeckou nezávislost a 
autonomii.
3. EPCCB vychází ze stávajících 
mezinárodních rámců, norem, nástrojů, 
parametrů a ukazatelů, jako je Mezivládní 
panel pro změnu klimatu, Rámcová 
úmluva Organizace spojených národů o 
změně klimatu, mezivládní vědecko-
politická platforma pro biologickou 
rozmanitost a ekosystémové služby a 
Úmluva o biologické rozmanitosti.
4. EPCCB monitoruje snižování emisí 
skleníkových plynů v Unii a členských 
státech při zohlednění uhlíkového 
rozpočtu Unie stanoveného v článku 3a, 
posuzuje soulad opatření a pokrok při 
dosahování klimatické neutrality 
nejpozději do roku 2050 a plnění závazků 
Unie podle Pařížské dohody a v případě 
potřeby vydá doporučení a také sleduje 
souvislost změny klimatu a biologické 
rozmanitosti a poskytuje příslušné 
poradenství.
5. EPCCB předloží každoročně Komisi, 
Evropskému parlamentu a Radě zprávu o 
svých zjištěních podle článku 3. EPCCB 
zajistí, že bude uplatňovat plně 
transparentní postupy a že k jeho zprávám 
bude mít přístup veřejnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 528
Pascal Canfin, Véronique Trillet-Lenoir, Chrysoula Zacharopoulou

Návrh nařízení
Článek 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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Článek 2a
Odvětvové plány pro dosažení klimatické 

neutrality
1. Komise do 30. června 2021 zavede 
harmonizovaný formát a stanoví soubor 
kritérií, z nichž budou odvětvové plány pro 
dosažení klimatické neutrality pro odvětví 
s vysokými emisemi vycházet. K tomuto 
datu Komise prostřednictvím aktu v 
přenesené pravomoci vymezí tato odvětví a 
prahovou hodnotu obratu pro společnosti, 
na něž se vztahuje tento článek.
2. Každé odvětví, na něž se vztahuje tento 
článek, předloží Komisi svůj plán 
nejpozději do 12 měsíců poté, co Komise 
zveřejní harmonizovaný formát a kritéria, 
a stanoví, jak se odvětví přizpůsobuje 
cílům klimatické neutrality a průběžným 
cílům stanoveným v článku 2.
3. Komise na základě tohoto plánu 
nejpozději do 12 měsíců od jeho 
předložení navrhne smlouvu o ekologické 
transformaci v odvětví, v níž veřejní a 
soukromí aktéři stanovili své závazky ke 
splnění cílů stanovených v tomto plánu.
4. Do června 2025 nejsou společnosti, na 
které se vztahuje tento článek a které 
odmítají podepsat smlouvu o ekologické 
transformaci, způsobilé pro finanční 
nástroje Unie, včetně finančních režimů v 
rámci Evropské investiční banky.

Or. en

Pozměňovací návrh 529
Agnès Evren

Návrh nařízení
Článek 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 2a
Odvětvové plány 
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1. Aby Komise umožnila všem 
hospodářským odvětvím provádět cíl v 
oblasti klimatu, zavede po důkladném 
dialogu s každým odvětvím 
harmonizovaný formát a stanoví soubor 
kritérií, z nichž budou odvětvové plány pro 
dosažení klimatické neutrality vycházet.
2. Každé odvětví může Komisi předložit 
jeden takový plán nejpozději 12 měsíců 
poté, co Komise zveřejní harmonizovaný 
formát a kritéria, a uvede v něm, jak a do 
kdy může dotyčné odvětví snížit své emise 
téměř na nulu, a určí překážky a 
příležitosti, jakož i technologická řešení, 
které by bylo třeba uplatnit, a investice, 
které by musely být v rámci tohoto odvětví 
uskutečněny.
3. Komise poskytne dotyčným odvětvím 
pokyny a koordinovanou podporu při 
vypracovávání jejich plánů. 

Or. fr

Pozměňovací návrh 530
Jytte Guteland

Návrh nařízení
Článek 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 2a
Odvětvové plány pro dosažení klimatické 

neutrality
 1. Komise do 30. června 2021 zavede 
harmonizovaný formát a stanoví soubor 
kritérií, z nichž budou odvětvové plány pro 
dosažení klimatické neutrality vycházet. 
2. Každý členský stát může předložit 
takový plán pro každé hospodářské 
odvětví Komisi jakožto součást 
vnitrostátních plánů v oblasti energetiky 
a klimatu, a to nejpozději 12 měsíců poté, 
co Komise zveřejní harmonizovaný formát 
a kritéria a uvede v něm, jak a do kdy 
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může dotyčné odvětví snížit své emise 
téměř na nulu, a určí překážky a 
příležitosti, jakož i technologická řešení, 
které by bylo třeba uplatnit, a investice, 
které by musely být v rámci tohoto odvětví 
uskutečněny.
3. Komise poskytne dotyčným členským 
státům pokyny a koordinovanou podporu 
při vypracovávání jejich plánů. 

Or. en

Pozměňovací návrh 531
Delara Burkhardt, Tiemo Wölken

Návrh nařízení
Článek 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 2a
Pohlcování pomocí propadů

Příslušné orgány Unie a členské státy 
přijmou na úrovni Unie a na vnitrostátní 
úrovni nezbytná opatření na ochranu, 
obnovu a řádné řízení ekosystémů s cílem 
posílit je jakožto přírodní propady a snížit 
jejich zranitelnost vůči změně klimatu.

Or. en

Pozměňovací návrh 532
Delara Burkhardt, Tiemo Wölken

Návrh nařízení
Článek 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 2b
Evropský panel pro změnu klimatu

1. Komise do 30. června 2021 zřídí 
Evropský panel pro změnu klimatu 
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(EPCC), nezávislý vědecký poradní panel 
pro změnu klimatu, složený z vědeckých 
pracovníků vybraných na základě 
kvalifikace v oblasti změny klimatu.
2. Komise zajistí, aby řídící struktura 
EPCC, jakož i orgány, instituce a jiné 
subjekty Unie a členských států, zaručily 
jeho plnou vědeckou nezávislost a 
autonomii.
3. EPCC monitoruje snižování emisí 
skleníkových plynů v Unii a členských 
státech při zohlednění uhlíkového 
rozpočtu Unie stanoveného v článku 3a, 
posuzuje soulad opatření a pokrok při 
dosahování klimatické neutrality 
nejpozději do roku 2050 a plnění závazků 
Unie podle Pařížské dohody, vydává 
doporučení pro úpravu politiky Unie a 
určí osvědčené i neosvědčené postupy s 
cílem zvýšit hospodářskou rovnost s 
opatřeními ke zmírnění změny klimatu a 
opatřeními na přizpůsobení se této změně, 
a navrhne odpovídající kritéria pro tento 
cíl, jako jsou dopady na příjmovou 
nerovnost, energetickou chudobu nebo 
nerovnost mezi ženami a muži, které by 
měl rovněž následně sledovat.
4. EPCC předloží každoročně Komisi, 
Evropskému parlamentu a Radě zprávu o 
svých zjištěních podle článku 3. EPCC 
zajistí, že bude uplatňovat plně 
transparentní postupy a že k jeho zprávám 
bude mít přístup veřejnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 533
Jytte Guteland

Návrh nařízení
Článek 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 2b
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Evropský panel pro změnu klimatu
1. Komise do 30. června 2021 zřídí 
Evropský panel pro změnu klimatu 
(EPCC), nezávislý vědecký poradní panel 
pro změnu klimatu, složený z vědeckých 
pracovníků vybraných na základě 
kvalifikace v oblasti změny klimatu.
2. Komise zajistí, aby řídící struktura 
EPCC, jakož i orgány, instituce a jiné 
subjekty Unie a členských států, zaručily 
jeho plnou vědeckou nezávislost a 
autonomii.
3. EPCC posoudí soulad opatření ke 
snížení emisí skleníkových plynů s 
uhlíkovým rozpočtem Unie uvedeným v 
článku 3a a pokrok při dosahování 
klimatické neutrality nejpozději do roku 
2050 a plnění závazků Unie podle 
Pařížské dohody. V případě potřeby 
poskytne EPCC Komisi doporučení.
4. EPCC předloží každoročně Komisi, 
Evropskému parlamentu a Radě zprávu o 
svých zjištěních podle článku 3. EPCC 
zajistí, že bude uplatňovat plně 
transparentní postupy a že k jeho zprávám 
bude mít přístup veřejnost. Komise zváží 
posouzení a veškerá doporučení v něm 
uvedená a nejpozději do tří měsíců po 
jejich obdržení vydá formální odpověď 
adresovanou EPCC. Tato odpověď se 
zpřístupní veřejnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 534
Mick Wallace, Clare Daly

Návrh nařízení
Článek 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 2b
Odvětvové plány
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1. Komise do 30. června 2021 zavede 
harmonizovaný formát a stanoví soubor 
kritérií, která budou základem 
odvětvových plánů k dosažení cílů 
dekarbonizace podle tohoto nařízení.
2. Členské státy připojí odvětvové plány ke 
svým vnitrostátním plánům v oblasti 
energetiky a klimatu, které budou rovněž 
předloženy Komisi nejpozději do 12 
měsíců poté, co Komise zveřejní 
harmonizovaný formát a kritéria 
stanovená v odstavci 1, a uvedou v nich, 
jakým způsobem a do jakého data může 
odvětví snížit své emise na nulu, a označí 
překážky a příležitosti v tomto odvětví.
3. Komise poskytne dotyčným odvětvím 
pokyny a koordinovanou podporu při 
vypracovávání jejich plánů. Plány zajistí, 
aby každé odvětví v každém členském státě 
bylo dekarbonizováno, jak vyžaduje 
Pařížská dohoda.

Or. en

Odůvodnění

Vnitrostátní plány v oblasti energetiky a klimatu již existují, měly by však obsahovat mnohem 
podrobnější odvětvové plány, o nichž rozhodly členské státy. Samotná odvětví nemohou 
předložit plány, neboť žádné odvětví není na úrovni EU ani na vnitrostátní úrovni zastoupeno 
v plném rozsahu. Je na členských státech, aby v rámci svých povinností stanovených v tomto 
nařízení vypracovaly plány a začlenily je do vnitrostátních plánů v oblasti energetiky a 
klimatu. Komise může vykonávat dohled, aby zajistila dekarbonizaci všech odvětví v každém 
členském státě, jak požaduje Pařížská dohoda.

Pozměňovací návrh 535
Anna Zalewska

Návrh nařízení
Čl. 3 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Trajektorie k dosažení klimatické 
neutrality

Cesty k dosažení klimatické neutrality

Or. en
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Pozměňovací návrh 536
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Návrh nařízení
Čl. 3 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3 Trajektorie k dosažení klimatické 
neutrality

3 Právní úprava v přenesené 
pravomoci

Or. en

Pozměňovací návrh 537
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Franc Bogovič, Pernille Weiss, Roberta Metsola, 
Jessica Polfjärd, Christian Doleschal, Peter Liese, Esther de Lange, Dolors Montserrat, 
Adam Jarubas

Návrh nařízení
Čl. 3 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3 Trajektorie k dosažení klimatické 
neutrality

3 Dosažení klimatické neutrality

Or. en

Pozměňovací návrh 538
Alexander Bernhuber, Norbert Lins

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komisi je v souladu s článkem 9 
svěřena pravomoc přijímat akty v 
přenesené pravomoci, aby doplnila toto 
nařízení stanovením trajektorie na úrovni 
Unie k dosažení cíle klimatické neutrality 
stanoveného v čl. 2 odst. 1 do roku 2050. 
Nejpozději do šesti měsíců po každém 

vypouští se
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globálním hodnocení uvedeném v 
článku 14 Pařížské dohody Komise 
trajektorii přezkoumá.

Or. en

Odůvodnění

Akty v přenesené pravomoci dostatečně neumožňují členským státům, aby spoluurčovaly vývoj 
právního rámce pro klima.

Pozměňovací návrh 539
Edina Tóth, András Gyürk

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komisi je v souladu s článkem 9 
svěřena pravomoc přijímat akty v 
přenesené pravomoci, aby doplnila toto 
nařízení stanovením trajektorie na úrovni 
Unie k dosažení cíle klimatické neutrality 
stanoveného v čl. 2 odst. 1 do roku 2050. 
Nejpozději do šesti měsíců po každém 
globálním hodnocení uvedeném v 
článku 14 Pařížské dohody Komise 
trajektorii přezkoumá.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 540
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komisi je v souladu s článkem 9 
svěřena pravomoc přijímat akty v 
přenesené pravomoci, aby doplnila toto 
nařízení stanovením trajektorie na úrovni 

1. Bez ohledu na oblast politiky je 
třeba chápat, že jakákoli nerelevantní 
žádost orgánu EU o převzetí pravomocí 
nad rámec pravomocí stanovených ve 
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Unie k dosažení cíle klimatické neutrality 
stanoveného v čl. 2 odst. 1 do roku 2050. 
Nejpozději do šesti měsíců po každém 
globálním hodnocení uvedeném v 
článku 14 Pařížské dohody Komise 
trajektorii přezkoumá.

Smlouvách musí být co nejdůrazněji 
zamítnuta. To konkrétně zahrnuje 
požadavek Komise, aby jí byla svěřena 
pravomoc ukládat prostřednictvím 
právních předpisů v přenesené pravomoci 
rozhodnutí zásadní povahy, vůči nimž by 
Parlament a Rada měly pouze právo na 
námitku se zpětnou platností. Taková 
žádost výkonného orgánu, který je z velké 
části složen z nevolených úředníků, a 
proto postrádá dostatečnou 
demokratickou legitimitu, je nepřijatelná 
bez ohledu na její předmět. Za rozhodnutí 
podstatné povahy, jako je stanovení 
možných cílů snížení emisí do roku 2030 
nebo později, nesou výlučnou odpovědnost 
členské státy EU, a tedy na úrovni EU 
Evropská rada.

Or. en

Pozměňovací návrh 541
Javi López, César Luena, Nicolás González Casares, Cristina Maestre Martín De 
Almagro

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komisi je v souladu s článkem 9 
svěřena pravomoc přijímat akty v 
přenesené pravomoci, aby doplnila toto 
nařízení stanovením trajektorie na úrovni 
Unie k dosažení cíle klimatické neutrality 
stanoveného v čl. 2 odst. 1 do roku 2050. 
Nejpozději do šesti měsíců po každém 
globálním hodnocení uvedeném v 
článku 14 Pařížské dohody Komise 
trajektorii přezkoumá.

1. Do 30. září 2025 Komise na 
základě kritérií stanovených v odstavci 3 
posoudí možnosti struktury a koncepce 
trajektorie na úrovni Unie pro dosažení cíle 
stanoveného v čl. 2 odst. 1, která bude 
vytvořena na základě pětiletých období, a 
předloží v tomto smyslu příslušný 
legislativní návrh. Jakmile bude 
trajektorie stanovena, Komise ji 
přezkoumá nejpozději do šesti měsíců po 
každém globálním hodnocení uvedeném v 
článku 14 Pařížské dohody. Pokud se 
Komise domnívá, že je to na základě 
výsledku přezkumu vhodné, předloží 
legislativní návrh na úpravu trajektorie.

Or. en
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Pozměňovací návrh 542
Nils Torvalds, Sophia in 't Veld, Ulrike Müller, Irena Joveva, Billy Kelleher, Karin 
Karlsbro

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komisi je v souladu s článkem 9 
svěřena pravomoc přijímat akty v 
přenesené pravomoci, aby doplnila toto 
nařízení stanovením trajektorie na úrovni 
Unie k dosažení cíle klimatické neutrality 
stanoveného v čl. 2 odst. 1 do roku 2050. 
Nejpozději do šesti měsíců po každém 
globálním hodnocení uvedeném v 
článku 14 Pařížské dohody Komise 
trajektorii přezkoumá.

1. Do 31. května 2023 Komise na 
základě uhlíkového rozpočtu a kritérií 
stanovených v odstavci 3 posoudí 
možnosti struktury a koncepce trajektorie 
na úrovni Unie k dosažení cíle klimatické 
neutrality stanoveného v čl. 2 odst. 1 a 
předloží v tomto smyslu příslušný 
legislativní návrh. Jakmile bude 
trajektorie stanovena, Komise ji 
přezkoumá nejpozději do šesti měsíců po 
každém globálním hodnocení uvedeném v 
článku 14 Pařížské dohody. Pokud se 
Komise domnívá, že je to na základě 
výsledku přezkumu vhodné, předloží 
legislativní návrh na úpravu trajektorie.

Or. en

Pozměňovací návrh 543
Fredrick Federley

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komisi je v souladu s článkem 9 
svěřena pravomoc přijímat akty v 
přenesené pravomoci, aby doplnila toto 
nařízení stanovením trajektorie na úrovni 
Unie k dosažení cíle klimatické neutrality 
stanoveného v čl. 2 odst. 1 do roku 2050. 
Nejpozději do šesti měsíců po každém 
globálním hodnocení uvedeném v 
článku 14 Pařížské dohody Komise 
trajektorii přezkoumá.

1. Do 31. května 2023 Komise na 
základě kritérií stanovených v odstavci 3 
posoudí možnosti struktury a koncepce 
trajektorie na úrovni Unie k dosažení cíle 
klimatické neutrality stanoveného v čl. 2 
odst. 1 a předloží v tomto smyslu příslušný 
legislativní návrh. Jakmile bude 
trajektorie stanovena, Komise ji 
přezkoumá nejpozději do šesti měsíců po 
každém globálním hodnocení uvedeném v 
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článku 14 Pařížské dohody. Pokud se 
Komise domnívá, že je to na základě 
výsledku přezkumu vhodné, předloží 
legislativní návrh na úpravu trajektorie.

Or. en

Pozměňovací návrh 544
Silvia Sardone, Marco Dreosto, Simona Baldassarre, Danilo Oscar Lancini, Annalisa 
Tardino

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komisi je v souladu s článkem 9 
svěřena pravomoc přijímat akty v 
přenesené pravomoci, aby doplnila toto 
nařízení stanovením trajektorie na úrovni 
Unie k dosažení cíle klimatické neutrality 
stanoveného v čl. 2 odst. 1 do roku 2050. 
Nejpozději do šesti měsíců po každém 
globálním hodnocení uvedeném v 
článku 14 Pařížské dohody Komise 
trajektorii přezkoumá.

1. Každý členský stát stanoví v rámci 
své dlouhodobé strategie uvedené v 
článku 15 nařízení (EU) 
2018/1999předběžnou trajektorii k 
dosažení cíle stanoveného v čl. 2 odst. 1.

Or. it

Pozměňovací návrh 545
Pascal Canfin, Catherine Chabaud, Véronique Trillet-Lenoir, Chrysoula 
Zacharopoulou

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komisi je v souladu s článkem 9 
svěřena pravomoc přijímat akty v 
přenesené pravomoci, aby doplnila toto 
nařízení stanovením trajektorie na úrovni 
Unie k dosažení cíle klimatické neutrality 
stanoveného v čl. 2 odst. 1 do roku 2050. 
Nejpozději do šesti měsíců po každém 

1. Do 30. září 2023 Komise na 
základě kritérií stanovených v odstavci 3 
posoudí možnosti struktury a koncepce 
trajektorie na úrovni Unie k dosažení cíle 
klimatické neutrality stanoveného v čl. 2 
odst. 1 do roku 2050 a předloží v tomto 
smyslu příslušný legislativní návrh. 
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globálním hodnocení uvedeném v 
článku 14 Pařížské dohody Komise 
trajektorii přezkoumá.

Nejpozději do šesti měsíců po každém 
globálním hodnocení uvedeném v 
článku 14 Pařížské dohody Komise 
trajektorii přezkoumá. Komise případně 
předloží legislativní návrh na úpravu 
trajektorie.

Or. en

Pozměňovací návrh 546
Anna Zalewska

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komisi je v souladu s článkem 9 
svěřena pravomoc přijímat akty v 
přenesené pravomoci, aby doplnila toto 
nařízení stanovením trajektorie na úrovni 
Unie k dosažení cíle klimatické neutrality 
stanoveného v čl. 2 odst. 1 do roku 2050. 
Nejpozději do šesti měsíců po každém 
globálním hodnocení uvedeném v 
článku 14 Pařížské dohody Komise 
trajektorii přezkoumá.

1. Komise v úzké spolupráci s 
členskými státy pravidelně posuzuje 
pokrok, jehož členské státy společně 
dosáhly při plnění cíle klimatické 
neutrality stanoveného v čl. 2 odst. 1 do 
roku 2050.

Or. en

Pozměňovací návrh 547
Andrey Novakov, Andrey Slabakov

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komisi je v souladu s článkem 9 
svěřena pravomoc přijímat akty v 
přenesené pravomoci, aby doplnila toto 
nařízení stanovením trajektorie na úrovni 
Unie k dosažení cíle klimatické neutrality 
stanoveného v čl. 2 odst. 1 do roku 2050. 
Nejpozději do šesti měsíců po každém 

1. Komisi je v souladu s článkem 9 
svěřena pravomoc přijímat prováděcí akty. 
Nejpozději do šesti měsíců po každém 
globálním hodnocení uvedeném v 
článku 14 Pařížské dohody Komise 
navrhne přezkum trajektorie.
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globálním hodnocení uvedeném v 
článku 14 Pařížské dohody Komise 
trajektorii přezkoumá.

Or. en

Pozměňovací návrh 548
Peter Liese

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komisi je v souladu s článkem 9 
svěřena pravomoc přijímat akty v 
přenesené pravomoci, aby doplnila toto 
nařízení stanovením trajektorie na úrovni 
Unie k dosažení cíle klimatické neutrality 
stanoveného v čl. 2 odst. 1 do roku 2050. 
Nejpozději do šesti měsíců po každém 
globálním hodnocení uvedeném v 
článku 14 Pařížské dohody Komise 
trajektorii přezkoumá.

1. Do 30. září 2025 Komise na 
základě kritérií stanovených v odstavci 3 
posoudí možnosti struktury a koncepce 
trajektorie na úrovni Unie k dosažení cíle 
klimatické neutrality stanoveného v čl. 2 
odst. 1 a předloží v tomto smyslu příslušný 
legislativní návrh. Jakmile bude 
trajektorie stanovena, Komise ji nejpozději 
do šesti měsíců po každém globálním 
hodnocení uvedeném v článku 14 Pařížské 
dohody přezkoumá.

Or. en

Pozměňovací návrh 549
Laura Huhtasaari, Teuvo Hakkarainen

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komisi je v souladu s článkem 9 
svěřena pravomoc přijímat akty v 
přenesené pravomoci, aby doplnila toto 
nařízení stanovením trajektorie na úrovni 
Unie k dosažení cíle klimatické neutrality 
stanoveného v čl. 2 odst. 1 do roku 2050. 
Nejpozději do šesti měsíců po každém 
globálním hodnocení uvedeném v 
článku 14 Pařížské dohody Komise 

1. Za účelem doplnění tohoto 
nařízení mohou členské státy a Evropský 
parlament stanovit řádným legislativním 
postupem trajektorii na úrovni Unie k 
dosažení cíle klimatické neutrality 
stanoveného v čl. 2 odst. 1 do roku 2050. 
Nejpozději do šesti měsíců po každém 
globálním hodnocení uvedeném v 
článku 14 Pařížské dohody Komise 
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trajektorii přezkoumá. trajektorii přezkoumá a může předložit 
legislativní návrh na změnu tohoto 
nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 550
Agnès Evren

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komisi je v souladu s článkem 9 
svěřena pravomoc přijímat akty v 
přenesené pravomoci, aby doplnila toto 
nařízení stanovením trajektorie na úrovni 
Unie k dosažení cíle klimatické neutrality 
stanoveného v čl. 2 odst. 1 do roku 2050. 
Nejpozději do šesti měsíců po každém 
globálním hodnocení uvedeném v 
článku 14 Pařížské dohody Komise 
trajektorii přezkoumá.

1. Komise stanoví trajektorii na 
úrovni Unie k dosažení cíle klimatické 
neutrality stanoveného v čl. 2 odst. 1 do 
roku 2050 a předloží v tomto smyslu 
Evropskému parlamentu a Radě příslušný 
legislativní návrh. Nejpozději do šesti 
měsíců po každém globálním hodnocení 
uvedeném v článku 14 Pařížské dohody 
Komise trajektorii přezkoumá a v případě 
potřeby předloží legislativní návrh na 
úpravy trajektorie.

Or. fr

Pozměňovací návrh 551
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komisi je v souladu s článkem 9 
svěřena pravomoc přijímat akty v 
přenesené pravomoci, aby doplnila toto 
nařízení stanovením trajektorie na úrovni 
Unie k dosažení cíle klimatické neutrality 
stanoveného v čl. 2 odst. 1 do roku 2050. 
Nejpozději do šesti měsíců po každém 
globálním hodnocení uvedeném v 
článku 14 Pařížské dohody Komise 

1. Do 30. června 2021 a poté každých 
pět let vypracuje Komise řádným 
legislativním postupem a Evropskému 
parlamentu a Radě předloží trajektorii na 
úrovni Unie k dosažení cíle nulových 
čistých emisí skleníkových plynů 
stanoveného v čl. 2 odst. 1 a cíle Unie v 
oblasti klimatu stanoveného v čl. 2 odst. 3.
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trajektorii přezkoumá.

Or. en

Pozměňovací návrh 552
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Franc Bogovič, Pernille Weiss, Roberta Metsola, 
Hildegard Bentele, Cindy Franssen, Jessica Polfjärd, Alexander Bernhuber, Christian 
Doleschal, Peter Liese, Esther de Lange, Dolors Montserrat

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komisi je v souladu s článkem 9 
svěřena pravomoc přijímat akty v 
přenesené pravomoci, aby doplnila toto 
nařízení stanovením trajektorie na úrovni 
Unie k dosažení cíle klimatické neutrality 
stanoveného v čl. 2 odst. 1 do roku 2050. 
Nejpozději do šesti měsíců po každém 
globálním hodnocení uvedeném v 
článku 14 Pařížské dohody Komise 
trajektorii přezkoumá.

1. Komise posoudí účinnost nařízení 
pro dosažení cíle klimatické neutrality 
stanoveného v čl. 2 odst. 1 do roku 2050. 
Nejpozději do šesti měsíců po každém 
globálním hodnocení uvedeném v 
článku 14 Pařížské dohody Komise 
posoudí pokrok ohledně dosažení cíle 
klimatické neutrality.

Or. en

Pozměňovací návrh 553
Mick Wallace, Clare Daly

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komisi je v souladu s článkem 9 
svěřena pravomoc přijímat akty v 
přenesené pravomoci, aby doplnila toto 
nařízení stanovením trajektorie na úrovni 
Unie k dosažení cíle klimatické neutrality 
stanoveného v čl. 2 odst. 1 do roku 2050. 
Nejpozději do šesti měsíců po každém 
globálním hodnocení uvedeném v 
článku 14 Pařížské dohody Komise 
trajektorii přezkoumá.

1. Do 30. září 2021 přijme Komise v 
souladu s článkem 9 akty v přenesené 
pravomoci, aby doplnila toto nařízení 
stanovením trajektorie na úrovni Unie k 
dosažení cílů skutečných nulových emisí 
stanovených v článku 2 do roku 2040. 
Nejpozději do šesti měsíců po každém 
globálním hodnocení uvedeném v 
článku 14 Pařížské dohody Komise 
trajektorii přezkoumá.
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Or. en

Pozměňovací návrh 554
Dan-Ștefan Motreanu, Cristian-Silviu Buşoi, Traian Băsescu

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komisi je v souladu s článkem 9 
svěřena pravomoc přijímat akty v 
přenesené pravomoci, aby doplnila toto 
nařízení stanovením trajektorie na úrovni 
Unie k dosažení cíle klimatické neutrality 
stanoveného v čl. 2 odst. 1 do roku 2050. 
Nejpozději do šesti měsíců po každém 
globálním hodnocení uvedeném v 
článku 14 Pařížské dohody Komise 
trajektorii přezkoumá.

1. Do 30. září 2025 Komise na 
základě kritérií stanovených v odstavci 3 
stanoví trajektorii na úrovni Unie k 
dosažení cíle stanoveného v čl. 2 odst. 1 a 
předloží v tomto smyslu příslušný 
legislativní návrh. Nejpozději do šesti 
měsíců po každém globálním hodnocení 
uvedeném v článku 14 Pařížské dohody 
Komise trajektorii přezkoumá.

Or. en

Pozměňovací návrh 555
Rovana Plumb, Tudor Ciuhodaru

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komisi je v souladu s článkem 9 
svěřena pravomoc přijímat akty v 
přenesené pravomoci, aby doplnila toto 
nařízení stanovením trajektorie na úrovni 
Unie k dosažení cíle klimatické neutrality 
stanoveného v čl. 2 odst. 1 do roku 2050. 
Nejpozději do šesti měsíců po každém 
globálním hodnocení uvedeném v 
článku 14 Pařížské dohody Komise 
trajektorii přezkoumá.

1. Do 30. září 2025 Komise na 
základě kritérií stanovených v odstavci 3 
stanoví trajektorii na úrovni Unie k 
dosažení cíle stanoveného v čl. 2 odst. 1 a 
předloží v tomto smyslu příslušný 
legislativní návrh. Nejpozději do šesti 
měsíců po každém globálním hodnocení 
uvedeném v článku 14 Pařížské dohody 
Komise trajektorii přezkoumá.

Or. en
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Pozměňovací návrh 556
Michael Bloss

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komisi je v souladu s článkem 9 
svěřena pravomoc přijímat akty v 
přenesené pravomoci, aby doplnila toto 
nařízení stanovením trajektorie na úrovni 
Unie k dosažení cíle klimatické neutrality 
stanoveného v čl. 2 odst. 1 do roku 2050. 
Nejpozději do šesti měsíců po každém 
globálním hodnocení uvedeném v 
článku 14 Pařížské dohody Komise 
trajektorii přezkoumá.

1. Do 31. prosince 2020 vypracuje 
Komise řádným legislativním postupem a 
předloží Evropskému parlamentu a Radě 
trajektorii na úrovni Unie s cílem zajistit, 
aby emise Unie zůstaly v rámci rozpočtu 
na emise skleníkových plynů stanoveného 
v čl. 2 odst. -1, při současném dosažení 
cíle Unie v oblasti klimatu pro rok 2030 
stanoveného v čl. 2 odst. 3 a cíle nulových 
emisí skleníkových plynů stanoveného v 
čl. 2 odst. 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 557
Hermann Tertsch

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komisi je v souladu s článkem 9 
svěřena pravomoc přijímat akty v 
přenesené pravomoci, aby doplnila toto 
nařízení stanovením trajektorie na úrovni 
Unie k dosažení cíle klimatické neutrality 
stanoveného v čl. 2 odst. 1 do roku 2050. 
Nejpozději do šesti měsíců po každém 
globálním hodnocení uvedeném v 
článku 14 Pařížské dohody Komise 
trajektorii přezkoumá.

1. Komisi je svěřena pravomoc 
přijímat legislativní návrhy, aby doplnila 
toto nařízení stanovením trajektorie na 
úrovni Unie k dosažení cíle klimatické 
neutrality stanoveného v čl. 2 odst. 1 do 
roku 2050. Nejpozději do šesti měsíců po 
každém globálním hodnocení uvedeném v 
článku 14 Pařížské dohody Komise 
trajektorii přezkoumá.

Or. es

Pozměňovací návrh 558
Silvia Modig, Malin Björk, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Nikolaj Villumsen



AM\1206394CS.docx 333/585 PE652.555v01-00

CS

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komisi je v souladu s článkem 9 
svěřena pravomoc přijímat akty v 
přenesené pravomoci, aby doplnila toto 
nařízení stanovením trajektorie na úrovni 
Unie k dosažení cíle klimatické neutrality 
stanoveného v čl. 2 odst. 1 do roku 2050. 
Nejpozději do šesti měsíců po každém 
globálním hodnocení uvedeném v 
článku 14 Pařížské dohody Komise 
trajektorii přezkoumá.

1. Komisi je v souladu s článkem 9 
svěřena pravomoc přijímat akty v 
přenesené pravomoci, aby doplnila toto 
nařízení stanovením trajektorie na úrovni 
Unie k dosažení cíle klimatické neutrality 
stanoveného v čl. 2 odst. 1 do roku 2040. 
Nejpozději do šesti měsíců po každém 
globálním hodnocení uvedeném v 
článku 14 Pařížské dohody Komise 
trajektorii přezkoumá.

Or. en

Pozměňovací návrh 559
Pernille Weiss

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Komise zvolí ve svých budoucích 
legislativních návrzích silný a nákladově 
efektivní přístup založený na důkazech, 
který přispívá k plnění právních závazků v 
rámci právního rámce pro klima. Komise 
zejména zohlední posílení 
konkurenceschopnosti EU a zohlední 
také, jak mohou malé a střední podniky 
využít ekologickou transformaci jakožto 
nepředvídatelnou obchodní příležitost při 
dosahování ambicí Unie v oblasti 
snižování emisí uhlíku do roku 2050.

Or. en

Pozměňovací návrh 560
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Franc Bogovič, Pernille Weiss, Jessica Polfjärd, 
Christian Doleschal, Peter Liese, Esther de Lange, Dolors Montserrat, Adam Jarubas
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Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Výchozím bodem trajektorie bude 
cíl Unie v oblasti klimatu pro rok 2030 
uvedený v čl. 2 odst. 3.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 561
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Výchozím bodem trajektorie bude 
cíl Unie v oblasti klimatu pro rok 2030 
uvedený v čl. 2 odst. 3.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 562
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Výchozím bodem trajektorie bude 
cíl Unie v oblasti klimatu pro rok 2030 
uvedený v čl. 2 odst. 3.

2. Výchozím bodem trajektorie bude 
cíl Unie v oblasti klimatu pro rok 2020 , 
stanoví pětileté prozatímní cíle a dosáhne 
cíle nulových čistých emisí skleníkových 
plynů stanoveného v čl. 2 odst. 1 a cíle 
Unie v oblasti klimatu uvedeného v čl. 2 
odst. 3. Plán bude přezkoumán po každém 
globálním přezkumu vyplývajícím z 
Pařížské dohody.
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Or. en

Pozměňovací návrh 563
Michael Bloss

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Výchozím bodem trajektorie bude 
cíl Unie v oblasti klimatu pro rok 2030 
uvedený v čl. 2 odst. 3.

2. Trajektorie uvedená v odstavci 1 
začíná od 1. ledna 2021, zahrnuje 
prozatímní cíle pro roky 2025 a 2035 a 
usiluje o dosažení rozpočtu Unie na emise 
skleníkových plynů stanoveného v čl. 2 
odst. -1 a zároveň o dosažení cíle Unie v 
oblasti klimatu pro rok 2030 stanoveného 
v čl. 2 odst. 3 a cíle nulových emisí 
skleníkových plynů stanoveného v čl. 2 
odst. 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 564
Anna Zalewska

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Výchozím bodem trajektorie bude 
cíl Unie v oblasti klimatu pro rok 2030 
uvedený v čl. 2 odst. 3.

2. Pokud jde o posouzení uvedené v 
odstavci 1, Komise do 30. září 2025 
přezkoumá možnosti pro co nejrychlejší 
realisticky proveditelné datum, kdy může 
každý členský stát potenciálně dosáhnout 
klimatické neutrality, s cílem dosáhnout 
do roku 2050 klimatické neutrality EU 
jako celku.

Or. en

Pozměňovací návrh 565
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Silvia Sardone, Marco Dreosto, Simona Baldassarre, Danilo Oscar Lancini, Annalisa 
Tardino

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Výchozím bodem trajektorie bude 
cíl Unie v oblasti klimatu pro rok 2030 
uvedený v čl. 2 odst. 3.

2. Výchozím bodem trajektorie bude 
cíl Unie v oblasti klimatu pro rok 2030 
uvedený v čl. 2 odst. 11 nařízení (EU) 
2018/1999, ve znění pozdějších předpisů 
podle čl. 2 odst. 3 tohoto nařízení.

Or. it

Pozměňovací návrh 566
Mick Wallace, Clare Daly

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Výchozím bodem trajektorie bude 
cíl Unie v oblasti klimatu pro rok 2030 
uvedený v čl. 2 odst. 3.

2. Výchozím bodem trajektorie bude 
1. leden 2022.

Or. en

Pozměňovací návrh 567
Anna Zalewska

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. V zájmu podpory cíle uvedeného v 
odstavci 2 Komise přezkoumá možnosti 
negativních emisí v členských státech s 
vyššími ambicemi a jejich potenciál, 
pokud jde o umožnění společného 
dosažení cíle pro celou Unii do roku 2050. 
Komise konzultuje členské státy s cílem 



AM\1206394CS.docx 337/585 PE652.555v01-00

CS

posoudit v tomto ohledu jejich různé 
výchozí body.

Or. en

Pozměňovací návrh 568
Günther Sidl

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. V žádném roce od roku 2031 do 
roku 2049 nepřekročí celkové emise Unie 
mezní hodnotu stanovenou lineární 
trajektorií mezi cílem Unie pro rok 2030 a 
cílem klimatické neutrality do roku 2050.

Or. en

Pozměňovací návrh 569
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Při stanovování trajektorie v 
souladu s odstavcem 1 Komise zohlední:

vypouští se

a) nákladovou a hospodářskou 
efektivnost;
b) konkurenceschopnost hospodářství 
Unie;
c) nejlepší dostupné technologie;
d) energetickou účinnost, dostupnost 
energie a bezpečnost dodávek energie;
e) spravedlnost a solidaritu v rámci 
členských států a mezi nimi;
f) nutnost zajistit environmentální 
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účinnost a pokrok v průběhu času;
g) investiční potřeby a příležitosti;
h) nutnost zajistit spravedlivou a sociálně 
vyváženou transformaci;
i) mezinárodní vývoj a úsilí vyvíjené za 
účelem dosažení dlouhodobých cílů 
Pařížské dohody a konečného cíle 
Rámcové úmluvy Organizace spojených 
národů o změně klimatu;
j) nejlepší dostupné a nejnovější vědecké 
důkazy, včetně nejnovějších zpráv 
Mezivládního panelu pro změnu klimatu 
(IPCC).

Or. en

Pozměňovací návrh 570
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Franc Bogovič, Pernille Weiss, Roberta Metsola, 
Jessica Polfjärd, Hildegard Bentele, Alexander Bernhuber, Christophe Hansen, 
Christian Doleschal, Esther de Lange, Dolors Montserrat

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Při stanovování trajektorie v 
souladu s odstavcem 1 Komise zohlední:

3. Při posuzování pokroku při 
dosahování cíle uhlíkové neutrality s 
ohledem na cíl snížení emisí z roku 2040 a 
s ohledem na vývoj rámce pro certifikaci 
pohlcování skleníkových plynů Komise 
zohlední:

Or. en

Pozměňovací návrh 571
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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3. Při stanovování trajektorie v 
souladu s odstavcem 1 Komise zohlední:

3. Při stanovování a přezkumu 
trajektorie v souladu s odstavcem 1 
Komise zohlední:

Or. en

Pozměňovací návrh 572
Nils Torvalds, Martin Hojsík, Linea Søgaard-Lidell, Asger Christensen, Sophia in 't 
Veld, Catherine Chabaud, Irena Joveva, Fredrick Federley, Billy Kelleher, Karin 
Karlsbro, Pascal Canfin

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Při stanovování trajektorie v 
souladu s odstavcem 1 Komise zohlední:

3. Při stanovování trajektorie v 
souladu s odstavcem 1 Komise zohlední 
následující kritéria:

Or. en

Pozměňovací návrh 573
Peter Liese

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Při stanovování trajektorie v 
souladu s odstavcem 1 Komise zohlední:

3. Při posuzování možností trajektorie 
v souladu s odstavcem 1 Komise zohlední:

Or. en

Pozměňovací návrh 574
Edina Tóth, András Gyürk

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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3. Při stanovování trajektorie v 
souladu s odstavcem 1 Komise zohlední:

3. Při stanovování trajektorie se 
zohlední:

Or. en

Pozměňovací návrh 575
Silvia Modig, Malin Björk, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Nikolaj Villumsen, 
Manuel Bompard

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Při stanovování trajektorie v 
souladu s odstavcem 1 Komise zohlední:

3. Při stanovování trajektorie v 
souladu s odstavcem 1 Komise vychází z:

Or. en

Pozměňovací návrh 576
Laura Huhtasaari, Teuvo Hakkarainen

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Při stanovování trajektorie v 
souladu s odstavcem 1 Komise zohlední:

3. Při navrhování trajektorie v 
souladu s odstavcem 1 Komise zohlední:

Or. en

Pozměňovací návrh 577
Andrey Slabakov, Andrey Novakov

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Při stanovování trajektorie v 
souladu s odstavcem 1 Komise zohlední:

3. Při navrhování trajektorie v 
souladu s odstavcem 1 Komise zohlední:
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Or. en

Pozměňovací návrh 578
Anna Zalewska

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Při stanovování trajektorie v 
souladu s odstavcem 1 Komise zohlední:

3. Při posuzování možností v souladu 
s odstavcem 2 Komise zohlední:

Or. en

Pozměňovací návrh 579
Michael Bloss

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – písm. -a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-a) nejlepší dostupné a nejnovější 
vědecké důkazy, včetně informací 
poskytnutých ze strany IPCC, zejména o 
zbývajícím rozpočtu na emise 
skleníkových plynů pro omezení nárůstu 
teploty na 1,5 °C oproti hodnotám před 
průmyslovou revolucí, aby nedošlo k jeho 
překročení, každoroční zprávy UNEP o 
emisích a rozdílech v produkci a další 
relevantní zprávy IPBES;

Or. en

Pozměňovací návrh 580
Nils Torvalds, Martin Hojsík, Catherine Chabaud, Sophia in 't Veld, Ulrike Müller, 
Irena Joveva, Karin Karlsbro, Billy Kelleher

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – písm. -a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-a) uhlíkový rozpočet Unie stanovený 
v článku 3a;

Or. en

Pozměňovací návrh 581
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) nákladovou a hospodářskou 
efektivnost;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 582
Michal Wiezik

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) nákladovou a hospodářskou 
efektivnost;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 583
Silvia Modig, Malin Björk, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Nikolaj Villumsen, 
Mick Wallace, Manuel Bompard

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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a) nákladovou a hospodářskou 
efektivnost;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 584
Michael Bloss

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) nákladovou a hospodářskou 
efektivnost;

a) nákladovou a hospodářskou 
efektivnost, při zohlednění 
hospodářských, sociálních a 
environmentálních nákladů nečinnosti 
nebo opožděné činnosti, pokud jde 
opatření v oblasti klimatu;

Or. en

Pozměňovací návrh 585
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) nákladovou a hospodářskou 
efektivnost;

a) nákladovou a hospodářskou 
efektivnost, při zohlednění 
hospodářských, sociálních a 
environmentálních nákladů nečinnosti 
nebo nedostatečné činnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 586
Tiemo Wölken, Delara Burkhardt

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) nákladovou a hospodářskou 
efektivnost;

a) nákladovou a hospodářskou 
efektivnost, včetně hospodářských, 
sociálních a environmentálních nákladů 
nečinnosti nebo nedostatečné činnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 587
Christophe Hansen

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) nákladovou a hospodářskou 
efektivnost;

a) nákladovou a hospodářskou 
efektivnost, s přihlédnutím k nákladům na 
přizpůsobení a možným nákladům na 
energii pro spotřebitele;

Or. en

Pozměňovací návrh 588
Pascal Canfin, Véronique Trillet-Lenoir, Chrysoula Zacharopoulou

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) nákladovou a hospodářskou 
efektivnost;

a) nejlepší dostupné a nejnovější 
vědecké důkazy, včetně nejnovějších zpráv 
Mezivládního panelu pro změnu klimatu 
(IPCC);

Or. en

Pozměňovací návrh 589
Alexander Bernhuber, Norbert Lins
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Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) nákladovou a hospodářskou 
efektivnost;

a) nákladovou a hospodářskou 
efektivnost a náklady na přizpůsobení;

Or. en

Odůvodnění

Cíle EU v oblasti snížení emisí povedou k vyšším nákladům pro evropské hospodářství. 
Zejména je třeba zvážit náklady související s mezinárodní hospodářskou soutěží, ale také 
negativní dopady pandemie COVID-19 na celé evropské hospodářství.

Pozměňovací návrh 590
Mairead McGuinness, Pernille Weiss, Franc Bogovič, Norbert Lins, Roberta Metsola, 
Hildegard Bentele, Inese Vaidere, Edina Tóth, Cindy Franssen, Christian Doleschal, 
Esther de Lange, Dolors Montserrat, Adam Jarubas

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) nákladovou a hospodářskou 
efektivnost;

a) nákladovou a hospodářskou 
efektivnost a zaměstnanost;

Or. en

Pozměňovací návrh 591
Silvia Modig, Malin Björk, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Nikolaj Villumsen

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) nejlepší dostupné a nejnovější 
vědecké důkazy, včetně nejnovějších zpráv 
Mezivládního panelu pro změnu klimatu 
(IPCC), EPCC a IPBES.

Or. en
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Pozměňovací návrh 592
Hermann Tertsch

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) potřeby evropské ekonomiky k 
překonání účinků pandemie COVID-19;

Or. es

Pozměňovací návrh 593
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) nejlepší dostupné a nejnovější 
vědecké důkazy, včetně nejnovějších zpráv 
Mezivládního panelu pro změnu klimatu 
(IPCC);

Or. en

Pozměňovací návrh 594
Michal Wiezik

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) náklady na nevratnou změnu 
klimatického systému a ekosystémů

Or. en
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Pozměňovací návrh 595
Pascal Canfin, Véronique Trillet-Lenoir, Chrysoula Zacharopoulou

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) nutnost zajistit spravedlivou a 
sociálně vyváženou transformaci;

Or. en

Pozměňovací návrh 596
Tiemo Wölken, Delara Burkhardt

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) uhlíkový rozpočet Unie stanovený 
v článku 3a;

Or. en

Pozměňovací návrh 597
Nicolás González Casares, César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Javi 
López

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) plnění cílů OSN v oblasti 
udržitelného rozvoje;

Or. en

Pozměňovací návrh 598
Pascal Canfin, Catherine Chabaud, Nils Torvalds, Chrysoula Zacharopoulou
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Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – písm. a b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ab) sociální, hospodářské a 
environmentální náklady nečinnosti nebo 
nedostatečné činnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 599
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ab) uhlíkový rozpočet Unie stanovený 
v článku 3a;

Or. en

Pozměňovací návrh 600
Tiemo Wölken, Delara Burkhardt

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ab) plnění cílů OSN v oblasti 
udržitelného rozvoje;

Or. en

Pozměňovací návrh 601
Silvia Modig, Malin Björk, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Nikolaj Villumsen, 
Mick Wallace, Manuel Bompard

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) konkurenceschopnost hospodářství 
Unie;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 602
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) konkurenceschopnost hospodářství 
Unie;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 603
Esther de Lange

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) konkurenceschopnost hospodářství 
Unie;

b) konkurenceschopnost hospodářství 
Unie, zejména malých a středních 
podniků a odvětví nejvíce ohrožených 
únikem uhlíku a investic, jakož i 
spravedlivou hospodářskou soutěž a rovné 
podmínky na celosvětové úrovni;

Or. en

Pozměňovací návrh 604
Alexander Bernhuber, Norbert Lins

Návrh nařízení
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Čl. 3 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) konkurenceschopnost hospodářství 
Unie;

b) konkurenceschopnost hospodářství 
Unie, a zejména energeticky náročných 
průmyslových odvětví vystavených 
celosvětové konkurenci;

Or. en

Odůvodnění

Cíle EU v oblasti snížení emisí povedou k vyšším nákladům pro evropské hospodářství. 
Zejména je třeba zvážit náklady související s mezinárodní hospodářskou soutěží, ale také 
negativní dopady pandemie Covid-19 na celé evropské hospodářství.

Pozměňovací návrh 605
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Roberta Metsola, Pernille Weiss, Franc Bogovič, 
Hildegard Bentele, Edina Tóth, Jessica Polfjärd, Christophe Hansen, Agnès Evren, 
Inese Vaidere, Christian Doleschal, Stanislav Polčák, Adam Jarubas

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) konkurenceschopnost hospodářství 
Unie;

b) konkurenceschopnost hospodářství 
Unie, zejména malých a středních 
podniků a odvětví, která jsou nejvíce 
vystavena úniku uhlíku;

Or. en

Pozměňovací návrh 606
Pietro Fiocchi

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) konkurenceschopnost hospodářství 
Unie;

b) konkurenceschopnost hospodářství 
Unie, se zvláštním důrazem na 
mikropodniky, malé a střední podniky;
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Or. it

Pozměňovací návrh 607
Silvia Sardone, Marco Dreosto, Simona Baldassarre, Danilo Oscar Lancini, Annalisa 
Tardino

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) konkurenceschopnost hospodářství 
Unie;

b) konkurenceschopnost hospodářství 
Unie, se zvláštním důrazem na 
mikropodniky, malé a střední podniky;

Or. it

Pozměňovací návrh 608
Anna Zalewska

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) konkurenceschopnost hospodářství 
Unie;

b) konkurenceschopnost hospodářství 
Unie a rizika úniku uhlíku;

Or. en

Pozměňovací návrh 609
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) konkurenceschopnost hospodářství 
Unie;

b) konkurenceschopnost a prosperitu 
hospodářství Unie;

Or. en
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Pozměňovací návrh 610
Andrey Novakov, Andrey Slabakov

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) probíhající a předpokládané 
hospodářské poklesy způsobené 
symetrickými nebo asymetrickými šoky, 
které vedou ke ztrátě pracovních míst a 
odvětvovému poklesu;

Or. en

Pozměňovací návrh 611
Edina Tóth, András Gyürk

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) podporu průmyslových odvětví při 
výrobě čistých a konkurenceschopných 
výrobků při současném zamezení úniku 
uhlíku;

Or. en

Pozměňovací návrh 612
Jessica Polfjärd, Alexander Bernhuber

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) přínosy udržitelného 
obhospodařování lesů a zalesňování;

Or. en
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Pozměňovací návrh 613
Nicolás González Casares, César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Javi 
López

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) uhlíkovou stopu konečných 
produktů a spotřebu v Unii;

Or. en

Pozměňovací návrh 614
Tiemo Wölken, Delara Burkhardt

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) uhlíkovou stopu konečných 
produktů a spotřebu v EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 615
Pascal Canfin, Véronique Trillet-Lenoir, Chrysoula Zacharopoulou

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) nákladovou a hospodářskou 
efektivnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 616
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Tiemo Wölken, Delara Burkhardt

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – písm. b b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

bb) interakci s jinými právními 
předpisy Unie, jako je právo v oblasti 
životního prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 617
Tiemo Wölken, Delara Burkhardt

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

bc) spravedlivé rozdělení zátěže a 
potenciál poklesu ve všech hospodářských 
odvětvích a částech společnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 618
Tiemo Wölken, Delara Burkhardt

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – písm. b d (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

bd) účinnou ochranu zachycování 
uhlíku pro evropské hospodářství;

Or. en

Pozměňovací návrh 619
Tiemo Wölken, Delara Burkhardt
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Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – písm. b e (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

be) předvídatelnost pro evropská 
hospodářská odvětví;

Or. en

Pozměňovací návrh 620
Mick Wallace, Clare Daly

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) nejlepší dostupné technologie; vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 621
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) nejlepší dostupné technologie; vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 622
Alexander Bernhuber, Norbert Lins

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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c) nejlepší dostupné technologie; c) dostupné průlomové technologie a 
celkové investiční náklady; dostupnost a 
náklady na klimaticky neutrální vstupní 
suroviny a energii; zavádění 
infrastruktury na podporu cíle klimatické 
neutrality;

Or. en

Odůvodnění

Při podpoře evropského cíle v oblasti klimatu, kterým je dosažení neutrality skleníkových 
plynů do roku 2050, povedou přísnější cíle EU v oblasti snižování emisí v každém případě k 
vyšším investičním nákladům pro evropské hospodářství, které je třeba zohlednit.

Pozměňovací návrh 623
Nils Torvalds, Linea Søgaard-Lidell, Catherine Chabaud, Sophia in 't Veld, Ondřej 
Knotek, Ulrike Müller, Irena Joveva, Billy Kelleher, Karin Karlsbro, Susana Solís 
Pérez, Fredrick Federley, Pascal Canfin

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) nejlepší dostupné technologie; c) nejlepší dostupné technologie při 
respektování koncepce technologické 
neutrality a potřeby výzkumu nebo 
investic do nových slibných technologií ve 
všech odvětvích;

Or. en

Pozměňovací návrh 624
Pietro Fiocchi

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) nejlepší dostupné technologie; c) nejlepší dostupné technologie, 
jejich současný průnik na trh a nezbytné 
podmínky pro jejich další uvádění na trh;
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Or. en

Pozměňovací návrh 625
Silvia Sardone, Marco Dreosto, Simona Baldassarre, Danilo Oscar Lancini, Annalisa 
Tardino

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) nejlepší dostupné technologie; c) nejlepší dostupné technologie a 
jejich dostupnost na trhu s cílem posílit 
jejich uvádění na trh;

Or. it

Pozměňovací návrh 626
Edina Tóth, András Gyürk

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) nejlepší dostupné technologie; c) nejlepší dostupné technologie při 
respektování technologické neutrality a 
svrchovanosti, pokud jde o vnitrostátní 
skladbu zdrojů energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 627
Mairead McGuinness, Franc Bogovič, Norbert Lins, Roberta Metsola, Pernille Weiss, 
Christophe Hansen, Edina Tóth, Christian Doleschal, Stanislav Polčák, Peter Liese, 
Esther de Lange, Dolors Montserrat, Adam Jarubas

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) nejlepší dostupné technologie; c) nejlepší dostupné, nákladově 
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účinné a rozšiřitelné technologie;

Or. en

Pozměňovací návrh 628
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) potřebu postupně ukončit 
používání všech fosilních paliv, a to 
rychlostí, která je v souladu s 
dlouhodobými teplotními cíli stanovenými 
v článku 2 Pařížské dohody;

Or. en

Pozměňovací návrh 629
Jessica Polfjärd, Alexander Bernhuber, Norbert Lins

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) potřebu nahradit produkty z 
fosilních paliv obnovitelnými produkty a 
materiály;

Or. en

Pozměňovací návrh 630
Michael Bloss

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) dopad opatření na odstranění 
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uhlíku na biologickou rozmanitost, zdravé 
ekosystémy a potravinové zabezpečení;

Or. en

Pozměňovací návrh 631
Christophe Hansen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) zavedení infrastruktury na 
podporu cílů v oblasti klimatické 
neutrality;

Or. en

Pozměňovací návrh 632
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) energetickou účinnost, dostupnost 
energie a bezpečnost dodávek energie;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 633
Mick Wallace, Clare Daly

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) energetickou účinnost, dostupnost 
energie a bezpečnost dodávek energie;

vypouští se
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Or. en

Pozměňovací návrh 634
Delara Burkhardt, Tiemo Wölken

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) energetickou účinnost, dostupnost 
energie a bezpečnost dodávek energie;

d) energetickou účinnost a zásadu 
energetické účinnosti v první řadě, 
dostupnost energie, snižování energetické 
chudoby a bezpečnost dodávek energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 635
Alexander Bernhuber, Norbert Lins

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) energetickou účinnost, dostupnost 
energie a bezpečnost dodávek energie;

d) energetickou účinnost, dostupnost 
energie a bezpečnost dodávek energie a 
podporu oběhového hospodářství 
založeného na biotechnologiích;

Or. en

Odůvodnění

Obnovitelné materiály, které jsou poskytovány prostřednictvím oběhového hospodářství 
založeného na biotechnologiích, mohou nahradit fosilní suroviny.

Pozměňovací návrh 636
Rovana Plumb, Tudor Ciuhodaru

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – písm. d
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) energetickou účinnost, dostupnost 
energie a bezpečnost dodávek energie;

d) energetickou účinnost, dostupnost 
energie, snižování energetické chudoby a 
zranitelnosti a bezpečnost dodávek 
energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 637
Edina Tóth, András Gyürk

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) energetickou účinnost, dostupnost 
energie a bezpečnost dodávek energie;

d) energetickou účinnost, dostupnost 
energie a bezpečnost dodávek energie, 
včetně veškerých nízkouhlíkových 
technologií;

Or. en

Pozměňovací návrh 638
Anna Zalewska

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) energetickou účinnost, dostupnost 
energie a bezpečnost dodávek energie;

d) energetickou účinnost, dostupnost 
energie, snižování energetické chudoby a 
bezpečnost dodávek energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 639
Dan-Ștefan Motreanu, Cristian-Silviu Buşoi, Traian Băsescu

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – písm. d
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) energetickou účinnost, dostupnost 
energie a bezpečnost dodávek energie;

d) energetickou účinnost, dostupnost 
energie, snižování energetické chudoby a 
bezpečnost dodávek energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 640
Mairead McGuinness, Franc Bogovič, Norbert Lins, Roberta Metsola, Pernille Weiss, 
Cindy Franssen, Edina Tóth, Inese Vaidere, Christian Doleschal, Peter Liese, Esther de 
Lange, Dolors Montserrat

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) energetickou účinnost, dostupnost 
energie a bezpečnost dodávek energie;

d) energetickou účinnost, dostupnost 
energie, snižování energetické chudoby a 
bezpečnost dodávek energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 641
Catherine Chabaud, Frédérique Ries, Véronique Trillet-Lenoir, Martin Hojsík

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) energetickou účinnost, dostupnost 
energie a bezpečnost dodávek energie;

d) energetickou účinnost, 
energetickou střídmost, dostupnost energie 
a bezpečnost dodávek energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 642
Michael Bloss

Návrh nařízení
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Čl. 3 – odst. 3 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) energetickou účinnost, dostupnost 
energie a bezpečnost dodávek energie;

d) zásadu energetické účinnosti v 
první řadě, dostupnost energie a 
energetickou bezpečnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 643
Javi López, César Luena, Nicolás González Casares, Cristina Maestre Martín De 
Almagro

Návrh nařízení
Čl. 3 – bod 3 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) dopady změny klimatu, které mají 
v různých evropských regionech různý 
dopad, včetně přírodních a polopřírodních 
ekosystémů, a jež by mohly vést k dalšímu 
asymetrickému úsilí, pokud jde o 
zachování a zlepšování přírodních 
propadů;

Or. en

Pozměňovací návrh 644
Michael Bloss

Návrh nařízení
Čl. 3 – bod 3 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) potřebu postupně ukončit 
používání fosilních paliv v časovém rámci, 
který bude odpovídat cíli omezit nárůst 
globální teploty na 1,5 °C oproti 
hodnotám před průmyslovou revolucí;

Or. en
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Pozměňovací návrh 645
Edina Tóth, András Gyürk

Návrh nařízení
Čl. 3 – bod 3 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) plyn, který je nutno uznat za 
důležitou přechodovou technologii, která 
musí hrát důležitou úlohu při přechodu 
na uhlíkovou neutrální ekonomiku;

Or. en

Pozměňovací návrh 646
Simona Bonafè

Návrh nařízení
Čl. 3 – bod 3 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) účinné využívání zdrojů, 
hospodářskou dostupnost surovin a 
bezpečnost dodávek kritických surovin;

Or. en

Pozměňovací návrh 647
Mairead McGuinness, Franc Bogovič, Norbert Lins, Roberta Metsola, Pernille Weiss, 
Hildegard Bentele, Christophe Hansen, Alexander Bernhuber, Christian Doleschal, 
Stanislav Polčák, Dolors Montserrat, Esther de Lange, Adam Jarubas

Návrh nařízení
Čl. 3 – bod 3 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) potřebu snížit závislost na fosilních 
palivech a přejít na obnovitelné a 
udržitelnější zdroje energie;
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Or. en

Pozměňovací návrh 648
Tiemo Wölken, Delara Burkhardt

Návrh nařízení
Čl. 3 – bod 3 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) dostupnost a náklady na 
klimaticky neutrální vstupní suroviny a 
energii, jakož i nezbytnou infrastrukturu;

Or. en

Pozměňovací návrh 649
Rovana Plumb, Tudor Ciuhodaru

Návrh nařízení
Čl. 3 – bod 3 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) technologickou neutralita a právo 
členských států stanovit si svou skladbu 
zdrojů energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 650
Dan-Ștefan Motreanu, Cristian-Silviu Buşoi, Traian Băsescu

Návrh nařízení
Čl. 3 – bod 3 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) technologickou neutralita a právo 
členských států stanovit si svou skladbu 
zdrojů energie;

Or. en
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Pozměňovací návrh 651
Alexander Bernhuber, Norbert Lins

Návrh nařízení
Čl. 3 – bod 3 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) produkci potravin a potravinovou 
bezpečnost;

Or. en

Odůvodnění

Produkce potravin musí být uznána v rámci trajektorie nařízení, aby odrážela ustanovení čl. 2 
odst. 1 písm. b) Pařížské dohody, v němž se uvádí: „zvýšení schopnosti přizpůsobit se 
nepříznivým dopadům změny klimatu a podpořit odolnost vůči změně klimatu a nízký vývoj 
emisí skleníkových plynů způsobem, který neohrožuje produkci potravin“. Kromě toho, 
zejména s ohledem na pandemii COVID-19, je třeba do trajektorie zahrnout potravinové 
zabezpečení.

Pozměňovací návrh 652
Nicolás González Casares, César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Javi 
López

Návrh nařízení
Čl. 3 – bod 3 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) spravedlivé rozdělení zátěže 
snižování emisí skleníkových plynů a 
potenciál poklesu ve všech hospodářských 
odvětvích;

Or. en

Pozměňovací návrh 653
Antoni Comín i Oliveres

Návrh nařízení
Čl. 3 – bod 3 – písm. d a (nové)



AM\1206394CS.docx 367/585 PE652.555v01-00

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) potravinové systémy s vysokým 
příjmem masa;

Or. en

Pozměňovací návrh 654
Nicolás González Casares, César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Javi 
López

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – písm. d b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

db) účinnou ochranu evropského 
hospodářství v oblasti snižování emisí 
uhlíku;

Or. en

Pozměňovací návrh 655
Tiemo Wölken, Delara Burkhardt

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – písm. d b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

db) inteligentní integraci odvětví

Or. en

Pozměňovací návrh 656
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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e) spravedlnost a solidaritu v rámci 
členských států a mezi nimi;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 657
Mick Wallace, Clare Daly

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) spravedlnost a solidaritu v rámci 
členských států a mezi nimi;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Jedná se o trajektorii na úrovni EU, nikoli na úrovni členských států, takže solidarita a 
spravedlnost mezi členskými státy jsou již zahrnuty.

Pozměňovací návrh 658
Agnès Evren

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) spravedlnost a solidaritu v rámci 
členských států a mezi nimi;

e) spravedlnost, solidaritu a 
spravedlivé podmínky hospodářské 
soutěže v rámci členských států a mezi 
nimi;

Or. fr

Pozměňovací návrh 659
Ondřej Knotek

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – písm. e
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) spravedlnost a solidaritu v rámci 
členských států a mezi nimi;

e) spravedlnost, solidaritu a sociální a 
hospodářskou soudržnost v rámci 
členských států a mezi nimi;

Or. en

Pozměňovací návrh 660
Edina Tóth, András Gyürk

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) svrchovanost členských států, 
pokud jde o volbu scénářů pro dosažení 
cílů v oblasti klimatu;

Or. en

Pozměňovací návrh 661
Véronique Trillet-Lenoir, Martin Hojsík, Susana Solís Pérez, Catherine Chabaud, 
Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) přínosy pro zdraví a kvalitu života 
evropských občanů;

Or. en

Pozměňovací návrh 662
Nicolás González Casares, César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Javi 
López

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

ea) rozdílné vnitrostátní okolnosti 
členských států;

Or. en

Pozměňovací návrh 663
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) nutnost zajistit environmentální 
účinnost a pokrok v průběhu času;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 664
César Luena, Javi López, Cristina Maestre Martín De Almagro

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) nutnost zajistit environmentální 
účinnost a pokrok v průběhu času;

f) nutnost zajistit environmentální 
udržitelnost, včetně obnovy poškozených 
ekosystémů, potřebu řešit krizi v oblasti 
biologické rozmanitosti s ohledem na cíle 
strategie EU v oblasti biologické 
rozmanitosti a pokrok v oblasti 
environmentálního zdraví v průběhu času;

Or. en

Pozměňovací návrh 665
Delara Burkhardt, Tiemo Wölken
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Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) nutnost zajistit environmentální 
účinnost a pokrok v průběhu času;

f) nutnost zajistit environmentální 
udržitelnost, včetně potřeby řešit krizi v 
oblasti biologické rozmanitosti a současně 
obnovit poškozené ekosystémy a 
dosáhnout cíle Unie v oblasti biologické 
rozmanitosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 666
Michael Bloss

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) nutnost zajistit environmentální 
účinnost a pokrok v průběhu času;

f) nutnost zajistit environmentální 
integritu, zohlednit co nejvyšší ambice a 
pokrok v průběhu času v souladu s čl. 4 
odst. 3 Pařížské dohody;

Or. en

Pozměňovací návrh 667
Silvia Modig, Malin Björk, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Nikolaj Villumsen, 
Mick Wallace, Manuel Bompard

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) nutnost zajistit environmentální 
účinnost a pokrok v průběhu času;

f) nutnost zajistit environmentální 
integritu, zohlednit co nejvyšší ambice a 
pokrok v průběhu času v souladu s čl. 4 
odst. 3 Pařížské dohody;

Or. en
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Pozměňovací návrh 668
Catherine Chabaud, Frédérique Ries, Véronique Trillet-Lenoir, Nils Torvalds

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) nutnost zajistit environmentální 
účinnost a pokrok v průběhu času;

f) nutnost řídit, chránit a obnovit 
mořské a suchozemské ekosystémy a 
biologickou rozmanitost, zajistit 
environmentální účinnost a pokrok v 
průběhu času;

Or. en

Pozměňovací návrh 669
Alexander Bernhuber, Norbert Lins

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) nutnost zajistit environmentální 
účinnost a pokrok v průběhu času;

f) nutnost zajistit environmentální 
účinnost a pokrok v průběhu času a 
zohlednit riziko úniku uhlíku;

Or. en

Odůvodnění

Čím více EU postupuje vpřed, tím důležitější je ochrana průmyslových odvětví ohrožených 
únikem uhlíku.

Pozměňovací návrh 670
Michal Wiezik

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) nutnost zajistit environmentální f) nutnost zajistit environmentální 
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účinnost a pokrok v průběhu času; účinnost a pokrok v průběhu času a 
zabránit nevratnému poškození 
ekosystémů;

Or. en

Pozměňovací návrh 671
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) nutnost zajistit environmentální 
účinnost a pokrok v průběhu času;

f) nutnost zastavit a zvrátit ztrátu 
biologické rozmanitosti, zajistit 
environmentální udržitelnost a pokrok v 
průběhu času;

Or. en

Pozměňovací návrh 672
Rovana Plumb, Tudor Ciuhodaru

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) rozdílné vnitrostátní okolnosti 
členských států;

Or. en

Pozměňovací návrh 673
Dan-Ștefan Motreanu, Cristian-Silviu Buşoi, Traian Băsescu

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) rozdílné vnitrostátní okolnosti 
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členských států;

Or. en

Pozměňovací návrh 674
Nils Torvalds, Martin Hojsík, Linea Søgaard-Lidell, Asger Christensen, Catherine 
Chabaud, Sophia in 't Veld, Andreas Glück, Ulrike Müller, Irena Joveva, Fredrick 
Federley, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos, Billy Kelleher, Karin 
Karlsbro, Pascal Canfin

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) předcházení možnému úniku 
uhlíku;

Or. en

Pozměňovací návrh 675
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) investiční potřeby a příležitosti; vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 676
Mick Wallace, Clare Daly

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) investiční potřeby a příležitosti; vypouští se
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Or. en

Odůvodnění

Investice by se měly řídit trajektorií, nikoli naopak.

Pozměňovací návrh 677
Pascal Canfin, Véronique Trillet-Lenoir, Chrysoula Zacharopoulou

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) investiční potřeby a příležitosti; vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 678
Michael Bloss

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) investiční potřeby a příležitosti; g) investiční potřeby a příležitosti, s 
plným zohledněním rizika „uvíznutí“ 
aktiv;

Or. en

Pozměňovací návrh 679
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) investiční potřeby a příležitosti; g) investiční potřeby a příležitosti s 
cílem zabránit „uvíznutí“ aktiv;

Or. en
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Pozměňovací návrh 680
Silvia Sardone, Marco Dreosto, Simona Baldassarre, Danilo Oscar Lancini, Annalisa 
Tardino

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) investiční potřeby a příležitosti; g) celkové investiční potřeby a 
veškeré příležitosti;

Or. it

Pozměňovací návrh 681
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Franc Bogovič, Pernille Weiss, Roberta Metsola, 
Edina Tóth, Jessica Polfjärd, Alexander Bernhuber, Christophe Hansen, Christian 
Doleschal, Stanislav Polčák, Peter Liese, Esther de Lange, Dolors Montserrat, Adam 
Jarubas

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) investiční potřeby a příležitosti; g) podporu investic a inovací;

Or. en

Pozměňovací návrh 682
Tiemo Wölken, Delara Burkhardt

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) investiční potřeby a příležitosti; g) investiční cykly, potřeby a 
příležitosti;

Or. en
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Pozměňovací návrh 683
Alexander Bernhuber, Norbert Lins, Jessica Polfjärd

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) investiční potřeby a příležitosti; g) investiční cykly, potřeby a 
příležitosti;

Or. en

Odůvodnění

Dlouhodobé strategické plánování je nezbytné k tomu, aby v dlouhodobém horizontu zůstalo 
celosvětově konkurenceschopné. Vzhledem k tomu, že investiční cykly v mnoha odvětvích 
často trvají déle než 20 let, bude účinek investičních rozhodnutí, která budou učiněna dnes, 
patrný až do poloviny století. Je proto naléhavě nutné tuto skutečnost zohlednit.

Pozměňovací návrh 684
Pietro Fiocchi

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) investiční potřeby a příležitosti; g) celkové investiční potřeby a 
příležitosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 685
Nils Torvalds, Linea Søgaard-Lidell, Andreas Glück, Sophia in 't Veld, Asger 
Christensen, Ulrike Müller, Irena Joveva, Fredrick Federley, Susana Solís Pérez, María 
Soraya Rodríguez Ramos, Billy Kelleher, Karin Karlsbro, Pascal Canfin

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ga) stávající postavení důležité 
infrastruktury a případnou potřebu 
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modernizace;

Or. en

Pozměňovací návrh 686
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) nutnost zajistit spravedlivou a 
sociálně vyváženou transformaci;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 687
Pascal Canfin, Véronique Trillet-Lenoir, Chrysoula Zacharopoulou

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) nutnost zajistit spravedlivou a 
sociálně vyváženou transformaci;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 688
Silvia Sardone, Marco Dreosto, Simona Baldassarre, Danilo Oscar Lancini, Annalisa 
Tardino

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) nutnost zajistit spravedlivou a 
sociálně vyváženou transformaci;

h) nutnost zajistit sociálně-
ekonomickou vyváženou transformaci v 
každém členském státě, se zvláštním 
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ohledem na míru nezaměstnanosti a 
hospodářský růst a vývoj reálných mezd;

Or. it

Pozměňovací návrh 689
Silvia Modig, Malin Björk, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Nikolaj Villumsen, 
Manuel Bompard

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) nutnost zajistit spravedlivou a 
sociálně vyváženou transformaci;

h) nutnost zajistit spravedlivou a 
sociálně vyváženou transformaci pro 
všechny; zajištění rovného a cenově 
dostupného přístupu k udržitelné energii, 
potravinám, bydlení a mobilitě;

Or. en

Pozměňovací návrh 690
Alexander Bernhuber, Norbert Lins

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) nutnost zajistit spravedlivou a 
sociálně vyváženou transformaci;

h) nutnost zajistit spravedlivou a 
sociálně vyváženou transformaci a územní 
soudržnost mezi městskými a venkovskými 
oblastmi;

Or. en

Pozměňovací návrh 691
Michael Bloss

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – písm. h a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ha) závazek Unie a členských států 
zastavit a zvrátit ztrátu biologické 
rozmanitosti a snížit přímý tlak na 
biologickou rozmanitost.

Or. en

Pozměňovací návrh 692
Linea Søgaard-Lidell, Nils Torvalds, Andreas Glück, Asger Christensen

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – písm. h a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ha) potřebu vytvářet hospodářský růst 
a nové pracovní příležitosti v zelené 
ekonomice;

Or. en

Pozměňovací návrh 693
Silvia Sardone, Marco Dreosto, Simona Baldassarre, Danilo Oscar Lancini, Annalisa 
Tardino

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – písm. i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) mezinárodní vývoj a úsilí vyvíjené 
za účelem dosažení dlouhodobých cílů 
Pařížské dohody a konečného cíle 
Rámcové úmluvy Organizace spojených 
národů o změně klimatu;

vypouští se

Or. it

Pozměňovací návrh 694
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari
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Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – písm. i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) mezinárodní vývoj a úsilí vyvíjené 
za účelem dosažení dlouhodobých cílů 
Pařížské dohody a konečného cíle 
Rámcové úmluvy Organizace spojených 
národů o změně klimatu;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 695
Pietro Fiocchi

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – písm. i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) mezinárodní vývoj a úsilí vyvíjené 
za účelem dosažení dlouhodobých cílů 
Pařížské dohody a konečného cíle 
Rámcové úmluvy Organizace spojených 
národů o změně klimatu;

i) mezinárodní vývoj, úsilí vyvíjené 
třetími zeměmi a ambice třetích zemí v 
oblasti klimatu za účelem dosažení 
dlouhodobých cílů Pařížské dohody a 
konečného cíle Rámcové úmluvy 
Organizace spojených národů o změně 
klimatu;

Or. en

Pozměňovací návrh 696
Christophe Hansen

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – písm. i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) mezinárodní vývoj a úsilí vyvíjené 
za účelem dosažení dlouhodobých cílů 
Pařížské dohody a konečného cíle 
Rámcové úmluvy Organizace spojených 
národů o změně klimatu;

i) mezinárodní vývoj, pokud jde o 
úsilí vyvíjené a pokrok dosažený za 
účelem dosažení dlouhodobých cílů 
Pařížské dohody a konečného cíle 
Rámcové úmluvy Organizace spojených 
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národů o změně klimatu;

Or. en

Pozměňovací návrh 697
Alexander Bernhuber, Norbert Lins

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – písm. i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) mezinárodní vývoj a úsilí vyvíjené 
za účelem dosažení dlouhodobých cílů 
Pařížské dohody a konečného cíle 
Rámcové úmluvy Organizace spojených 
národů o změně klimatu;

i) mezinárodní vývoj a pokrok na 
celosvětové úrovni vyvíjené za účelem 
dosažení dlouhodobých cílů Pařížské 
dohody a konečného cíle Rámcové úmluvy 
Organizace spojených národů o změně 
klimatu;

Or. en

Odůvodnění

Ochrana klimatu bude úspěšná, pokud se všechny přední hospodářské oblasti spojí.

Pozměňovací návrh 698
Mick Wallace, Clare Daly

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – písm. i a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ia) zásady rovnosti podle úmluvy 
UNFCCC, včetně zásady společné, ale 
rozlišené zodpovědnosti a příslušných 
schopností;

Or. en

Odůvodnění

To je důležité, aby se ukázalo, že plán obsahuje přehled odpovědnosti EU v rámci Rámcové 
úmluvy OSN o změně klimatu ve vztahu k rovnosti s globálním Jihem.
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Pozměňovací návrh 699
Michael Bloss

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – písm. i a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ia) mezinárodní solidaritu a 
odpovědnost Unie za své historické emise 
skleníkových plynů.

Or. en

Pozměňovací návrh 700
Mick Wallace, Clare Daly

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – písm. i b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ib) lidské, environmentální, sociální, 
hospodářské náklady nečinnosti nebo 
nedostatečné činnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 701
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – písm. j

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

j) nejlepší dostupné a nejnovější 
vědecké důkazy, včetně nejnovějších zpráv 
Mezivládního panelu pro změnu klimatu 
(IPCC).

vypouští se

Or. en
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Odůvodnění

Přesunuto výše na seznam.

Pozměňovací návrh 702
Pascal Canfin, Véronique Trillet-Lenoir, Chrysoula Zacharopoulou

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – písm. j

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

j) nejlepší dostupné a nejnovější 
vědecké důkazy, včetně nejnovějších zpráv 
Mezivládního panelu pro změnu klimatu 
(IPCC).

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 703
Michael Bloss

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – písm. j

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

j) nejlepší dostupné a nejnovější 
vědecké důkazy, včetně nejnovějších zpráv 
Mezivládního panelu pro změnu klimatu 
(IPCC).

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Politika Unie v oblasti klimatu by měla vycházet z nejlepších dostupných a nejnovějších 
vědeckých poznatků. Vzhledem k tomu, že se jedná o klíčovou zásadu, měl by být tento prvek 
uveden na prvním místě seznamu skutečností, které mají být zohledněny při stanovování 
trajektorie.

Pozměňovací návrh 704
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari
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Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – písm. j

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

j) nejlepší dostupné a nejnovější 
vědecké důkazy, včetně nejnovějších zpráv 
Mezivládního panelu pro změnu klimatu 
(IPCC).

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 705
Silvia Sardone, Marco Dreosto, Simona Baldassarre, Danilo Oscar Lancini, Annalisa 
Tardino

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – písm. j

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

j) nejlepší dostupné a nejnovější 
vědecké důkazy, včetně nejnovějších zpráv 
Mezivládního panelu pro změnu klimatu 
(IPCC).

j) nejlepší dostupné a nejnovější 
vědecké důkazy, jakož i nejnovější zprávy 
Mezivládního panelu pro změnu klimatu 
(IPCC), s výjimkou modelů založených na 
scénáři RCP8.5 jako na nejhorším 
možném scénáři.

Or. it

Pozměňovací návrh 706
Andrey Novakov, Andrey Slabakov

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – písm. j

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

j) nejlepší dostupné a nejnovější 
vědecké důkazy, včetně nejnovějších zpráv 
Mezivládního panelu pro změnu klimatu 
(IPCC).

j) nejlepší dostupné a nejnovější 
vědecké důkazy, včetně nejnovějších zpráv 
Mezivládního panelu pro změnu klimatu 
(IPCC) a komplexního posouzení 
socioekonomických a odvětvových 
dopadů.
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Or. en

Pozměňovací návrh 707
Alexander Bernhuber, Norbert Lins

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – písm. j

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

j) nejlepší dostupné a nejnovější 
vědecké důkazy, včetně nejnovějších zpráv 
Mezivládního panelu pro změnu klimatu 
(IPCC).

j) nejlepší dostupné a nejnovější 
vědecké důkazy, včetně nejnovějších zpráv 
Mezivládního panelu pro změnu klimatu 
(IPCC) a potenciál poklesu skleníkových 
plynů ve všech hospodářských odvětvích;

Or. en

Odůvodnění

V mnoha odvětvích již byl potenciál pro zmírnění emisí vyčerpán nebo je další snížení možné 
pouze za značných finančních nákladů. To je třeba zohlednit, aby nebyla ohrožena 
mezinárodní konkurenceschopnost.

Pozměňovací návrh 708
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Franc Bogovič, Roberta Metsola, Pernille Weiss, 
Hildegard Bentele, Jessica Polfjärd, Alexander Bernhuber, Christian Doleschal

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – písm. j

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

j) nejlepší dostupné a nejnovější 
vědecké důkazy, včetně nejnovějších zpráv 
Mezivládního panelu pro změnu klimatu 
(IPCC).

j) nejlepší dostupné a nejnovější 
vědecké důkazy, včetně nejnovějších zpráv 
Mezivládního panelu pro změnu klimatu 
(IPCC) a poradních orgánů členských 
států v oblasti klimatu.

Or. en

Pozměňovací návrh 709
Tiemo Wölken, Delara Burkhardt
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Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – písm. j

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

j) nejlepší dostupné a nejnovější 
vědecké důkazy, včetně nejnovějších zpráv 
Mezivládního panelu pro změnu klimatu 
(IPCC).

j) nejlepší dostupné a nejnovější 
vědecké důkazy, včetně nejnovějších zpráv 
Mezivládního panelu pro změnu klimatu 
(IPCC), EPCC a IPBES.

Or. en

Pozměňovací návrh 710
Agnès Evren

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – písm. j

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

j) nejlepší dostupné a nejnovější 
vědecké důkazy, včetně nejnovějších zpráv 
Mezivládního panelu pro změnu klimatu 
(IPCC).

j) nejlepší dostupné a nejnovější 
vědecké důkazy, včetně nejnovějších zpráv 
Mezivládního panelu pro změnu klimatu 
(IPCC) a Mezivládní platformy pro 
biologickou rozmanitost a ekosystémové 
služby (IPBES).

Or. fr

Pozměňovací návrh 711
Nils Torvalds, Martin Hojsík, Andreas Glück, Linea Søgaard-Lidell, Sophia in 't Veld, 
Catherine Chabaud, Asger Christensen, Ulrike Müller, Irena Joveva, Fredrick Federley, 
María Soraya Rodríguez Ramos, Billy Kelleher, Karin Karlsbro, Pascal Canfin

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – písm. j

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

j) nejlepší dostupné a nejnovější 
vědecké důkazy, včetně nejnovějších zpráv 
Mezivládního panelu pro změnu klimatu 
(IPCC).

j) nejlepší dostupné a nejnovější 
vědecké důkazy, včetně nejnovějších zpráv 
Mezivládního panelu pro změnu klimatu 
(IPCC) a IPBES.

Or. en
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Pozměňovací návrh 712
César Luena, Javi López, Nicolás González Casares, Cristina Maestre Martín De 
Almagro

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – písm. j

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

j) nejlepší dostupné a nejnovější 
vědecké důkazy, včetně nejnovějších zpráv 
Mezivládního panelu pro změnu klimatu 
(IPCC).

j) nejlepší dostupné a nejnovější 
vědecké důkazy, včetně nejnovějších zpráv 
Mezivládního panelu pro změnu klimatu 
(IPCC) a IPBES.

Or. en

Pozměňovací návrh 713
João Ferreira, Manuel Bompard

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ja) strop EU pro vnitrostátní výpůjčky 
ve výši 3 % HDP, který je stanoven v 
Paktu o stabilitě a růstu, a také nulový 
strukturální deficit zakotvený ve fiskálním 
paktu; z tohoto pravidla 3 % by měly být 
vyloučeny environmentální a sociální 
veřejné investice;

Or. en

Pozměňovací návrh 714
Silvia Sardone, Marco Dreosto, Simona Baldassarre, Danilo Oscar Lancini, Annalisa 
Tardino

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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ja) předcházení úniku uhlíku a 
investic, zejména v energeticky náročných 
odvětvích, která jsou nejvíce vystavena 
nekalé celosvětové hospodářské soutěži v 
důsledku přesouvání výrobních činností 
do třetích zemí s nižšími ambicemi v 
oblasti klimatu;

Or. en

Pozměňovací návrh 715
Cindy Franssen, Kris Peeters, Michal Wiezik

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ja) potřebu chránit lidské zdraví před 
nepříznivými účinky souvisejícími se 
změnou klimatu obecně, a zejména 
potřebu zajistit v tomto ohledu bezpečnost 
potravin, s odkazem na čl. 2 odst. 1 písm. 
b) Pařížské dohody;

Or. en

Pozměňovací návrh 716
Silvia Modig, Malin Björk, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Nikolaj Villumsen, 
Mick Wallace, Manuel Bompard

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ja) potřebu postupně ukončit 
používání fosilních paliv v časovém rámci, 
který bude odpovídat cíli omezit nárůst 
globální teploty na 1,5 °C oproti 
hodnotám před průmyslovou revolucí;

Or. en
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Pozměňovací návrh 717
Ondřej Knotek

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ja) různé výchozí pozice členských 
států a různé dopady a náklady, které 
bude mít dosažení cíle klimatické 
neutrality na jejich hospodářství a 
společnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 718
Stanislav Polčák

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

j a) existující nástroje v oblasti 
snižování emisí a posilování propadů 
skleníkových plynů a nutnost zajistit jejich 
soudržnost,

Or. cs

Pozměňovací návrh 719
Antoni Comín i Oliveres

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ja) osvědčené postupy, právní předpisy 
nebo politiky členských států, regionů 
nebo místních subjektů před vstupem 
nebo během vstupu tohoto nařízení v 
platnost;
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Or. en

Pozměňovací návrh 720
Pietro Fiocchi

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ja) předcházení úniku uhlíku a 
investic, zejména v energeticky náročných 
odvětvích, která jsou vystavena 
celosvětové hospodářské soutěži;

Or. en

Pozměňovací návrh 721
Agnès Evren, Mairead McGuinness

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ja) schopnost jednotlivých 
hospodářských subjektů investovat 
ekonomicky a sociálně životaschopným 
způsobem do transformace;

Or. fr

Pozměňovací návrh 722
Linea Søgaard-Lidell, Nils Torvalds, Asger Christensen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ja) jakékoli byrokratické nebo 
legislativní překážky, které hospodářským 
subjektům nebo odvětvím brání v dosažení 
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očekávaných cílů;

Or. en

Pozměňovací návrh 723
Nils Torvalds, Linea Søgaard-Lidell, Martin Hojsík, Andreas Glück, Asger Christensen, 
Sophia in 't Veld, Catherine Chabaud, Ulrike Müller, Irena Joveva, Fredrick Federley, 
Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos, Billy Kelleher, Karin Karlsbro, 
Pascal Canfin

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ja) zajištění stabilních, dlouhodobých 
a klimaticky účinných přírodních propadů 
v průběhu času.

Or. en

Pozměňovací návrh 724
Alexander Bernhuber, Norbert Lins

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ja) riziko ztráty rovných podmínek pro 
zemědělství a lesnictví.

Or. en

Odůvodnění

Čím více EU postupuje vpřed, tím důležitější je ochrana evropského zemědělství a lesnictví, 
aby tato odvětví zůstala konkurenceschopná na celosvětové úrovni.

Pozměňovací návrh 725
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ja) odvětvové plány uvedené v článku 
3b;

Or. en

Pozměňovací návrh 726
Delara Burkhardt, Tiemo Wölken

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ja) zásadu předběžné opatrnosti a 
zásadu neškodit;

Or. en

Pozměňovací návrh 727
João Ferreira, Manuel Bompard

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ja) negativní a pokřivující důsledky, 
které měl přístup založený na trhu s 
uhlíkem;

Or. en

Pozměňovací návrh 728
Jessica Polfjärd

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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ja) potřebu snížit závislost na fosilních 
palivech a přechod na energetiku bez 
fosilních paliv;

Or. en

Pozměňovací návrh 729
Martin Hojsík, Irena Joveva

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ja) potřebu zajistit udržitelnost 
životního prostředí, včetně potřeby řešit 
krizi v oblasti biologické rozmanitosti a 
ochranu a obnovu přírodních propadů 
uhlíku;

Or. en

Pozměňovací návrh 730
Pietro Fiocchi

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – písm. j b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

jb) posouzení včasného a přiměřeného 
splnění rámcových podmínek uvedených v 
hlavním plánu pro konkurenceschopnou 
transformaci energeticky intenzivního 
průmyslu.

Or. en

Pozměňovací návrh 731
Silvia Sardone, Marco Dreosto, Simona Baldassarre, Danilo Oscar Lancini, Annalisa 
Tardino

Návrh nařízení
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Čl. 3 – odst. 3 – písm. j b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

jb) uvolnění investic do 
nízkouhlíkových řešení, do zlepšení 
infrastruktury a projektů v oblasti 
výzkumu a inovací s cílem zajistit 
konkurenceschopnost hospodářských 
činností EU a hospodářství EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 732
Ondřej Knotek, Andreas Glück

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – písm. j b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

jb) právo každého členského státu 
stanovit si vlastní skladbu zdrojů energie v 
souladu s čl. 194 odst. 2 SFEU.

Or. en

Pozměňovací návrh 733
Nils Torvalds, Andreas Glück, Martin Hojsík, Catherine Chabaud, Sophia in 't Veld, 
Ulrike Müller, Irena Joveva, Fredrick Federley, María Soraya Rodríguez Ramos, Billy 
Kelleher, Karin Karlsbro

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – písm. j b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

jb) vzájemné vztahy a kompromisy 
mezi opatřeními Unie v oblasti 
přizpůsobení se změně klimatu a 
opatřeními k jejímu zmírňování.

Or. en
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Pozměňovací návrh 734
Silvia Modig, Malin Björk, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Nikolaj Villumsen, 
Mick Wallace, Manuel Bompard

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – písm. j b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

jb) mezinárodní solidaritu a 
odpovědnost s ohledem na historické 
emise evropských zemí.

Or. en

Pozměňovací návrh 735
Agnès Evren

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – písm. j b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

jb) potenciální riziko úniku uhlíku a 
jeho prevenci v souvislosti s dovozem.

Or. fr

Pozměňovací návrh 736
Stanislav Polčák

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – písm. j b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

j b) nutnost spravedlivého zapojení 
všech odvětví hospodářství v Unii,

Or. cs

Pozměňovací návrh 737
Silvia Sardone, Marco Dreosto, Simona Baldassarre, Danilo Oscar Lancini, Annalisa 
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Tardino

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – písm. j c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

jc) posouzení včasného a přiměřeného 
splnění nezbytných rámcových podmínek 
pro zajištění dlouhodobých investic a 
dlouhodobé stability;

Or. en

Pozměňovací návrh 738
Stanislav Polčák

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – písm. j c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

j c) principy environmentální politiky 
Unie, včetně principu vysoké úrovně 
ochrany a principu předběžné opatrnosti,

Or. cs

Pozměňovací návrh 739
Pietro Fiocchi

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – písm. j c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

jc) potřebu, aby průmysl EU zaujal 
aktivnější přístup ke kritickým surovinám;

Or. en

Pozměňovací návrh 740
Nils Torvalds, Linea Søgaard-Lidell, Martin Hojsík, Sophia in 't Veld, Asger 
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Christensen, Catherine Chabaud, Ulrike Müller, Irena Joveva, Susana Solís Pérez, 
María Soraya Rodríguez Ramos, Billy Kelleher, Karin Karlsbro

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – písm. j c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

jc) pokrok příslušných odvětví;

Or. en

Pozměňovací návrh 741
Silvia Modig, Malin Björk, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Nikolaj Villumsen

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – písm. j c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

jc) nákladovou a hospodářskou 
efektivnost; plné zohledněním ceny za 
nepodniknutí žádných opatření a za 
podniknutí opožděných opatření v oblasti 
klimatu;

Or. en

Pozměňovací návrh 742
Edina Tóth, András Gyürk

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. V zájmu posílení podpůrného 
rámce musí být finanční podpora EU 
přiměřená výzvám souvisejícím s 
dosažením klimatické neutrality. V této 
souvislosti bude posílena finanční 
podpora EU, mimo jiné navýšením 
Modernizačního fondu s cílem usnadnit 
přechod na klimatickou neutralitu tím, že 
pomůže modernizovat energetické systémy 
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a zlepšit energetickou účinnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 743
Hermann Tertsch

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Trajektorie bude v souladu s 
oddílem 1 podpořena podrobným 
hodnocením potenciálu snižování emisí 
skleníkových plynů v jednotlivých 
hospodářských odvětvích, které ukáže její 
očekávaný přínos k obecnému cíli 
klimatické neutrality;

Or. es

Pozměňovací návrh 744
Anna Zalewska

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Proces analýzy uvedený v odstavci 
3 musí optimálně využívat stávající zdroje 
a mechanismy, aby se zajistilo, že budou 
na úrovni členských států předloženy 
všechny výsledky, aby se umožnila diskuse 
mezi zeměmi na základě faktů a číselných 
údajů a zvýšila se dlouhodobá 
předvídatelnost a stabilita.

Or. en

Pozměňovací návrh 745
Alexander Bernhuber, Norbert Lins
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Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Plán stanovený v souladu s 
odstavcem 1 je založen na podrobném 
posouzení potenciálu pro snižování emisí 
skleníkových plynů v každém 
hospodářském odvětví. Při stanovování 
této trajektorie Komise zohlední, že je 
třeba zajistit bezpečnost dodávek.

Or. en

Odůvodnění

V mnoha odvětvích již byl potenciál pro zmírnění emisí vyčerpán nebo je další snížení možné 
pouze za značných finančních nákladů. To je třeba zohlednit, aby nebyla ohrožena 
mezinárodní konkurenceschopnost.

Pozměňovací návrh 746
Christophe Hansen

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Plán podle odstavce 1 se opírá o 
podrobné posouzení potenciálu každého 
hospodářského odvětví a pododvětví ke 
snížení emisí skleníkových plynů, přičemž 
se zohlední technická a ekonomická 
proveditelnost jejich příspěvku k 
celkovému cíli klimatické neutrality.

Or. en

Pozměňovací návrh 747
Michael Bloss

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Nejpozději do šesti měsíců po 
každém globálním hodnocení uvedeném v 
článku 14 Pařížské dohody Komise 
trajektorii přezkoumá, přičemž zohlední 
všechny skutečnosti uvedené v odstavci 3.

Or. en

Pozměňovací návrh 748
Nils Torvalds, Martin Hojsík, Catherine Chabaud, Sophia in 't Veld, Ulrike Müller, 
Irena Joveva, Billy Kelleher, Karin Karlsbro

Návrh nařízení
Článek 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 3a
Uhlíkový rozpočet Unie
1. Komise do 30. června 2021 stanoví 
uhlíkový rozpočet Unie založený na 
celkových emisí CO2 a předloží 
Evropskému parlamentu a Radě příslušné 
návrhy.
2. V uhlíkovém rozpočtu Unie bude 
stanoveno zbývající celkové množství 
emisí skleníkových plynů pro unijní 
hospodářství, které mohou být 
vyprodukovány, aniž by byly ohroženy 
závazky Unie podle Pařížské dohody.
3. Komise použije uhlíkový rozpočet Unie 
jako základ při stanovování trajektorie v 
souladu s čl. 3 odst. 1 a při provádění 
posouzení uvedených v článcích 5 a 6.

Or. en

Odůvodnění

Uhlíkový rozpočet Unie by měl být využit jako soubor nástrojů pro stanovení a měření 
trajektorie. Před diskusí o uhlíkovém rozpočtu na celosvětové úrovni by tento uhlíkový 
rozpočet Unie měl být považován za předběžný.
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Pozměňovací návrh 749
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Článek 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 3a
Uhlíkový rozpočet Unie

1. Do 30. června 2021 vydá EPCC zprávu 
o uhlíkovém rozpočtu Unie. Na základě 
této zprávy Komise stanoví uhlíkový 
rozpočet Unie a předloží Evropskému 
parlamentu a Radě příslušné návrhy.
2. V uhlíkovém rozpočtu Unie, který bude 
v souladu s odstavcem 1 stanoven jako 
právně závazný, bude stanoveno zbývající 
celkové množství emisí skleníkových 
plynů pro unijní hospodářství, které 
mohou být vyprodukovány, aniž by byly 
ohroženy závazky Unie podle Pařížské 
dohody, a to zvlášť pro každé pětileté 
období a podle jednotlivých 
hospodářských odvětví.
3. Komise uhlíkový rozpočet Unie 
zohlední při posuzování možností 
trajektorie pro snižování emisí v souladu s 
čl. 3 odst. 1 a při provádění posouzení 
uvedených v článcích 5 a 6.

Or. en

Pozměňovací návrh 750
Delara Burkhardt, Tiemo Wölken

Návrh nařízení
Článek 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 3a
Uhlíkový rozpočet Unie
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1. Komise do 30. června 2021 stanoví 
uhlíkový rozpočet Unie a předloží 
Evropskému parlamentu a Radě příslušné 
návrhy.
2. V uhlíkovém rozpočtu Unie bude 
stanoveno zbývající celkové množství 
emisí skleníkových plynů pro unijní 
hospodářství, které mohou být 
vyprodukovány, aniž by byly ohroženy 
závazky Unie podle Pařížské dohody, a to 
zvlášť podle jednotlivých hospodářských 
odvětví, přičemž za počátek se považuje 
přijetí Pařížské dohody.
3. Komise uhlíkový rozpočet Unie 
zohlední při posuzování možností 
trajektorie pro snižování emisí v souladu s 
čl. 3 odst. 1 a při provádění posouzení 
uvedených v článcích 5 a 6.

Or. en

Pozměňovací návrh 751
Mick Wallace, Clare Daly

Návrh nařízení
Článek 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 3a
Uhlíkový rozpočet Unie

1. Do 30. června 2021 přijme Komise na 
základě vědeckého posouzení ISAP 
uhlíkový rozpočet Unie a předloží jej 
Evropskému parlamentu a Radě. 
2. V uhlíkovém rozpočtu Unie bude 
stanoveno zbývající celkové množství 
emisí skleníkových plynů pro unijní 
hospodářství, které mohou být 
vyprodukovány, aniž by byly ohroženy 
závazky Unie podle Pařížské dohody, a to 
zvlášť podle jednotlivých hospodářských 
odvětví a při plném zohlednění zásad 
rovnosti stanovených UNFCCC. 
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3. Komise uhlíkový rozpočet Unie 
zohlední při posuzování možností 
trajektorie pro snižování emisí v souladu s 
čl. 3 odst. 1 a při provádění posouzení 
uvedených v článcích 5 a 6.

Or. en

Odůvodnění

O uhlíkovém rozpočtu nelze rozhodovat postupem spolurozhodování, výsledek by byl 
politickým uhlíkovým rozpočtem, který by byl velmi znehodnocen.

Pozměňovací návrh 752
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Návrh nařízení
Článek 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 3a
Zavedení celosvětového a unijního 

uhlíkového rozpočtu
Do 30. června 2021 předloží Komise 
zprávu o zbývajícím celosvětovém 
uhlíkovém rozpočtu, který je v souladu se 
snahou omezit nárůst teploty na 1,5 °C ve 
srovnání s úrovní před průmyslovou 
revolucí, a v souladu s tím případně 
předloží Evropskému parlamentu a Radě 
legislativní návrhy.

Or. en

Pozměňovací návrh 753
Pascal Canfin, Véronique Trillet-Lenoir, Catherine Chabaud, Chrysoula 
Zacharopoulou

Návrh nařízení
Článek 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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Článek 3a
Evropský výbor pro změnu klimatu

1. Komise do 30. června 2021 zřídí 
Evropský výbor pro změnu klimatu 
(ECCC), nezávislý vědecký poradní orgán 
pro změnu klimatu zahrnující stávající 
nezávislé vnitrostátní odborné poradní 
orgány a sestávající z jednoho vedoucího 
zástupce z každého vnitrostátního orgánu. 
Všechny členské státy se vybízejí, aby 
takovéto nezávislé odborné poradní 
orgány zřídily. Aby se zabránilo 
zdvojování práce, slouží Evropská 
agentura pro životní prostředí (EEA) jako 
sekretariát ECCC.
2. ECCC může iniciovat a vypracovávat 
jakékoli zprávy, analýzy a doporučení, 
které jsou důležité pro dosažení cílů 
Evropské unie v oblasti klimatu. ECCC 
posoudí veškeré evropské politiky s cíli 
Unie v oblasti klimatu.

Or. en

Pozměňovací návrh 754
Michael Bloss

Návrh nařízení
Článek 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 3a
Evropský výbor pro změnu klimatu.

1. Zřizuje se nezávislý evropský panel pro 
změnu klimatu označovaný jako Evropský 
výbor pro změnu klimatu (ECCC). 
Doplňuje činnost Evropské agentury pro 
životní prostředí a stávajících výzkumných 
institucí a agentur Unie.
2. ECCC se skládá z nejvýše 20 vědců 
vybraných na základě jejich odborných 
znalostí a vědecké excelence v oblastech 
relevantních pro dosažení cílů tohoto 
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nařízení.
3. Evropský parlament a Rada společnou 
dohodou jmenují členy ECCC na období 
pěti let, které lze jednou opakovat, na 
základě seznamu sestaveného Komisí po 
veřejné výzvě k přihlášení kandidátů.
4. Rozpočtový orgán zajistí, aby byly 
členům ECCC poskytnuty lidské a 
finanční zdroje nezbytné pro plnění jejich 
úkolů zcela nezávisle a autonomně, včetně 
zdrojů od orgánů, institucí a jiných 
subjektů Unie a členských států.
5. Členové EPCCC zajistí, aby nedošlo ke 
střetu zájmů.
6. S podporou EHP sleduje ECCC 
snižování emisí skleníkových plynů v Unii 
a členských státech a posoudí soulad 
opatření a pokroku na úrovni Unie i 
členských států se závazky Unie podle 
Pařížské dohody a rozpočtu na emise 
skleníkových plynů stanovenými v čl. 2 
odst. -1. V případě potřeby vydá 
doporučení všem příslušným orgánům 
Unie a členským státům, aby zajistily 
dosažení cílů stanovených v tomto 
nařízení.
7. ECCC předloží do 30. listopadu 2022 s 
poté každoročně Komisi, Evropskému 
parlamentu a Radě zprávu o svých 
zjištěních a doporučeních podle odstavce 
6. ECCC zajistí, že bude uplatňovat plně 
transparentní postupy a že k jeho zprávám 
a doporučením bude mít přístup veřejnost.
8. ECCC může rovněž vydat doporučení 
na základě konkrétní žádosti kteréhokoli 
orgánu, institucí a jiných subjektů Unie a 
členských států. Tato doporučení se 
zveřejňují.

Or. en

Pozměňovací návrh 755
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini
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Návrh nařízení
Článek 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 3b
Unijní a odvětvové plány

1. Za účelem dosažení cílů stanovených v 
článku 2 přijme Komise do 30. června 
2021 po konzultaci s Evropským 
parlamentem, členskými státy a s místními 
orgány, občanskou společností, 
podnikatelskou sférou, investory, dalšími 
příslušnými zúčastněnými stranami a 
širokou veřejností plán Unie pro snižování 
emisí skleníkových plynů a jejich 
pohlcování pomocí přírodních propadů, 
který by měl zahrnovat mimo jiné:
a) elektřinu,
b) průmysl;
c) dopravu;
d) vytápění a chlazení;
e) stavebnictví;
f) zemědělství;
g) odpady;
h) využívání půdy, změny ve využívání 
půdy a lesnictví (LULUCF)
2. Každý odvětvový plán by měl uvádět co 
nejranější datum, kdy odvětví může snížit 
své emise skleníkových plynů a jak se jeho 
emise skleníkových plynů blíží nule, určit 
překážky a příležitosti, technologická 
řešení a investice potřebné k tomuto 
účelu. Unijní i odvětvové plány se 
zveřejní.
3. Při stanovování plánu Unie uvedeného 
v odstavci 1 vezme Komise v úvahu plán a 
skutečnosti uvedené v článku 3.

Or. en

Pozměňovací návrh 756
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Michael Bloss

Návrh nařízení
Článek 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 3b
Plán Unie pro dekarbonizaci

1. Do 30. června 2021 a poté každých pět 
let přijme Komise plán Unie pro snižování 
emisí skleníkových plynů ve všech 
odvětvích a pro posílení pohlcování 
pomocí přírodních propadů v souladu s 
cíli Unie v oblasti klimatu stanovenými v 
článku 2.
2. Plán Unie pro dekarbonizaci uvedený v 
odstavci 1 zahrnuje snížení emisí a 
posílení pohlcování v jednotlivých 
odvětvích, včetně: 
a) energetiky; 
b) budov (bytové a terciární); 
c) dopravy; 
d) průmyslu; 
e) zemědělství; 
f) odpadů; 
g) využívání půdy, změny ve využívání 
půdy a lesnictví (LULUCF) 
3. Při stanovování plánu Unie pro 
dekarbonizaci uvedeného v odstavci 1 
vezme Komise v úvahu plán stanovený v 
článku 3, včetně různých prvků 
uvedených v čl. 3 odst. 3. 

Or. en

Pozměňovací návrh 757
César Luena, Javi López, Nicolás González Casares, Cristina Maestre Martín De 
Almagro

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Příslušné orgány Unie a členské 
státy zajistí trvalý pokrok při zvyšování 
adaptační kapacity, posilování odolnosti a 
snižování zranitelnosti vůči změně klimatu 
v souladu s článkem 7 Pařížské dohody.

1. Příslušné orgány Unie a členské 
státy zajistí trvalý pokrok při zvyšování 
adaptační kapacity, posilování odolnosti a 
snižování zranitelnosti vůči změně klimatu 
v souladu s článkem 7 Pařížské dohody. 
Příslušné orgány Unie dále posílí odolnost 
ekosystémů vůči přizpůsobení se změně 
klimatu zvyšováním přírodního propadu 
uhlíku a upřednostněním obnovy 
ekosystémů a přísnou ochranou všech 
zbývajících starých a původních lesů EU v 
souladu se strategií EU v oblasti 
biologické rozmanitosti do roku 2030.

Or. en

Pozměňovací návrh 758
Delara Burkhardt, Tiemo Wölken

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Příslušné orgány Unie a členské 
státy zajistí trvalý pokrok při zvyšování 
adaptační kapacity, posilování odolnosti a 
snižování zranitelnosti vůči změně klimatu 
v souladu s článkem 7 Pařížské dohody.

1. Příslušné orgány Unie a členské 
státy zajistí trvalý pokrok při zvyšování 
adaptační kapacity, posilování odolnosti a 
snižování zranitelnosti vůči změně klimatu, 
a to i pro ekosystémy, v souladu s 
článkem 7 Pařížské dohody, a začlenit 
přizpůsobení do příslušných 
socioekonomických a environmentálních 
politik a opatření. Příslušné orgány Unie 
a členské státy se zaměří na 
nejzranitelnější obyvatelstvo a 
hospodářská odvětví, určí nedostatky v 
tomto ohledu ve spolupráci s občanskou 
společností a zavedou nápravná opatření.

Or. en

Pozměňovací návrh 759
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Petros Kokkalis

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Příslušné orgány Unie a členské 
státy zajistí trvalý pokrok při zvyšování 
adaptační kapacity, posilování odolnosti a 
snižování zranitelnosti vůči změně klimatu 
v souladu s článkem 7 Pařížské dohody.

1. Příslušné orgány Unie a členské 
státy zajistí trvalý pokrok při zvyšování 
adaptační kapacity, posilování odolnosti a 
snižování zranitelnosti vůči změně klimatu 
v souladu s článkem 7 Pařížské dohody. 
Evropský panel pro změnu klimatu 
vypracuje společný soubor ukazatelů pro 
zaznamenávání údajů o ztrátách a 
škodách v souladu s článkem 8 Pařížské 
dohody.

Or. en

Pozměňovací návrh 760
Nils Torvalds, Martin Hojsík, Linea Søgaard-Lidell, Asger Christensen, Catherine 
Chabaud, Sophia in 't Veld, Irena Joveva, Fredrick Federley, Susana Solís Pérez, María 
Soraya Rodríguez Ramos, Billy Kelleher, Karin Karlsbro, Pascal Canfin

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Příslušné orgány Unie a členské 
státy zajistí trvalý pokrok při zvyšování 
adaptační kapacity, posilování odolnosti a 
snižování zranitelnosti vůči změně klimatu 
v souladu s článkem 7 Pařížské dohody.

1. Příslušné orgány Unie a členské 
státy plní vnitrostátní a unijní cíle v 
oblasti přizpůsobení se klimatu a zajistí 
trvalý pokrok při zvyšování adaptační 
kapacity, posilování odolnosti a snižování 
zranitelnosti vůči změně klimatu v souladu 
s článkem 7 Pařížské dohody.

Or. en

Pozměňovací návrh 761
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Návrh nařízení
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Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Příslušné orgány Unie a členské 
státy zajistí trvalý pokrok při zvyšování 
adaptační kapacity, posilování odolnosti a 
snižování zranitelnosti vůči změně klimatu 
v souladu s článkem 7 Pařížské dohody.

1. Členské státy a příslušné orgány 
Unie zajistí trvalý pokrok při zvyšování 
adaptační kapacity, posilování odolnosti a 
snižování zranitelnosti vůči změně klimatu 
v souladu s článkem 7 Pařížské dohody.

Or. en

Pozměňovací návrh 762
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Komise navrhne aktualizovanou 
strategii EU pro přizpůsobení se změně 
klimatu s cílem zajistit, aby politiky 
přizpůsobení se změně klimatu byly 
důsledně upřednostňovány, začleňovány a 
prováděny v rámci všech domácích politik 
EU, mezinárodních závazků EU, 
obchodních dohod EU a mezinárodních 
partnerství. Tyto politiky by měly zaručit, 
aby všechny orgány a další zúčastněné 
strany byly odpovídajícím způsobem 
vybaveny k tomu, aby omezily svou 
zranitelnost vůči dopadům na klima.

Or. en

Pozměňovací návrh 763
Javi López, César Luena, Nicolás González Casares, Cristina Maestre Martín De 
Almagro

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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1a. Politiky EU jsou vypracovány s 
ohledem na potřebu podporovat a 
zajišťovat soudržnost s domácími 
politikami a opatřeními zavedenými 
členskými státy s cílem podpořit a posílit 
je, aniž by došlo k oslabení úsilí o 
přizpůsobení se změně klimatu a 
zabránění celkovému pokroku směrem k 
dosažení globálního adaptačního cíle.

Or. en

Pozměňovací návrh 764
Michael Bloss

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Komise do 31. ledna 2021 a poté 
každých 5 let přijme aktualizovanou 
strategii EU pro přizpůsobení se změně 
klimatu.

Or. en

Pozměňovací návrh 765
Catherine Chabaud, Frédérique Ries, Véronique Trillet-Lenoir, Nils Torvalds, Martin 
Hojsík, Pascal Canfin, Fredrick Federley

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy vypracují a provedou 
adaptační strategie a plány zahrnující 
komplexní rámce pro řízení rizik, založené 
na robustních výchozích hodnotách v 
oblasti klimatu a zranitelnosti a posuzování 
pokroku.

2. Členské státy vypracují a provedou 
adaptační strategie a plány zahrnující 
komplexní místní rámce pro řízení rizik, 
založené na robustních výchozích 
hodnotách v oblasti klimatu a zranitelnosti 
a posuzování pokroku a na řízení, obnově 
a ochraně mořských a suchozemských 
ekosystémů za účelem posílení jejich 
odolnosti, jakož i na řešení šetrných k 
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přírodě, přičemž zohlední specifika 
jednotlivých území. Tyto strategie a plány 
zahrnují opatření, která jsou v souladu s 
vnitrostátními a unijními cíli v oblasti 
přizpůsobení se změně klimatu.

Or. en

Pozměňovací návrh 766
Mairead McGuinness, Pernille Weiss, Norbert Lins, Franc Bogovič, Christian Doleschal, 
Roberta Metsola, Christophe Hansen, Agnès Evren, Stanislav Polčák, Alexander 
Bernhuber, Hildegard Bentele, Peter Liese, Esther de Lange, Dolors Montserrat, Adam 
Jarubas

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy vypracují a provedou 
adaptační strategie a plány zahrnující 
komplexní rámce pro řízení rizik, založené 
na robustních výchozích hodnotách v 
oblasti klimatu a zranitelnosti a posuzování 
pokroku.

2. Členské státy vypracují a provedou 
adaptační strategie a plány zahrnující 
komplexní rámce pro řízení rizik, založené 
na robustních výchozích hodnotách v 
oblasti klimatu a zranitelnosti a posuzování 
pokroku. Členské státy podporují řešení 
šetrná k přírodě a ekosystémům, která 
představují významný potenciál pro 
ukládání skleníkových plynů a řeší ztrátu 
biologické rozmanitosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 767
Petros Kokkalis, Silvia Modig

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy vypracují a provedou 
adaptační strategie a plány zahrnující 
komplexní rámce pro řízení rizik, založené 
na robustních výchozích hodnotách v 
oblasti klimatu a zranitelnosti a posuzování 

2. Členské státy vypracují a provedou 
adaptační strategie a plány na vnitrostátní 
a regionální úrovni, založené na 
robustních výchozích hodnotách v oblasti 
klimatu a zranitelnosti a posuzování 
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pokroku. pokroku, a to na základě nejlepších 
dostupných a aktuálních vědeckých 
poznatků a s přihlédnutím k zranitelným 
skupinám, komunitám a ekosystémům.

Or. en

Pozměňovací návrh 768
Michael Bloss

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy vypracují a provedou 
adaptační strategie a plány zahrnující 
komplexní rámce pro řízení rizik, založené 
na robustních výchozích hodnotách v 
oblasti klimatu a zranitelnosti a posuzování 
pokroku.

2. Do 31. prosince 2021 a každých 5 
let poté členské státy přijmou a provedou 
adaptační strategie a plány zahrnující 
komplexní rámce pro řízení rizik, založené 
na robustních výchozích hodnotách v 
oblasti klimatu a zranitelnosti a posuzování 
pokroku, a to s ohledem na místní potřeby 
a specifika.

Or. en

Pozměňovací návrh 769
Silvia Modig, Malin Björk, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Nikolaj Villumsen, 
Mick Wallace, Manuel Bompard

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy vypracují a provedou 
adaptační strategie a plány zahrnující 
komplexní rámce pro řízení rizik, založené 
na robustních výchozích hodnotách v 
oblasti klimatu a zranitelnosti a posuzování 
pokroku.

2. Členské státy vypracují a provedou 
adaptační strategie a plány zahrnující 
komplexní rámce pro řízení rizik, založené 
na robustních výchozích hodnotách v 
oblasti klimatu a zranitelnosti a posuzování 
pokroku, a podporují přizpůsobení šetrné 
k ekosystémům, které přispívá k obnově a 
zachování biologické rozmanitosti.

Or. en
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Pozměňovací návrh 770
Mick Wallace, Clare Daly

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy vypracují a provedou 
adaptační strategie a plány zahrnující 
komplexní rámce pro řízení rizik, založené 
na robustních výchozích hodnotách v 
oblasti klimatu a zranitelnosti a posuzování 
pokroku.

2. Členské státy vypracují, zavedou do 
vnitrostátního práva a provedou adaptační 
strategie a plány zahrnující komplexní 
rámce pro řízení rizik, založené na 
robustních výchozích hodnotách v oblasti 
klimatu a zranitelnosti a ukazatelích a 
posuzování pokroku.

Or. en

Pozměňovací návrh 771
Radan Kanev

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy vypracují a provedou 
adaptační strategie a plány zahrnující 
komplexní rámce pro řízení rizik, založené 
na robustních výchozích hodnotách v 
oblasti klimatu a zranitelnosti a posuzování 
pokroku.

2. Členské státy a jejich regiony 
vypracují a provedou adaptační strategie a 
plány zahrnující komplexní rámce pro 
řízení rizik, založené na robustních 
výchozích hodnotách v oblasti klimatu a 
zranitelnosti a posuzování pokroku.

Or. en

Pozměňovací návrh 772
Agnès Evren

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy vypracují a provedou 2. Členské státy vypracují a provedou 
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adaptační strategie a plány zahrnující 
komplexní rámce pro řízení rizik, založené 
na robustních výchozích hodnotách v 
oblasti klimatu a zranitelnosti a posuzování 
pokroku.

adaptační strategie a plány zahrnující 
komplexní rámce pro řízení rizik, založené 
na robustních výchozích hodnotách v 
oblasti klimatu, biologické rozmanitosti a 
zranitelnosti a posuzování pokroku.

Or. fr

Pozměňovací návrh 773
Alexander Bernhuber, Norbert Lins

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. V adaptačních strategiích je nutno 
zohlednit zvláštní zranitelnost 
zemědělských a potravinových systémů 
vůči nepříznivým dopadům změny 
klimatu.

Or. en

Pozměňovací návrh 774
Pascal Canfin, Véronique Trillet-Lenoir, Catherine Chabaud, Chrysoula 
Zacharopoulou

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Komise požádá příjemce svých 
finančních nástrojů v odvětvích s 
vysokými emisemi, včetně projektů 
podporovaných Evropskou investiční 
bankou, aby provedli zátěžový test 
přizpůsobení se změně klimatu. Seznam 
dotčených příjemců a prahová hodnota 
obratu, která se má použít, se stanoví 
prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci do šesti měsíců od vstupu 
tohoto nařízení v platnost. Pokud příjemce 
nesplní zátěžový test přizpůsobení se 
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změně klimatu, není způsobilý pro 
finanční nástroj Unie. Komise poskytne 
příjemcům pokyny na základě strategie 
EU pro přizpůsobení se změně klimatu a 
údajů Evropské agentury pro životní 
prostředí o tom, jak přizpůsobit investiční 
projekt požadavkům na přizpůsobení se 
změně klimatu. Tyto pokyny 
odpovídajícím způsobem použijí kritéria 
stanovená v [nařízení o zřízení rámce pro 
usnadnění udržitelného investování].

Or. en

Pozměňovací návrh 775
César Luena, Javi López, Cristina Maestre Martín De Almagro

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Na základě návrhu Komise 
týkajícího se celounijních právně 
závazných cílů obnovy přírody pro rok 
2021 s cílem obnovit do roku 2030 
poškozené ekosystémy, zejména ty, které 
mají největší potenciál zachycování a 
ukládání uhlíku, by členské státy měly do 
konce roku 2023 stanovit plány na 
obnovu svých prioritních stanovišť, které 
budou plně provedeny do roku 2030.

Or. en

Pozměňovací návrh 776
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Tyto strategie a plány zmocní 
občany, komunity a průmysl k realizaci 
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adaptačního úsilí, které je prospěšné pro 
živobytí a má pozitivní dopad také na 
komunity a místní životní prostředí.

Or. en

Pozměňovací návrh 777
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Příslušné orgány Unie a členské 
státy posílí odolnost odstraněním všech 
dotací na fosilní paliva a dotací na 
činnosti, které snižují pohlcovací 
potenciál ekosystému nebo typu využití 
půdy a začlení adaptaci do příslušných 
socioekonomických a environmentálních 
politik a opatření.

Or. en

Pozměňovací návrh 778
Mick Wallace, Clare Daly

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Do 30. září 2021 přijme Komise 
akty v přenesené pravomoci v souladu s 
článkem 9 za účelem doplnění tohoto 
nařízení stanovením adaptačních 
ukazatelů uvedených v odstavci 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 779
Pascal Canfin, Véronique Trillet-Lenoir, Catherine Chabaud, Chrysoula 
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Zacharopoulou

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. V rámci své zprávy podle čl. 14 
odst. 2 směrnice 2014/89/EU Komise 
posoudí územní plány námořních prostor 
členských států s ohledem na 
ekosystémový přístup a případně vydá 
doporučení k řešení změn přizpůsobení se 
změně klimatu v mořských a pobřežních 
oblastech.

Or. en

Pozměňovací návrh 780
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. Členské státy vypracují plány na 
obnovu prioritních stanovišť do konce 
roku 2023 a dokončení jejich realizace do 
roku 2030. Do roku 2030 členské státy 
obnoví 15 % svých území a svých 
mořských oblastí. Do roku 2030 bude 30 
% mořské oblasti Unie spravováno 
především z hlediska ochrany přírody a 
biologické rozmanitosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 781
Michael Bloss

Návrh nařízení
Článek 4 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 4a
Soulad finančních toků s přechodem na 

klimaticky neutrální a odolnou společnost
1. Příslušné orgány Unie a členské státy 
zajistí trvalý pokrok při zajišťování toho, 
aby veřejné a soukromé finanční toky byly 
v souladu s přechodem na klimaticky 
neutrální a odolnou společnost podle čl. 2 
odst. 1 písm. c) Pařížské dohody, s 
přihlédnutím k cílům Unie v oblasti 
klimatu stanoveným v článku 2 tohoto 
nařízení.
2. Do 1. ledna 2021 předloží Komise 
Evropskému parlamentu a Radě zprávu, v 
níž posoudí, jak by bylo třeba změnit 
všechny příslušné právní předpisy Unie, 
aby se zajistil soulad veřejných a 
soukromých finančních toků s cíli Unie v 
oblasti klimatu stanovenými v článku 2. K 
tomuto posouzení se připojí legislativní 
návrhy na nápravu jakéhokoli zjištěného 
nesouladu.
3. Ke zprávě uvedené v odstavci 2 se 
připojí přezkum všech nařízení o fondech 
a nástrojích Unie v rámci rozpočtu Unie s 
cílem zahrnout závazná a vymahatelná 
ustanovení pro zajištění jejich souladu s 
cíli Unie v oblasti klimatu stanovenými v 
článku 2, mimo jiné včetně vyloučení 
přímé a nepřímé podpory pro všechna 
fosilní paliva a případně souladu 
specifických kritérií způsobilosti 
příslušných fondů a nástrojů Unie s 
kritérii pro technický screening přijatými 
podle nařízení (EU) 2020/… [nařízení o 
taxonomii].
4. Členské státy zajistí trvalý pokrok při 
slaďování svých rozpočtů s plánem na 
omezení nárůstu teploty na 1,5 °C ve 
srovnání s úrovní před průmyslovou 
revolucí. Členské státy zejména postupně 
zruší všechny přímé i nepřímé dotace na 
fosilní paliva, a to co nejdříve, nejpozději 
však do roku 2025. Členské státy připojí k 
předložení svých návrhů rozpočtových 
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plánů podle nařízení (EU) č. 473/2013 
informace o svém pokroku při plnění cílů 
stanovených v tomto článku. Tyto 
informace se zveřejní.
5. Komise přezkoumá správu 
ekonomických záležitostí EU tak, aby 
odrážela cíle stanovené v tomto nařízení, 
zejména s přihlédnutím k potřebě 
postupně ukončit přímou a nepřímou 
podporu všem fosilním palivům, zabránit 
„uvíznutí“ aktiv a mobilizovat udržitelné 
investice k dosažení cílů Unie v oblasti 
klimatu stanovených v článku 2.
6. Unie a členské státy zajistí trvalý 
pokrok při zvyšování nových a 
dodatečných finančních zdrojů na pomoc 
rozvojovým zemím v oblasti zmírňování i 
přizpůsobování v souladu s článkem 9 
Pařížské dohody.

Or. en

Odůvodnění

Under Article 2.1c, Parties to the Paris Agreement committed to “making finance flows 
consistent with a pathway towards low greenhouse gas emissions and climate-resilient 
development”. As the framework law for the Union’s contribution to the Paris Agreement, the 
European Climate Law should fully integrate that long-term finance objective alongside the 
temperature and adaptation goals. Article 2.1c is intrinsically connected with the objective of 
limiting the temperature increase to 1.5 °C above pre-industrial levels (Article 2.1a) and the 
long-term adaptation goal (Article 2.1b): shifting and mobilising finance away from fossil 
fuels and towards a climate-neutral society is a necessary condition for achieving our 
temperature and adaptation goals.

Pozměňovací návrh 782
Antoni Comín i Oliveres

Návrh nařízení
Článek 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 4a
Fiskální opatření k dosažení přizpůsobení 

se změně klimatu
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Za účelem dosažení adaptačních opatření 
stanovených v článku 4 přijme Komise do 
března 2021 návrhy nařízení, jimiž 
stanoví tato fiskální opatření pro uhlíkový 
rozpočet Unie stanovený v článku 3a:
a) hraniční uhlíkovou daň s cílem uvést 
cíle tohoto nařízení do souladu s 
konkurenceschopností členských států 
vůči společnostem ze třetích zemí;
b) vlastní zdroje pocházející ze systému 
obchodování s emisemi;
c) daň z lodních a leteckých paliv.
(Článek 3a uvedený v tomto pozměňovacím 
návrhu odkazuje na pozměňovací návrh 38 
paní J. Gutelandové, zpravodajce pro tento 
návrh nařízení.)

Or. en

Pozměňovací návrh 783
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Návrh nařízení
Čl. 5 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5 Posouzení pokroku a opatření Unie 5 Posouzení pokroku a opatření ve 
smyslu racionální politiky v oblasti 
životního prostředí

Or. en

Pozměňovací návrh 784
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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Do 30. září 2023 a poté každých pět let 
provede Komise společně s posouzením 
stanoveným v čl. 29 odst. 5 nařízení (EU) 
2018/1999 posouzení:

V průběhu úpravy nařízení (EU) 
2018/1999, která by dříve musela být 
upravena závěry Evropské rady, je třeba 
rovněž znovu zavést mechanismy 
hodnocení a podávání zpráv v těchto 
závěrech obsažené. Podle článku 1 a čl. 2 
odst. 1 musí být nový rámec založen na 
zásadách racionální politiky v oblasti 
životního prostředí.

Or. en

Pozměňovací návrh 785
Andrey Novakov, Andrey Slabakov

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Do 30. září 2023 a poté každých pět let 
provede Komise společně s posouzením 
stanoveným v čl. 29 odst. 5 nařízení (EU) 
2018/1999 posouzení:

Po dohodě členských států a v návaznosti 
na zprávu Komise o provádění provede 
Komise do 30. září 2024 a poté každých 
pět let společně s posouzením stanoveným 
v čl. 29 odst. 5 nařízení (EU) 2018/1999 
posouzení:

Or. en

Pozměňovací návrh 786
Tiemo Wölken, Delara Burkhardt

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Do 30. září 2023 a poté každých pět let 
provede Komise společně s posouzením 
stanoveným v čl. 29 odst. 5 nařízení (EU) 
2018/1999 posouzení:

Do 30. září 2023 a poté každých pět let 
provede Komise společně s posouzením 
stanoveným v čl. 29 odst. 5 nařízení (EU) 
2018/1999 a po konzultaci příslušných 
zúčastněných stran a odborníků v oblasti 
klimatu posouzení:

Or. en



PE652.555v01-00 424/585 AM\1206394CS.docx

CS

Pozměňovací návrh 787
Silvia Sardone, Marco Dreosto, Simona Baldassarre, Danilo Oscar Lancini, Annalisa 
Tardino

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Do 30. září 2023 a poté každých pět let 
provede Komise společně s posouzením 
stanoveným v čl. 29 odst. 5 nařízení (EU) 
2018/1999 posouzení:

Do 31. října 2031 a poté každých pět let 
provede Komise společně s posouzením 
stanoveným v čl. 29 odst. 5 nařízení (EU) 
2018/1999 posouzení:

Or. it

Pozměňovací návrh 788
Michael Bloss

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Do 30. září 2023 a poté každých pět let 
provede Komise společně s posouzením 
stanoveným v čl. 29 odst. 5 nařízení (EU) 
2018/1999 posouzení:

Do 30. září 2023 a poté každé dva roky 
provede Komise společně s posouzením 
stanoveným v čl. 29 odst. 5 nařízení (EU) 
2018/1999 posouzení:

Or. en

Pozměňovací návrh 789
Pascal Canfin, Véronique Trillet-Lenoir, Catherine Chabaud, Chrysoula 
Zacharopoulou

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Do 30. září 2023 a poté každých pět let 
provede Komise společně s posouzením 
stanoveným v čl. 29 odst. 5 nařízení (EU) 

Do 30. června 2021 a poté každých pět let 
provede Komise společně s posouzením 
stanoveným v čl. 29 odst. 5 nařízení (EU) 
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2018/1999 posouzení: 2018/1999 posouzení:

Or. en

Pozměňovací návrh 790
Mick Wallace, Clare Daly

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Do 30. září 2023 a poté každých pět let 
provede Komise společně s posouzením 
stanoveným v čl. 29 odst. 5 nařízení (EU) 
2018/1999 posouzení:

Do 30. června 2023 a poté každých pět let 
provede Komise společně s posouzením 
stanoveným v čl. 29 odst. 5 nařízení (EU) 
2018/1999 posouzení:

Or. en

Odůvodnění

Je třeba mít dostatek času na to, aby byla možná jednání prostřednictvím postupu 
spolurozhodování.

Pozměňovací návrh 791
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Do 30. září 2023 a poté každých pět let 
provede Komise společně s posouzením 
stanoveným v čl. 29 odst. 5 nařízení (EU) 
2018/1999 posouzení:

Do 30. června 2021 a poté každých pět let 
provede Komise společně s posouzením 
stanoveným v čl. 29 odst. 5 nařízení (EU) 
2018/1999 posouzení:

Or. en

Pozměňovací návrh 792
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari
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Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) společného pokroku, jehož dosáhly 
všechny členské státy při plnění cíle 
klimatické neutrality stanoveného v čl. 2 
odst. 1, vyjádřeného trajektorií uvedenou 
v čl. 3 odst. 1;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 793
Nils Torvalds, Martin Hojsík, Linea Søgaard-Lidell, Catherine Chabaud, Sophia in 't 
Veld, Irena Joveva, Fredrick Federley, Billy Kelleher, Karin Karlsbro, Pascal Canfin

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) společného pokroku, jehož dosáhly 
všechny členské státy při plnění cíle 
klimatické neutrality stanoveného v čl. 2 
odst. 1, vyjádřeného trajektorií uvedenou v 
čl. 3 odst. 1;

a) pokroku dosaženého každým 
členským státem a společného pokroku, 
jehož dosáhly všechny členské státy při 
plnění cíle klimatické neutrality 
stanoveného v čl. 2 odst. 1, vyjádřeného 
trajektorií, která má být stanovena v 
souladu s čl. 3 odst. 1, a průběžného cíle 
stanoveného v čl. 2 odst. 3; pokud 
trajektorie není dostupná, bude posouzení 
provedeno na základě kritérií stanovených 
v čl. 3 odst. 3 a cíle v oblasti klimatu pro 
rok 2030;

Or. en

Pozměňovací návrh 794
Tiemo Wölken, Delara Burkhardt

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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a) společného pokroku, jehož dosáhly 
všechny členské státy při plnění cíle 
klimatické neutrality stanoveného v čl. 2 
odst. 1, vyjádřeného trajektorií uvedenou v 
čl. 3 odst. 1;

a) společného a individuálního 
pokroku, jehož dosáhly všechny členské 
státy při plnění cíle klimatické neutrality 
stanoveného v čl. 2 odst. 1, vyjádřeného 
trajektorií a kritérii stanovenými v článku 
3; pokud trajektorie není dostupná, bude 
posouzení provedeno na základě kritérií 
stanovených v čl. 3 odst. 3 a cíle v oblasti 
klimatu pro rok 2030;

Or. en

Pozměňovací návrh 795
Pascal Canfin, Véronique Trillet-Lenoir, Catherine Chabaud, Chrysoula 
Zacharopoulou

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) společného pokroku, jehož dosáhly 
všechny členské státy při plnění cíle 
klimatické neutrality stanoveného v čl. 2 
odst. 1, vyjádřeného trajektorií uvedenou v 
čl. 3 odst. 1;

a) společného pokroku, jehož dosáhly 
všechny členské státy při plnění cíle 
klimatické neutrality stanoveného v čl. 2 
odst. 1, vyjádřeného trajektorií uvedenou v 
čl. 3 odst. 1, a průběžných cílů uvedených 
v čl. 2 odst. 3 a 3a.

Or. en

Pozměňovací návrh 796
Antoni Comín i Oliveres

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) společného pokroku, jehož dosáhly 
všechny členské státy při plnění cíle 
klimatické neutrality stanoveného v čl. 2 
odst. 1, vyjádřeného trajektorií uvedenou v 
čl. 3 odst. 1;

a) společného pokroku, jehož dosáhly 
všechny členské státy a který každý 
členských stát individuálně zohlednil při 
plnění cíle klimatické neutrality 
stanoveného v čl. 2 odst. 1, vyjádřeného 
trajektorií uvedenou v čl. 3 odst. 1;
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Or. en

Pozměňovací návrh 797
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Franc Bogovič, Christian Doleschal, Roberta 
Metsola, Pernille Weiss, Jessica Polfjärd, Alexander Bernhuber, Peter Liese, Esther de 
Lange, Dolors Montserrat, Adam Jarubas

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) společného pokroku, jehož dosáhly 
všechny členské státy při plnění cíle 
klimatické neutrality stanoveného v čl. 2 
odst. 1, vyjádřeného trajektorií uvedenou 
v čl. 3 odst. 1;

a) společného pokroku, jehož dosáhly 
všechny členské státy při plnění cíle 
klimatické neutrality stanoveného v čl. 2 
odst. 1;

Or. en

Pozměňovací návrh 798
Anna Zalewska

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) společného pokroku, jehož dosáhly 
všechny členské státy při plnění cíle 
klimatické neutrality stanoveného v čl. 2 
odst. 1, vyjádřeného trajektorií uvedenou 
v čl. 3 odst. 1;

a) společného pokroku, jehož dosáhly 
všechny členské státy při plnění cíle 
klimatické neutrality stanoveného v čl. 2 
odst. 1;

Or. en

Pozměňovací návrh 799
Silvia Sardone, Marco Dreosto, Simona Baldassarre, Danilo Oscar Lancini, Annalisa 
Tardino

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) společného pokroku, jehož dosáhly 
všechny členské státy při plnění cíle 
klimatické neutrality stanoveného v čl. 2 
odst. 1, vyjádřeného trajektorií uvedenou 
v čl. 3 odst. 1;

a) společného pokroku, jehož dosáhly 
všechny členské státy při plnění cíle 
klimatické neutrality stanoveného v čl. 2 
odst. 1;

Or. it

Pozměňovací návrh 800
Michael Bloss

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) společného pokroku, jehož dosáhly 
všechny členské státy při plnění cíle 
klimatické neutrality stanoveného v čl. 2 
odst. 1, vyjádřeného trajektorií uvedenou v 
čl. 3 odst. 1;

a) společného pokroku, jehož dosáhly 
všechny členské státy při plnění 
klimatických cílů Unie stanovených v 
článku 2, vyjádřených trajektorií uvedenou 
v čl. 3 odst. 1;

Or. en

Pozměňovací návrh 801
Mick Wallace, Clare Daly

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) společného pokroku, jehož dosáhly 
všechny členské státy při plnění cíle 
klimatické neutrality stanoveného v čl. 2 
odst. 1, vyjádřeného trajektorií uvedenou v 
čl. 3 odst. 1;

a) pokroku, jehož dosáhly všechny 
členské státy při plnění cílů skutečných 
nulových emisí stanovených v článku 2, 
vyjádřených trajektorií uvedenou v čl. 3 
odst. 1;

Or. en

Pozměňovací návrh 802
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Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) společného pokroku, jehož dosáhly 
všechny členské státy při plnění cíle 
klimatické neutrality stanoveného v čl. 2 
odst. 1, vyjádřeného trajektorií uvedenou v 
čl. 3 odst. 1;

a) společného a individuálního 
pokroku, jehož dosáhly všechny členské 
státy při plnění cílů stanovených v článku 
2, vyjádřených trajektorií uvedenou v čl. 3 
odst. 1;

Or. en

Pozměňovací návrh 803
Delara Burkhardt, Tiemo Wölken

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) kolektivního a individuálního 
pokroku, jehož dosáhly všechny členské 
státy při plnění cílů přirozeného 
ekosystému uvedených v článku 2a;

Or. en

Pozměňovací návrh 804
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) společného pokroku, jehož dosáhly 
všechny členské státy v oblasti adaptace 
podle článku 4.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 805
Antoni Comín i Oliveres

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) společného pokroku, jehož dosáhly 
všechny členské státy v oblasti adaptace 
podle článku 4.

b) společného pokroku, jehož dosáhly 
všechny členské státy – posuzováno i 
jednotlivě za každý členských stát – v 
oblasti adaptace podle článku 4.

Or. en

Pozměňovací návrh 806
Nils Torvalds, Linea Søgaard-Lidell, Martin Hojsík, Asger Christensen, Sophia in 't 
Veld, Catherine Chabaud, Irena Joveva, Fredrick Federley, Susana Solís Pérez, María 
Soraya Rodríguez Ramos, Billy Kelleher, Karin Karlsbro, Pascal Canfin

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) společného pokroku, jehož dosáhly 
všechny členské státy v oblasti adaptace 
podle článku 4.

b) pokroku dosaženého každým 
členským státem a společného pokroku, 
jehož dosáhly všechny členské státy v 
oblasti adaptace podle článku 4.

Or. en

Pozměňovací návrh 807
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) společného pokroku, jehož dosáhly 
všechny členské státy v oblasti adaptace 
podle článku 4.

b) společného i individuálního 
pokroku, jehož dosáhly všechny členské 
státy v oblasti adaptace podle článku 4..
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Or. en

Pozměňovací návrh 808
Michael Bloss

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) společného pokroku, jehož dosáhly 
všechny členské státy v oblasti adaptace 
podle článku 4.

b) společného i individuálního 
pokroku, jehož dosáhly všechny členské 
státy společně i jednotlivě v oblasti 
adaptace podle článku 4;

Or. en

Pozměňovací návrh 809
Mick Wallace, Clare Daly

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) společného pokroku, jehož dosáhly 
všechny členské státy v oblasti adaptace 
podle článku 4.

b) pokroku, jehož dosáhly všechny 
členské státy v oblasti adaptace podle 
článku 4.

Or. en

Pozměňovací návrh 810
Tiemo Wölken, Delara Burkhardt

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) opatření přijatých všemi členskými 
státy k dosažení cílů klimatické neutrality, 
uhlíkových propadů a adaptačních cílů, a 
to i s ohledem na jejich důsledky pro 
společnost a hospodářství, zejména pokud 
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jde o rovnost dostupných příjmů, 
energetickou chudobu, rovnost žen a 
mužů a zdravotní dopady na 
nejzranitelnější osoby, a pokud jde o 
kritéria stanovená v článku 3, s cílem 
zajistit, aby nikdo nebyl během 
transformace opomenut.

Or. en

Pozměňovací návrh 811
Michael Bloss

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) kolektivního a individuálního 
pokroku dosaženého všemi členskými 
státy, pokud jde o soulad veřejných a 
soukromých finančních toků s přechodem 
na klimaticky neutrální a odolnou 
společnost, jak je uvedeno v článku 4a.

Or. en

Pozměňovací návrh 812
Nicolás González Casares, César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Javi 
López

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) kolektivního a individuálního 
pokroku Unie a všech členských států v 
oblasti strategií spravedlivé transformace;

Or. en

Pozměňovací návrh 813



PE652.555v01-00 434/585 AM\1206394CS.docx

CS

Nicolás González Casares, César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Javi 
López

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

bb) kolektivního a individuálního 
pokroku Unie a všech členských států v 
boji proti energetické chudobě;

Or. en

Pozměňovací návrh 814
Nicolás González Casares, César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Javi 
López

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

bc) opatření přijatých všemi členskými 
státy k dosažení cílů klimatické neutrality 
a přizpůsobení se změně klimatu, a to i s 
ohledem na důsledky pro společnost a 
hospodářství a kritéria stanovená v článku 
3, aby se zajistilo, že během transformace 
nebude žádná část společnosti a 
hospodářství opomenuta.

Or. en

Pozměňovací návrh 815
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise předloží závěry tohoto posouzení 
spolu se zprávou o stavu energetické unie 

vypouští se
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vypracovanou v příslušném kalendářním 
roce v souladu s článkem 35 nařízení 
(EU) 2018/1999 Evropskému parlamentu 
a Radě.

Or. en

Pozměňovací návrh 816
Mick Wallace, Clare Daly

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise předloží závěry tohoto posouzení 
spolu se zprávou o stavu energetické unie 
vypracovanou v příslušném kalendářním 
roce v souladu s článkem 35 nařízení (EU) 
2018/1999 Evropskému parlamentu a 
Radě.

Komise předloží posouzení a jejich závěry 
spolu se zprávou o stavu energetické unie 
vypracovanou v příslušném kalendářním 
roce v souladu s článkem 35 nařízení (EU) 
2018/1999 Evropskému parlamentu a 
Radě. Komise rovněž zašle posouzení a 
závěry členským státům a zveřejní je, a to 
jednoduchým způsobem.

Or. en

Pozměňovací návrh 817
Anna Zalewska

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise předloží závěry tohoto posouzení 
spolu se zprávou o stavu energetické unie 
vypracovanou v příslušném kalendářním 
roce v souladu s článkem 35 nařízení (EU) 
2018/1999 Evropskému parlamentu a 
Radě.

Komise předloží tato posouzení a jejich 
závěry spolu se zprávou o stavu 
energetické unie vypracovanou v 
příslušném kalendářním roce v souladu s 
článkem 35 nařízení (EU) 2018/1999 
Evropskému parlamentu a Radě a zveřejní 
je.

Or. en
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Pozměňovací návrh 818
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise předloží závěry tohoto posouzení 
spolu se zprávou o stavu energetické unie 
vypracovanou v příslušném kalendářním 
roce v souladu s článkem 35 nařízení (EU) 
2018/1999 Evropskému parlamentu a 
Radě.

Komise předloží tato posouzení a jejich 
závěry spolu se zprávou o stavu 
energetické unie vypracovanou v 
příslušném kalendářním roce v souladu s 
článkem 35 nařízení (EU) 2018/1999 
Evropskému parlamentu a Radě a zveřejní 
je.

Or. en

Pozměňovací návrh 819
Michael Bloss

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise předloží závěry tohoto posouzení 
spolu se zprávou o stavu energetické unie 
vypracovanou v příslušném kalendářním 
roce v souladu s článkem 35 nařízení (EU) 
2018/1999 Evropskému parlamentu a 
Radě.

Komise zveřejní a předloží toto posouzení 
a jeho závěry spolu se zprávou o stavu 
energetické unie vypracovanou v 
příslušném kalendářním roce v souladu s 
článkem 35 nařízení (EU) 2018/1999 
Evropskému parlamentu a Radě.

Or. en

Pozměňovací návrh 820
Catherine Chabaud, Véronique Trillet-Lenoir

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Na tomto základě Komise každé tři roky 
posoudí, zda je Unie na cestě ke splnění 
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cíle do roku 2030, kterým je snížení emisí 
o 60 %, nebo zda jsou zapotřebí silnější 
opatření, včetně právních předpisů EU.

Or. en

Odůvodnění

Od krize Covid-19 žijeme v nejistých časech. V pětiletém časovém období existuje mnoho 
nejistot, a proto je nezbytné kromě závěrečného pětiletého posouzení vypracovat také zprávu 
o pokroku po třech letech. Měla by dát představu o tom, jak si EU se svými cíli v oblasti 
klimatu stojí, a v případě potřeby umožnit nápravu opatření přijatých v souladu s trajektorií.

Pozměňovací návrh 821
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Do 30. září 2023 a poté každých 
pět let provede Komise přezkum:

vypouští se

a) soudržnosti opatření Unie s cílem 
klimatické neutrality stanoveným v čl. 2 
odst. 1, vyjádřeným trajektorií uvedenou v 
čl. 3 odst. 1;
b) přiměřenosti opatření Unie k zajištění 
pokroku v oblasti adaptace podle článku 
4.

Or. en

Pozměňovací návrh 822
Pascal Canfin, Véronique Trillet-Lenoir, Catherine Chabaud, Chrysoula 
Zacharopoulou

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Do 30. září 2023 a poté každých 2. Do 30. června 2021 a poté každých 
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pět let provede Komise přezkum: pět let provede Komise přezkum:

Or. en

Pozměňovací návrh 823
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Do 30. září 2023 a poté každých 
pět let provede Komise přezkum:

2. Do června 2021 a poté každých pět 
let provede Komise přezkum:

Or. en

Pozměňovací návrh 824
Andrey Novakov, Andrey Slabakov

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Do 30. září 2023 a poté každých pět 
let provede Komise přezkum:

2. Do 30. září 2024 a poté každých pět 
let provede Komise přezkum:

Or. en

Pozměňovací návrh 825
Michael Bloss

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Do 30. září 2023 a poté každých pět 
let provede Komise přezkum:

2. Do 30. září 2023 a poté každé dva 
roky provede Komise přezkum:

Or. en
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Pozměňovací návrh 826
Silvia Sardone, Marco Dreosto, Simona Baldassarre, Danilo Oscar Lancini, Annalisa 
Tardino

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Do 30. září 2023 a poté každých 
pět let provede Komise přezkum:

2. Do 31. října 2031 a poté každých 
pět let provede Komise přezkum:

Or. it

Pozměňovací návrh 827
Mick Wallace, Clare Daly

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Do 30. září 2023 a poté každých 
pět let provede Komise přezkum:

2. Do 30. června 2023 a poté každých 
pět let provede Komise přezkum:

Or. en

Pozměňovací návrh 828
Tiemo Wölken, Delara Burkhardt

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) soudržnosti opatření Unie s cílem 
klimatické neutrality stanoveným v čl. 2 
odst. 1, vyjádřeným trajektorií uvedenou v 
čl. 3 odst. 1;

a) soudržnosti opatření Unie s cílem 
klimatické neutrality stanoveným v čl. 2 
odst. 1, vyjádřeným trajektorií a kritérii, 
která budou stanovena podle článku 3; 
pokud trajektorie není dostupná, bude 
posouzení provedeno na základě kritérií 
stanovených v čl. 3 odst. 3 a cíle v oblasti 
klimatu pro rok 2030;
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Or. en

Pozměňovací návrh 829
Michael Bloss

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) soudržnosti opatření Unie s cílem 
klimatické neutrality stanoveným v čl. 2 
odst. 1, vyjádřeným  trajektorií uvedenou v 
čl. 3 odst. 1;

a) soudržnosti opatření a politik Unie, 
včetně odvětvových právních předpisů, 
vnější činnosti Unie a rozpočtu Unie, s cíli 
Unie v oblasti klimatu stanovenými v 
článku 2, vyjádřenými trajektorií uvedenou 
v čl. 3 odst. 1;

Or. en

Pozměňovací návrh 830
Pascal Canfin, Véronique Trillet-Lenoir, Catherine Chabaud, Chrysoula 
Zacharopoulou

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) soudržnosti opatření Unie s cílem 
klimatické neutrality stanoveným v čl. 2 
odst. 1, vyjádřeným trajektorií uvedenou v 
čl. 3 odst. 1;

a) soudržnosti opatření Unie s cílem 
klimatické neutrality stanoveným v čl. 2 
odst. 1, vyjádřeným trajektorií uvedenou v 
čl. 3 odst. 1, a průběžnými cíli uvedenými 
v čl. 2 odst. 3 a 3a.

Or. en

Pozměňovací návrh 831
César Luena, Javi López, Cristina Maestre Martín De Almagro

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh



AM\1206394CS.docx 441/585 PE652.555v01-00

CS

a) soudržnosti opatření Unie s cílem 
klimatické neutrality stanoveným v čl. 2 
odst. 1, vyjádřeným trajektorií uvedenou v 
čl. 3 odst. 1;

a) soudržnosti opatření Unie s cílem 
klimatické neutrality stanoveným v čl. 2 
odst. 1, vyjádřeným trajektorií uvedenou v 
čl. 3 odst. 1, a kritérii uvedenými v čl. 3 
odst. 3;

Or. en

Pozměňovací návrh 832
Silvia Sardone, Marco Dreosto, Simona Baldassarre, Danilo Oscar Lancini, Annalisa 
Tardino

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) soudržnosti opatření Unie s cílem 
klimatické neutrality stanoveným v čl. 2 
odst. 1, vyjádřeným trajektorií uvedenou v 
čl. 3 odst. 1;

a) soudržnosti opatření Unie s cílem 
klimatické neutrality stanoveným v čl. 2 
odst. 1;

Or. it

Pozměňovací návrh 833
Anna Zalewska

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) soudržnosti opatření Unie s cílem 
klimatické neutrality stanoveným v čl. 2 
odst. 1, vyjádřeným trajektorií uvedenou v 
čl. 3 odst. 1;

a) soudržnosti opatření Unie s cílem 
klimatické neutrality stanoveným v čl. 2 
odst. 1;

Or. en

Pozměňovací návrh 834
Mairead McGuinness, Pernille Weiss, Norbert Lins, Franc Bogovič, Christian Doleschal, 
Roberta Metsola, Alexander Bernhuber, Jessica Polfjärd, Peter Liese, Esther de Lange, 
Dolors Montserrat, Adam Jarubas
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Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) soudržnosti opatření Unie s cílem 
klimatické neutrality stanoveným v čl. 2 
odst. 1, vyjádřeným trajektorií uvedenou v 
čl. 3 odst. 1;

a) soudržnosti opatření Unie s cílem 
klimatické neutrality stanoveným v čl. 2 
odst. 1;

Or. en

Pozměňovací návrh 835
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) soudržnosti opatření Unie s cílem 
klimatické neutrality stanoveným v čl. 2 
odst. 1, vyjádřeným trajektorií uvedenou v 
čl. 3 odst. 1;

a) soudržnosti opatření Unie s cíli 
stanovenými v článku 2, vyjádřenými 
trajektorií uvedenou v článku 3;

Or. en

Pozměňovací návrh 836
Mick Wallace, Clare Daly

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) soudržnosti opatření Unie s cílem 
klimatické neutrality stanoveným v čl. 2 
odst. 1, vyjádřeným trajektorií uvedenou v 
čl. 3 odst. 1;

a) soudržnosti opatření Unie s cíli 
týkajícími se skutečně nulových emisí 
stanovenými v článku 2, vyjádřenými 
trajektorií uvedenou v čl. 3 odst. 1;

Or. en
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Pozměňovací návrh 837
Michael Bloss

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) přiměřenosti opatření Unie k 
zajištění pokroku v oblasti adaptace podle 
článku 4.

b) přiměřenosti opatření a politik 
Unie, včetně odvětvových právních 
předpisů, vnější činnosti Unie a rozpočtu 
Unie, k zajištění pokroku v oblasti 
adaptace podle článku 4;

Or. en

Pozměňovací návrh 838
Mick Wallace, Clare Daly

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) přiměřenosti opatření Unie k 
zajištění pokroku v oblasti adaptace podle 
článku 4.

b) přiměřenosti opatření Unie k 
zajištění výrazného a přiměřeného 
pokroku v oblasti adaptace podle článku 4.

Or. en

Pozměňovací návrh 839
Andrey Novakov, Andrey Slabakov

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) přiměřenosti opatření Unie k 
zajištění pokroku v oblasti adaptace podle 
článku 4.

b) přiměřenosti opatření Unie a 
příslušného financování k zajištění 
pokroku v oblasti adaptace podle článku 4.

Or. en
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Pozměňovací návrh 840
Tiemo Wölken, Delara Burkhardt

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) opatření přijatých Evropskou unií 
k dosažení cílů v oblasti klimatické 
neutrality, uhlíkových propadů a 
přizpůsobení se změně klimatu, a to i s 
ohledem na jejich důsledky pro společnost 
a hospodářství, zejména pokud jde o 
rovnost dostupných příjmů, energetickou 
chudobu, rovnost žen a mužů a zdravotní 
dopady na nejzranitelnější osoby, a pokud 
jde o kritéria stanovená v článku 3, s 
cílem zajistit, aby nikdo nebyl během 
transformace opomíjen.

Or. en

Pozměňovací návrh 841
Michael Bloss

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) přiměřenosti opatření a politik 
Unie k zajištění o souladu veřejných a 
soukromých finančních toků s přechodem 
na klimaticky neutrální a odolnou 
společnost, jak je uvedeno v článku 4a.

Or. en

Pozměňovací návrh 842
Nicolás González Casares, César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Javi 
López

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2 – písm. b a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) přiměřenosti opatření Unie k 
zajištění pokroku v oblasti spravedlivé 
transformace;

Or. en

Pozměňovací návrh 843
Nicolás González Casares, César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Javi 
López

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2 – písm. b b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

bb) přiměřenosti opatření Unie k 
zajištění pokroku v oblasti boje proti 
energetické chudobě.

Or. en

Pozměňovací návrh 844
Nicolás González Casares, César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Javi 
López

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2 – písm. b c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

bc) opatření přijatých Evropskou unií 
k dosažení cílů klimatické neutrality a 
přizpůsobení se změně klimatu, a to i s 
ohledem na jejich důsledky pro společnost 
a hospodářství a kritéria stanovená v 
článku 3, aby se zajistilo, že během 
transformace nebude žádná část 
společnosti a hospodářství opomenuta.

Or. en
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Pozměňovací návrh 845
Sylwia Spurek

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Komise předloží tato posouzení a 
jejich závěry spolu se zprávou o stavu 
energetické unie vypracovanou v 
příslušném kalendářním roce v souladu s 
článkem 35 nařízení (EU) 2018/1999 
Evropskému parlamentu a Radě a 
zveřejní je.

Or. en

Pozměňovací návrh 846
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pokud Komise na základě 
posouzení uvedeného v odstavcích 1 a 2 
konstatuje, že opatření Unie nejsou v 
souladu s cílem klimatické neutrality 
stanoveným v čl. 2 odst. 1 nebo nejsou 
přiměřená k zajištění pokroku v oblasti 
adaptace podle článku 4 nebo že pokrok 
na cestě k dosažení cíle klimatické 
neutrality nebo pokrok v oblasti adaptace 
podle článku 4 není dostatečný, přijme 
současně s provedením přezkumu 
trajektorie uvedené v čl. 3 odst. 1 nezbytná 
opatření v souladu se Smlouvami.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 847
Silvia Sardone, Marco Dreosto, Simona Baldassarre, Danilo Oscar Lancini, Annalisa 
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Tardino

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pokud Komise na základě 
posouzení uvedeného v odstavcích 1 a 2 
konstatuje, že opatření Unie nejsou v 
souladu s cílem klimatické neutrality 
stanoveným v čl. 2 odst. 1 nebo nejsou 
přiměřená k zajištění pokroku v oblasti 
adaptace podle článku 4 nebo že pokrok na 
cestě k dosažení cíle klimatické neutrality 
nebo pokrok v oblasti adaptace podle 
článku 4 není dostatečný, přijme současně 
s provedením přezkumu trajektorie 
uvedené v čl. 3 odst. 1 nezbytná opatření v 
souladu se Smlouvami.

3. Pokud Komise na základě 
posouzení uvedeného v odstavcích 1 a 2 
konstatuje, že: 

a) opatření Unie nejsou v souladu s cílem 
klimatické neutrality stanoveným v čl. 2 
odst. 1; nebo
b) opatření Unie nejsou přiměřená k 
zajištění pokroku v oblasti adaptace podle 
článku 4; nebo

c) opatření Unie zahrnují náklady, které 
jsou větší než přínosy; nebo
d) že pokrok na cestě k dosažení cíle 
klimatické neutrality nebo pokrok v oblasti 
adaptace podle článku 4 není dostatečný,

přijme nezbytná opatření v souladu se 
Smlouvami.

Or. it

Pozměňovací návrh 848
Delara Burkhardt, Tiemo Wölken

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pokud Komise na základě 3. Pokud Komise na základě 
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posouzení uvedeného v odstavcích 1 a 2 
konstatuje, že opatření Unie nejsou v 
souladu s cílem klimatické neutrality 
stanoveným v čl. 2 odst. 1 nebo nejsou 
přiměřená k zajištění pokroku v oblasti 
adaptace podle článku 4 nebo že pokrok na 
cestě k dosažení cíle klimatické neutrality 
nebo pokrok v oblasti adaptace podle 
článku 4 není dostatečný, přijme současně 
s provedením přezkumu trajektorie 
uvedené v čl. 3 odst. 1 nezbytná opatření v 
souladu se Smlouvami.

posouzení uvedeného v odstavcích 1 a 2 
konstatuje, že opatření Unie nejsou v 
souladu s cílem klimatické neutrality 
stanoveným v čl. 2 odst. 1, nebo cílem 
ochrany, obnovy a správy přírodních 
propadů uvedených v článku 2a (nový), 
nebo nejsou přiměřená k zajištění pokroku 
v oblasti adaptace podle článku 4 nebo že 
pokrok na cestě k dosažení cíle klimatické 
neutrality nebo pokrok v oblasti adaptace 
podle článku 4 není dostatečný, přijme 
současně s provedením přezkumu 
trajektorie uvedené v čl. 3 odst. 1 nezbytná 
opatření v souladu se Smlouvami.

Or. en

Pozměňovací návrh 849
Andrey Novakov, Andrey Slabakov

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pokud Komise na základě 
posouzení uvedeného v odstavcích 1 a 2 
konstatuje, že opatření Unie nejsou v 
souladu s cílem klimatické neutrality 
stanoveným v čl. 2 odst. 1 nebo nejsou 
přiměřená k zajištění pokroku v oblasti 
adaptace podle článku 4 nebo že pokrok na 
cestě k dosažení cíle klimatické neutrality 
nebo pokrok v oblasti adaptace podle 
článku 4 není dostatečný, přijme současně 
s provedením přezkumu trajektorie 
uvedené v čl. 3 odst. 1 nezbytná opatření v 
souladu se Smlouvami.

3. Pokud Komise na základě 
posouzení uvedeného v odstavcích 1 a 2 
konstatuje, že opatření Unie nejsou v 
souladu s cílem klimatické neutrality 
stanoveným v čl. 2 odst. 1 nebo nejsou 
přiměřená k zajištění pokroku v oblasti 
adaptace podle článku 4 nebo že pokrok na 
cestě k dosažení cíle klimatické neutrality 
nebo pokrok v oblasti adaptace podle 
článku 4 není dostatečný nebo že opatření 
Unie vedla ke ztrátě 
konkurenceschopnosti a pracovních míst 
v konkrétních odvětvích hospodářství, 
přijme současně s provedením přezkumu 
trajektorie uvedené v čl. 3 odst. 1 nezbytná 
opatření v souladu se Smlouvami.

Or. en

Pozměňovací návrh 850



AM\1206394CS.docx 449/585 PE652.555v01-00

CS

Pascal Canfin, Véronique Trillet-Lenoir, Nils Torvalds, Catherine Chabaud, Chrysoula 
Zacharopoulou

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pokud Komise na základě 
posouzení uvedeného v odstavcích 1 a 2 
konstatuje, že opatření Unie nejsou v 
souladu s cílem klimatické neutrality 
stanoveným v čl. 2 odst. 1 nebo nejsou 
přiměřená k zajištění pokroku v oblasti 
adaptace podle článku 4 nebo že pokrok na 
cestě k dosažení cíle klimatické neutrality 
nebo pokrok v oblasti adaptace podle 
článku 4 není dostatečný, přijme současně 
s provedením přezkumu trajektorie 
uvedené v čl. 3 odst. 1 nezbytná opatření v 
souladu se Smlouvami.

3. Pokud Komise na základě 
posouzení uvedeného v odstavcích 1 a 2 
konstatuje, že opatření Unie nejsou v 
souladu s cílem klimatické neutrality 
stanoveným v čl. 2 odst. 1 a průběžnými 
cíli stanovenými v čl. 2 odst. 3 a 3a nebo 
nejsou přiměřená k zajištění pokroku v 
oblasti adaptace podle článku 4 nebo že 
pokrok na cestě k dosažení cíle klimatické 
neutrality nebo pokrok v oblasti adaptace 
podle článku 4 není dostatečný, přijme 
současně s provedením přezkumu 
trajektorie uvedené v čl. 3 odst. 1 nezbytná 
opatření v souladu se Smlouvami.

Or. en

Pozměňovací návrh 851
Michael Bloss

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pokud Komise na základě 
posouzení uvedeného v odstavcích 1 a 2 
konstatuje, že opatření Unie nejsou v 
souladu s cílem klimatické neutrality 
stanoveným v čl. 2 odst. 1 nebo nejsou 
přiměřená k zajištění pokroku v oblasti 
adaptace podle článku 4 nebo že pokrok na 
cestě k dosažení cíle klimatické neutrality 
nebo pokrok v oblasti adaptace podle 
článku 4 není dostatečný, přijme současně 
s provedením přezkumu trajektorie 
uvedené v čl. 3 odst. 1 nezbytná opatření v 
souladu se Smlouvami.

3. Pokud Komise na základě 
posouzení uvedeného v odstavcích 1 a 2 
konstatuje, že opatření a politiky Unie 
nejsou v souladu s cíli Unie v oblasti 
klimatu stanovenými v článku 2 nebo 
nejsou přiměřená k zajištění pokroku v 
oblasti adaptace podle článku 4 nebo 
finančních toků uvedených v článku 4a, 
nebo že pokrok na cestě k dosažení těchto 
cílů není dostatečný, přijme nezbytná 
opatření v souladu se Smlouvami.
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Or. en

Pozměňovací návrh 852
Mairead McGuinness, Franc Bogovič, Christian Doleschal, Pernille Weiss, Roberta 
Metsola, Norbert Lins, Jessica Polfjärd, Alexander Bernhuber, Peter Liese, Esther de 
Lange, Dolors Montserrat, Adam Jarubas

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pokud Komise na základě 
posouzení uvedeného v odstavcích 1 a 2 
konstatuje, že opatření Unie nejsou v 
souladu s cílem klimatické neutrality 
stanoveným v čl. 2 odst. 1 nebo nejsou 
přiměřená k zajištění pokroku v oblasti 
adaptace podle článku 4 nebo že pokrok na 
cestě k dosažení cíle klimatické neutrality 
nebo pokrok v oblasti adaptace podle 
článku 4 není dostatečný, přijme současně 
s provedením přezkumu trajektorie 
uvedené v čl. 3 odst. 1 nezbytná opatření v 
souladu se Smlouvami.

3. Pokud Komise na základě 
posouzení uvedeného v odstavcích 1 a 2 
konstatuje, že opatření Unie nejsou v 
souladu s cílem klimatické neutrality 
stanoveným v čl. 2 odst. 1 nebo nejsou 
přiměřená k zajištění pokroku v oblasti 
adaptace podle článku 4 nebo že pokrok na 
cestě k dosažení cíle klimatické neutrality 
nebo pokrok v oblasti adaptace podle 
článku 4 není dostatečný, přijme nezbytná 
opatření v souladu se Smlouvami.

Or. en

Pozměňovací návrh 853
Anna Zalewska

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pokud Komise na základě 
posouzení uvedeného v odstavcích 1 a 2 
konstatuje, že opatření Unie nejsou v 
souladu s cílem klimatické neutrality 
stanoveným v čl. 2 odst. 1 nebo nejsou 
přiměřená k zajištění pokroku v oblasti 
adaptace podle článku 4 nebo že pokrok na 
cestě k dosažení cíle klimatické neutrality 
nebo pokrok v oblasti adaptace podle 

3. Pokud Komise na základě 
posouzení uvedeného v odstavcích 1 a 2 
konstatuje, že opatření Unie nejsou v 
souladu s cílem klimatické neutrality 
stanoveným v čl. 2 odst. 1 nebo nejsou 
přiměřená k zajištění pokroku v oblasti 
adaptace podle článku 4 nebo že pokrok na 
cestě k dosažení cíle klimatické neutrality 
nebo pokrok v oblasti adaptace podle 
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článku 4 není dostatečný, přijme současně 
s provedením přezkumu trajektorie 
uvedené v čl. 3 odst. 1 nezbytná opatření v 
souladu se Smlouvami.

článku 4 není dostatečný, přijme nezbytná 
opatření v souladu se Smlouvami.

Or. en

Pozměňovací návrh 854
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pokud Komise na základě 
posouzení uvedeného v odstavcích 1 a 2 
konstatuje, že opatření Unie nejsou v 
souladu s cílem klimatické neutrality 
stanoveným v čl. 2 odst. 1 nebo nejsou 
přiměřená k zajištění pokroku v oblasti 
adaptace podle článku 4 nebo že pokrok na 
cestě k dosažení cíle klimatické neutrality 
nebo pokrok v oblasti adaptace podle 
článku 4 není dostatečný, přijme současně 
s provedením přezkumu trajektorie 
uvedené v čl. 3 odst. 1 nezbytná opatření v 
souladu se Smlouvami.

3. Pokud Komise na základě 
posouzení uvedeného v odstavcích 1 a 2 
konstatuje, že opatření Unie nejsou v 
souladu s cílem klimatické neutrality 
stanoveným v článku 2 nebo nejsou 
přiměřená k zajištění pokroku v oblasti 
adaptace podle článku 4 nebo že pokrok na 
cestě k dosažení cílů uvedených v článku 2 
nebo pokrok v oblasti adaptace podle 
článku 4 není dostatečný, přijme za účelem 
nápravy nesouladu do šesti měsíců od 
posouzení nezbytná opatření v souladu se 
Smlouvami.

Or. en

Pozměňovací návrh 855
Sylwia Spurek

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pokud Komise na základě 
posouzení uvedeného v odstavcích 1 a 2 
konstatuje, že opatření Unie nejsou v 
souladu s cílem klimatické neutrality 
stanoveným v čl. 2 odst. 1 nebo nejsou 
přiměřená k zajištění pokroku v oblasti 

3. Pokud posouzení uvedené v 
odstavcích 1 a 2 ukáže, že opatření Unie 
nejsou v souladu s cílem klimatické 
neutrality stanoveným v čl. 2 odst. 1 nebo 
nejsou přiměřená k zajištění pokroku v 
oblasti adaptace podle článku 4 nebo že 
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adaptace podle článku 4 nebo že pokrok na 
cestě k dosažení cíle klimatické neutrality 
nebo pokrok v oblasti adaptace podle 
článku 4 není dostatečný, přijme současně 
s provedením přezkumu trajektorie 
uvedené v čl. 3 odst. 1 nezbytná opatření v 
souladu se Smlouvami.

pokrok na cestě k dosažení cíle klimatické 
neutrality nebo pokrok v oblasti adaptace 
podle článku 4 není dostatečný, přijme za 
účelem nápravy nesouladu do šesti měsíců 
od posouzení nezbytná opatření v souladu 
se Smlouvami.

Or. en

Pozměňovací návrh 856
Mick Wallace, Clare Daly

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pokud Komise na základě 
posouzení uvedeného v odstavcích 1 a 2 
konstatuje, že opatření Unie nejsou v 
souladu s cílem klimatické neutrality 
stanoveným  v čl. 2 odst. 1 nebo nejsou 
přiměřená k zajištění pokroku v oblasti 
adaptace podle článku 4 nebo že pokrok na 
cestě k dosažení cíle klimatické neutrality 
nebo pokrok v oblasti adaptace podle 
článku 4 není dostatečný, přijme současně 
s provedením přezkumu trajektorie 
uvedené v čl. 3 odst. 1 nezbytná opatření v 
souladu se Smlouvami.

3. Pokud Komise na základě 
posouzení uvedeného v odstavcích 1 a 2 
konstatuje, že opatření Unie nejsou v 
souladu s cíli týkajícími se skutečně 
nulových emisí stanovenými  v čl. 2 
odst. 1 nebo nejsou přiměřená k zajištění 
pokroku v oblasti adaptace podle článku 4 
nebo že pokrok na cestě k dosažení cílů 
týkajících se skutečně nulových emisí 
nebo pokrok v oblasti adaptace podle 
článku 4 není dostatečný, přijme současně 
s provedením přezkumu trajektorie 
uvedené v čl. 3 odst. 1 nezbytná opatření v 
souladu se Smlouvami.

Or. en

Pozměňovací návrh 857
Catherine Chabaud, Véronique Trillet-Lenoir

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Na tomto základě Komise každé tři 
roky posoudí, zda je EU na cestě ke 
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splnění svých cílů do roku 2030 týkajících 
se snížení emisí o 60 %, nebo zda jsou 
zapotřebí silnější opatření, včetně 
právních předpisů EU.

Or. en

Odůvodnění

Od krize Covid-19 žijeme v nejistých časech. V pětiletém časovém období existuje mnoho 
nejistot, a proto je nezbytné kromě závěrečného pětiletého posouzení vypracovat také zprávu 
o pokroku po třech letech. Měla by dát představu o tom, jak si EU se svými cíli v oblasti 
klimatu stojí, a v případě potřeby umožnit nápravu opatření přijatých v souladu s trajektorií.

Pozměňovací návrh 858
Silvia Sardone, Marco Dreosto, Simona Baldassarre, Danilo Oscar Lancini, Annalisa 
Tardino

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise před přijetím posoudí 
každý návrh opatření nebo legislativní 
návrh s ohledem na cíl klimatické 
neutrality stanovený v čl. 2 odst. 1, 
vyjádřený trajektorií uvedenou v čl. 3 
odst. 1, zahrne tuto analýzu do posouzení 
dopadů připojených k těmto opatřením 
nebo návrhům a výsledek uvedeného 
posouzení při přijetí zveřejní.

vypouští se

Or. it

Pozměňovací návrh 859
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise před přijetím posoudí vypouští se
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každý návrh opatření nebo legislativní 
návrh s ohledem na cíl klimatické 
neutrality stanovený v čl. 2 odst. 1, 
vyjádřený trajektorií uvedenou v čl. 3 
odst. 1, zahrne tuto analýzu do posouzení 
dopadů připojených k těmto opatřením 
nebo návrhům a výsledek uvedeného 
posouzení při přijetí zveřejní.

Or. en

Pozměňovací návrh 860
Pascal Canfin, Véronique Trillet-Lenoir, Catherine Chabaud, Chrysoula 
Zacharopoulou

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise před přijetím posoudí 
každý návrh opatření nebo legislativní 
návrh s ohledem na cíl klimatické 
neutrality stanovený v čl. 2 odst. 1, 
vyjádřený trajektorií uvedenou v čl. 3 
odst. 1, zahrne tuto analýzu do posouzení 
dopadů připojených k těmto opatřením 
nebo návrhům a výsledek uvedeného 
posouzení při přijetí zveřejní.

4. Komise před přijetím posoudí 
soulad návrhu opatření nebo 
legislativního návrhu, včetně víceletých 
finančních rámců Unie, všech pokynů, 
včetně pokynů pro státní podporu, s cílem 
klimatické neutrality stanoveným v čl. 2 
odst. 1, vyjádřeným trajektorií uvedenou v 
čl. 3 odst. 1 a průběžným cílem uvedeným 
v čl. 2 odst. 3, zahrne tuto analýzu do 
posouzení dopadů připojených k těmto 
opatřením nebo návrhům a výsledek 
uvedeného posouzení zveřejní. Pokud 
pokyny, návrh opatření nebo legislativní 
návrh nejsou v souladu s cílem klimatické 
neutrality stanoveným v čl. 2 odst. 1 a 
průběžnými cíli stanovenými v čl. 2 odst. 3 
a 3a, přijme Komise před jejich přijetím 
nápravná opatření.

Or. en

Pozměňovací návrh 861
Nils Torvalds, Martin Hojsík, Catherine Chabaud, Sophia in 't Veld, Irena Joveva, 
Fredrick Federley, Billy Kelleher, Karin Karlsbro
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Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise před přijetím posoudí 
každý návrh opatření nebo legislativní 
návrh s ohledem na cíl klimatické 
neutrality stanovený v čl. 2 odst. 1, 
vyjádřený trajektorií uvedenou v čl. 3 
odst. 1, zahrne tuto analýzu do posouzení 
dopadů připojených k těmto opatřením 
nebo návrhům a výsledek uvedeného 
posouzení při přijetí zveřejní.

4. Komise před přijetím posoudí 
soulad všech návrhů opatření nebo 
legislativních návrhů s cílem klimatické 
neutrality stanovený v čl. 2 odst. 1, 
vyjádřený trajektorií uvedenou v čl. 3 
odst. 1, jakmile bude stanovena 
trajektorie, jakož i uhlíkový rozpočet Unie 
stanovený v článku 3a, zahrne tuto analýzu 
do posouzení dopadů připojených k těmto 
opatřením nebo návrhům a výsledek 
uvedeného posouzení při přijetí zveřejní. 
Uplatněním budování odolnosti vůči 
změně klimatu Komise zajistí, aby veškerá 
opatření a legislativní návrhy byly sladěny 
s cílem klimatické neutrality stanoveným v 
čl. 2 odst. 1 nebo s ním nebyly v rozporu.

Or. en

Pozměňovací návrh 862
Sylwia Spurek

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise před přijetím posoudí 
každý návrh opatření nebo legislativní 
návrh s ohledem na cíl klimatické 
neutrality stanovený v čl. 2 odst. 1, 
vyjádřený trajektorií uvedenou v čl. 3 
odst. 1, zahrne tuto analýzu do posouzení 
dopadů připojených k těmto opatřením 
nebo návrhům a výsledek uvedeného 
posouzení při přijetí zveřejní.

4. Komise před přijetím posoudí 
soulad každého návrhu opatření nebo 
legislativního návrhu s ohledem na cíl 
klimatické neutrality stanovený v čl. 2 
odst. 1, vyjádřený trajektorií uvedenou v 
čl. 3 odst. 1, jakmile bude stanovena 
trajektorie, jakož i uhlíkový rozpočet Unie 
stanovený v článku 3a, zahrne tuto analýzu 
do posouzení dopadů připojených k těmto 
opatřením nebo návrhům a výsledek 
uvedeného posouzení přímo zveřejní, 
jakmile bude hodnocení dokončeno, v 
každém případě však ještě před přijetím 
příslušného opatření nebo návrhu.
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Or. en

Pozměňovací návrh 863
Mohammed Chahim, Miriam Dalli

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise před přijetím posoudí 
každý návrh opatření nebo legislativní 
návrh s ohledem na cíl  klimatické 
neutrality stanovený v čl. 2 odst. 1, 
vyjádřený trajektorií uvedenou v čl. 3 
odst. 1, zahrne tuto analýzu do posouzení 
dopadů připojených k těmto opatřením 
nebo návrhům a výsledek uvedeného 
posouzení při přijetí zveřejní.

4. Komise před přijetím posoudí 
soulad každého návrhu opatření nebo 
legislativního návrhu s ohledem na cíl 
klimatické neutrality stanovený v čl. 2 
odst. 1, vyjádřený trajektorií uvedenou v 
čl. 3 odst. 1, jakmile bude stanovena 
trajektorie, jakož i uhlíkový rozpočet Unie 
stanovený v článku 3a, zahrne tuto analýzu 
do posouzení dopadů připojených k těmto 
opatřením nebo návrhům a výsledek 
uvedeného posouzení přímo zveřejní, 
jakmile bude hodnocení dokončeno, v 
každém případě však ještě před přijetím 
příslušného opatření nebo návrhu.

Or. en

Pozměňovací návrh 864
Tiemo Wölken, Delara Burkhardt

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise před přijetím posoudí 
každý návrh opatření nebo legislativní 
návrh s ohledem na cíl klimatické 
neutrality stanovený v čl. 2 odst. 1, 
vyjádřený trajektorií uvedenou v čl. 3 
odst. 1, zahrne tuto analýzu do posouzení 
dopadů připojených k těmto opatřením 
nebo návrhům a výsledek uvedeného 
posouzení při přijetí zveřejní.

4. Komise před přijetím posoudí 
každý návrh opatření nebo legislativní 
návrh s ohledem na cíl klimatické 
neutrality stanovený v čl. 2 odst. 1, 
vyjádřený trajektorií a kritérii uvedenými v 
článku 3, jakmile bude stanovena 
trajektorie, jakož i uhlíkový rozpočet 
uvedený v článku 3a, a s ohledem na cíle 
přírodního ekosystému uvedené v čl. 2a 
odst. 1, zahrne tuto analýzu do posouzení 
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dopadů připojených k těmto opatřením 
nebo návrhům a výsledek uvedeného 
posouzení při přijetí zveřejní.

Or. en

Pozměňovací návrh 865
Michael Bloss

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise před přijetím posoudí 
každý návrh opatření nebo legislativní 
návrh s ohledem na cíl klimatické 
neutrality stanovený v čl. 2 odst. 1, 
vyjádřený trajektorií uvedenou v čl. 3 
odst. 1, zahrne tuto analýzu do posouzení 
dopadů připojených k těmto opatřením 
nebo návrhům a výsledek uvedeného 
posouzení při přijetí zveřejní.

4. Komise před přijetím posoudí 
soulad každého návrhu opatření, mimo 
jiné včetně každého legislativního a 
rozpočtového návrhu s klimatickými cíli 
stanovenými v článku 2, vyjádřenými, 
trajektorií uvedenou v čl. 3 odst. 1, zahrne 
tuto analýzu do posouzení dopadů 
připojených k těmto opatřením nebo 
návrhům a toto posouzení a jeho výsledky 
přímo zveřejní, jakmile bude hodnocení 
dokončeno, v každém případě však v 
dostatečném předstihu před přijetím 
příslušného opatření nebo návrhu.

Or. en

Odůvodnění

V nedávném rozsudku (ze dne 4. září 2018 ve věci ClientEarth v. Evropská komise, C-57/16 
P) Soudní dvůr objasnil, že posouzení dopadů a jejich výsledky by měly být „přímo 
přístupné“ před přijetím legislativního návrhu „v okamžiku, kdy rozhodovací proces Komise 
probíhá“. Soudní dvůr zdůraznil, že toto zpřístupnění dává občanům možnost „účinně sdělit 
názor na taková rozhodnutí ještě před tím, než jsou s konečnou platností přijata“.

Pozměňovací návrh 866
Delara Burkhardt, Tiemo Wölken

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise před přijetím posoudí 
každý návrh opatření nebo legislativní 
návrh s ohledem na cíl klimatické 
neutrality stanovený v čl. 2 odst. 1, 
vyjádřený trajektorií uvedenou v čl. 3 
odst. 1, zahrne tuto analýzu do posouzení 
dopadů připojených k těmto opatřením 
nebo návrhům a výsledek uvedeného 
posouzení při přijetí zveřejní.

4. Komise před přijetím posoudí 
každý návrh opatření nebo legislativní 
návrh s ohledem na cíl klimatické 
neutrality stanovený v čl. 2 odst. 1, 
vyjádřený trajektorií uvedenou v čl. 3 
odst. 1, jakmile bude stanovena 
trajektorie, jakož i uhlíkový rozpočet 
uvedený v článku 3a, a s ohledem na cíle 
přírodního ekosystému uvedené v čl. 2a 
odst. 1, zahrne tuto analýzu do posouzení 
dopadů připojených k těmto opatřením 
nebo návrhům a výsledek uvedeného 
posouzení při přijetí zveřejní.

Or. en

Pozměňovací návrh 867
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise před přijetím posoudí 
každý návrh opatření nebo legislativní 
návrh s ohledem na cíl klimatické 
neutrality stanovený v čl. 2 odst. 1, 
vyjádřený trajektorií uvedenou v čl. 3 
odst. 1, zahrne tuto analýzu do posouzení 
dopadů připojených k těmto opatřením 
nebo návrhům a výsledek uvedeného 
posouzení při přijetí zveřejní.

4. Komise před přijetím posoudí 
každý návrh opatření nebo legislativní 
návrh s ohledem na cíle stanovené v 
článku 2, vyjádřené trajektorií uvedenou v 
článku 3, zahrne tuto analýzu do posouzení 
dopadů připojených k těmto opatřením 
nebo návrhům a toto posouzení a jeho 
výsledky přímo zveřejní, jakmile bude 
hodnocení dokončeno, v každém případě 
však v dostatečném předstihu před 
přijetím příslušného opatření nebo 
návrhu.

Or. en

Pozměňovací návrh 868
César Luena, Javi López, Cristina Maestre Martín De Almagro

Návrh nařízení
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Čl. 5 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise před přijetím posoudí 
každý návrh opatření nebo legislativní 
návrh s ohledem na cíl klimatické 
neutrality stanovený v čl. 2 odst. 1, 
vyjádřený trajektorií uvedenou v čl. 3 
odst. 1, zahrne tuto analýzu do posouzení 
dopadů připojených k těmto opatřením 
nebo návrhům a výsledek uvedeného 
posouzení při přijetí zveřejní.

4. Komise před přijetím posoudí 
každý návrh opatření nebo legislativní 
návrh s ohledem na cíl klimatické 
neutrality stanovený v čl. 2 odst. 1, 
vyjádřený trajektorií uvedenou v čl. 3 
odst. 1 a kritérii uvedenými v čl. 3 odst. 3, 
zahrne tuto analýzu do posouzení dopadů 
připojených k těmto opatřením nebo 
návrhům a výsledek uvedeného posouzení 
při přijetí zveřejní.

Or. en

Pozměňovací návrh 869
Anna Zalewska

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise před přijetím posoudí 
každý návrh opatření nebo legislativní 
návrh s ohledem na cíl klimatické 
neutrality stanovený v čl. 2 odst. 1, 
vyjádřený trajektorií uvedenou v čl. 3 
odst. 1, zahrne tuto analýzu do posouzení 
dopadů připojených k těmto opatřením 
nebo návrhům a výsledek uvedeného 
posouzení při přijetí zveřejní.

4. Komise před přijetím posoudí 
každý návrh opatření nebo legislativní 
návrh s ohledem na cíl klimatické 
neutrality stanovený v čl. 2 odst. 1, zahrne 
tuto analýzu do posouzení dopadů 
připojených k těmto opatřením nebo 
návrhům a výsledek uvedeného posouzení 
při přijetí zveřejní.

Or. en

Pozměňovací návrh 870
Mairead McGuinness, Christian Doleschal, Alexander Bernhuber, Norbert Lins, 
Pernille Weiss, Roberta Metsola, Franc Bogovič, Jessica Polfjärd, Peter Liese, Esther de 
Lange, Dolors Montserrat, Adam Jarubas

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise před přijetím posoudí 
každý návrh opatření nebo legislativní 
návrh s ohledem na cíl klimatické 
neutrality stanovený v čl. 2 odst. 1, 
vyjádřený trajektorií uvedenou v čl. 3 
odst. 1, zahrne tuto analýzu do posouzení 
dopadů připojených k těmto opatřením 
nebo návrhům a výsledek uvedeného 
posouzení při přijetí zveřejní.

4. Komise před přijetím posoudí 
každý návrh opatření nebo legislativní 
návrh s ohledem na cíl klimatické 
neutrality stanovený v čl. 2 odst. 1, zahrne 
tuto analýzu do posouzení dopadů 
připojených k těmto opatřením nebo 
návrhům a výsledek uvedeného posouzení 
při přijetí zveřejní.

Or. en

Pozměňovací návrh 871
Javi López, César Luena, Nicolás González Casares, Cristina Maestre Martín De 
Almagro

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise před přijetím posoudí 
každý návrh opatření nebo legislativní 
návrh s ohledem na cíl klimatické 
neutrality stanovený v čl. 2 odst. 1, 
vyjádřený trajektorií uvedenou v čl. 3 
odst. 1, zahrne tuto analýzu do posouzení 
dopadů připojených k těmto opatřením 
nebo návrhům a výsledek uvedeného 
posouzení při přijetí zveřejní.

4. Komise před přijetím posoudí 
každý budoucí návrh opatření nebo 
legislativní návrh s ohledem na cíl 
klimatické neutrality stanovený v čl. 2 
odst. 1, vyjádřený trajektorií uvedenou v 
čl. 3 odst. 1, zahrne tuto analýzu do 
posouzení dopadů připojených k těmto 
opatřením nebo návrhům a výsledek 
uvedeného posouzení při přijetí zveřejní.

Or. en

Pozměňovací návrh 872
Mick Wallace, Clare Daly

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise před přijetím posoudí 
každý návrh opatření nebo legislativní 

4. Komise před přijetím posoudí 
každý návrh opatření nebo legislativní 
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návrh s ohledem na cíl klimatické 
neutrality stanovený v čl. 2 odst. 1, 
vyjádřený trajektorií uvedenou v čl. 3 
odst. 1, zahrne tuto analýzu do posouzení 
dopadů připojených k těmto opatřením 
nebo návrhům a výsledek uvedeného 
posouzení při přijetí zveřejní.

návrh s ohledem na cíle stanovené v 
článku 2, vyjádřený trajektorií uvedenou v 
čl. 3 odst. 1, zahrne tuto analýzu do 
posouzení dopadů připojených k těmto 
opatřením nebo návrhům a výsledek 
uvedeného posouzení při přijetí zveřejní.

Or. en

Pozměňovací návrh 873
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini, Rosa D'Amato, 
Marie Toussaint, Manuel Bompard, Leila Chaibi, Mario Furore, Anne-Sophie Pelletier, 
Tilly Metz

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Pro zajištění trvalého pokroku 
směrem k dosažení klimatické neutrality 
stanoveného v článcích 1 a 2 Komise a 
členské státy plně zohlední povinnosti 
stanovené v čl. 3 písm. b) směrnice 
2011/92/EU o posuzování vlivů některých 
veřejných a soukromých záměrů na 
životní prostředí a v čl. 3 odst. 1 a článku 
4 směrnice 2001/42/ES o posuzování vlivů 
některých plánů a programů na životní 
prostředí s cílem řešit emise skleníkových 
plynů z veřejných a soukromých projektů 
během celého jejich životního cyklu, 
například ve fázi výstavby a provozu, a to 
včetně nepřímých emisí v hodnotovém 
řetězci projektu. Kromě toho musí být 
veškeré projekty energetické a dopravní 
infrastruktury na základě nezávislého 
posouzení považovány za slučitelné s cíli v 
oblasti klimatu pro roky 2030, 2050 a 
případně 2040, a musí být v souladu s 
cílem Unie vybudovat plně obnovitelné, 
energeticky účinné, klimaticky neutrální a 
oběhové hospodářství.

Or. en
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Odůvodnění

Member States and the Commission should make sure that any current and upcoming 
infrastructure project is consistent with the European Green Deal and the climate neutrality 
objective. They should therefore abandon any project which lead to increasing GHG 
emissions and endanger the achievement of the EU climate objectives, such as the Lyon-Turin 
project. An independent assessment of the carbon footprint of major infrastructures during 
the construction and operational phases should be available before any final and irreversible 
decision to finance the projects is taken. Over a certain amount of emissions (1 million ton of 
CO2/ a year) the project should be examed by the Panel in order to verify its consistency with 
the EU objectives.

Pozměňovací návrh 874
Pascal Canfin, Catherine Chabaud, Véronique Trillet-Lenoir, Chrysoula 
Zacharopoulou

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Pokud Komise schválí žádost 
členského státu o státní podporu v 
souladu s článkem 108 Smlouvy o 
fungování EU, zahrne Komise do svého 
rozhodnutí ustanovení, v nichž příjemci 
podávají každý rok zprávu o tom, jak své 
činnosti uvedou do souladu s cíli 
stanovenými v čl. 2 odst. 1, čl. 2 odst. 3 a 
čl. 2 odst. 3a.

Or. en

Pozměňovací návrh 875
Catherine Chabaud, Véronique Trillet-Lenoir, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Pascal 
Canfin

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Komise použije toto posouzení k 
podpoře výměny osvědčených postupů a k 
určení opatření, která přispějí k dosažení 
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cílů tohoto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 876
Pascal Canfin, Catherine Chabaud, Véronique Trillet-Lenoir, Chrysoula 
Zacharopoulou

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 4 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4b. Pokud Komise podá Radě 
doporučení týkající se zmocnění k 
zahájení obchodních jednání podle 
článku 207 Smlouvy o fungování EU, 
zahrne ustanovení, jimiž se Pařížská 
dohoda stane základním prvkem všech 
budoucích obchodních a investičních 
dohod. Komise před uzavřením politické 
dohody se třetí zemí prokáže, že obchodní 
nebo investiční dohoda není v rozporu s 
cíli stanovenými v čl. 2 odst. 1, čl. 2 odst. 3 
a čl. 2 odst. 3a.

Or. en

Pozměňovací návrh 877
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 4 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4b. Do 30. června 2021 předloží 
Komise Evropskému parlamentu a Radě 
legislativní návrh, který do roku 2025 
stanoví postupné ukončování veškeré 
přímé i nepřímé podpory fosilních paliv 
na úrovni EU i členských států do roku 
2025.

Or. en
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Pozměňovací návrh 878
Pascal Canfin

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 4 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4c. Komise zveřejní, která část výdajů 
Unie je v souladu s kategoriemi 
taxonomie stanovenými v nařízení (EU) 
2020/[nařízení o taxonomii].

Or. en

Pozměňovací návrh 879
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Návrh nařízení
Čl. 6 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6 Posouzení vnitrostátních opatření 6 Zpráva o vnitrostátních opatřeních

Or. en

Pozměňovací návrh 880
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Do 30. září 2023 a poté každých pět let 
provede Komise posouzení:

Počínaje dnem 31. října 2031 a v 
intervalech, které budou stanoveny podle 
potřeby, Komise shromažďuje:

Or. en
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Pozměňovací návrh 881
Michael Bloss

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Do 30. září 2023 a poté každých pět let 
provede Komise posouzení:

Do 30. září 2023 a poté každé dva roky 
provede Komise posouzení:

Or. en

Pozměňovací návrh 882
Silvia Sardone, Marco Dreosto, Simona Baldassarre, Danilo Oscar Lancini, Annalisa 
Tardino

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Do 30. září 2023 a poté každých pět let 
provede Komise posouzení:

Do 31. října 2031 a poté každých pět let 
provede Komise posouzení:

Or. it

Pozměňovací návrh 883
Andrey Novakov, Andrey Slabakov

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Do 30. září 2023 a poté každých pět let 
provede Komise posouzení:

Do 30. září 2024 a poté každých pět let 
provede Komise posouzení:

Or. en

Pozměňovací návrh 884
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Mohammed Chahim, Miriam Dalli

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – poddstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) soudržnosti vnitrostátních opatření, 
jež jsou na základě vnitrostátních plánů v 
oblasti energetiky a klimatu nebo 
dvouletých zpráv o pokroku předložených 
v souladu s nařízením (EU) 2018/1999 
považována za relevantní pro dosažení cíle 
klimatické neutrality stanoveného v čl. 2 
odst. 1, s tímto cílem, vyjádřeným 
trajektorií uvedenou v čl. 3 odst. 1;

a) soudržnosti vnitrostátních opatření, 
jež jsou na základě vnitrostátních plánů v 
oblasti energetiky a klimatu nebo 
dvouletých zpráv o pokroku předložených 
v souladu s nařízením (EU) 2018/1999 a 
strategických plánů SZP předložených v 
souladu s nařízením (EU) 1305/2013, 
kterým se stanoví pravidla podpory pro 
strategické plány, jež mají být 
vypracovány členskými státy v rámci 
společné zemědělské politiky, považována 
za relevantní pro dosažení cíle klimatické 
neutrality stanoveného v čl. 2 odst. 1, s 
tímto cílem, vyjádřeným trajektorií, která 
bude stanovena podle čl. 3 odst. 1; pokud 
trajektorie není dostupná, bude posouzení 
provedeno na základě kritérií stanovených 
v čl. 3 odst. 3 a cílů v oblasti klimatu pro 
rok 2030;

Or. en

Pozměňovací návrh 885
Tiemo Wölken, Delara Burkhardt

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – poddstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) soudržnosti vnitrostátních opatření, 
jež jsou na základě vnitrostátních plánů v 
oblasti energetiky a klimatu nebo 
dvouletých zpráv o pokroku předložených 
v souladu s nařízením (EU) 2018/1999 
považována za relevantní pro dosažení cíle 
klimatické neutrality stanoveného v čl. 2 
odst. 1, s tímto cílem, vyjádřeným 
trajektorií uvedenou v čl. 3 odst. 1;

a) soudržnosti a účinnosti 
vnitrostátních opatření, jež jsou na základě 
vnitrostátních plánů v oblasti energetiky a 
klimatu nebo dvouletých zpráv o pokroku 
předložených v souladu s nařízením (EU) 
2018/1999 považována za relevantní pro 
dosažení posílení přírodních propadů a 
cíle klimatické neutrality stanoveného v 
čl. 2 odst. 1, s tímto cílem, vyjádřeným 
trajektorií, která bude stanovena podle 
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čl. 3 odst. 1; pokud trajektorie není k 
dispozici, bude posouzení provedeno na 
základě kritérií stanovených v čl. 3 odst. 3 
a cílů v oblasti klimatu pro rok 2030, 
jakož i na základě posouzení dopadů na 
rovnost dostupných příjmů, energetickou 
chudobu, rovnost žen a mužů a zdravotní 
dopady na nejzranitelnější osoby;

Or. en

Pozměňovací návrh 886
Sylwia Spurek

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – poddstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) soudržnosti vnitrostátních opatření, 
jež jsou na základě vnitrostátních plánů v 
oblasti energetiky a klimatu nebo 
dvouletých zpráv o pokroku předložených 
v souladu s nařízením (EU) 2018/1999 
považována za relevantní pro dosažení cíle 
klimatické neutrality stanoveného v čl. 2 
odst. 1, s tímto cílem, vyjádřeným 
trajektorií uvedenou v čl. 3 odst. 1;

a) soudržnosti vnitrostátních opatření, 
jež jsou na základě vnitrostátních plánů v 
oblasti energetiky a klimatu nebo 
dvouletých zpráv o pokroku předložených 
v souladu s nařízením (EU) 2018/1999 a 
strategických plánů SZP předložených v 
souladu s nařízením (EU) [XX], kterým se 
stanoví pravidla podpory pro strategické 
plány, jež mají být vypracovány členskými 
státy v rámci společné zemědělské politiky, 
považována za relevantní pro dosažení cíle 
klimatické neutrality stanoveného v čl. 2 
odst. 1, s tímto cílem, vyjádřeným 
trajektorií, která bude stanovena podle 
čl. 3 odst. 1; pokud trajektorie není 
dostupná, bude posouzení provedeno na 
základě kritérií stanovených v čl. 3 odst. 3 
a cílů v oblasti klimatu pro rok 2030;

Or. en

Pozměňovací návrh 887
Pascal Canfin, Catherine Chabaud, Véronique Trillet-Lenoir, Chrysoula 
Zacharopoulou

Návrh nařízení
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Čl. 6 – odst. 1 – poddstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) soudržnosti vnitrostátních opatření, 
jež jsou na základě vnitrostátních plánů v 
oblasti energetiky a klimatu nebo 
dvouletých zpráv o pokroku předložených 
v souladu s nařízením (EU) 2018/1999 
považována za relevantní pro dosažení cíle 
klimatické neutrality stanoveného v čl. 2 
odst. 1, s tímto cílem, vyjádřeným 
trajektorií uvedenou v čl. 3 odst. 1;

a) soudržnosti vnitrostátních opatření, 
jež jsou na základě vnitrostátních plánů v 
oblasti energetiky a klimatu, vnitrostátních 
dlouhodobých strategií nebo zpráv o 
pokroku předložených v souladu s 
nařízením (EU) 2018/1999 a strategických 
plánů SZP předložených v souladu s 
nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(EU) XXXX/XXXX [2018/0216(COD)], 
považována za relevantní pro dosažení cíle 
pro rok 2030 stanoveného v čl. 2 odst. 3 a 
3a a cíle klimatické neutrality stanoveného 
v čl. 2 odst. 1, s tímto cílem, vyjádřeným 
trajektorií uvedenou v čl. 3 odst. 1;

Or. en

Pozměňovací návrh 888
Radan Kanev

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – poddstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) soudržnosti vnitrostátních opatření, 
jež jsou na základě vnitrostátních plánů v 
oblasti energetiky a klimatu nebo 
dvouletých zpráv o pokroku předložených 
v souladu s nařízením (EU) 2018/1999 
považována za relevantní pro dosažení cíle 
klimatické neutrality stanoveného v čl. 2 
odst. 1, s tímto cílem, vyjádřeným 
trajektorií uvedenou v čl. 3 odst. 1;

a) soudržnosti vnitrostátních opatření, 
jež jsou na základě vnitrostátních plánů v 
oblasti energetiky a klimatu nebo 
dvouletých zpráv o pokroku předložených 
v souladu s nařízením (EU) 2018/1999 a 
regionálními plány pro spravedlivou 
transformaci připravenými v souladu s 
nařízením… /…1a [nařízení, kterým se 
zřizuje Fond pro spravedlivou 
transformaci, 2020/0006 (COD)] 
považována za relevantní pro dosažení cíle 
klimatické neutrality stanoveného v čl. 2 
odst. 1, s tímto cílem, vyjádřeným 
trajektorií uvedenou v čl. 3 odst. 1;

_________________
1a Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) .../... kterým se zřizuje Fond 
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pro spravedlivou transformaci (Úř. věst. 
...).

Or. en

Pozměňovací návrh 889
Mick Wallace, Clare Daly

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – poddstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) soudržnosti vnitrostátních opatření, 
jež jsou na základě vnitrostátních plánů v 
oblasti energetiky a klimatu nebo 
dvouletých zpráv o pokroku předložených 
v souladu s nařízením (EU) 2018/1999 
považována za relevantní pro dosažení cíle 
klimatické neutrality stanoveného v čl. 2 
odst. 1, s tímto cílem, vyjádřeným 
trajektorií uvedenou v čl. 3 odst. 1;

a) soudržnosti vnitrostátních opatření, 
jež jsou na základě vnitrostátních plánů v 
oblasti energetiky a klimatu nebo 
dvouletých zpráv o pokroku předložených 
v souladu s nařízením (EU) 2018/1999 a 
strategickými plány SZP předloženými v 
souladu s nařízením (EU) [XX], kterým se 
stanoví pravidla podpory pro strategické 
plány, jež mají být vypracovány členskými 
státy v rámci společné zemědělské politiky, 
považována za relevantní pro dosažení cílů 
stanovených v čl. 2 odst. 1 a v souladu s 
trajektorií uvedenou v čl. 3 odst. 1;

Or. en

Pozměňovací návrh 890
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – poddstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) soudržnosti vnitrostátních opatření, 
jež jsou na základě vnitrostátních plánů v 
oblasti energetiky a klimatu nebo 
dvouletých zpráv o pokroku předložených 
v souladu s nařízením (EU) 2018/1999 
považována za relevantní pro dosažení cíle 
klimatické neutrality stanoveného v čl. 2 

a) vnitrostátních opatření, jež jsou na 
základě vnitrostátních plánů v oblasti 
energetiky a klimatu nebo dvouletých 
zpráv o pokroku předložených v souladu s 
nařízením (EU) 2018/1999 považována za 
relevantní pro dosažení přizpůsobení se 
změně klimatu nebo pro nový 
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odst. 1, s tímto cílem, vyjádřeným 
trajektorií uvedenou v čl. 3 odst. 1;

mechanismus pro posuzování 
vnitrostátních opatření, který byl přijat v 
rámci přizpůsobení nařízení (EU) 
2018/1999; Při neexistenci nových pokynů 
Evropské rady zůstane nařízení (EU) 
2018/1999 v platnosti beze změny.

Or. en

Pozměňovací návrh 891
Michal Wiezik

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – poddstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) soudržnosti vnitrostátních opatření, 
jež jsou na základě vnitrostátních plánů v 
oblasti energetiky a klimatu nebo 
dvouletých zpráv o pokroku předložených 
v souladu s nařízením (EU) 2018/1999 
považována za relevantní pro dosažení cíle 
klimatické neutrality stanoveného v čl. 2 
odst. 1, s tímto cílem, vyjádřeným 
trajektorií uvedenou v čl. 3 odst. 1;

a) soudržnosti vnitrostátních opatření, 
jež jsou na základě vnitrostátních plánů v 
oblasti energetiky a klimatu nebo 
dvouletých zpráv o pokroku předložených 
v souladu s nařízením (EU) 2018/1999 
považována za relevantní pro dosažení 
snížení emisí skleníkových plynů a 
posílení přírodních propadů do roku 2030 
a cíle klimatické neutrality stanoveného v 
čl. 2 odst. 1, s tímto cílem, vyjádřeným 
trajektorií uvedenou v čl. 3 odst. 1;

Or. en

Pozměňovací návrh 892
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Franc Bogovič, Pernille Weiss, Roberta Metsola, 
Christian Doleschal, Alexander Bernhuber, Peter Liese, Esther de Lange, Dolors 
Montserrat, Adam Jarubas

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – poddstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) soudržnosti vnitrostátních opatření, 
jež jsou na základě vnitrostátních plánů v 
oblasti energetiky a klimatu nebo 
dvouletých zpráv o pokroku předložených 

a) soudržnosti vnitrostátních opatření, 
jež jsou na základě vnitrostátních plánů v 
oblasti energetiky a klimatu nebo 
dvouletých zpráv o pokroku předložených 
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v souladu s nařízením (EU) 2018/1999 
považována za relevantní pro dosažení cíle 
klimatické neutrality stanoveného v čl. 2 
odst. 1, s tímto cílem, vyjádřeným 
trajektorií uvedenou v čl. 3 odst. 1;

v souladu s nařízením (EU) 2018/1999 
považována za relevantní pro dosažení cíle 
klimatické neutrality stanoveného v čl. 2 
odst. 1;

Or. en

Pozměňovací návrh 893
Anna Zalewska

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – poddstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) soudržnosti vnitrostátních opatření, 
jež jsou na základě vnitrostátních plánů v 
oblasti energetiky a klimatu nebo 
dvouletých zpráv o pokroku předložených 
v souladu s nařízením (EU) 2018/1999 
považována za relevantní pro dosažení cíle 
klimatické neutrality stanoveného v čl. 2 
odst. 1, s tímto cílem, vyjádřeným 
trajektorií uvedenou v čl. 3 odst. 1;

a) soudržnosti vnitrostátních opatření, 
jež jsou na základě vnitrostátních plánů v 
oblasti energetiky a klimatu nebo 
dvouletých zpráv o pokroku předložených 
v souladu s nařízením (EU) 2018/1999 
považována za relevantní pro dosažení cíle 
klimatické neutrality stanoveného v čl. 2 
odst. 1;

Or. en

Pozměňovací návrh 894
Delara Burkhardt, Tiemo Wölken

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – poddstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) soudržnosti vnitrostátních opatření, 
jež jsou na základě vnitrostátních plánů v 
oblasti energetiky a klimatu nebo 
dvouletých zpráv o pokroku předložených 
v souladu s nařízením (EU) 2018/1999 
považována za relevantní pro dosažení cíle 
klimatické neutrality stanoveného v čl. 2 
odst. 1, s tímto cílem, vyjádřeným 
trajektorií uvedenou v čl. 3 odst. 1;

a) soudržnosti vnitrostátních opatření, 
jež jsou na základě vnitrostátních plánů v 
oblasti energetiky a klimatu nebo 
dvouletých zpráv o pokroku předložených 
v souladu s nařízením (EU) 2018/1999 
považována za relevantní pro dosažení 
posílení přírodních propadů a cíle 
klimatické neutrality stanoveného v čl. 2 
odst. 1, s tímto cílem, vyjádřeným 
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trajektorií uvedenou v čl. 3 odst. 1;

Or. en

Pozměňovací návrh 895
Antoni Comín i Oliveres

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – poddstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) soudržnosti vnitrostátních opatření, 
jež jsou na základě vnitrostátních plánů v 
oblasti energetiky a klimatu nebo 
dvouletých zpráv o pokroku předložených 
v souladu s nařízením (EU) 2018/1999 
považována za relevantní pro dosažení cíle 
klimatické neutrality stanoveného v čl. 2 
odst. 1, s tímto cílem, vyjádřeným 
trajektorií uvedenou v čl. 3 odst. 1;

a) soudržnosti vnitrostátních a 
regionálních opatření, jež jsou na základě 
vnitrostátních plánů v oblasti energetiky a 
klimatu nebo dvouletých zpráv o pokroku 
předložených v souladu s nařízením (EU) 
2018/1999 považována za relevantní pro 
dosažení cíle klimatické neutrality 
stanoveného v čl. 2 odst. 1, s tímto cílem, 
vyjádřeným trajektorií uvedenou v čl. 3 
odst. 1;

Or. en

Pozměňovací návrh 896
Silvia Sardone, Marco Dreosto, Simona Baldassarre, Danilo Oscar Lancini, Annalisa 
Tardino

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) soudržnosti vnitrostátních opatření, 
jež jsou na základě vnitrostátních plánů v 
oblasti energetiky a klimatu nebo 
dvouletých zpráv o pokroku předložených 
v souladu s nařízením (EU) 2018/1999 
považována za relevantní pro dosažení cíle 
klimatické neutrality stanoveného v čl. 2 
odst. 1, s tímto cílem, vyjádřeným 
trajektorií uvedenou v čl. 3 odst. 1;

a) soudržnosti vnitrostátních opatření, 
jež jsou na základě vnitrostátních plánů v 
oblasti energetiky a klimatu nebo 
dvouletých zpráv o pokroku předložených 
v souladu s nařízením (EU) 2018/1999 
považována za relevantní pro dosažení cíle 
klimatické neutrality stanoveného v čl. 2 
odst. 1, s tímto cílem, vyjádřeným 
trajektorií uvedenou v čl. 3 odst. 1;

Or. it
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Pozměňovací návrh 897
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – poddstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) soudržnosti vnitrostátních opatření, 
jež jsou na základě vnitrostátních plánů v 
oblasti energetiky a klimatu nebo 
dvouletých zpráv o pokroku předložených 
v souladu s nařízením (EU) 2018/1999 
považována za relevantní pro dosažení cíle 
klimatické neutrality stanoveného v čl. 2 
odst. 1, s tímto cílem, vyjádřeným 
trajektorií uvedenou v čl. 3 odst. 1;

a) soudržnosti vnitrostátních opatření, 
jež jsou na základě vnitrostátních plánů v 
oblasti energetiky a klimatu, vnitrostátních 
dlouhodobých plánů nebo dvouletých 
zpráv o pokroku předložených v souladu s 
nařízením (EU) 2018/1999 považována za 
relevantní pro dosažení cílů stanovených v 
článku 2, s tímto cílem, vyjádřeným 
trajektorií uvedenou v čl. 3 odst. 1;

Or. en

Pozměňovací návrh 898
Michael Bloss

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – poddstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) soudržnosti vnitrostátních opatření, 
jež jsou na základě vnitrostátních plánů v 
oblasti energetiky a klimatu nebo 
dvouletých zpráv o pokroku předložených 
v souladu s nařízením (EU) 2018/1999 
považována za relevantní pro dosažení cíle 
klimatické neutrality stanoveného v čl. 2 
odst. 1, s tímto cílem, vyjádřeným 
trajektorií uvedenou v čl. 3 odst. 1;

a) soudržnosti vnitrostátních opatření, 
jež jsou na základě vnitrostátních plánů v 
oblasti energetiky a klimatu nebo 
dvouletých zpráv o pokroku předložených 
v souladu s nařízením (EU) 2018/1999 
považována za relevantní pro dosažení cílů 
Unie v oblasti klimatu stanovených v 
článku 2, s tímto cílem, vyjádřeným 
trajektorií uvedenou v čl. 3 odst. 1;

Or. en

Pozměňovací návrh 899
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari
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Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) přiměřenosti příslušných 
vnitrostátních opatření k zajištění 
pokroku v oblasti adaptace podle 
článku 4.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 900
Andrey Novakov, Andrey Slabakov

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) přiměřenosti příslušných 
vnitrostátních opatření k zajištění pokroku 
v oblasti adaptace podle článku 4.

b) přiměřenosti příslušných 
vnitrostátních opatření k zajištění pokroku 
v oblasti adaptace podle článku 4 a 
různých vnějších faktorů pro členské 
státy, jež mají vliv na pokrok, včetně stavu 
vyšší moci.

Or. en

Pozměňovací návrh 901
Mick Wallace, Clare Daly

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) přiměřenosti příslušných 
vnitrostátních opatření k zajištění pokroku 
v oblasti adaptace podle článku 4.

b) přiměřenosti příslušných 
vnitrostátních opatření k zajištění 
výrazného a přiměřeného pokroku v 
oblasti adaptace podle článku 4.

Or. en
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Pozměňovací návrh 902
Nils Torvalds, Martin Hojsík, Linea Søgaard-Lidell, Catherine Chabaud, Sophia in 't 
Veld, Asger Christensen, Ulrike Müller, Irena Joveva, Fredrick Federley, Susana Solís 
Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos, Billy Kelleher, Karin Karlsbro, Pascal Canfin

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) přiměřenosti příslušných 
vnitrostátních opatření k zajištění pokroku 
v oblasti adaptace podle článku 4.

b) přiměřenosti a účinnosti 
příslušných vnitrostátních opatření k 
zajištění pokroku v oblasti adaptace podle 
článku 4.

Or. en

Pozměňovací návrh 903
Antoni Comín i Oliveres

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) přiměřenosti příslušných 
vnitrostátních opatření k zajištění pokroku 
v oblasti adaptace podle článku 4.

b) přiměřenosti příslušných 
vnitrostátních a regionálních opatření k 
zajištění pokroku v oblasti adaptace podle 
článku 4.

Or. en

Pozměňovací návrh 904
Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Leila Chaibi

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) souladu vnitrostátních opatření 
pro snížení emisí skleníkových plynů ze 
zemědělství a pro ukládání uhlíku v 
zemědělské půdě, která jsou prováděna 
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prostřednictvím strategických plánů SZP 
předložených v souladu s nařízením (EU) 
[XX], kterým se stanoví pravidla podpory 
pro strategické plány, jež mají být 
vypracovány členskými státy v rámci 
společné zemědělské politiky (strategické 
plány SZP), jakožto relevantní pro 
dosažení cíle stanoveného v článku 2 s 
těmito cíli, vyjádřenými trajektorií 
uvedenou v čl. 3 odst. 1;

Or. en

Pozměňovací návrh 905
Michael Bloss

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) přiměřenosti příslušných 
vnitrostátních opatření k zajištění 
soudržnosti toků veřejných a soukromých 
finančních toků s přechodem na 
klimaticky neutrální a odolnou společnost 
v souladu s článkem 4a.

Or. en

Pozměňovací návrh 906
Nicolás González Casares, César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Javi 
López

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) přiměřenosti vnitrostátních 
opatření k zajištění pokroku v oblasti 
spravedlivé transformace;

Or. en
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Pozměňovací návrh 907
Nicolás González Casares, César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Javi 
López

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

bb) přiměřenosti příslušných 
vnitrostátních opatření k zajištění 
pokroku v boji proti energetické chudobě.

Or. en

Pozměňovací návrh 908
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise předloží závěry tohoto posouzení 
spolu se zprávou o stavu energetické unie 
vypracovanou v příslušném kalendářním 
roce v souladu s článkem 35 nařízení 
(EU) 2018/1999 Evropskému parlamentu 
a Radě.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 909
Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Leila Chaibi

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise předloží závěry tohoto posouzení 
spolu se zprávou o stavu energetické unie 
vypracovanou v příslušném kalendářním 

Komise předloží závěry tohoto posouzení 
spolu se zprávou o stavu energetické unie 
vypracovanou v příslušném kalendářním 
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roce v souladu s článkem 35 nařízení (EU) 
2018/1999 Evropskému parlamentu a 
Radě.

roce v souladu s článkem 35 nařízení (EU) 
2018/1999 a v příslušném roce spolu s 
posouzením výkonnosti podle článku 128 
nařízení (EU) [XX], kterým se stanoví 
pravidla podpory pro strategické plány, jež 
mají být vypracovány členskými státy v 
rámci společné zemědělské politiky 
(strategické plány SZP), Evropskému 
parlamentu a Radě.

Or. en

Pozměňovací návrh 910
Andrey Novakov, Andrey Slabakov

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise předloží závěry tohoto posouzení 
spolu se zprávou o stavu energetické unie 
vypracovanou v příslušném kalendářním 
roce v souladu s článkem 35 nařízení (EU) 
2018/1999 Evropskému parlamentu a 
Radě.

Komise předloží závěry tohoto posouzení a 
vyjádření členských států k nim spolu se 
zprávou o stavu energetické unie 
vypracovanou v příslušném kalendářním 
roce v souladu s článkem 35 nařízení (EU) 
2018/1999 Evropskému parlamentu a 
Radě.

Or. en

Pozměňovací návrh 911
Michael Bloss

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise předloží závěry tohoto posouzení 
spolu se zprávou o stavu energetické unie 
vypracovanou v příslušném kalendářním 
roce v souladu s článkem 35 nařízení (EU) 
2018/1999 Evropskému parlamentu a 
Radě.

Komise zveřejní a předloží toto posouzení 
a jeho závěry spolu se zprávou o stavu 
energetické unie vypracovanou v 
příslušném kalendářním roce v souladu s 
článkem 35 nařízení (EU) 2018/1999 
Evropskému parlamentu a Radě.
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Or. en

Pozměňovací návrh 912
Catherine Chabaud, Véronique Trillet-Lenoir

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Na tomto základě Komise každé tři roky 
posoudí, zda je Unie na cestě ke splnění 
cílů pro rok 2030 spočívajících ve snížení 
emisí o 60 %, nebo zda jsou zapotřebí 
silnější opatření, včetně právních předpisů 
EU.

Or. en

Odůvodnění

Od krize Covid-19 žijeme v nejistých časech. V pětiletém časovém období existuje mnoho 
nejistot, a proto je nezbytné kromě závěrečného pětiletého posouzení vypracovat také zprávu 
o pokroku po třech letech. Měla by dát představu o tom, jak si EU se svými cíli v oblasti 
klimatu stojí, a v případě potřeby umožnit nápravu opatření přijatých v souladu s trajektorií.

Pozměňovací návrh 913
Martin Hojsík, Sophia in 't Veld, Irena Joveva

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Do 30. června 2021 členské státy 
vypracují vnitrostátní strategie pro 
postupné ukončování podpory fosilních 
paliv, včetně nepřímých dotací, 
kapacitního mechanismu a odděleného 
řešení energetické chudoby od dotací na 
fosilní paliva;

Or. en
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Odůvodnění

Chceme-li postupně vyřadit fosilní paliva, je nezbytné analyzovat všechny formy dotací a 
mechanismů podpory fosilních zdrojů energie, včetně nepřímých forem, a navrhnout strategii 
pro jejich koncepční ukončení. Takto složité téma musí být podpořeno analýzou, údaji a 
řídícím rámcem.

Pozměňovací návrh 914
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud Komise při náležitém 
zohlednění společného pokroku 
posuzovaného v souladu s čl. 5 odst. 1 
konstatuje, že opatření členského státu 
nejsou v souladu s tímto cílem, 
vyjádřeným trajektorií uvedenou v čl. 3 
odst. 1, nebo nejsou přiměřená k zajištění 
pokroku v oblasti adaptace podle 
článku 4, může pro daný členský stát 
vydat doporučení. Komise svá doporučení 
zveřejní.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 915
Nils Torvalds, Linea Søgaard-Lidell, Martin Hojsík, Sophia in 't Veld, Asger 
Christensen, Catherine Chabaud, Irena Joveva, Fredrick Federley, Susana Solís Pérez, 
María Soraya Rodríguez Ramos, Billy Kelleher, Karin Karlsbro

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud Komise při náležitém 
zohlednění společného pokroku 
posuzovaného v souladu s čl. 5 odst. 1 
konstatuje, že opatření členského státu 
nejsou v souladu s tímto cílem, vyjádřeným 
trajektorií uvedenou v čl. 3 odst. 1, nebo 

2. Pokud Komise při náležitém 
zohlednění pokroku dosaženého 
jednotlivými členskými státy a společného 
a individuálního pokroku posuzovaného v 
souladu s čl. 5 odst. 1 konstatuje, že 
opatření členského státu nejsou v souladu s 
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nejsou přiměřená k zajištění pokroku v 
oblasti adaptace podle článku 4, může pro 
daný členský stát vydat doporučení. 
Komise svá doporučení zveřejní.

cílem Unie spočívajícím v dosažení 
klimatické neutrality a vyjádřeným 
trajektorií uvedenou v čl. 3 odst. 1, jakmile 
bude stanovena, nebo nejsou přiměřená k 
zajištění pokroku v oblasti adaptace podle 
článku 4, vydá pro daný členský stát 
doporučení. Komise svá doporučení 
zveřejní v okamžiku jejich vydání.

Or. en

Pozměňovací návrh 916
Antoni Comín i Oliveres

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud Komise při náležitém 
zohlednění společného pokroku 
posuzovaného v souladu s čl. 5 odst. 1 
konstatuje, že opatření členského státu 
nejsou v souladu s tímto cílem, vyjádřeným 
trajektorií uvedenou v čl. 3 odst. 1, nebo 
nejsou přiměřená k zajištění pokroku v 
oblasti adaptace podle článku 4, může pro 
daný členský stát vydat doporučení. 
Komise svá doporučení zveřejní.

2. Pokud Komise při náležitém 
zohlednění společného pokroku 
posuzovaného v souladu s čl. 5 odst. 1 
konstatuje, že opatření přijatá členskými 
státy a regiony v rámci jejich legislativní 
pravomoci v oblasti změny klimatu a 
environmentálních politik nejsou v 
souladu s tímto cílem, vyjádřeným 
trajektorií uvedenou v čl. 3 odst. 1, nebo 
nejsou přiměřená k zajištění pokroku v 
oblasti adaptace podle článku 4, může pro 
daný členský stát vydat doporučení. 
Komise svá doporučení zveřejní.

Or. en

Pozměňovací návrh 917
Tiemo Wölken, Delara Burkhardt

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud Komise při náležitém 
zohlednění společného pokroku 

2. Pokud Komise při náležitém 
zohlednění společného a individuálního 
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posuzovaného v souladu s čl. 5 odst. 1 
konstatuje, že opatření členského státu 
nejsou v souladu s tímto cílem, vyjádřeným 
trajektorií uvedenou v čl. 3 odst. 1, nebo 
nejsou přiměřená k zajištění pokroku v 
oblasti adaptace podle článku 4, může pro 
daný členský stát vydat doporučení. 
Komise svá doporučení zveřejní.

pokroku posuzovaného v souladu s čl. 5 
odst. 1 konstatuje, že opatření členského 
státu nejsou v souladu s cílem Unie 
spočívajícím v dosažení klimatické 
neutrality a vyjádřeným trajektorií a 
kritérii uvedenými v čl. 3 odst. 1, jakmile 
bude stanovena, nebo nejsou přiměřená k 
zajištění pokroku v oblasti adaptace podle 
článku 4, vydá pro daný členský stát 
doporučení. Komise svá doporučení 
zveřejní.

Or. en

Pozměňovací návrh 918
Andrey Novakov, Andrey Slabakov

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud Komise při náležitém 
zohlednění společného pokroku 
posuzovaného v souladu s čl. 5 odst. 1 
konstatuje, že opatření členského státu 
nejsou v souladu s tímto cílem, vyjádřeným 
trajektorií uvedenou v čl. 3 odst. 1, nebo 
nejsou přiměřená k zajištění pokroku v 
oblasti adaptace podle článku 4, může pro 
daný členský stát vydat doporučení. 
Komise svá doporučení zveřejní.

2. Pokud Komise při náležitém 
zohlednění společného pokroku 
posuzovaného v souladu s čl. 5 odst. 1 
konstatuje, že opatření členského státu 
nejsou v souladu s tímto cílem, vyjádřeným 
trajektorií uvedenou v čl. 3 odst. 1, nebo 
nejsou přiměřená k zajištění pokroku v 
oblasti adaptace podle článku 4, nebo že 
opatření Unie vedla ke ztrátě 
konkurenceschopnosti a pracovních míst 
v konkrétních odvětvích, může pro daný 
členský stát vydat doporučení. Komise svá 
doporučení zveřejní.

Or. en

Pozměňovací návrh 919
Pascal Canfin, Catherine Chabaud, Véronique Trillet-Lenoir, Chrysoula 
Zacharopoulou

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud Komise při náležitém 
zohlednění společného pokroku 
posuzovaného v souladu s čl. 5 odst. 1 
konstatuje, že opatření členského státu 
nejsou v souladu s tímto cílem, vyjádřeným 
trajektorií uvedenou v čl. 3 odst. 1, nebo 
nejsou přiměřená k zajištění pokroku v 
oblasti adaptace podle článku 4, může pro 
daný členský stát vydat doporučení. 
Komise svá doporučení zveřejní.

2. Pokud Komise při náležitém 
zohlednění společného pokroku 
posuzovaného v souladu s čl. 5 odst. 1 
konstatuje, že opatření členského státu 
nejsou v souladu s tímto cílem, vyjádřeným 
trajektorií uvedenou v čl. 3 odst. 1, nebo 
nejsou přiměřená k zajištění pokroku v 
oblasti adaptace podle článku 4, pro daný 
členský stát vydá doporučení. Komise svá 
doporučení zveřejní v okamžiku jejich 
vydání.

Or. en

Pozměňovací návrh 920
Silvia Sardone, Marco Dreosto, Simona Baldassarre, Danilo Oscar Lancini, Annalisa 
Tardino

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud Komise při náležitém 
zohlednění společného pokroku 
posuzovaného v souladu s čl. 5 odst. 1 
konstatuje, že opatření členského státu 
nejsou v souladu s tímto cílem, vyjádřeným 
trajektorií uvedenou v čl. 3 odst. 1, nebo 
nejsou přiměřená k zajištění pokroku v 
oblasti adaptace podle článku 4, může pro 
daný členský stát vydat doporučení. 
Komise svá doporučení zveřejní.

2. Pokud Komise při náležitém 
zohlednění společného pokroku 
posuzovaného v souladu s čl. 5 odst. 1 
konstatuje, že opatření členského státu 
nejsou v souladu s tímto cílem, vyjádřeným 
příslušnou trajektorií uvedenou v čl. 3 
odst. 1, nebo nejsou přiměřená k zajištění 
pokroku v oblasti adaptace podle článku 4, 
může pro daný členský stát vydat 
doporučení v souvislostech evropského 
semestru. Komise svá doporučení zveřejní.

Or. it

Pozměňovací návrh 921
Michael Bloss

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud Komise při náležitém 
zohlednění společného pokroku 
posuzovaného v souladu s čl. 5 odst. 1 
konstatuje, že opatření členského státu 
nejsou v souladu s tímto cílem, vyjádřeným 
trajektorií uvedenou v čl. 3 odst. 1, nebo 
nejsou přiměřená k zajištění pokroku v 
oblasti adaptace podle článku 4, může pro 
daný členský stát vydat doporučení. 
Komise svá doporučení zveřejní.

2. Pokud Komise při náležitém 
zohlednění společného i individuálního 
pokroku posuzovaného v souladu s čl. 5 
odst. 1 konstatuje, že opatření členského 
státu nejsou v souladu s cíli Unie v oblasti 
klimatu stanovenými v článku 2, nebo 
nejsou přiměřená k zajištění pokroku v 
oblasti adaptace podle článku 4 nebo v 
oblasti finančních toků podle článku 4a, 
může pro daný členský stát vydat 
doporučení. Komise svá doporučení 
zveřejní.

Or. en

Pozměňovací návrh 922
Radan Kanev

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud Komise při náležitém 
zohlednění společného pokroku 
posuzovaného v souladu s čl. 5 odst. 1 
konstatuje, že opatření členského státu 
nejsou v souladu s tímto cílem, vyjádřeným 
trajektorií uvedenou v čl. 3 odst. 1, nebo 
nejsou přiměřená k zajištění pokroku v 
oblasti adaptace podle článku 4, může pro 
daný členský stát vydat doporučení. 
Komise svá doporučení zveřejní.

2. Pokud Komise při náležitém 
zohlednění společného pokroku 
posuzovaného v souladu s čl. 5 odst. 1 
konstatuje, že opatření členského státu jsou 
marginální nebo nejsou v souladu s tímto 
cílem, vyjádřeným trajektorií uvedenou v 
čl. 3 odst. 1, nebo nejsou přiměřená k 
zajištění pokroku v oblasti adaptace podle 
článku 4, může pro daný členský stát vydat 
doporučení. Komise svá doporučení 
zveřejní.

Or. en

Pozměňovací návrh 923
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud Komise při náležitém 
zohlednění společného pokroku 
posuzovaného v souladu s čl. 5 odst. 1 
konstatuje, že opatření členského státu 
nejsou v souladu s tímto cílem, vyjádřeným 
trajektorií uvedenou v čl. 3 odst. 1, nebo 
nejsou přiměřená k zajištění pokroku v 
oblasti adaptace podle článku 4, může pro 
daný členský stát vydat doporučení. 
Komise svá doporučení zveřejní.

2. Pokud Komise při náležitém 
zohlednění individuálního i společného 
pokroku posuzovaného v souladu s čl. 5 
odst. 1 konstatuje, že opatření členského 
státu nejsou v souladu s tímto cílem, 
vyjádřeným trajektorií uvedenou v čl. 3 
odst. 1, nebo nejsou přiměřená k zajištění 
pokroku v oblasti adaptace podle článku 4, 
pro daný členský stát vydá doporučení. 
Komise svá doporučení zveřejní.

Or. en

Pozměňovací návrh 924
Mick Wallace, Clare Daly

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud Komise při náležitém 
zohlednění společného pokroku 
posuzovaného v souladu s čl. 5 odst. 1 
konstatuje, že opatření členského státu 
nejsou v souladu s tímto cílem, vyjádřeným 
trajektorií uvedenou v čl. 3 odst. 1, nebo 
nejsou přiměřená k zajištění pokroku v 
oblasti adaptace podle článku 4, může pro 
daný členský stát vydat doporučení. 
Komise svá doporučení zveřejní.

2. Pokud Komise při náležitém 
zohlednění pokroku posuzovaného v 
souladu s čl. 5 odst. 1 konstatuje, že 
opatření členského státu nejsou v souladu s 
těmito cíli, vyjádřenýmitrajektorií 
uvedenou v čl. 3 odst. 1, nebo nejsou 
přiměřená k zajištění výrazného a 
přiměřeného pokroku v oblasti adaptace 
podle článku 4, pro daný členský stát vydá 
závazné rozhodnutí. Komise svá 
rozhodnutí zveřejní.

Or. en

Pozměňovací návrh 925
Michal Wiezik

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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2. Pokud Komise při náležitém 
zohlednění společného pokroku 
posuzovaného v souladu s čl. 5 odst. 1 
konstatuje, že opatření členského státu 
nejsou v souladu s tímto cílem, vyjádřeným 
trajektorií uvedenou v čl. 3 odst. 1, nebo 
nejsou přiměřená k zajištění pokroku v 
oblasti adaptace podle článku 4, může pro 
daný členský stát vydat doporučení. 
Komise svá doporučení zveřejní.

2. Pokud Komise při náležitém 
zohlednění společného pokroku 
posuzovaného v souladu s čl. 5 odst. 1 
konstatuje, že opatření členského státu 
nejsou v souladu s tímto cílem, vyjádřeným 
trajektorií uvedenou v čl. 3 odst. 1, nebo 
nejsou přiměřená k zajištění pokroku v 
oblasti adaptace podle článku 4, vydá pro 
daný členský stát doporučení. Komise svá 
doporučení zveřejní.

Or. en

Pozměňovací návrh 926
Mairead McGuinness, Christian Doleschal, Franc Bogovič, Norbert Lins, Pernille Weiss, 
Jessica Polfjärd, Roberta Metsola, Christophe Hansen, Edina Tóth, Alexander 
Bernhuber, Peter Liese, Esther de Lange, Dolors Montserrat

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud Komise při náležitém 
zohlednění společného pokroku 
posuzovaného v souladu s čl. 5 odst. 1 
konstatuje, že opatření členského státu 
nejsou v souladu s tímto cílem, vyjádřeným 
trajektorií uvedenou v čl. 3 odst. 1, nebo 
nejsou přiměřená k zajištění pokroku v 
oblasti adaptace podle článku 4, může pro 
daný členský stát vydat doporučení. 
Komise svá doporučení zveřejní.

2. Pokud Komise při náležitém 
zohlednění společného i na úrovni 
členských států individuálně 
hodnoceného pokroku posuzovaného v 
souladu s čl. 5 odst. 1 konstatuje, že 
opatření členského státu nejsou v souladu s 
cílem klimatické neutrality, nebo nejsou 
přiměřená k zajištění pokroku v oblasti 
adaptace podle článku 4, může pro daný 
členský stát vydat doporučení. Komise svá 
doporučení zveřejní.

Or. en

Pozměňovací návrh 927
Anna Zalewska

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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2. Pokud Komise při náležitém 
zohlednění společného pokroku 
posuzovaného v souladu s čl. 5 odst. 1 
konstatuje, že opatření členského státu 
nejsou v souladu s tímto cílem, vyjádřeným 
trajektorií uvedenou v čl. 3 odst. 1, nebo 
nejsou přiměřená k zajištění pokroku v 
oblasti adaptace podle článku 4, může pro 
daný členský stát vydat doporučení. 
Komise svá doporučení zveřejní.

2. Pokud Komise při náležitém 
zohlednění společného pokroku 
posuzovaného v souladu s čl. 5 odst. 1 
konstatuje, že opatření členského státu 
nejsou v souladu s cílem klimatické 
neutrality uvedeným v čl. 2 odst. 1, nebo 
nejsou přiměřená k zajištění pokroku v 
oblasti adaptace podle článku 4, může pro 
daný členský stát vydat doporučení. 
Komise svá doporučení zveřejní.

Or. en

Pozměňovací návrh 928
Catherine Chabaud, Véronique Trillet-Lenoir, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Pascal 
Canfin

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Komise použije toto posouzení k 
podpoře výměny osvědčených postupů a k 
určení opatření, která přispějí k dosažení 
cílů tohoto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 929
Silvia Sardone, Marco Dreosto, Simona Baldassarre, Danilo Oscar Lancini, Annalisa 
Tardino

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pokud je vydáno doporučení v 
souladu s odstavcem 2, uplatní se tyto 
zásady:

vypouští se

a) dotčený členský stát řádně zohlední 
příslušné doporučení v duchu solidarity 
mezi členskými státy a Unií a členskými 
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státy navzájem;
b) dotčený členský stát uvede ve své první 
zprávě o pokroku předložené v souladu s 
článkem 17 nařízení (EU) 2018/1999 v 
roce následujícím po roku vydání 
doporučení, jakým způsobem řádně 
zohlednil dané doporučení. Pokud se 
dotčený členský stát rozhodne nezabývat 
se doporučením nebo jeho podstatnou 
částí, předloží k tomu Komisi odůvodnění;
c) doporučení by měla doplňovat 
nejnovější doporučení pro jednotlivé země 
vydaná v rámci evropského semestru.

Or. it

Pozměňovací návrh 930
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Návrh nařízení
Článek 6 odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pokud je vydáno doporučení v 
souladu s odstavcem 2, uplatní se tyto 
zásady:

vypouští se

a) dotčený členský stát řádně zohlední 
příslušné doporučení v duchu solidarity 
mezi členskými státy a Unií a členskými 
státy navzájem;
b) dotčený členský stát uvede ve své první 
zprávě o pokroku předložené v souladu s 
článkem 17 nařízení (EU) 2018/1999 v 
roce následujícím po roku vydání 
doporučení, jakým způsobem řádně 
zohlednil dané doporučení. Pokud se 
dotčený členský stát rozhodne nezabývat 
se doporučením nebo jeho podstatnou 
částí, předloží k tomu Komisi odůvodnění;
c) doporučení by měla doplňovat 
nejnovější doporučení pro jednotlivé země 
vydaná v rámci evropského semestru.
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Or. en

Pozměňovací návrh 931
Michael Bloss

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) dotčený členský stát řádně zohlední 
příslušné doporučení v duchu solidarity 
mezi členskými státy a Unií a členskými 
státy navzájem;

a) dotčený členský stát do šesti 
měsíců po obdržení doporučení oznámí 
Komisi, jaká opatření hodlá přijmout s 
cílem řádně zohlednit příslušné doporučení 
v duchu solidarity mezi členskými státy a 
Unií a členskými státy navzájem a v 
souladu se zásadou upřímné spolupráce;

Or. en

Pozměňovací návrh 932
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) dotčený členský stát řádně zohlední 
příslušné doporučení v duchu solidarity 
mezi členskými státy a Unií a členskými 
státy navzájem;

a) dotčený členský stát do šesti 
měsíců po obdržení doporučení oznámí 
Komisi, jaká opatření hodlá přijmout s 
cílem řádně zohlednit příslušné doporučení 
v duchu solidarity mezi členskými státy a 
Unií a členskými státy navzájem;

Or. en

Pozměňovací návrh 933
Antoni Comín i Oliveres

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3 – písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) dotčený členský stát řádně zohlední 
příslušné doporučení v duchu solidarity 
mezi členskými státy a Unií a členskými 
státy navzájem;

a) dotčený členský stát nebo regiony v 
rámci jejich legislativní pravomoci v 
oblasti změny klimatu a 
environmentálních politik řádně zohlední 
příslušné doporučení v duchu solidarity 
mezi členskými státy a Unií a členskými 
státy navzájem;

Or. en

Pozměňovací návrh 934
Andrey Novakov, Andrey Slabakov

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) dotčený členský stát řádně zohlední 
příslušné doporučení v duchu solidarity 
mezi členskými státy a Unií a členskými 
státy navzájem;

a) dotčený členský stát řádně zohlední 
příslušné doporučení v duchu solidarity 
mezi členskými státy a Unií a členskými 
státy navzájem, ledaže by členské státy 
měly řádně odůvodněné námitky k návrhu 
doporučení;

Or. en

Pozměňovací návrh 935
Mick Wallace, Clare Daly

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) dotčený členský stát řádně 
zohlední příslušné doporučení v duchu 
solidarity mezi členskými státy a Unií a 
členskými státy navzájem;

a) do šesti měsíců od obdržení 
rozhodnutí oznámí dotčený členský stát 
Komisi opatření, která hodlá přijmout za 
účelem provedení tohoto rozhodnutí;

Or. en
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Odůvodnění

Členské státy jsou povinny dosáhnout cílů na vnitrostátní úrovni, a proto se jedná o 
„rozhodnutí“, která musí členské státy provést, a to nejen ve vztahu k cíli na úrovni EU.

Pozměňovací návrh 936
Anna Zalewska

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) Komise spolu s doporučením 
poskytne návrhy na řešení, která by 
případně zahrnovala další potenciální 
potřebnou podporu, pokud jde o 
technickou stránku, inovace, know-how 
nebo finanční či jiné prostředky, a to i 
prostřednictvím užší spolupráce s jinými 
členskými státy, podle zjištěných 
nedostatků;

Or. en

Pozměňovací návrh 937
Antoni Comín i Oliveres

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) dotčený členský stát uvede ve své 
první zprávě o pokroku předložené v 
souladu s článkem 17 nařízení (EU) 
2018/1999 v roce následujícím po roku 
vydání doporučení, jakým způsobem řádně 
zohlednil dané doporučení. Pokud se 
dotčený členský stát rozhodne nezabývat 
se doporučením nebo jeho podstatnou 
částí, předloží k tomu Komisi odůvodnění;

b) dotčený členský stát nebo regiony v 
rámci jejich legislativní pravomoci v 
oblasti změny klimatu a 
environmentálních politik uvedou ve své 
první zprávě o pokroku předložené v 
souladu s článkem 17 nařízení (EU) 
2018/1999 v roce následujícím po roku 
vydání doporučení, jakým způsobem řádně 
zohlednily dané doporučení. Pokud se 
dotčený členský stát nebo regiony s 
pravomocemi v oblasti změny klimatu 
rozhodnou nezabývat se doporučením 
nebo jeho podstatnou částí, předloží k tomu 
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Komisi odůvodnění;

Or. en

Pozměňovací návrh 938
Linea Søgaard-Lidell, Asger Christensen, Martin Hojsík

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) dotčený členský stát uvede ve své 
první zprávě o pokroku předložené v 
souladu s článkem 17 nařízení (EU) 
2018/1999 v roce následujícím po roku 
vydání doporučení, jakým způsobem řádně 
zohlednil dané doporučení. Pokud se 
dotčený členský stát rozhodne nezabývat 
se doporučením nebo jeho podstatnou 
částí, předloží k tomu Komisi odůvodnění;

b) dotčený členský stát uvede ve své 
první zprávě o pokroku předložené v 
souladu s článkem 17 nařízení (EU) 
2018/1999 v roce následujícím po roku 
vydání doporučení, jakým způsobem řádně 
zohlednil dané doporučení a jaká opatření 
přijal pro jejich splnění;

Or. en

Pozměňovací návrh 939
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) dotčený členský stát uvede ve své 
první zprávě o pokroku předložené v 
souladu s článkem 17 nařízení (EU) 
2018/1999 v roce následujícím po roku 
vydání doporučení, jakým způsobem řádně 
zohlednil dané doporučení. Pokud se 
dotčený členský stát rozhodne nezabývat 
se doporučením nebo jeho podstatnou 
částí, předloží k tomu Komisi odůvodnění;

b) dotčený členský stát uvede ve své 
první zprávě o pokroku předložené v 
souladu s článkem 17 nařízení (EU) 
2018/1999 v roce následujícím po roku 
vydání doporučení, jakým způsobem řádně 
zohlednil dané doporučení a jaká opatření 
přijal pro jejich splnění.

Or. en
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Pozměňovací návrh 940
Mick Wallace, Clare Daly

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) dotčený členský stát uvede ve své 
první zprávě o pokroku předložené v 
souladu s článkem 17 nařízení (EU) 
2018/1999 v roce následujícím po roku 
vydání doporučení, jakým způsobem řádně 
zohlednil dané doporučení. Pokud se 
dotčený členský stát rozhodne nezabývat 
se doporučením nebo jeho podstatnou 
částí, předloží k tomu Komisi odůvodnění;

b) dotčený členský stát ve své první 
zprávě o pokroku předložené v souladu s 
článkem 17 nařízení (EU) 2018/1999 v 
roce následujícím po roku vydání 
doporučení uvede opatření, která přijal, a 
hodnocení, která provedl k provedení 
rozhodnutí;

Or. en

Pozměňovací návrh 941
Petros Kokkalis, Silvia Modig

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) dotčený členský stát uvede ve své 
první zprávě o pokroku předložené v 
souladu s článkem 17 nařízení (EU) 
2018/1999 v roce následujícím po roku 
vydání doporučení, jakým způsobem řádně 
zohlednil dané doporučení. Pokud se 
dotčený členský stát rozhodne nezabývat 
se doporučením nebo jeho podstatnou 
částí, předloží k tomu Komisi odůvodnění;

b) dotčený členský stát uvede ve své 
první zprávě o pokroku předložené v 
souladu s článkem 17 nařízení (EU) 
2018/1999 v roce následujícím po roku 
vydání doporučení, jakým způsobem řádně 
zohlednil dané doporučení a jaká opatření 
přijal pro jejich splnění, a uvede 
související změny, které v tomto ohledu 
provedl ve vnitrostátním právu.

Or. en

Pozměňovací návrh 942
Michael Bloss

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3 – písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) dotčený členský stát uvede ve své 
první zprávě o pokroku předložené v 
souladu s článkem 17 nařízení (EU) 
2018/1999 v roce následujícím po roku 
vydání doporučení, jakým způsobem řádně 
zohlednil dané doporučení. Pokud se 
dotčený členský stát rozhodne nezabývat 
se doporučením nebo jeho podstatnou 
částí, předloží k tomu Komisi odůvodnění;

b) dotčený členský stát uvede ve své 
první zprávě o pokroku předložené v 
souladu s článkem 17 nařízení (EU) 
2018/1999 v roce následujícím po roku 
vydání doporučení, jakým způsobem řádně 
zohlednil dané doporučení a jaká opatření 
přijal pro jejich splnění, a jak opatření, 
která následně přijal, zajistí soulad s cíli 
Unie v oblasti klimatu stanovenými v 
článku 2;

Or. en

Pozměňovací návrh 943
Mick Wallace, Clare Daly

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) doporučení by měla doplňovat 
nejnovější doporučení pro jednotlivé země 
vydaná v rámci evropského semestru.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 944
Pascal Canfin, Catherine Chabaud, Véronique Trillet-Lenoir, Nils Torvalds, Chrysoula 
Zacharopoulou

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) pokud členský stát nesplní své 
povinnosti podle písmene a), nebere 
náležitě v úvahu doporučení uvedená v 
písmenu c) nebo neprovede strategii a 
opatření přijatá na základě doporučení, 
přijme Komise vhodná opatření v souladu 
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se Smlouvami.

Or. en

Pozměňovací návrh 945
Linea Søgaard-Lidell, Asger Christensen

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) pokud členský stát neplní cíle 
vymezené v čl. 2 odst. 1 a doporučení 
Komise v čl. 6 odst. 3, přijme Komise 
nezbytná a vhodná opatření v souladu se 
Smlouvami.

Or. en

Pozměňovací návrh 946
Nils Torvalds, Martin Hojsík, Catherine Chabaud, Sophia in 't Veld, Irena Joveva, 
Fredrick Federley, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos, Billy Kelleher, 
Karin Karlsbro, Pascal Canfin

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) Komise přijme za nesplnění cíle 
klimatické neutrality stanoveného v čl. 2 
odst. 1 nezbytná opatření v souladu se 
Smlouvami, včetně sankcí nebo 
pozastavení finanční podpory EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 947
Pascal Canfin, Véronique Trillet-Lenoir, Catherine Chabaud, Chrysoula 
Zacharopoulou

Návrh nařízení
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Čl. 6 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Do roku 2021 vypracuje Komise 
klimatický ukazatel s cílem posoudit 
soulad struktury hospodářského a 
rozpočtového plánu členských států s cíli 
stanovenými v čl. 2 odst. 1, čl. 2 odst. 3 a 
čl. 2 odst. 3a. Komise využije evropského 
semestru k tomu, aby členským státům 
poskytovala každoroční sdělení s cílem 
sladit strukturu jejich hospodářského a 
rozpočtového plánu s cíli stanovenými v 
čl. 2 odst. 1, čl. 2 odst. 3 a čl. 2 odst. 3a. 
Komise použije kritéria stanovená v 
[nařízení o zřízení rámce pro usnadnění 
udržitelného investování] k provedení 
posouzení uvedeného v tomto odstavci. 
Komise ve svém sdělení uvede pro každý 
členský stát, která část hospodářského a 
rozpočtového plánu je v souladu s 
taxonomií a v rámci jaké kategorie.

Or. en

Pozměňovací návrh 948
Michael Bloss

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Do tří měsíců od předložení první 
zprávy o pokroku uvedené v odst. 3 písm. 
b) Komise posoudí, zda opatření přijatá 
dotčeným členským státem odpovídajícím 
způsobem řeší obavy vznesené v 
doporučení. Toto posouzení a jeho 
výsledky se zveřejní v okamžiku přijetí. 
Pokud Komise na základě tohoto 
posouzení zjistí, že dotčený členský stát 
nesplnil své povinnosti, přijme nezbytná 
opatření v souladu se Smlouvami.

Or. en
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Pozměňovací návrh 949
Petros Kokkalis, Silvia Modig

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Pokud je členskému státu vydáno 
doporučení v souladu s odstavcem 2 a 
tento členský stát neplní své povinnosti 
podle odstavce 3, včetně případu, kdy 
nezmění příslušná ustanovení 
vnitrostátního práva s cílem toto 
doporučení řádně zohlednit, přijme 
Komise nezbytná opatření v souladu se 
Smlouvami.

Or. en

Pozměňovací návrh 950
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Pokud členský stát nesplní 
povinnosti podle odstavce 3 nebo nezavede 
opatření v reakci na doporučení Komise, 
přijme Komise nezbytná opatření v 
souladu se Smlouvami.

Or. en

Pozměňovací návrh 951
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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3b. Do 30. června 2021 členské státy 
vypracují vnitrostátní strategie pro 
postupné ukončení veškeré přímé i 
nepřímé podpory fosilních paliv do roku 
2025.

Or. en

Pozměňovací návrh 952
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Kromě vnitrostátních opatření 
uvedených v čl. 6 odst. 1 písm. a) vychází 
Komise ve svém posouzení uvedeném v 
článcích 5 a 6 alespoň z:

1. Kromě vnitrostátních opatření 
uvedených v článku 6 a do doby, než bude 
přijato výše uvedené nařízení (EU) 
2018/1999, vychází Komise ve svém 
posouzení uvedeném v článcích 5 a 6 
alespoň z:

Or. en

Pozměňovací návrh 953
Hermann Tertsch

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zpráv Evropské agentury pro 
životní prostředí (EEA);

b) zpráv Evropské agentury pro 
životní prostředí (EEA), společného 
výzkumného střediska a skupiny 
vědeckých poradců na vysoké úrovni v 
rámci mechanismu vědeckého 
poradenství.

Or. es
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Pozměňovací návrh 954
Javi López, César Luena, Nicolás González Casares, Cristina Maestre Martín De 
Almagro

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zpráv Evropské agentury pro 
životní prostředí (EEA);

b) zpráv Evropské agentury pro 
životní prostředí (EEA) a Společného 
výzkumného střediska (JRC);

Or. en

Pozměňovací návrh 955
Michael Bloss

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) evropských statistik a údajů, včetně 
údajů o ztrátách vyplývajících z 
nepříznivých dopadů změny klimatu, jsou-
li k dispozici,

c) evropských statistik a údajů, včetně 
údajů o ztrátách vyplývajících z 
nepříznivých dopadů změny klimatu a 
odhad nákladů na neprovedení žádných 
opatření nebo provedení opožděných 
opatření, jsou-li k dispozici, a

Or. en

Pozměňovací návrh 956
Anna Zalewska

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) evropských statistik a údajů, včetně 
údajů o ztrátách vyplývajících z 
nepříznivých dopadů změny klimatu, jsou-
li k dispozici, a

c) evropských a světových statistik a 
údajů, včetně údajů o výsledcích úsilí u 
významných původců emisí a ztrátách 
vyplývajících z nepříznivých dopadů 
změny klimatu, jsou-li k dispozici;
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Or. en

Pozměňovací návrh 957
Véronique Trillet-Lenoir, Martin Hojsík, Susana Solís Pérez, Catherine Chabaud, 
Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) evropských statistik a údajů, včetně 
údajů o ztrátách vyplývajících z 
nepříznivých dopadů změny klimatu, jsou-
li k dispozici, a

c) evropských statistik a údajů, včetně 
údajů o ztrátách na životním prostředí a 
předčasných úmrtích vyplývajících z 
nepříznivých dopadů změny klimatu, jsou-
li k dispozici, a

Or. en

Pozměňovací návrh 958
Javi López, César Luena, Nicolás González Casares, Cristina Maestre Martín De 
Almagro

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) evropských statistik a údajů, včetně 
údajů o ztrátách vyplývajících z 
nepříznivých dopadů změny klimatu, jsou-
li k dispozici, a

c) evropských statistik a údajů, včetně 
údajů o dosavadních a očekávaných 
ztrátách vyplývajících z nepříznivých 
dopadů změny klimatu, jsou-li k dispozici, 
a

Or. en

Pozměňovací návrh 959
Silvia Sardone, Marco Dreosto, Simona Baldassarre, Danilo Oscar Lancini, Annalisa 
Tardino

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. d
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) nejlepších dostupných vědeckých 
důkazů, včetně nejnovějších zpráv IPCC,  a

d) nejlepších a nejnovějších 
dostupných vědeckých důkazů, včetně 
nejnovějších zpráv IPCC, s výjimkou 
modelů založených na scénáři RCP8.5 
jako na nejhorším možném scénáři. a

Or. it

Pozměňovací návrh 960
Andrey Novakov, Andrey Slabakov

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) nejlepších dostupných vědeckých 
důkazů, včetně nejnovějších zpráv IPCC, a

d) nejlepších dostupných vědeckých 
důkazů, včetně nejnovějších zpráv IPCC, a 
komplexního posouzení 
socioekonomických a odvětvových 
dopadů, a

Or. en

Pozměňovací návrh 961
Mairead McGuinness, Christian Doleschal, Norbert Lins, Pernille Weiss, Franc Bogovič, 
Roberta Metsola, Jessica Polfjärd, Hildegard Bentele, Dolors Montserrat, Esther de 
Lange

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) nejlepších dostupných vědeckých 
důkazů, včetně nejnovějších zpráv IPCC, a

d) nejlepších dostupných vědeckých 
důkazů, včetně nejnovějších zpráv IPCC a 
vnitrostátních poradních orgánů v oblasti 
klimatu, a

Or. en
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Pozměňovací návrh 962
Michael Bloss

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) nejlepších dostupných vědeckých 
důkazů, včetně nejnovějších zpráv IPCC, a

d) nejlepších dostupných vědeckých 
důkazů, včetně nejnovějších zpráv IPCC, 
UNEP, IPBES a ECCC, a

Or. en

Pozměňovací návrh 963
Petros Kokkalis, Silvia Modig

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) nejlepších dostupných vědeckých 
důkazů, včetně nejnovějších zpráv IPCC, a

d) nejlepších dostupných a 
nejnovějších vědeckých důkazů, včetně 
nejnovějších zpráv IPCC, a

Or. en

Pozměňovací návrh 964
Agnès Evren

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) nejlepší dostupné a nejnovější 
vědecké důkazy, včetně nejnovějších zpráv 
Mezivládního panelu pro změnu klimatu 
(IPCC). a

d) nejlepší dostupné a nejnovější 
vědecké důkazy, včetně nejnovějších zpráv 
Mezivládního panelu pro změnu klimatu 
(IPCC) a Mezivládní platformy pro 
biologickou rozmanitost a ekosystémové 
služby (IPBES). a

Or. fr
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Pozměňovací návrh 965
César Luena, Javi López, Nicolás González Casares, Cristina Maestre Martín De 
Almagro

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) nejlepších dostupných vědeckých 
důkazů, včetně nejnovějších zpráv IPCC, a

d) nejlepších dostupných vědeckých 
důkazů, včetně nejnovějších zpráv IPCC a 
IPBES, a

Or. en

Pozměňovací návrh 966
Nils Torvalds, Linea Søgaard-Lidell, Martin Hojsík, Catherine Chabaud, Sophia in 't 
Veld, Asger Christensen, Ulrike Müller, Irena Joveva, Fredrick Federley, María Soraya 
Rodríguez Ramos, Billy Kelleher, Karin Karlsbro, Pascal Canfin

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) nejlepších dostupných vědeckých 
důkazů, včetně nejnovějších zpráv IPCC, a

d) nejlepších dostupných vědeckých 
důkazů, včetně nejnovějších zpráv IPCC a 
IPBES, a

Or. en

Pozměňovací návrh 967
Pascal Canfin, Véronique Trillet-Lenoir, Chrysoula Zacharopoulou

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) nejlepších dostupných vědeckých 
důkazů, včetně nejnovějších zpráv IPCC, a

d) nejlepších dostupných vědeckých 
důkazů, včetně nejnovějších zpráv IPCC a 
IPBES, a
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Or. en

Pozměňovací návrh 968
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) nejlepších dostupných vědeckých 
důkazů, včetně nejnovějších zpráv IPCC, a

d) nejlepších dostupných vědeckých 
důkazů, a

Or. en

Pozměňovací návrh 969
Rob Rooken

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) nejlepších dostupných vědeckých 
důkazů, včetně nejnovějších zpráv IPCC, a

d) nejnovějších, aktuálních a 
nezávislých vědeckých důkazů,

Or. en

Pozměňovací návrh 970
Silvia Sardone, Marco Dreosto, Simona Baldassarre, Danilo Oscar Lancini, Annalisa 
Tardino

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) jakýchkoli doplňujících informací 
týkajících se environmentálně 
udržitelných investic ze strany Unie a 
členských států, případně včetně investic v 
souladu s nařízením (EU) 2020/… 

vypouští se
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[nařízení o taxonomii].

Or. it

Pozměňovací návrh 971
Antoni Comín i Oliveres

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) jakýchkoli doplňujících informací 
týkajících se environmentálně udržitelných 
investic ze strany Unie a členských států, 
případně včetně investic v souladu s 
nařízením (EU) 2020/… [nařízení o 
taxonomii].

e) jakýchkoli doplňujících informací 
týkajících se environmentálně udržitelných 
investic ze strany Unie, členských států a 
regionů v rámci jejich legislativní 
pravomoci v oblasti změny klimatu a 
environmentálních politik, případně 
včetně investic v souladu s nařízením (EU) 
2020/… [nařízení o taxonomii].

Or. en

Pozměňovací návrh 972
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) jakýchkoli doplňujících informací 
týkajících se environmentálně udržitelných 
investic ze strany Unie a členských států, 
případně včetně investic v souladu s 
nařízením (EU) 2020/… [nařízení o 
taxonomii].

e) jakýchkoli doplňujících informací 
týkajících se environmentálně udržitelných 
investic ze strany Unie a členských států.

Or. en

Pozměňovací návrh 973
Anna Zalewska
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Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) úzké spolupráce s členskými státy;

Or. en

Pozměňovací návrh 974
Pernille Weiss

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Komise podporuje úsilí členských 
států ve vnitrostátních poradních 
orgánech v oblasti klimatu a napomáhá 
činnosti „Evropského poradního fóra pro 
klima“ na úrovni EU. Komise navrhne 
rámec, který takovou strukturu usnadní, a 
bude trvat na tom, že je nutné zaujmout 
silný mezivládní přístup spojený s Radou 
Evropské unie. Komise zajistí, aby 
Evropské poradní fórum pro klima 
usnadnilo kvalifikované vstupy pro 
rozhodovací procesy v Unii, které se 
skládají nejen z doporučení ke snížení 
emisí uhlíku, ale také z doporučení v 
oblasti hospodářství s cílem zajistit 
konkurenceschopnost Unie a určit 
způsob, jak může Unie přimět třetí země 
ke snižování emisí uhlíku na celosvětové 
úrovni.

Or. en

Pozměňovací návrh 975
Hermann Tertsch

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Evropská agentura pro životní 
prostředí je v souladu se svým ročním 
pracovním programem Komisi nápomocna 
při vypracovávání posouzení uvedeného v 
článcích 5 a 6.

2. Evropská agentura pro životní 
prostředí, společné výzkumné středisko a 
skupina vědeckých poradců na vysoké 
úrovni v rámci mechanismu vědeckého 
poradenství jsou v souladu se svým 
pracovním programem Komisi nápomocni 
při vypracovávání posouzení uvedeného v 
článcích 5 a 6.

Or. es

Pozměňovací návrh 976
Michael Bloss

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Evropská agentura pro životní 
prostředí je v souladu se svým ročním 
pracovním programem Komisi nápomocna 
při vypracovávání posouzení uvedeného v 
článcích 5 a 6.

2. Evropská agentura pro životní 
prostředí je v souladu se svým ročním 
pracovním programem Komisi nápomocna 
při vypracovávání posouzení uvedeného v 
článcích 5 a 6. Rozpočet a počet 
zaměstnanců Evropské agentury pro 
životní prostředí bude příslušně navýšen.

Or. en

Pozměňovací návrh 977
Pascal Canfin, Véronique Trillet-Lenoir, Catherine Chabaud, Chrysoula 
Zacharopoulou

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Do června 2021 přijme Komise 
aktualizovanou metodiku sledování vývoje 
kapitálových toků směrem k udržitelným 
investicím a podávání zpráv o nich podle 
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nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2020/… [nařízení o taxonomii]1a.
_________________
1a Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) …/… ze dne … o zřízení 
rámce pro usnadnění udržitelného 
investování a o změně nařízení (EU) 
2019/2088 (Úř. věst. L …, …, s. …). 

Or. en

Pozměňovací návrh 978
Antoni Comín i Oliveres

Návrh nařízení
Článek 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 7a
Síť Evropské unie pro změnu klimatu

1. Do 31. prosince 2021 zřídí Komise Síť 
Evropské unie pro změnu klimatu 
(EUnCC) jakožto nezávislý vědecký 
poradní panel pro změnu klimatu, složený 
z vědeckých pracovníků vybraných na 
základě odbornosti v oblasti změny 
klimatu, které navrhnou regiony, koalice 
regionů či místní subjekty.
2. Komise zajistí, aby struktura řízení 
EUnCC zaručovala její vědeckou 
autonomii, včetně unijních a regionálních 
institucí.
3. Příslušný výbor Evropského 
parlamentu vydá stanovisko, pokud jde o 
jakékoli jmenování do EUnCC, a to 
výhradně na základě vědecké autonomie 
členů EUnCC.
4. EUnCC sleduje snižování emisí 
skleníkových plynů v Unii, členských 
státech a regionech, přičemž zohledňuje 
uhlíkový rozpočet Unie stanovený v 
článku 3.
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5. EUnCC posoudí soudržnost opatření a 
pokrok dosažený při dosahování 
klimatické neutrality nejpozději do roku 
2050.
6. EUnCC předloží každoročně Komisi, 
Evropskému parlamentu a Radě zprávu o 
svých zjištěních podle článku 3. EUnCC 
zajistí plnou transparentnost pro veřejnost 
a zpřístupní své informace ve všech 
úředních jazycích členských států.

Or. en

Pozměňovací návrh 979
Radan Kanev

Návrh nařízení
Článek 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 7a
Podpora Unie

1. Unie poskytne finanční podporu na 
dosažení klimatické neutrality v Unii do 
roku 2050.
2. Podpora Unie se poskytuje 
prostřednictvím víceletých finančních 
rámců Unie a je prováděna podle nařízení 
(EU) …/…[nařízení o společných 
ustanoveních, 2018/0196(COD)], nařízení 
(EU) .../…1a, [nařízení, kterým se zřizuje 
Fond pro spravedlivou transformaci, 
2020/0006(COD)]1b a další právní akty, 
kterými se provádí rozpočet Unie. 
3. Komise v rámci hodnocení společného 
pokroku dosaženého všemi členskými 
státy podle čl. 5 odst. 1 a vnitrostátních 
opatření stanovených v článku 6 posoudí 
účinnost provádění podpory Unie pro 
dosažení cíle klimatické neutrality 
stanoveného v čl. 2 odst. 1.
4. Rozdělení finančních prostředků Unie 
uvedených v odstavci 2 mezi členské státy 
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na řešení sociálních, hospodářských a 
environmentálních dopadů transformace 
na klimatickou neutralitu bude založeno 
na schopnosti členského státu tyto 
finanční prostředky účinně využívat a 
může být touto schopností podmíněno.
_________________
1a Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) XX/xx o společných 
ustanoveních o Evropském fondu pro 
regionální rozvoj, Evropském sociálním 
fondu plus, Fondu soudržnosti a 
Evropském námořním a rybářském fondu 
a o finančních pravidlech pro tyto fondy a 
pro Azylový a migrační fond, Fond pro 
vnitřní bezpečnost a Nástroj pro správu 
hranic a víza (Úř. věst. L ...).
1b Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) ... /... ze dne ..., kterým se 
zřizuje Fond pro spravedlivou 
transformaci (Úř. věst. ...).

Or. en

Pozměňovací návrh 980
Mairead McGuinness, Roberta Metsola, Jessica Polfjärd, Norbert Lins, Pernille Weiss, 
Franc Bogovič, Christian Doleschal, Hildegard Bentele, Esther de Lange, Dolors 
Montserrat

Návrh nařízení
Článek 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 7a
Poradní orgány členských států v oblasti 
klimatu a Evropské poradní fórum pro 

klima
1. Do 1. ledna 2022 zřídí členské státy na 
svém území vnitrostátní poradní orgán v 
oblasti klimatu.
2. Do 1. ledna 2025 zřídí Komise ve 
spolupráci s vnitrostátními poradními 
orgány v oblasti klimatu Evropské 
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poradní fórum pro klima (dále jen 
„Fórum“), které bude poskytovat 
nezávislé vědecké poradenství pro Unii a 
EHP.
3. V závislosti na tematické oblasti se fóra 
účastní jeden člen z každého 
vnitrostátního poradního orgánu v oblasti 
klimatu.
4. Fórum každoročně podává zprávu o 
snižování a pohlcování emisí skleníkových 
plynů a o pokroku při plnění cíle uhlíkové 
neutrality v celé Unii. Rovněž určí 
opatření a příležitosti ke snížení emisí a 
zvýšení pohlcování.
5. Všechny zprávy Fóra se zveřejní.

Or. en

Pozměňovací návrh 981
Silvia Modig

Návrh nařízení
Čl. 8 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Účast veřejnosti Účast veřejnosti, přístup ke spravedlnosti 
a transparentnost

Or. en

Pozměňovací návrh 982
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Návrh nařízení
Čl. 8 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Účast veřejnosti Účast veřejnosti, přístup ke spravedlnosti 
a transparentnost

Or. en
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Pozměňovací návrh 983
Mick Wallace, Clare Daly

Návrh nařízení
Čl. 8 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Účast veřejnosti Účast veřejnosti a přístup ke spravedlnosti

Or. en

Pozměňovací návrh 984
Michael Bloss

Návrh nařízení
Čl. 8 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Účast veřejnosti Účast veřejnosti a transparentnost

Or. en

Pozměňovací návrh 985
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise spolupracuje se všemi složkami 
společnosti, aby jim umožnila podnikat 
příslušné kroky k dosažení klimaticky 
neutrální společnosti odolné vůči změně 
klimatu. Komise usnadňuje inkluzivní a 
přístupný proces na všech úrovních, 
včetně vnitrostátní, regionální a místní 
úrovně a se zapojením sociálních 
partnerů, občanů a občanské společnosti, 
za účelem výměny osvědčených postupů a 
stanovení opatření, která přispějí k 

Členské státy mohou spolupracovat se 
všemi složkami společnosti, aby jim 
umožnily podnikat příslušné kroky k 
dosažení společnosti odolné vůči změně 
klimatu.
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dosažení cílů tohoto nařízení. Kromě toho 
může Komise vycházet rovněž z 
víceúrovňových dialogů o klimatu a 
energetice zřízených členskými státy v 
souladu s článkem 11 nařízení (EU) 
2018/1999.

Or. en

Pozměňovací návrh 986
Javi López, César Luena, Nicolás González Casares, Cristina Maestre Martín De 
Almagro

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise spolupracuje se všemi složkami 
společnosti, aby jim umožnila podnikat 
příslušné kroky k dosažení klimaticky 
neutrální společnosti odolné vůči změně 
klimatu. Komise usnadňuje inkluzivní a 
přístupný proces na všech úrovních, včetně 
vnitrostátní, regionální a místní úrovně a se 
zapojením sociálních partnerů, občanů a 
občanské společnosti, za účelem výměny 
osvědčených postupů a stanovení opatření, 
která přispějí k dosažení cílů tohoto 
nařízení. Kromě toho může Komise 
vycházet rovněž z víceúrovňových dialogů 
o klimatu a energetice zřízených členskými 
státy v souladu s článkem 11 nařízení (EU) 
2018/1999.

Komise spolupracuje se všemi složkami 
společnosti, včetně místních a 
regionálních vlád, aby jim umožnila 
podnikat příslušné kroky k dosažení 
sociálně spravedlivé, klimaticky neutrální 
společnosti odolné vůči změně klimatu. 
Pokrok při přijímání kvantifikovaných 
cílů v oblasti klimatu všemi částmi 
společnosti by měl být stimulován na 
úrovni EU [a na vnitrostátní úrovni] 
prostřednictvím vhodných aktivních 
opatření, která je povzbudí k měření 
výsledků jejich úsilí v oblasti snižování 
emisí skleníkových plynů. Komise 
usnadňuje inkluzivní a přístupný proces na 
všech úrovních, včetně vnitrostátní, 
regionální a místní úrovně a se zapojením 
sociálních partnerů, občanů a občanské 
společnosti, za účelem výměny 
osvědčených postupů a stanovení opatření, 
která přispějí k dosažení cílů tohoto 
nařízení. Kromě toho může Komise 
vycházet rovněž z víceúrovňových dialogů 
o klimatu a energetice zřízených členskými 
státy v souladu s článkem 11 nařízení (EU) 
2018/1999.

Or. en
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Pozměňovací návrh 987
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise spolupracuje se všemi složkami 
společnosti, aby jim umožnila podnikat 
příslušné kroky k dosažení klimaticky 
neutrální společnosti odolné vůči změně 
klimatu. Komise usnadňuje inkluzivní a 
přístupný proces na všech úrovních, 
včetně vnitrostátní, regionální a místní 
úrovně a se zapojením sociálních 
partnerů, občanů a občanské společnosti, 
za účelem výměny osvědčených postupů a 
stanovení opatření, která přispějí k 
dosažení cílů tohoto nařízení. Kromě toho 
může Komise vycházet rovněž z 
víceúrovňových dialogů o klimatu a 
energetice zřízených členskými státy v 
souladu s článkem 11 nařízení (EU) 
2018/1999.

Komise za účelem výměny osvědčených 
postupů a stanovení opatření, která přispějí 
k dosažení cílů tohoto nařízení vychází z 
víceúrovňových dialogů pro společnost 
šetrnou k životnímu prostředí a odolnou 
vůči klimatu, které jsou vedeny členskými 
státy v souladu s článkem 11 nařízení (EU) 
2018/1999.

Or. en

Pozměňovací návrh 988
Rob Rooken

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise spolupracuje se všemi složkami 
společnosti, aby jim umožnila podnikat 
příslušné kroky k dosažení klimaticky 
neutrální společnosti odolné vůči změně 
klimatu. Komise usnadňuje inkluzivní a 
přístupný proces na všech úrovních, včetně 
vnitrostátní, regionální a místní úrovně a se 
zapojením sociálních partnerů, občanů a 

Členské státy se vybízejí ke spolupráci se 
všemi složkami společnosti, aby jim 
umožnily podnikat příslušné kroky k 
dosažení společnosti odolné vůči změně 
klimatu. Členské státy mohu usnadňovat 
inkluzivní a přístupný proces na všech 
úrovních, včetně vnitrostátní, regionální a 
místní úrovně a se zapojením sociálních 
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občanské společnosti, za účelem výměny 
osvědčených postupů a stanovení opatření, 
která přispějí k dosažení cílů tohoto 
nařízení. Kromě toho může Komise 
vycházet rovněž z víceúrovňových dialogů 
o klimatu a energetice zřízených 
členskými státy v souladu s článkem 11 
nařízení (EU) 2018/1999.

partnerů, nezávislých odborníků, občanů a 
občanské společnosti, za účelem výměny 
osvědčených postupů a stanovení opatření 
pro přizpůsobení se klimatu.

Or. en

Pozměňovací návrh 989
Anna Zalewska

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise spolupracuje se všemi složkami 
společnosti, aby jim umožnila podnikat 
příslušné kroky k dosažení klimaticky 
neutrální společnosti odolné vůči změně 
klimatu. Komise usnadňuje inkluzivní a 
přístupný proces na všech úrovních, včetně 
vnitrostátní, regionální a místní úrovně a se 
zapojením sociálních partnerů, občanů a 
občanské společnosti, za účelem výměny 
osvědčených postupů a stanovení opatření, 
která přispějí k dosažení cílů tohoto 
nařízení. Kromě toho může Komise 
vycházet rovněž z víceúrovňových dialogů 
o klimatu a energetice zřízených členskými 
státy v souladu s článkem 11 nařízení (EU) 
2018/1999.

Komise spolupracuje se všemi složkami 
společnosti, aby jim umožnila podnikat 
příslušné kroky k dosažení sociálně 
spravedlivé a klimaticky neutrální 
společnosti odolné vůči změně klimatu, a 
to i prostřednictvím evropského 
klimatického paktu stanoveného v 
odstavci 2. Komise usnadňuje inkluzivní a 
přístupný proces na všech úrovních, včetně 
vnitrostátní, regionální a místní úrovně a se 
zapojením sociálních partnerů, občanů a 
občanské společnosti, za účelem výměny 
osvědčených postupů a stanovení opatření, 
která přispějí k dosažení cílů tohoto 
nařízení. Kromě toho může Komise 
vycházet rovněž z víceúrovňových dialogů 
o klimatu a energetice zřízených členskými 
státy v souladu s článkem 11 nařízení (EU) 
2018/1999.

Or. en

Pozměňovací návrh 990
Linea Søgaard-Lidell, Nils Torvalds, Jan Huitema, Andreas Glück, Asger Christensen

Návrh nařízení
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Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise spolupracuje se všemi složkami 
společnosti, aby jim umožnila podnikat 
příslušné kroky k dosažení klimaticky 
neutrální společnosti odolné vůči změně 
klimatu. Komise usnadňuje inkluzivní a 
přístupný proces na všech úrovních, včetně 
vnitrostátní, regionální a místní úrovně a se 
zapojením sociálních partnerů, občanů a 
občanské společnosti, za účelem výměny 
osvědčených postupů a stanovení opatření, 
která přispějí k dosažení cílů tohoto 
nařízení. Kromě toho může Komise 
vycházet rovněž z víceúrovňových dialogů 
o klimatu a energetice zřízených členskými 
státy v souladu s článkem 11 nařízení (EU) 
2018/1999.

Komise spolupracuje se všemi složkami 
společnosti, aby jim umožnila podnikat 
příslušné kroky k dosažení klimaticky 
neutrální společnosti odolné vůči změně 
klimatu. Komise usnadňuje inkluzivní a 
přístupný proces na všech úrovních, včetně 
vnitrostátní, regionální a místní úrovně a se 
zapojením sociálních a hospodářských 
partnerů, občanů, občanské společnosti a 
zástupců odvětví a průmyslu, za účelem 
výměny osvědčených postupů a stanovení 
opatření, která přispějí k dosažení cílů 
tohoto nařízení. Kromě toho může Komise 
vycházet rovněž z víceúrovňových dialogů 
o klimatu a energetice zřízených členskými 
státy v souladu s článkem 11 nařízení (EU) 
2018/1999.

Or. en

Pozměňovací návrh 991
Petros Kokkalis, Silvia Modig

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise spolupracuje se všemi složkami 
společnosti, aby jim umožnila podnikat 
příslušné kroky k dosažení klimaticky 
neutrální společnosti odolné vůči změně 
klimatu. Komise usnadňuje inkluzivní a 
přístupný proces na všech úrovních, včetně 
vnitrostátní, regionální a místní úrovně a se 
zapojením sociálních partnerů, občanů a 
občanské společnosti, za účelem výměny 
osvědčených postupů a stanovení opatření, 
která přispějí k dosažení cílů tohoto 
nařízení. Kromě toho může Komise 
vycházet rovněž z víceúrovňových dialogů 
o klimatu a energetice zřízených členskými 
státy v souladu s článkem 11 nařízení (EU) 

Komise a členské státy spolupracují se 
všemi složkami společnosti, aby jim 
umožnily podnikat příslušné kroky k 
dosažení klimaticky neutrální společnosti 
odolné vůči změně klimatu. Komise a 
členské státy usnadňují inkluzivní, 
přístupný a transparentní proces na všech 
úrovních, včetně vnitrostátní, regionální a 
místní úrovně a se zapojením sociálních 
partnerů, občanů a občanské společnosti, 
za účelem výměny osvědčených postupů a 
stanovení opatření, která přispějí k 
dosažení cílů tohoto nařízení. Kromě toho 
může Komise vycházet rovněž z 
víceúrovňových dialogů o klimatu a 
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2018/1999. energetice zřízených členskými státy v 
souladu s článkem 11 nařízení (EU) 
2018/1999.

Or. en

Pozměňovací návrh 992
Agnès Evren

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise spolupracuje se všemi složkami 
společnosti, aby jim umožnila podnikat 
příslušné kroky k dosažení klimaticky 
neutrální společnosti odolné vůči změně 
klimatu. Komise usnadňuje inkluzivní a 
přístupný proces na všech úrovních, včetně 
vnitrostátní, regionální a místní úrovně a se 
zapojením sociálních partnerů, občanů a 
občanské společnosti, za účelem výměny 
osvědčených postupů a stanovení opatření, 
která přispějí k dosažení cílů tohoto 
nařízení. Kromě toho může Komise 
vycházet rovněž z víceúrovňových dialogů 
o klimatu a energetice zřízených členskými 
státy v souladu s článkem 11 nařízení (EU) 
2018/1999.

Komise spolupracuje se všemi složkami 
společnosti, aby jim umožnila podnikat 
příslušné kroky k dosažení klimaticky 
neutrální společnosti odolné vůči změně 
klimatu. Komise usnadňuje inkluzivní a 
přístupný proces na všech úrovních, včetně 
vnitrostátní, regionální a místní úrovně a se 
zapojením sociálních partnerů, občanů, 
zástupců místních orgánů a občanské 
společnosti, za účelem výměny 
osvědčených postupů a stanovení opatření, 
která přispějí k dosažení cílů tohoto 
nařízení. Kromě toho může Komise 
vycházet rovněž z víceúrovňových dialogů 
o klimatu a energetice zřízených členskými 
státy v souladu s článkem 11 nařízení (EU) 
2018/1999.

Or. fr

Pozměňovací návrh 993
Tiemo Wölken, Delara Burkhardt

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise spolupracuje se všemi složkami 
společnosti, aby jim umožnila podnikat 
příslušné kroky k dosažení klimaticky 

Komise spolupracuje se všemi složkami 
společnosti, aby jim umožnila podnikat 
příslušné kroky k dosažení klimaticky 
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neutrální společnosti odolné vůči změně 
klimatu. Komise usnadňuje inkluzivní a 
přístupný proces na všech úrovních, včetně 
vnitrostátní, regionální a místní úrovně a se 
zapojením sociálních partnerů, občanů a 
občanské společnosti, za účelem výměny 
osvědčených postupů a stanovení opatření, 
která přispějí k dosažení cílů tohoto 
nařízení. Kromě toho může Komise 
vycházet rovněž z víceúrovňových dialogů 
o klimatu a energetice zřízených členskými 
státy v souladu s článkem 11 nařízení (EU) 
2018/1999.

neutrální společnosti odolné vůči změně 
klimatu. Komise usnadňuje inkluzivní a 
přístupný proces na všech úrovních, včetně 
vnitrostátní, regionální a místní úrovně a se 
zapojením sociálních partnerů, akademické 
obce, průmyslu, občanů a občanské 
společnosti, za účelem výměny 
osvědčených postupů a stanovení opatření 
a potřeb, které přispějí k dosažení cílů 
tohoto nařízení. Kromě toho může Komise 
vycházet rovněž z víceúrovňových dialogů 
o klimatu a energetice zřízených členskými 
státy v souladu s článkem 11 nařízení (EU) 
2018/1999.

Or. en

Pozměňovací návrh 994
Alexander Bernhuber, Norbert Lins

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise spolupracuje se všemi složkami 
společnosti, aby jim umožnila podnikat 
příslušné kroky k dosažení klimaticky 
neutrální společnosti odolné vůči změně 
klimatu. Komise usnadňuje inkluzivní a 
přístupný proces na všech úrovních, včetně 
vnitrostátní, regionální a místní úrovně a se 
zapojením sociálních partnerů, občanů a 
občanské společnosti, za účelem výměny 
osvědčených postupů a stanovení opatření, 
která přispějí k dosažení cílů tohoto 
nařízení. Kromě toho může Komise 
vycházet rovněž z víceúrovňových dialogů 
o klimatu a energetice zřízených členskými 
státy v souladu s článkem 11 nařízení (EU) 
2018/1999.

Komise spolupracuje se všemi složkami 
společnosti, aby jim umožnila podnikat 
příslušné kroky k dosažení hospodářsky 
životaschopné a klimaticky neutrální 
společnosti odolné vůči změně klimatu. 
Komise usnadňuje inkluzivní a přístupný 
proces na všech úrovních, včetně 
vnitrostátní, regionální a místní úrovně a se 
zapojením sociálních partnerů, občanů a 
občanské společnosti, za účelem výměny 
osvědčených postupů a stanovení opatření, 
která přispějí k dosažení cílů tohoto 
nařízení. Kromě toho může Komise 
vycházet rovněž z víceúrovňových dialogů 
o klimatu a energetice zřízených členskými 
státy v souladu s článkem 11 nařízení (EU) 
2018/1999.

Or. en
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Odůvodnění

Vzhledem k obrovským negativním dopadům současné pandemie COVID-19 na evropské 
obyvatelstvo, hospodářství a průmysl by všechny vhodné úvahy, opatření a nástroje měly 
usilovat o poskytnutí co nejlepší podpory evropskému hospodářství a obyvatelstvu, aby bylo 
dosaženo nezbytné obnovy a transformace na nízkouhlíkové hospodářství.

Pozměňovací návrh 995
Silvia Sardone, Marco Dreosto, Simona Baldassarre, Danilo Oscar Lancini, Annalisa 
Tardino

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise rovněž vybízí členské státy, aby 
prostřednictvím referend nebo podobných 
právních institucí v souladu se svými 
příslušnými ústavními systémy předem 
projednaly s občany opatření a termíny 
navržené k dosažení cíle klimatické 
neutrality, aby bylo dosaženo co nejvyšší 
možné úrovně demokratické kontroly.

Or. it

Pozměňovací návrh 996
Delara Burkhardt, Tiemo Wölken

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise stanoví evropský klimatický pakt 
za účelem otevřeného a záměrného 
zapojení občanů, sociálních partnerů a 
zúčastněných stran do vypracovávání 
klimatických politik na úrovni Unie a 
podpory dialogu a šíření vědecky 
podložených informací o změně klimatu, 
jakož i sdílení osvědčených postupů pro 
udržitelné způsoby života a iniciativy v 
oblasti klimatu. V zájmu posílení účasti 
veřejnosti zajistí Komise plné provedení 
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Aarhuské úmluvy, zejména jejích 
ustanovení týkajících se transparentnosti, 
včetně účasti veřejnosti, šíření informací a 
přístupu ke spravedlnosti. V tomto ohledu 
Komise zveřejní veškerá posouzení 
obsahující informace o životním prostředí 
vhodným, včasným a účinným způsobem 
umožňujícím v příslušných případech 
veřejné vstupy.

Or. en

Pozměňovací návrh 997
Michael Bloss

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při přijímání a provádění politik 
relevantních pro dosažení cílů tohoto 
nařízení jednají příslušné orgány Unie a 
členské státy na ochranu těchto politik 
před obchodními a jinými zájmy odvětví 
fosilních paliv. Příslušné orgány Unie a 
členské státy zejména omezí interakce s 
odvětvím fosilních paliv nebo těmi, které 
pracují na podpoře svých zájmů a 
zajišťují transparentnost a odpovědnost 
těchto interakcí. Pro účely článku 6 
nařízení (ES) č. 1367/2006 se veškeré 
výměny informací v držení příslušných 
orgánů Unie a členských států s odvětvím 
fosilních paliv nebo subjekty, které 
pracují v jeho zájmu, považují za 
informace týkající se emisí do životního 
prostředí.

Or. en

Odůvodnění

Evropský parlament vyhlásil stav klimatické a environmentální nouze. Musíme zajistit, aby 
politiky byly navrženy a prováděny tak, aby reagovaly na tuto naléhavou situaci s ohledem 
pouze na veřejný zájem, a proto by měla být zavedena omezení týkající se zastoupení zájmů 
odvětví fosilních paliv, která by byla podobná těm, která byla přijata pro tabákový průmysl. 
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Tento pozměňovací návrh vychází z ustanovení přijatých všemi členskými státy v souvislosti s 
Rámcovou úmluvou WHO o kontrole tabáku.

Pozměňovací návrh 998
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely žalob na neplatnost podaných 
podle článku 236 Smlouvy se jednotlivé 
osoby považují za přímo a jednotlivě 
dotčené:
a) trajektorií pro dosažení uhlíkové 
neutrality přijatou podle článku 3, a tedy 
oprávněnými zpochybnit legalitu 
jakéhokoli právního aktu přijatého podle 
článku 9 u Soudního dvora Evropské 
unie;
b) jakýmikoli akty přijatými EU v 
důsledku přezkumu Komise podle čl. 3 
odst. 2 nebo v reakci na návrhy, jež 
Komise předloží podle čl. 5 odst. 4.

Or. en

Pozměňovací návrh 999
Mick Wallace, Clare Daly

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Unie je odhodlána dosáhnout cílů 
stanovených v článku 2 způsobem, který je 
plně v souladu s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1367/20061a, a 
zavazuje se tudíž k plnému provedení 
Aarhuské úmluvy ve všech jejích částech. 
V souladu s nařízením (ES) č. 1367/2006 
zveřejní Komise veškerá posouzení 
obsahující informace o vlivech na životní 
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prostředí odpovídajícím, včasným a 
účinným způsobem, který případně 
umožní veřejné vstupy.
_________________
1a Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (ES) č. 1367/2006 ze dne 6. září 
2006 o použití ustanovení Aarhuské 
úmluvy o přístupu k informacím, účasti 
veřejnosti na rozhodování a přístupu k 
právní ochraně v záležitostech životního 
prostředí na orgány a subjekty 
Společenství (Úř. věst. L 264, 25.9.2006, s. 
13);

Or. en

Odůvodnění

Toto nařízení je třeba vykládat s ohledem na Aarhuskou úmluvu a zachovat přístup ke 
spravedlnosti v záležitostech týkajících se životního prostředí.

Pozměňovací návrh 1000
Silvia Modig

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise zřídí evropský klimatický pakt s 
cílem zapojit občany, sociální partnery a 
zúčastněné strany do vypracovávání 
politik v oblasti klimatu na úrovni Unie 
prostřednictvím procesu demokracie 
založené na vyjednávání. Klimatický pakt 
slouží rovněž jako prostředek pro sdílení 
vědecky podložených informací o změně 
klimatu a příkladů osvědčených postupů 
pro udržitelný životní styl a iniciativy v 
oblasti klimatu.

Or. en

Pozměňovací návrh 1001
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Jytte Guteland

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise stanoví evropský klimatický pakt 
za účelem zapojení občanů, sociálních 
partnerů a zúčastněných stran do 
vypracovávání klimatických politik na 
úrovni Unie a podpory dialogu a šíření 
vědecky podložených informací o změně 
klimatu a jejích sociálních a genderových 
aspektech, jakož i sdílení osvědčených 
postupů pro udržitelné způsoby života a 
iniciativy v oblasti klimatu.

Or. en

Pozměňovací návrh 1002
Anna Zalewska

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise stanoví evropský klimatický pakt 
za účelem zapojení občanů, sociálních 
partnerů a zúčastněných stran do 
vypracovávání klimatických politik na 
úrovni Unie a podpory dialogu a šíření 
vědecky podložených informací o změně 
klimatu, jakož i sdílení osvědčených 
postupů pro udržitelné způsoby života a 
iniciativy v oblasti klimatu.

Or. en

Pozměňovací návrh 1003
Petros Kokkalis, Silvia Modig

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy při přijímání opatření k 
dosažení cíle klimatické neutrality 
stanoveného v čl. 2 odst. 1 zajistí, aby 
občané, občanská společnost a sociální 
partneři byli v průběhu celého 
legislativního procesu informováni a 
konzultováni. V tomto ohledu jednají 
členské státy transparentním způsobem.

Or. en

Pozměňovací návrh 1004
Idoia Villanueva Ruiz, Silvia Modig, Manuel Bompard, Malin Björk

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Orgány EU a členské státy musí být 
nezávislé na veškerých lobbistických 
tlacích a odsoudit všechny formy klamavé 
ekologické reklamy (tzv. greenwashingu). 
Neměly by v žádném případě schvalovat 
nebo podporovat činnosti odvětví fosilních 
paliv nebo s tímto odvětvím utvářet 
partnerství nebo spolupracovat, ani pokud 
jsou tyto činnosti popisovány jako 
environmentálně zodpovědné;

Or. en

Pozměňovací návrh 1005
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud členský stát nedodržuje podmínky 
doporučení vydaného Komisí podle čl. 6 
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odst. 2, členské státy zajistí, aby fyzické 
osoby měly přístup ke spravedlnosti na 
vnitrostátní úrovni a mohly požádat o 
soudní přezkum dané nečinnosti v 
souladu s požadavky Aarhuské úmluvy na 
přístup k právní ochraně.

Or. en

Pozměňovací návrh 1006
Mick Wallace, Clare Daly

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby fyzické osoby 
měly přístup ke spravedlnosti na 
vnitrostátní úrovni a mohly požádat o 
soudní přezkum dané nečinnosti nebo 
nedostatečné činnosti v souladu s 
požadavky Aarhuské úmluvy na přístup k 
právní ochraně.

Or. en

Odůvodnění

Jediným způsobem, jak zajistit dodržování lidských práv a náležitou odpovědnost členských 
států za dosažení cílů tohoto nařízení, je zajistit, aby byli jednotlivci považovány ze strany 
soudů za osoby, které mají právní subjektivitu a jsou přímo dotčené tímto nařízením a 
opatřeními k dosažení jeho cílů.

Pozměňovací návrh 1007
Idoia Villanueva Ruiz

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise a členské státy chrání své politiky 
v oblasti životního prostředí zaměřené na 
snížení emisí směrem k uhlíkové 
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neutralitě před komerčním zájmem 
průmyslu fosilních paliv. Je-li nutná 
spolupráce s těmito odvětvími, musí být 
transparentní a odpovědná.

Or. en

Pozměňovací návrh 1008
Idoia Villanueva Ruiz

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise a členské státy zakáží veškeré 
formy reklamy na fosilní paliva, 
propagace a sponzorství, které propagují 
jejich produkty jakýmikoli prostředky, 
které jsou nepravdivé, zavádějící nebo 
klamavé nebo mohou vytvářet mylný 
dojem, pokud jde o její vlastnosti, dopady 
na životní prostředí, vlivy, nebezpečí nebo 
emise. Komise a členské státy rovněž 
vyžadují, aby byly příslušným vládním 
orgánům sděleny výdaje odvětví fosilních 
paliv a ty, které pracují na prosazování 
svých zájmů, na reklamu, propagaci a 
sponzorství, které dosud nebyly zakázány. 
Tyto údaje se zveřejňují.

Or. en

Pozměňovací návrh 1009
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Orgány EU a členské státy spolupracují se 
zástupci podniků působících v odvětví 
fosilních paliv pouze v míře nezbytně 
nutné k tomu, aby mohly účinně regulovat 
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odvětví fosilních paliv a jeho činnosti. 
Komise a členské státy zveřejní záznamy o 
všech písemných interakcích se zástupci 
odvětví fosilních paliv a rovněž zajistí, aby 
tyto interakce probíhaly zcela 
transparentně, například prostřednictvím 
veřejných slyšení, veřejného oznámení o 
interakcích a zveřejňování úplných 
záznamů o těchto interakcích veřejnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 1010
Mick Wallace, Clare Daly

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely žalob na neplatnost podaných 
podle článku 236 Smlouvy o fungování 
Evropské unie se jednotlivé osoby 
považují za přímo a jednotlivě dotčené:
a) trajektorií přijatou podle článku 3, a 
tedy oprávněnými zpochybnit legalitu 
jakýkoli aktů v přenesené pravomoci 
přijatých podle článku 9 u Soudního 
dvora Evropské unie;
b) jakýmikoli akty přijatými Unií v 
důsledku přezkumu Komise podle čl. 3 
odst. 2 nebo v reakci na návrhy, jež 
Komise předloží podle čl. 5 odst. 4;

Or. en

Odůvodnění

Nejedná se o žádnou změnu Smluv, ale v souvislosti s tím, jak soudy v současné době 
vykládají právní postavení jednotlivců, jichž se tato ustanovení samozřejmě přímo týkají.

Pozměňovací návrh 1011
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini
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Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aby bylo možné čelit klamavé ekologické 
reklamě (tzv. greenwashingu) a v 
konečném důsledku podpořit dosažení 
cílů stanovených tímto nařízením, předloží 
Komise do června 2021 Evropskému 
parlamentu a Radě legislativní návrh, 
kterým se zavádí celounijní zákaz 
reklamy, sponzorství nebo jakýchkoli 
jiných propagačních činností 
financovaných společnostmi, které 
získávají většinu svých příjmů z těžby a 
dodávek fosilních paliv.

Or. en

Pozměňovací návrh 1012
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 e (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby činnosti všech 
soukromých a veřejných bank i 
pojišťoven byly v souladu s články 2 a 3. 
Členské státy rovněž zajistí plnou 
transparentnost těchto činností a 
zpřístupní veškeré informace veřejnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 1013
Mick Wallace, Clare Daly

Návrh nařízení
Článek 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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Článek 8a
Ochrana před zájmy odvětví fosilních 

paliv
1. Ve všech přípravných fázích 
navrhování a provádění cílů a opatření ke 
splnění cílů tohoto nařízení jednají 
orgány Unie a členské státy tak, aby se 
chránily před obchodními a jinými zájmy, 
zejména zájmy průmyslu fosilních paliv.
2. Orgány Unie, členské státy a všechny 
orgány veřejné moci při jednání s 
odvětvím fosilních paliv nebo subjekty 
jednajícími v zájmu tohoto odvětví musí 
být co nejtransparentnější a mohou 
spolupracovat s průmyslem fosilních paliv 
pouze v případě a pouze v rozsahu, v 
jakém to považují za nezbytně nutné k 
tomu, aby mohly účinně regulovat toto 
odvětví a jeho činnosti.
3. Pokud orgán Unie, členský stát nebo 
orgán veřejné moci považuje za naprosto 
nezbytnou interakci s průmyslem fosilních 
paliv, zajistí, aby byly tyto interakce 
prováděny co nejtransparentnějším 
způsobem, a v předstihu zveřejní a 
snadným způsobem zpřístupní písemné 
odůvodnění této interakce. 
4. Orgány Unie, členské státy a orgány 
veřejné moci neprosazují, nepodporují ani 
nevytvářejí partnerství s průmyslem 
fosilních paliv ani se na nich podílejí.
5. Do 30. září 2021 zakáží členské státy 
všechny formy reklamy, propagace a 
sponzorství, které podporují průmysl 
fosilních paliv, jejich produkty a 
související činnosti.
6. Do 30. června 2021 členské státy 
vypracují vnitrostátní strategie pro 
postupné ukončení podpory pro všechna 
fosilní paliva, včetně nepřímých dotací a 
kapacitních mechanismů, nejpozději do 
roku 2025.

Or. en
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Odůvodnění

Musíme se zabývat tou nejožehavější otázkou – průmyslem fosilních paliv. Musíme trvat na co 
největší integritě tohoto právního předpisu a jeho provádění. Navrhujeme postupně ukončit 
veřejnou podporu tohoto průmyslu a jeho činností, zajistit transparentnost a povědomí 
veřejnosti o nezbytných interakcích mezi veřejnými orgány a průmyslem a zastavit reklamu 
odvětví fosilních paliv.

Pozměňovací návrh 1014
Petar Vitanov

Návrh nařízení
Článek 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 8a
Síť národních styčných úředníků

1. Komise zřídí síť národních styčných 
úředníků složenou ze zástupců všech 
členských států (národní styční úředníci). 
Každý členský stát jmenuje do sítě 
národních styčných úředníků jednoho 
zástupce. Zasedání sítě národních 
styčných úředníků se mohou konat v 
různých odborných formátech. 
2. Síť národních styčných úředníků 
zejména usnadňuje výměnu informací 
mezi Komisí a členskými státy a podporuje 
agenturu Komisi v šíření činností, zjištění 
a doporučení příslušným zúčastněným 
stranám v celé Unii. 
3. Národní styční úředníci působí jako 
kontaktní místa na vnitrostátní úrovni s 
cílem usnadnit spolupráci mezi Komisí a 
národními odborníky v rámci provádění 
veškerých opatření pro dosažení 
klimatické neutrality. 
4. Národní styční úředníci úzce 
spolupracují se zástupci platformy pro 
spravedlivou transformaci svého 
členského státu, avšak samotná síť 
národních styčných úředníků nesmí 
zdvojovat práci platformy pro 
spravedlivou transformaci ani jiného fóra 
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Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 1015
Michael Bloss

Návrh nařízení
Článek 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 8a
Přístup k právní ochraně

1. Pokud členský stát nedodržuje 
podmínky doporučení vydaného Komisí 
podle čl. 6 odst. 2, mají fyzické osoby 
přístup ke spravedlnosti na vnitrostátní 
úrovni a mohly požádat o soudní přezkum 
dané nečinnosti v souladu s požadavky 
Aarhuské úmluvy na přístup k právní 
ochraně.
2. Pro účely žaloby na neplatnost podané 
podle článku 263 Smlouvy o fungování 
EU se má za to, že jsou jednotlivci přímo a 
individuálně dotčeni jakýmkoli aktem 
Unie nebo členských států při provádění 
cílů Unie v oblasti klimatu stanovených v 
článku 2 tohoto nařízení nebo jakýmkoli 
následným přezkumem těchto osob podle 
článku 9a, pokud jsou osobně a vážně 
ovlivněny nepříznivými dopady změny 
klimatu vyplývajícími z takového jednání 
nebo opomenutí. Jsou oprávněni 
napadnout zákonnost těchto činů nebo 
opomenutí u Soudního dvora EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 1016
Pascal Canfin, Véronique Trillet-Lenoir, Catherine Chabaud, Chrysoula 
Zacharopoulou

Návrh nařízení
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Článek 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 8a
Přístup k právní ochraně

1. Pro účely žalob na neplatnost podaných 
podle článku 236 Smlouvy se jednotlivé 
osoby považují za přímo a jednotlivě 
dotčené:
a) trajektorií pro dosažení uhlíkové 
neutrality přijatou podle článku 3 u 
Soudního dvora Evropské unie.
b) jakýmikoli akty přijatými EU v 
důsledku přezkumu Komise podle čl. 3 
odst. 2 nebo v reakci na návrhy, jež 
Komise předloží podle čl. 5 odst. 4.
2. Pokud členský stát nedodržuje 
podmínky doporučení vydaného Komisí 
podle čl. 6 odst. 2, členské státy zajistí, aby 
fyzické osoby měly přístup ke 
spravedlnosti na vnitrostátní úrovni a 
mohly požádat o soudní přezkum dané 
nečinnosti v souladu s požadavky 
Aarhuské úmluvy na přístup k právní 
ochraně.

Or. en

Pozměňovací návrh 1017
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Návrh nařízení
Článek 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 9 vypouští se
Výkon přenesené pravomoci

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedená v čl. 3 odst. 1 je 
svěřena Komisi za podmínek stanovených 
v tomto článku.
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2. Přenesená pravomoc uvedená v čl. 3 
odst. 1 se Komisi svěřuje na dobu 
neurčitou počínaje ... [OP: datum vstupu 
tohoto nařízení v platnost].
3. Evropský parlament nebo Rada mohou 
přenesení pravomoci uvedené v čl. 3 
odst. 1 kdykoli zrušit. Rozhodnutím 
o zrušení se ukončuje přenesení 
pravomoci v něm určené. Rozhodnutí 
nabývá účinku prvním dnem po 
zveřejnění v Úředním věstníku Evropské 
unie nebo k pozdějšímu dni, který je 
v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již 
platných aktů v přenesené pravomoci.
4. Před přijetím aktu v přenesené 
pravomoci Komise vede konzultace 
s odborníky jmenovanými jednotlivými 
členskými státy v souladu se zásadami 
stanovenými v interinstitucionální dohodě 
o zdokonalení tvorby právních předpisů ze 
dne 13. dubna 2016.
5. Přijetí aktu v přenesené pravomoci 
Komise neprodleně oznámí současně 
Evropskému parlamentu a Radě.
6. Akt v přenesené pravomoci přijatý 
podle článku 3 vstoupí v platnost pouze 
tehdy, pokud proti němu Evropský 
parlament nebo Rada nevysloví námitky 
ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl 
tento akt oznámen, nebo pokud Evropský 
parlament i Rada před uplynutím této 
lhůty informují Komisi o tom, že námitky 
nevysloví. Z podnětu Evropského 
parlamentu nebo Rady se tato lhůta 
prodlouží o dva měsíce.

Or. en

Pozměňovací návrh 1018
Michael Bloss

Návrh nařízení
Článek 9
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 9 vypouští se
Výkon přenesené pravomoci

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedená v čl. 3 odst. 1 je 
svěřena Komisi za podmínek stanovených 
v tomto článku.
2. Přenesená pravomoc uvedená v čl. 3 
odst. 1 se Komisi svěřuje na dobu 
neurčitou počínaje ... [OP: datum vstupu 
tohoto nařízení v platnost].
3. Evropský parlament nebo Rada mohou 
přenesení pravomoci uvedené v čl. 3 
odst. 1 kdykoli zrušit. Rozhodnutím 
o zrušení se ukončuje přenesení 
pravomoci v něm určené. Rozhodnutí 
nabývá účinku prvním dnem po 
zveřejnění v Úředním věstníku Evropské 
unie nebo k pozdějšímu dni, který je 
v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již 
platných aktů v přenesené pravomoci.
4. Před přijetím aktu v přenesené 
pravomoci Komise vede konzultace 
s odborníky jmenovanými jednotlivými 
členskými státy v souladu se zásadami 
stanovenými v interinstitucionální dohodě 
o zdokonalení tvorby právních předpisů ze 
dne 13. dubna 2016.
5. Přijetí aktu v přenesené pravomoci 
Komise neprodleně oznámí současně 
Evropskému parlamentu a Radě.
6. Akt v přenesené pravomoci přijatý 
podle článku 3 vstoupí v platnost pouze 
tehdy, pokud proti němu Evropský 
parlament nebo Rada nevysloví námitky 
ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl 
tento akt oznámen, nebo pokud Evropský 
parlament i Rada před uplynutím této 
lhůty informují Komisi o tom, že námitky 
nevysloví. Z podnětu Evropského 
parlamentu nebo Rady se tato lhůta 
prodlouží o dva měsíce.

Or. en
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Pozměňovací návrh 1019
Pascal Canfin, Catherine Chabaud, Véronique Trillet-Lenoir, Chrysoula 
Zacharopoulou

Návrh nařízení
Článek 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 9 vypouští se
Výkon přenesené pravomoci

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedená v čl. 3 odst. 1 je 
svěřena Komisi za podmínek stanovených 
v tomto článku.
2. Přenesená pravomoc uvedená v čl. 3 
odst. 1 se Komisi svěřuje na dobu 
neurčitou počínaje ... [OP: datum vstupu 
tohoto nařízení v platnost].
3. Evropský parlament nebo Rada mohou 
přenesení pravomoci uvedené v čl. 3 
odst. 1 kdykoli zrušit. Rozhodnutím 
o zrušení se ukončuje přenesení 
pravomoci v něm určené. Rozhodnutí 
nabývá účinku prvním dnem po 
zveřejnění v Úředním věstníku Evropské 
unie nebo k pozdějšímu dni, který je 
v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již 
platných aktů v přenesené pravomoci.
4. Před přijetím aktu v přenesené 
pravomoci Komise vede konzultace 
s odborníky jmenovanými jednotlivými 
členskými státy v souladu se zásadami 
stanovenými v interinstitucionální dohodě 
o zdokonalení tvorby právních předpisů ze 
dne 13. dubna 2016.
5. Přijetí aktu v přenesené pravomoci 
Komise neprodleně oznámí současně 
Evropskému parlamentu a Radě.
6. Akt v přenesené pravomoci přijatý 
podle článku 3 vstoupí v platnost pouze 
tehdy, pokud proti němu Evropský 
parlament nebo Rada nevysloví námitky 
ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl 



PE652.555v01-00 536/585 AM\1206394CS.docx

CS

tento akt oznámen, nebo pokud Evropský 
parlament i Rada před uplynutím této 
lhůty informují Komisi o tom, že námitky 
nevysloví. Z podnětu Evropského 
parlamentu nebo Rady se tato lhůta 
prodlouží o dva měsíce.

Or. en

Pozměňovací návrh 1020
Laura Huhtasaari, Teuvo Hakkarainen

Návrh nařízení
Článek 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 9 vypouští se
Výkon přenesené pravomoci

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedená v čl. 3 odst. 1 je 
svěřena Komisi za podmínek stanovených 
v tomto článku.
2. Přenesená pravomoc uvedená v čl. 3 
odst. 1 se Komisi svěřuje na dobu 
neurčitou počínaje ... [OP: datum vstupu 
tohoto nařízení v platnost].
3. Evropský parlament nebo Rada mohou 
přenesení pravomoci uvedené v čl. 3 
odst. 1 kdykoli zrušit. Rozhodnutím 
o zrušení se ukončuje přenesení 
pravomoci v něm určené. Rozhodnutí 
nabývá účinku prvním dnem po 
zveřejnění v Úředním věstníku Evropské 
unie nebo k pozdějšímu dni, který je 
v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již 
platných aktů v přenesené pravomoci.
4. Před přijetím aktu v přenesené 
pravomoci Komise vede konzultace 
s odborníky jmenovanými jednotlivými 
členskými státy v souladu se zásadami 
stanovenými v interinstitucionální dohodě 
o zdokonalení tvorby právních předpisů ze 
dne 13. dubna 2016.
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5. Přijetí aktu v přenesené pravomoci 
Komise neprodleně oznámí současně 
Evropskému parlamentu a Radě.
6. Akt v přenesené pravomoci přijatý 
podle článku 3 vstoupí v platnost pouze 
tehdy, pokud proti němu Evropský 
parlament nebo Rada nevysloví námitky 
ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl 
tento akt oznámen, nebo pokud Evropský 
parlament i Rada před uplynutím této 
lhůty informují Komisi o tom, že námitky 
nevysloví. Z podnětu Evropského 
parlamentu nebo Rady se tato lhůta 
prodlouží o dva měsíce.

Or. en

Pozměňovací návrh 1021
Dan-Ștefan Motreanu, Cristian-Silviu Buşoi, Traian Băsescu

Návrh nařízení
Článek 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 9 vypouští se
Výkon přenesené pravomoci

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedená v čl. 3 odst. 1 je 
svěřena Komisi za podmínek stanovených 
v tomto článku.
2. Přenesená pravomoc uvedená v čl. 3 
odst. 1 se Komisi svěřuje na dobu 
neurčitou počínaje ... [OP: datum vstupu 
tohoto nařízení v platnost].
3. Evropský parlament nebo Rada mohou 
přenesení pravomoci uvedené v čl. 3 
odst. 1 kdykoli zrušit. Rozhodnutím 
o zrušení se ukončuje přenesení 
pravomoci v něm určené. Rozhodnutí 
nabývá účinku prvním dnem po 
zveřejnění v Úředním věstníku Evropské 
unie nebo k pozdějšímu dni, který je 
v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již 
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platných aktů v přenesené pravomoci.
4. Před přijetím aktu v přenesené 
pravomoci Komise vede konzultace 
s odborníky jmenovanými jednotlivými 
členskými státy v souladu se zásadami 
stanovenými v interinstitucionální dohodě 
o zdokonalení tvorby právních předpisů ze 
dne 13. dubna 2016.
5. Přijetí aktu v přenesené pravomoci 
Komise neprodleně oznámí současně 
Evropskému parlamentu a Radě.
6. Akt v přenesené pravomoci přijatý 
podle článku 3 vstoupí v platnost pouze 
tehdy, pokud proti němu Evropský 
parlament nebo Rada nevysloví námitky 
ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl 
tento akt oznámen, nebo pokud Evropský 
parlament i Rada před uplynutím této 
lhůty informují Komisi o tom, že námitky 
nevysloví. Z podnětu Evropského 
parlamentu nebo Rady se tato lhůta 
prodlouží o dva měsíce.

Or. en

Pozměňovací návrh 1022
Peter Liese

Návrh nařízení
Článek 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 9 vypouští se
Výkon přenesené pravomoci

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedená v čl. 3 odst. 1 je 
svěřena Komisi za podmínek stanovených 
v tomto článku.
2. Přenesená pravomoc uvedená v čl. 3 
odst. 1 se Komisi svěřuje na dobu 
neurčitou počínaje ... [OP: datum vstupu 
tohoto nařízení v platnost].
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3. Evropský parlament nebo Rada mohou 
přenesení pravomoci uvedené v čl. 3 
odst. 1 kdykoli zrušit. Rozhodnutím 
o zrušení se ukončuje přenesení 
pravomoci v něm určené. Rozhodnutí 
nabývá účinku prvním dnem po 
zveřejnění v Úředním věstníku Evropské 
unie nebo k pozdějšímu dni, který je 
v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již 
platných aktů v přenesené pravomoci.
4. Před přijetím aktu v přenesené 
pravomoci Komise vede konzultace 
s odborníky jmenovanými jednotlivými 
členskými státy v souladu se zásadami 
stanovenými v interinstitucionální dohodě 
o zdokonalení tvorby právních předpisů ze 
dne 13. dubna 2016.
5. Přijetí aktu v přenesené pravomoci 
Komise neprodleně oznámí současně 
Evropskému parlamentu a Radě.
6. Akt v přenesené pravomoci přijatý 
podle článku 3 vstoupí v platnost pouze 
tehdy, pokud proti němu Evropský 
parlament nebo Rada nevysloví námitky 
ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl 
tento akt oznámen, nebo pokud Evropský 
parlament i Rada před uplynutím této 
lhůty informují Komisi o tom, že námitky 
nevysloví. Z podnětu Evropského 
parlamentu nebo Rady se tato lhůta 
prodlouží o dva měsíce.

Or. en

Pozměňovací návrh 1023
Anna Zalewska

Návrh nařízení
Článek 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 9 vypouští se
Výkon přenesené pravomoci
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1. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedená v čl. 3 odst. 1 je 
svěřena Komisi za podmínek stanovených 
v tomto článku.
2. Přenesená pravomoc uvedená v čl. 3 
odst. 1 se Komisi svěřuje na dobu 
neurčitou počínaje ... [OP: datum vstupu 
tohoto nařízení v platnost].
3. Evropský parlament nebo Rada mohou 
přenesení pravomoci uvedené v čl. 3 
odst. 1 kdykoli zrušit. Rozhodnutím 
o zrušení se ukončuje přenesení 
pravomoci v něm určené. Rozhodnutí 
nabývá účinku prvním dnem po 
zveřejnění v Úředním věstníku Evropské 
unie nebo k pozdějšímu dni, který je 
v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již 
platných aktů v přenesené pravomoci.
4. Před přijetím aktu v přenesené 
pravomoci Komise vede konzultace 
s odborníky jmenovanými jednotlivými 
členskými státy v souladu se zásadami 
stanovenými v interinstitucionální dohodě 
o zdokonalení tvorby právních předpisů ze 
dne 13. dubna 2016.
5. Přijetí aktu v přenesené pravomoci 
Komise neprodleně oznámí současně 
Evropskému parlamentu a Radě.
6. Akt v přenesené pravomoci přijatý 
podle článku 3 vstoupí v platnost pouze 
tehdy, pokud proti němu Evropský 
parlament nebo Rada nevysloví námitky 
ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl 
tento akt oznámen, nebo pokud Evropský 
parlament i Rada před uplynutím této 
lhůty informují Komisi o tom, že námitky 
nevysloví. Z podnětu Evropského 
parlamentu nebo Rady se tato lhůta 
prodlouží o dva měsíce.

Or. en

Pozměňovací návrh 1024
Edina Tóth, András Gyürk
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Návrh nařízení
Článek 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 9 vypouští se
Výkon přenesené pravomoci

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedená v čl. 3 odst. 1 je 
svěřena Komisi za podmínek stanovených 
v tomto článku.
2. Přenesená pravomoc uvedená v čl. 3 
odst. 1 se Komisi svěřuje na dobu 
neurčitou počínaje ... [OP: datum vstupu 
tohoto nařízení v platnost].
3. Evropský parlament nebo Rada mohou 
přenesení pravomoci uvedené v čl. 3 
odst. 1 kdykoli zrušit. Rozhodnutím 
o zrušení se ukončuje přenesení 
pravomoci v něm určené. Rozhodnutí 
nabývá účinku prvním dnem po 
zveřejnění v Úředním věstníku Evropské 
unie nebo k pozdějšímu dni, který je 
v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již 
platných aktů v přenesené pravomoci.
4. Před přijetím aktu v přenesené 
pravomoci Komise vede konzultace 
s odborníky jmenovanými jednotlivými 
členskými státy v souladu se zásadami 
stanovenými v interinstitucionální dohodě 
o zdokonalení tvorby právních předpisů ze 
dne 13. dubna 2016.
5. Přijetí aktu v přenesené pravomoci 
Komise neprodleně oznámí současně 
Evropskému parlamentu a Radě.
6. Akt v přenesené pravomoci přijatý 
podle článku 3 vstoupí v platnost pouze 
tehdy, pokud proti němu Evropský 
parlament nebo Rada nevysloví námitky 
ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl 
tento akt oznámen, nebo pokud Evropský 
parlament i Rada před uplynutím této 
lhůty informují Komisi o tom, že námitky 
nevysloví. Z podnětu Evropského 
parlamentu nebo Rady se tato lhůta 
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prodlouží o dva měsíce.

Or. en

Pozměňovací návrh 1025
Mairead McGuinness, Christian Doleschal, Franc Bogovič, Alexander Bernhuber, 
Norbert Lins, Pernille Weiss, Jessica Polfjärd, Edina Tóth, Hildegard Bentele, Peter 
Liese, Esther de Lange, Dolors Montserrat

Návrh nařízení
Článek 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 9 vypouští se
Výkon přenesené pravomoci

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedená v čl. 3 odst. 1 je 
svěřena Komisi za podmínek stanovených 
v tomto článku.
2. Přenesená pravomoc uvedená v čl. 3 
odst. 1 se Komisi svěřuje na dobu 
neurčitou počínaje ... [OP: datum vstupu 
tohoto nařízení v platnost].
3. Evropský parlament nebo Rada mohou 
přenesení pravomoci uvedené v čl. 3 
odst. 1 kdykoli zrušit. Rozhodnutím 
o zrušení se ukončuje přenesení 
pravomoci v něm určené. Rozhodnutí 
nabývá účinku prvním dnem po 
zveřejnění v Úředním věstníku Evropské 
unie nebo k pozdějšímu dni, který je 
v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již 
platných aktů v přenesené pravomoci.
4. Před přijetím aktu v přenesené 
pravomoci Komise vede konzultace 
s odborníky jmenovanými jednotlivými 
členskými státy v souladu se zásadami 
stanovenými v interinstitucionální dohodě 
o zdokonalení tvorby právních předpisů ze 
dne 13. dubna 2016.
5. Přijetí aktu v přenesené pravomoci 
Komise neprodleně oznámí současně 
Evropskému parlamentu a Radě.
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6. Akt v přenesené pravomoci přijatý 
podle článku 3 vstoupí v platnost pouze 
tehdy, pokud proti němu Evropský 
parlament nebo Rada nevysloví námitky 
ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl 
tento akt oznámen, nebo pokud Evropský 
parlament i Rada před uplynutím této 
lhůty informují Komisi o tom, že námitky 
nevysloví. Z podnětu Evropského 
parlamentu nebo Rady se tato lhůta 
prodlouží o dva měsíce.

Or. en

Pozměňovací návrh 1026
Agnès Evren

Návrh nařízení
Článek 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 9 vypouští se
Výkon přenesené pravomoci

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedená v čl. 3 odst. 1 je 
svěřena Komisi za podmínek stanovených 
v tomto článku.
2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedená v čl. 3 odst. 1 je 
svěřena Komisi na dobu neurčitou od 
[OP: datum vstupu tohoto nařízení v 
platnost].
3. Evropský parlament nebo Rada mohou 
přenesení pravomoci uvedené v čl. 3 
odst. 1 kdykoli zrušit. Rozhodnutím 
o zrušení se ukončuje přenesení 
pravomoci v něm určené. Rozhodnutí 
nabývá účinku prvním dnem po 
zveřejnění v Úředním věstníku Evropské 
unie nebo k pozdějšímu dni, který je 
v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již 
platných aktů v přenesené pravomoci.
4. Před přijetím aktu v přenesené 
pravomoci Komise vede konzultace 
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s odborníky jmenovanými jednotlivými 
členskými státy v souladu se zásadami 
stanovenými v interinstitucionální dohodě 
o zdokonalení tvorby právních předpisů ze 
dne 13. dubna 2016.
5. Přijetí aktu v přenesené pravomoci 
Komise neprodleně oznámí současně 
Evropskému parlamentu a Radě.
6. Akt v přenesené pravomoci přijatý 
podle článku 3 vstoupí v platnost, pouze 
pokud proti němu Evropský parlament 
nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě 
[dvou měsíců] ode dne, kdy jim byl tento 
akt oznámen, nebo pokud Evropský 
parlament i Rada před uplynutím této 
lhůty informují Komisi o tom, že námitky 
nevysloví. Z podnětu Evropského 
parlamentu nebo Rady se tato lhůta 
prodlouží o dva měsíce.

Or. fr

Pozměňovací návrh 1027
Hermann Tertsch

Návrh nařízení
Článek 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 9 vypouští se
Výkon přenesené pravomoci

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedená v čl. 3 odst. 1 je 
svěřena Komisi za podmínek stanovených 
v tomto článku.
2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedená v čl. 3 odst. 1 je 
svěřena Komisi na dobu neurčitou ode 
dne … [OP: datum vstupu tohoto nařízení 
v platnost].
3. Evropský parlament nebo Rada mohou 
přenesení pravomoci uvedené v čl. 3 
odst. 1 kdykoli zrušit. Rozhodnutím 
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o zrušení se ukončuje přenesení 
pravomoci v něm určené. Rozhodnutí 
nabývá účinku prvním dnem po 
zveřejnění v Úředním věstníku Evropské 
unie nebo k pozdějšímu dni, který je 
v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již 
platných aktů v přenesené pravomoci.
4. Před přijetím aktu v přenesené 
pravomoci Komise vede konzultace s 
odborníky jmenovanými jednotlivými 
členskými státy v souladu se zásadami 
stanovenými v interinstitucionální dohodě 
ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení 
tvorby právních předpisů.
5. Přijetí aktu v přenesené pravomoci 
Komise neprodleně oznámí současně 
Evropskému parlamentu a Radě.
6. Akt v přenesené pravomoci přijatý 
podle článku 3 vstoupí v platnost pouze 
tehdy, pokud proti němu Evropský 
parlament nebo Rada nevysloví námitky 
ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl 
tento akt oznámen, nebo pokud Evropský 
parlament i Rada před uplynutím této 
lhůty informují Komisi o tom, že námitky 
nevysloví. Z podnětu Evropského 
parlamentu nebo Rady se tato lhůta 
prodlouží o dva měsíce.

Or. es

Pozměňovací návrh 1028
Silvia Sardone, Marco Dreosto, Simona Baldassarre, Danilo Oscar Lancini, Annalisa 
Tardino

Návrh nařízení
Článek 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 9 vypouští se
Výkon přenesené pravomoci

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedená v čl. 3 odst. 1 je 
svěřena Komisi za podmínek stanovených 
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v tomto článku.
2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedená v čl. 3 odst. 1 je 
Komisi svěřena na dobu neurčitou od 
...[OP: datum vstupu tohoto nařízení v 
platnost].
3. Evropský parlament nebo Rada mohou 
přenesení pravomoci uvedené v čl. 3 
odst. 1 kdykoli zrušit. Rozhodnutím 
o zrušení se ukončuje přenesení 
pravomoci v něm určené. Rozhodnutí 
nabývá účinku prvním dnem po 
zveřejnění v Úředním věstníku Evropské 
unie nebo k pozdějšímu dni, který je 
v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již 
platných aktů v přenesené pravomoci.
4. Před přijetím aktu v přenesené 
pravomoci Komise vede konzultace s 
odborníky jmenovanými jednotlivými 
členskými státy v souladu se zásadami 
stanovenými v interinstitucionální dohodě 
ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení 
tvorby právních předpisů.
5. Přijetí aktu v přenesené pravomoci 
Komise neprodleně oznámí současně 
Evropskému parlamentu a Radě.
6. Akt v přenesené pravomoci přijatý 
podle článku 3 vstoupí v platnost pouze 
tehdy, pokud proti němu Evropský 
parlament nebo Rada nevysloví námitky 
ve lhůtě [dvou měsíců] ode dne, kdy jim 
byl tento akt oznámen, nebo pokud 
Evropský parlament i Rada před 
uplynutím této lhůty informují Komisi 
o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu 
Evropského parlamentu nebo Rady se tato 
lhůta prodlouží o dva měsíce.

Or. it

Pozměňovací návrh 1029
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari
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Návrh nařízení
Čl. 9 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9 Výkon přenesené pravomoci 9 Zásady výkonu přenesené 
pravomoci

Or. en

Pozměňovací návrh 1030
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedená v čl. 3 odst. 1 je 
svěřena Komisi za podmínek stanovených 
v tomto článku.

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci se zde nepoužije, jelikož 
rozhodnutí podstatné povahy podle čl. 290 
odst. 1 SFEU nelze přijímat 
prostřednictvím aktu v přenesené 
pravomoci.

Or. en

Pozměňovací návrh 1031
Andrey Slabakov, Andrey Novakov

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pravomoc přijímat akty v 
přenesené pravomoci uvedená v čl. 3 
odst. 1 je svěřena Komisi za podmínek 
stanovených v tomto článku.

1. Pravomoc přijímat prováděcí 
opatření uvedená v čl. 3 odst. 1 je svěřena 
Komisi za podmínek stanovených v tomto 
článku.

Or. en
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Pozměňovací návrh 1032
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Přenesená pravomoc uvedená 
v čl. 3 odst. 1 se Komisi svěřuje na dobu 
neurčitou počínaje ... [OP: datum vstupu 
tohoto nařízení v platnost].

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1033
Andrey Slabakov, Andrey Novakov

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Přenesená pravomoc uvedená 
v čl. 3 odst. 1 se Komisi svěřuje na dobu 
neurčitou počínaje ... [OP: datum vstupu 
tohoto nařízení v platnost].

2. Pravomoc přijímat prováděcí 
opatření uvedená v čl. 3 odst. 1 se Komisi 
svěřuje na dobu neurčitou počínaje ... [OP: 
datum vstupu tohoto nařízení v platnost].

Or. en

Pozměňovací návrh 1034
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Evropský parlament nebo Rada 
mohou přenesení pravomoci uvedené v 
čl. 3 odst. 1 kdykoli zrušit. Rozhodnutím 
o zrušení se ukončuje přenesení 
pravomoci v něm určené. Rozhodnutí 

vypouští se
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nabývá účinku prvním dnem po 
zveřejnění v Úředním věstníku Evropské 
unie nebo k pozdějšímu dni, který je 
v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již 
platných aktů v přenesené pravomoci.

Or. en

Pozměňovací návrh 1035
Andrey Slabakov, Andrey Novakov

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Evropský parlament nebo Rada 
mohou přenesení pravomoci uvedené v 
čl. 3 odst. 1 kdykoli zrušit. Rozhodnutím 
o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci 
v něm určené. Rozhodnutí nabývá účinku 
prvním dnem po zveřejnění v Úředním 
věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu 
dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se 
platnosti již platných aktů v přenesené 
pravomoci.

3. Evropský parlament nebo Rada 
mohou přenesení pravomoci uvedené v 
čl. 3 odst. 1 kdykoli zrušit. Rozhodnutím 
o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci 
přijímat některé prováděcí opatření v něm 
určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním 
dnem po zveřejnění v Úředním věstníku 
Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, 
který je v něm upřesněn. Nedotýká se 
platnosti již platných aktů v přenesené 
pravomoci.

Or. en

Pozměňovací návrh 1036
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Před přijetím aktu v přenesené 
pravomoci Komise vede konzultace 
s odborníky jmenovanými jednotlivými 
členskými státy v souladu se zásadami 
stanovenými v interinstitucionální dohodě 
o zdokonalení tvorby právních předpisů ze 

vypouští se
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dne 13. dubna 2016.

Or. en

Pozměňovací návrh 1037
Mick Wallace, Clare Daly

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Před přijetím aktu v přenesené 
pravomoci Komise vede konzultace 
s odborníky jmenovanými jednotlivými 
členskými státy v souladu se zásadami 
stanovenými v interinstitucionální dohodě 
o zdokonalení tvorby právních předpisů ze 
dne 13. dubna 2016.

4. Před přijetím aktu v přenesené 
pravomoci Komise vede konzultace 
s odborníky na otázky klimatu 
jmenovanými jednotlivými členskými státy 
v souladu se zásadami stanovenými 
v interinstitucionální dohodě o zdokonalení 
tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 
2016.

Or. en

Odůvodnění

Pojem „odborníci“ je širokým pojmem. Potřebujeme vědce, kteří tuto trajektorii zformují.

Pozměňovací návrh 1038
Andrey Slabakov, Andrey Novakov

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Před přijetím aktu v přenesené 
pravomoci Komise vede konzultace 
s odborníky jmenovanými jednotlivými 
členskými státy v souladu se zásadami 
stanovenými v interinstitucionální dohodě 
o zdokonalení tvorby právních předpisů ze 
dne 13. dubna 2016.

4. Před přijetím prováděcích opatření 
Komise vede konzultace s Evropským 
parlamentem a odborníky jmenovanými 
jednotlivými členskými státy v souladu se 
zásadami stanovenými 
v Interinstitucionální dohodě o zdokonalení 
tvorby právních předpisů ze dne 
13. dubna 2016.

Or. en
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Pozměňovací návrh 1039
Andrey Novakov

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Před přijetím aktu v přenesené 
pravomoci Komise vede konzultace 
s odborníky jmenovanými jednotlivými 
členskými státy v souladu se zásadami 
stanovenými v interinstitucionální dohodě 
o zdokonalení tvorby právních předpisů ze 
dne 13. dubna 2016.

4. Před přijetím aktu v přenesené 
pravomoci Komise vede konzultace s 
Evropským parlamentem a odborníky 
jmenovanými jednotlivými členskými státy 
v souladu se zásadami stanovenými 
v Interinstitucionální dohodě o zdokonalení 
tvorby právních předpisů ze dne 
13. dubna 2016.

Or. en

Pozměňovací návrh 1040
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Přijetí aktu v přenesené pravomoci 
Komise neprodleně oznámí současně 
Evropskému parlamentu a Radě.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1041
Andrey Slabakov, Andrey Novakov

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Přijetí aktu v přenesené pravomoci 
Komise neprodleně oznámí současně 

5. Přijetí prováděcích opatření 
Komise neprodleně oznámí současně 
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Evropskému parlamentu a Radě. Evropskému parlamentu a Radě.

Or. en

Pozměňovací návrh 1042
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Akt v přenesené pravomoci přijatý 
podle článku 3 vstoupí v platnost pouze 
tehdy, pokud proti němu Evropský 
parlament nebo Rada nevysloví námitky 
ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl 
tento akt oznámen, nebo pokud Evropský 
parlament i Rada před uplynutím této 
lhůty informují Komisi o tom, že námitky 
nevysloví. Z podnětu Evropského 
parlamentu nebo Rady se tato lhůta 
prodlouží o dva měsíce.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1043
Andrey Slabakov, Andrey Novakov

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Akt v přenesené pravomoci přijatý 
podle článku 3 vstoupí v platnost pouze 
tehdy, pokud proti němu Evropský 
parlament nebo Rada nevysloví námitky ve 
lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl 
tento akt oznámen, nebo pokud Evropský 
parlament i Rada před uplynutím této lhůty 
informují Komisi o tom, že námitky 
nevysloví. Z podnětu Evropského 
parlamentu nebo Rady se tato lhůta 

6. Prováděcí opatření přijatá podle 
článku 3 vstoupí v platnost pouze tehdy, 
pokud proti nim Evropský parlament nebo 
Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou 
měsíců ode dne, kdy jim byla tato opatření 
oznámena, nebo pokud Evropský 
parlament i Rada před uplynutím této lhůty 
informují Komisi o tom, že námitky 
nevysloví. Z podnětu Evropského 
parlamentu nebo Rady se tato lhůta 
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prodlouží o dva měsíce. prodlouží o dva měsíce.

Or. en

Pozměňovací návrh 1044
Michael Bloss

Návrh nařízení
Článek 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 9a
Přezkum

Šest měsíců po každém globálním 
hodnocení uvedeném v článku 14 
Pařížské dohody Komise provede přezkum 
všech prvků nařízení na základě 
nejlepších dostupných a nejnovějších 
vědeckých důkazů, včetně nejnovějších 
závěrů a doporučení IPCC a ECCC, 
mezinárodního vývoje a úsilí 
uskutečněného při dosahování 
dlouhodobých cílů Pařížské dohody a 
zajistí dosažitelnost cíle spočívajícího v 
omezení nárůstu teploty o 1,5 °C ve 
srovnání s předindustriálními úrovněmi, a 
předloží Evropskému parlamentu a Radě 
zprávu, která bude případně doplněna o 
legislativní návrhy.

Or. en

Pozměňovací návrh 1045
Peter Liese

Návrh nařízení
Článek 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 9a
Přezkum
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Šest měsíců po každém globálním 
hodnocení uvedeném v článku 14 
Pařížské dohody Komise provede přezkum 
všech prvků nařízení na základě 
nejlepších dostupných a nejnovějších 
vědeckých důkazů, mezinárodního vývoje 
a úsilí uskutečněného při dosahování 
dlouhodobých cílů Pařížské dohody a 
zajistí dosažitelnost v ní uvedených 
teplotních cílů, zejména cíle spočívajícího 
v omezení nárůstu teploty o 2 °C ve 
srovnání s předindustriálními úrovněmi a 
pokračování v úsilí o omezení nárůstu 
teploty o 1,5 °C, a předloží Evropskému 
parlamentu a Radě zprávu, která bude 
případně doplněna o legislativní návrhy.

Or. en

Pozměňovací návrh 1046
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Návrh nařízení
Článek 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 9a
Přezkum

Šest měsíců po každém globálním 
hodnocení uvedeném v článku 14 
Pařížské dohody Komise provede přezkum 
všech prvků nařízení na základě 
nejlepších dostupných a nejnovějších 
vědeckých důkazů, mezinárodního vývoje 
a úsilí uskutečněného při dosahování 
dlouhodobých cílů Pařížské dohody a 
zajistí dosažitelnost v ní uvedených 
teplotních cílů, zejména cíle spočívajícího 
v omezení nárůstu teploty o 1,5 °C ve 
srovnání s předindustriálními úrovněmi, a 
předloží Evropskému parlamentu a Radě 
zprávu, která bude případně doplněna o 
legislativní návrhy.

Or. en
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Pozměňovací návrh 1047
Mairead McGuinness, Christian Doleschal, Norbert Lins, Franc Bogovič, Roberta 
Metsola, Pernille Weiss, Jessica Polfjärd, Cindy Franssen, Christophe Hansen, Stanislav 
Polčák, Esther de Lange, Dolors Montserrat

Návrh nařízení
Článek 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 9a
Ustanovení o přezkumu

Šest měsíců po každém globálním 
hodnocení uvedeném v článku 14 
Pařížské dohody provede Komise přezkum 
všech prvků tohoto nařízení s ohledem na 
kritéria stanovená v čl. 3 odst. 3, aby 
zajistila cíl Pařížské dohody udržet nárůst 
průměrné globální teploty výrazně pod 2 
°C ve srovnání s úrovní před průmyslovou 
revolucí a aby usilovala o omezení 
nárůstu teploty na 1,5 °C ve srovnání s 
úrovní před průmyslovou revolucí, a 
případně předloží Evropskému 
parlamentu a Radě legislativní návrhy.

Or. en

Pozměňovací návrh 1048
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Návrh nařízení
Článek 10
Nařízení (EU) 2018/1999
Články 1, 2, 3, 8, 11 a 15; Příloha I a VI

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

[...] vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 1049
Michael Bloss

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – bod 1
Nařízení (EU) 2018/1999
Čl. 1 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) provádění strategií a opatření 
navržených k dosažení cíle Unie v oblasti 
klimatické neutrality stanoveného v 
článku 2 nařízení …/… [právní rámec pro 
klima], cílů a úkolů energetické unie a pro 
první desetileté období od roku 2021 do 
roku 2030 zejména cílů Unie v oblasti 
energetiky a klimatu pro rok 2030;

a) provádění strategií a opatření 
navržených k dosažení cílů a úkolů 
energetické unie a dlouhodobých závazků 
Unie týkajících se emisí skleníkových 
plynů v souladu s Pařížskou dohodou, 
zejména cílů Unie v oblasti klimatu, 
stanovenými v článku 2 nařízení …/… 
[právní rámec pro klima] pro první 
desetileté období od roku 2021 do roku 
2030, zejména cílů Unie v oblasti 
energetiky a klimatu pro rok 2030;

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh obnovuje původní znění čl. 1 odst. 1 písm. a) nařízení o správě, 
přičemž pouze doplňuje nový odkaz na cíle Unie v oblasti klimatu stanovené v článku 2 
právního rámce pro klima.

Pozměňovací návrh 1050
Mick Wallace, Clare Daly

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – bod 1
Nařízení (EU) 2018/1999
Čl. 1 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) provádění strategií a opatření 
navržených k dosažení cíle Unie v oblasti 
klimatické neutrality stanoveného v 
článku 2 nařízení …/… [právní rámec pro 
klima], cílů a úkolů energetické unie a pro 
první desetileté období od roku 2021 do 
roku 2030 zejména cílů Unie v oblasti 

a) provádění strategií a opatření 
navržených k dosažení cílů Unie týkajících 
se příspěvku k teplotním cílům Pařížské 
dohody prostřednictvím cílů v oblasti 
stanovených v článku 2 nařízení …/… 
[právní rámec pro klima], cílů a úkolů 
energetické unie a pro první desetileté 
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energetiky a klimatu pro rok 2030; období od roku 2021 do roku 2030 
zejména cílů Unie v oblasti energetiky a 
klimatu pro rok 2030;

Or. en

Odůvodnění

Toto znění nahrazuje Pařížskou dohodu, musíme je zachovat, chceme-li, aby právní předpisy 
v oblasti klimatu byly plně v souladu s Pařížskou dohodou.

Pozměňovací návrh 1051
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – bod 1
Nařízení (EU) 2018/1999
Čl. 1 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) provádění strategií a opatření 
navržených k dosažení cíle Unie v oblasti 
klimatické neutrality stanoveného v 
článku 2 nařízení …/… [právní rámec pro 
klima], cílů a úkolů energetické unie a pro 
první desetileté období od roku 2021 do 
roku 2030 zejména cílů Unie v oblasti 
energetiky a klimatu pro rok 2030;

a) provádění strategií a opatření 
navržených k dosažení cílů Unie v oblasti 
klimatické neutrality stanovených v 
článku 2 nařízení …/… [právní rámec pro 
klima], cílů a úkolů energetické unie a pro 
první desetileté období od roku 2021 do 
roku 2030 zejména cílů Unie v oblasti 
energetiky a klimatu pro rok 2030;

Or. en

Pozměňovací návrh 1052
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – bod 2
Nařízení (EU) 2018/1999
Čl. 2 – bod 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) „odhady“ prognózy antropogenních 
emisí skleníkových plynů ze zdrojů a 
pohlcení pomocí propadů nebo prognózy 

(7) „odhady“ prognózy antropogenních 
emisí skleníkových plynů ze zdrojů a 
pohlcení pomocí přírodních propadů nebo 
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vývojů energetického systému, které 
zahrnují alespoň kvantitativní odhady na 
období šesti po sobě jdoucích budoucích 
let končící číslicí 0 nebo 5, které 
bezprostředně následují po roce, za nějž se 
podává zpráva;“;

prognózy vývojů energetického systému, 
které zahrnují alespoň kvantitativní odhady 
na období čtyř po sobě jdoucích budoucích 
let končící číslicí 0 nebo 5, které 
bezprostředně následují po roce, za nějž se 
podává zpráva;

Or. en

Pozměňovací návrh 1053
Michael Bloss

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – bod 2
Nařízení (EU) 2018/1999
Čl. 2 – bod 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) „odhady“ prognózy antropogenních 
emisí skleníkových plynů ze zdrojů a 
pohlcení pomocí propadů nebo prognózy 
vývojů energetického systému, které 
zahrnují alespoň kvantitativní odhady na 
období šesti po sobě jdoucích budoucích 
let končící číslicí 0 nebo 5, které 
bezprostředně následují po roce, za nějž se 
podává zpráva;

(7) „odhady“ prognózy antropogenních 
emisí skleníkových plynů ze zdrojů a 
pohlcení pomocí propadů nebo prognózy 
vývojů energetického systému, které 
zahrnují alespoň kvantitativní odhady na 
období čtyř po sobě jdoucích budoucích let 
končící číslicí 0 nebo 5, které 
bezprostředně následují po roce, za nějž se 
podává zpráva;

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh obnovuje definici „odhadů“ již dohodnutou spolunormotvůrci v 
rámci nařízení o správě.

Pozměňovací návrh 1054
Michael Bloss

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – bod 2 a (nový)
Nařízení (EU) 2018/1999
Čl. 2 – bod 11
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) V článku 2 se bod 11 nahrazuje 
tímto:
11. „cíly Unie v oblasti energetiky a 
klimatu pro rok 2030“ závazný cíl Unie 
snížit domácí emise skleníkových plynů v 
celé ekonomice, jehož má být dosaženo do 
roku 2030 podle čl. 2 odst. 3 nařízení …/... 
[právní rámec pro klima], závazný cíl na 
úrovni Unie týkající se podílu energie z 
obnovitelných zdrojů spotřebované v Unii 
v roce 2030 podle čl. 3 odst. 1 směrnice 
(EU) 2018/2001, hlavní cíl na úrovni Unie 
týkající se zlepšení energetické účinnosti 
do roku 2030 podle čl. 1 odst. 1 směrnice 
2012/27/EU a cíl dosažení 15 % propojení 
elektroenergetických soustav pro rok 
2030;

Or. en

Pozměňovací návrh 1055
Sylwia Spurek

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – bod 2 a (nový)
Nařízení (EU) 2018/1999
Čl. 2 – bod 63 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) V článku 2 (Definice) se doplňuje 
nový bod 63, který zní:
„dotčenou veřejností“ veřejnost, která je 
nebo by mohla být ovlivněna 
rozhodovacími řízeními týkajícími se 
životního prostředí podle kapitol 2 a 3, 
nebo která má na těchto řízeních určitý 
zájem. Pro účely této definice se 
předpokládá, že nevládní organizace 
podporující ochranu životního prostředí a 
splňující požadavky vnitrostátních 
právních předpisů mají na rozhodování ve 
věcech životního prostředí zájem;
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Or. en

Pozměňovací návrh 1056
Nicolás González Casares, César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Javi 
López

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – bod 3
Nařízení (EU) 2018/1999
Čl. 3 – odst. 2 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) posouzení dopadů plánovaných 
politik a opatření na dosažení cílů 
uvedených v písmeni b) tohoto odstavce, 
včetně jejich soudržnosti s cílem Unie v 
oblasti klimatické neutrality stanoveným v 
článku 2 nařízení …/… [právní rámec pro 
klima], dlouhodobými cíli snižování emisí 
skleníkových plynů podle Pařížské dohody 
a dlouhodobými strategiemi podle 
článku 15;

f) posouzení dopadů plánovaných 
politik a opatření a jejich důsledků pro 
společnost a hospodářství, zejména pro 
boj proti energetické chudobě, na dosažení 
cílů uvedených v písmeni b) tohoto 
odstavce, včetně jejich soudržnosti s cílem 
Unie v oblasti klimatické neutrality 
stanoveným v článku 2 nařízení …/… 
[právní rámec pro klima], dlouhodobými 
cíli snižování emisí skleníkových plynů 
podle Pařížské dohody a dlouhodobými 
strategiemi podle článku 15;

Or. en

Pozměňovací návrh 1057
Tiemo Wölken, Delara Burkhardt

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – bod 3
Nařízení (EU) 2018/1999
Čl. 3 – odst. 2 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) posouzení dopadů plánovaných 
politik a opatření na dosažení cílů 
uvedených v písmeni b) tohoto odstavce, 
včetně jejich soudržnosti s cílem Unie v 
oblasti klimatické neutrality stanoveným v 
článku 2 nařízení …/… [právní rámec pro 
klima], dlouhodobými cíli snižování emisí 

f) posouzení dopadů plánovaných 
politik a opatření a jejich důsledků pro 
společnost a hospodářství na dosažení cílů 
uvedených v písmeni b) tohoto odstavce, 
včetně jejich soudržnosti s cílem Unie v 
oblasti klimatické neutrality stanoveným v 
článku 2 nařízení …/… [právní rámec pro 
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skleníkových plynů podle Pařížské dohody 
a dlouhodobými strategiemi podle 
článku 15;

klima], dlouhodobými cíli snižování emisí 
skleníkových plynů podle Pařížské dohody 
a dlouhodobými strategiemi podle 
článku 15;

Or. en

Pozměňovací návrh 1058
Michael Bloss

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – bod 3
Nařízení (EU) 2018/1999
Čl. 3 – odst. 2 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) posouzení dopadů plánovaných 
politik a opatření na dosažení cílů 
uvedených v písmeni b) tohoto odstavce, 
včetně jejich soudržnosti s cílem Unie v 
oblasti klimatické neutrality stanoveným v 
článku 2 nařízení …/… [právní rámec pro 
klima], dlouhodobými cíli snižování emisí 
skleníkových plynů podle Pařížské dohody 
a dlouhodobými strategiemi podle 
článku 15;

f) posouzení dopadů plánovaných 
politik a opatření na dosažení cílů 
uvedených v písmeni b) tohoto odstavce, 
včetně jejich soudržnosti s klimatickými 
cíli Unie stanovenými v článku 2 nařízení 
…/… [právní rámec pro klima], 
dlouhodobými cíli snižování emisí 
skleníkových plynů podle Pařížské dohody 
a dlouhodobými strategiemi podle 
článku 15;

Or. en

Pozměňovací návrh 1059
Mick Wallace, Clare Daly

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – bod 3
Nařízení (EU) 2018/1999
Čl. 3 – odst. 2 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) posouzení dopadů plánovaných 
politik a opatření na dosažení cílů 
uvedených v písmeni b) tohoto odstavce, 
včetně jejich soudržnosti s cílem Unie v 
oblasti klimatické neutrality stanoveným v 

f) posouzení dopadů plánovaných 
politik a opatření na dosažení cílů 
uvedených v písmeni b) tohoto odstavce, 
včetně jejich soudržnosti s cíli Unie 
stanovenými v článku 2 nařízení …/… 
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článku 2 nařízení …/… [právní rámec pro 
klima], dlouhodobými cíli snižování emisí 
skleníkových plynů podle Pařížské dohody 
a dlouhodobými strategiemi podle 
článku 15;

[právní rámec pro klima], dlouhodobými 
cíli snižování emisí skleníkových plynů 
podle Pařížské dohody a dlouhodobými 
strategiemi podle článku 15;

Or. en

Odůvodnění

Do právního rámce pro klima zavádíme více cílů a jdou nad rámec klimatické neutrality.

Pozměňovací návrh 1060
Michael Bloss

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – bod 3 a (nový)
Nařízení (EU) 2018/1999
Čl. 4 – písm a – podbod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) V článku 4 se písm. a) podbod 1 
nahrazuje tímto:
s ohledem na emise a pohlcení 
skleníkových plynů a s ohledem na 
příspěvek k dosažení klimatických cílů 
Unie stanovených v článku 2 nařízení 
.../... [právní rámec pro klima];

Or. en

Pozměňovací návrh 1061
Michael Bloss

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – bod 4
Nařízení (EU) 2018/1999
Čl. 8 – odst. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) způsobu, jakým stávající politiky a 
opatření a plánované politiky a opatření 
přispívají k dosažení cíle Unie v oblasti 

e) způsobu, jakým stávající politiky a 
opatření a plánované politiky a opatření 
přispívají k dosažení klimatických cílů 
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klimatické neutrality stanoveného v 
článku 2 nařízení .../... [právní rámec pro 
klima];

Unie stanovených v článku 2 nařízení .../... 
[právní rámec pro klima];

Or. en

Pozměňovací návrh 1062
Mick Wallace, Clare Daly

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – bod 4
Nařízení (EU) 2018/1999
Čl. 8 – odst. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) způsobu, jakým stávající politiky a 
opatření a plánované politiky a opatření 
přispívají k dosažení cíle Unie v oblasti 
klimatické neutrality stanoveného v 
článku 2 nařízení .../... [právní rámec pro 
klima];

e) způsobu, jakým stávající politiky a 
opatření a plánované politiky a opatření 
přispívají k dosažení cílů Unie 
stanovených v článku 2 nařízení .../... 
[právní rámec pro klima];

Or. en

Odůvodnění

Náš pozměňovací návrh právního rámce pro klima zavádí řadu cílů a jde nad rámec 
klimatické neutrality.

Pozměňovací návrh 1063
Michael Bloss

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – bod 5
Nařízení (EU) 2018/1999
Čl. 11 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Víceúrovňový dialog o klimatu a 
energetice

Víceúrovňový dialog o změně klimatu 
napříč odvětvími

Or. en
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Pozměňovací návrh 1064
Nicolás González Casares, César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Javi 
López

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – bod 5
Nařízení (EU) 2018/1999
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Každý členský stát podle vnitrostátních 
předpisů zřídí víceúrovňový dialog o 
klimatu a energetice, v jehož rámci se 
mohou místní orgány, organizace občanské 
společnosti, podnikatelská sféra, investoři a 
další důležité zúčastněné strany a široká 
veřejnost aktivně zapojit a projednávat 
dosažení cíle Unie v oblasti klimatické 
neutrality stanoveného v článku 2 nařízení 
.../... [právní rámec pro klima] a různé 
scénáře zvažované pro energetickou a 
klimatickou politiku, včetně dlouhodobých 
scénářů, a přezkoumávat dosažený pokrok, 
pokud již nemá strukturu, která by sloužila 
témuž účelu. V rámci tohoto dialogu se 
mohou projednávat integrované 
vnitrostátní plány v oblasti energetiky a 
klimatu.

Každý členský stát podle vnitrostátních 
předpisů zřídí víceúrovňový dialog o 
klimatu a energetice, v jehož rámci se 
mohou místní orgány, zástupci vědecké 
obce, organizace občanské společnosti 
včetně sociálních partnerů, podnikatelská 
sféra, investoři a další důležité zúčastněné 
strany a široká veřejnost aktivně zapojit a 
projednávat dosažení cíle Unie v oblasti 
klimatické neutrality stanoveného v 
článku 2 nařízení .../... [právní rámec pro 
klima] a různé scénáře zvažované pro 
energetickou a klimatickou politiku, včetně 
dlouhodobých scénářů, a přezkoumávat 
dosažený pokrok, pokud již nemá 
strukturu, která by sloužila témuž účelu. V 
rámci tohoto dialogu se mohou projednávat 
integrované vnitrostátní plány v oblasti 
energetiky a klimatu, strategie spravedlivé 
transformace a odvětvové plány a 
strategie.

Or. en

Pozměňovací návrh 1065
Tiemo Wölken, Delara Burkhardt

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – bod 5
Nařízení (EU) 2018/1999
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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Každý členský stát podle vnitrostátních 
předpisů zřídí víceúrovňový dialog o 
klimatu a energetice, v jehož rámci se 
mohou místní orgány, organizace občanské 
společnosti, podnikatelská sféra, investoři a 
další důležité zúčastněné strany a široká 
veřejnost aktivně zapojit a projednávat 
dosažení cíle Unie v oblasti klimatické 
neutrality stanoveného v článku 2 nařízení 
.../... [právní rámec pro klima] a různé 
scénáře zvažované pro energetickou a 
klimatickou politiku, včetně dlouhodobých 
scénářů, a přezkoumávat dosažený pokrok, 
pokud již nemá strukturu, která by sloužila 
témuž účelu. V rámci tohoto dialogu se 
mohou projednávat integrované 
vnitrostátní plány v oblasti energetiky a 
klimatu.

Každý členský stát podle vnitrostátních 
předpisů zřídí víceúrovňový dialog o 
klimatu a energetice, v jehož rámci se 
mohou místní orgány, zástupci vědecké 
obce, organizace občanské společnosti 
včetně sociálních partnerů, podnikatelská 
sféra včetně malých a středních podniků, 
investoři a další důležité zúčastněné strany 
a široká veřejnost aktivně zapojit a 
projednávat dosažení cíle Unie v oblasti 
klimatické neutrality stanoveného v 
článku 2 nařízení .../... [právní rámec pro 
klima] a různé scénáře zvažované pro 
energetickou a klimatickou politiku, včetně 
dlouhodobých scénářů, a přezkoumávat 
dosažený pokrok, pokud již nemá 
strukturu, která by sloužila témuž účelu. V 
rámci tohoto dialogu by se měly 
projednávat integrované vnitrostátní plány 
v oblasti energetiky a klimatu.

Or. en

Pozměňovací návrh 1066
Mick Wallace, Clare Daly

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – bod 5
Nařízení (EU) 2018/1999
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Každý členský stát podle vnitrostátních 
předpisů zřídí víceúrovňový dialog o 
klimatu a energetice, v jehož rámci se 
mohou místní orgány, organizace občanské 
společnosti, podnikatelská sféra, investoři 
a další důležité zúčastněné strany a široká 
veřejnost aktivně zapojit a projednávat 
dosažení cíle Unie v oblasti klimatické 
neutrality stanoveného v článku 2 nařízení 
.../... [právní rámec pro klima] a různé 
scénáře zvažované pro energetickou a 
klimatickou politiku, včetně dlouhodobých 
scénářů, a přezkoumávat dosažený pokrok, 
pokud již nemá strukturu, která by sloužila 

Každý členský stát podle vnitrostátních 
předpisů zřídí víceúrovňový dialog o 
klimatu a energetice, v jehož rámci se 
mohou místní orgány, organizace občanské 
společnosti a široká veřejnost aktivně 
zapojit a projednávat dosažení cílů Unie 
stanovených v článku 2 nařízení .../... 
[právní rámec pro klima] a různé scénáře 
zvažované pro energetickou a klimatickou 
politiku, včetně dlouhodobých scénářů, a 
přezkoumávat dosažený pokrok, pokud již 
nemá strukturu, která by sloužila témuž 
účelu. V rámci tohoto dialogu se mohou 
projednávat integrované vnitrostátní plány 
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témuž účelu. V rámci tohoto dialogu se 
mohou projednávat integrované 
vnitrostátní plány v oblasti energetiky a 
klimatu.

v oblasti energetiky a klimatu.

Or. en

Odůvodnění

Nemůžeme umožnit průmyslu, aby měl privilegovaný přístup k pokusům o oslabení 
integrovaných vnitrostátních plánů v oblasti energetiky a klimatu.

Pozměňovací návrh 1067
Silvia Sardone, Marco Dreosto, Simona Baldassarre, Danilo Oscar Lancini, Annalisa 
Tardino

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – bod 1
Nařízení (EU) č. 2018/1999
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Každý členský stát podle vnitrostátních 
předpisů zřídí víceúrovňový dialog o 
klimatu a energetice, v jehož rámci se 
mohou místní orgány, organizace 
občanské společnosti, podnikatelská sféra, 
investoři a další důležité zúčastněné strany 
a široká veřejnost aktivně zapojit a 
projednávat dosažení cíle Unie v oblasti 
klimatické neutrality stanoveného v 
článku 2 nařízení .../... [právní rámec pro 
klima] a různé scénáře zvažované pro 
energetickou a klimatickou politiku, včetně 
dlouhodobých scénářů, a přezkoumávat 
dosažený pokrok, pokud již nemá 
strukturu, která by sloužila témuž účelu. 
[právní rámec pro klima] a různé scénáře 
zvažované pro energetickou a klimatickou 
politiku, včetně dlouhodobých scénářů, a 
přezkoumávat dosažený pokrok, pokud již 
nemá strukturu, která by sloužila témuž 
účelu.  V rámci tohoto dialogu se mohou 
projednávat integrované vnitrostátní plány 
v oblasti energetiky a klimatu.;

Každý členský stát podle vnitrostátních 
předpisů zřídí víceúrovňový dialog o 
klimatu a energetice, v jehož rámci se 
mohou místní orgány, sociální partneři, 
investoři a další důležité zúčastněné strany 
a široká veřejnost aktivně zapojit a 
projednávat dosažení cíle Unie v oblasti 
klimatické neutrality stanoveného v 
článku 2 nařízení .../... [právní rámec pro 
klima] a různé scénáře zvažované pro 
energetickou a klimatickou politiku, včetně 
dlouhodobých scénářů, a přezkoumávat 
dosažený pokrok, pokud již nemá 
strukturu, která by sloužila témuž účelu. 
[právní rámec pro klima] a různé scénáře 
zvažované pro energetickou a klimatickou 
politiku, včetně dlouhodobých scénářů, a 
přezkoumávat dosažený pokrok, pokud již 
nemá strukturu, která by sloužila témuž 
účelu. V rámci tohoto dialogu se mohou 
projednávat integrované vnitrostátní plány 
v oblasti energetiky a klimatu.;
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Or. it

Pozměňovací návrh 1068
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – bod 5
Nařízení (EU) 2018/1999
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Každý členský stát podle vnitrostátních 
předpisů zřídí víceúrovňový dialog o 
klimatu a energetice, v jehož rámci se 
mohou místní orgány, organizace občanské 
společnosti, podnikatelská sféra, investoři a 
další důležité zúčastněné strany a široká 
veřejnost aktivně zapojit a projednávat 
dosažení cíle Unie v oblasti klimatické 
neutrality stanoveného v článku 2 
nařízení .../... [právní rámec pro klima] a 
různé scénáře zvažované pro energetickou 
a klimatickou politiku, včetně 
dlouhodobých scénářů, a přezkoumávat 
dosažený pokrok, pokud již nemá 
strukturu, která by sloužila témuž účelu. V 
rámci tohoto dialogu se mohou projednávat 
integrované vnitrostátní plány v oblasti 
energetiky a klimatu.

Každý členský stát podle vnitrostátních 
předpisů zřídí víceúrovňový dialog o 
klimatu a energetice, v jehož rámci se 
mohou místní orgány, organizace občanské 
společnosti, podnikatelská sféra, investoři a 
další důležité zúčastněné strany a široká 
veřejnost aktivně zapojit a projednávat 
různé scénáře zvažované pro energetickou 
a klimatickou politiku, včetně 
dlouhodobých scénářů, a přezkoumávat 
dosažený pokrok – a to i v oblasti plnění 
cílů Unie v oblasti klimatické neutrality 
stanovených v článku 2 nařízení .../... 
[právní rámec pro klima] –, pokud již 
nemá strukturu, která by sloužila témuž 
účelu. V rámci tohoto dialogu se mohou 
projednávat integrované vnitrostátní plány 
v oblasti energetiky a klimatu.

Or. en

Pozměňovací návrh 1069
Michael Bloss

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – bod 5
Nařízení (EU) 2018/1999
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Každý členský stát podle vnitrostátních 
předpisů zřídí víceúrovňový dialog o 

Každý členský stát podle vnitrostátních 
předpisů zřídí víceúrovňový dialog o 
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klimatu a energetice, v jehož rámci se 
mohou místní orgány, organizace občanské 
společnosti, podnikatelská sféra, investoři a 
další důležité zúčastněné strany a široká 
veřejnost aktivně zapojit a projednávat 
dosažení cíle Unie v oblasti klimatické 
neutrality stanoveného v článku 2 nařízení 
.../... [právní rámec pro klima] a různé 
scénáře zvažované pro energetickou a 
klimatickou politiku, včetně 
dlouhodobých scénářů, a přezkoumávat 
dosažený pokrok, pokud již nemá 
strukturu, která by sloužila témuž účelu. V 
rámci tohoto dialogu se mohou projednávat 
integrované vnitrostátní plány v oblasti 
energetiky a klimatu.

změně klimatu napříč odvětvími, v jehož 
rámci se mohou místní orgány, organizace 
občanské společnosti, podnikatelská sféra, 
investoři a další důležité zúčastněné strany 
a široká veřejnost aktivně zapojit a 
projednávat různé scénáře zvažované v 
různých odvětvích pro roky 2030, 2040, 
2050 a po roce 2050, s cílem splnit 
klimatické cíle Unie stanovené v článku 2 
nařízení .../... [právní rámec pro klima], a 
přezkoumávat dosažený pokrok, pokud již 
nemá strukturu, která by sloužila témuž 
účelu.

V rámci tohoto dialogu se mohou 
projednávat integrované vnitrostátní plány 
v oblasti energetiky a klimatu. V rámci 
tohoto dialogu se mohou projednávat 
integrované vnitrostátní plány v oblasti 
energetiky a klimatu.

Or. en

Pozměňovací návrh 1070
Sylwia Spurek

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – bod 5 a (nový)
Nařízení (EU) 2018/1999
Článek 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Vkládá se nový článek 11a, který 
zní:
Článek 11a
1. Členské státy zajistí, aby v souladu s 
příslušnými předpisy vnitrostátního práva 
příslušníci dotčené veřejnosti, kteří: a) 
mají dostatečný zájem; nebo b) namítají 
porušování práva v případech, kdy to 
správní řád členského státu požaduje jako 
podmínku, mají přístup k přezkumnému 
řízení u soudu nebo jiného nezávislého a 
nestranného orgánu zřízeného zákonem s 
cílem napadnout hmotnou nebo procesní 
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zákonnost rozhodnutí, aktů nebo 
opomenutí, na něž se vztahuje článek 10.
2. Členské státy stanoví, v jaké fázi mohou 
být rozhodnutí, akty nebo nečinnost 
napadeny.
3. Co představuje dostatečný zájem a 
porušování práva, určí členské státy v 
souladu s cílem poskytnout zúčastněné 
veřejnosti široký přístup k právní ochraně. 
Za tímto účelem je zájem jakékoli 
nevládní organizace, která splňuje 
požadavky uvedené v čl. 1 odst. 63, 
pokládán pro účely odst. 1 písm. a) tohoto 
článku za dostatečný. Pro účely odst. 1 
písm. b) tohoto článku se předpokládá, že 
tyto organizace mají práva, která mohou 
být porušována.
4. Ustanovení tohoto článku nevylučují 
možnost předběžného přezkoumání 
správním orgánem a neovlivní požadavek, 
aby tam, kde to vyžaduje vnitrostátní 
právo, byly před předáním věci k 
soudnímu přezkumu vyčerpány postupy 
správního přezkumu. Každé takové řízení 
musí být spravedlivé, nestranné a včasné a 
nesmí být nepřiměřeně nákladné.
5. K dalšímu zlepšení účinnosti 
ustanovení tohoto článku členské státy 
zajistí, aby byly veřejnosti poskytnuty 
praktické informace o přístupu k 
postupům správního a soudního 
přezkumu.

Or. en

Pozměňovací návrh 1071
Michael Bloss

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – bod 6
Nařízení (EU) 2018/1999
Čl. 15 – odst. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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c) dosažení dlouhodobého snížení 
emisí skleníkových plynů a jejich většího 
pohlcování pomocí propadů ve všech 
odvětvích v souladu s cílem Unie v oblasti 
klimatické neutrality stanoveným v 
článku 2 nařízení .../... [právní rámec pro 
klima];

c) dosažení dlouhodobého snížení 
emisí skleníkových plynů ve všech 
odvětvích hospodářství a jejich většího 
pohlcování pomocí propadů v kontextu 
nezbytného snížení podle Mezivládního 
panelu o změně klimatu (IPCC) a snížení 
emisí skleníkových plynů ze strany Unie 
nákladově efektivním způsobem a zlepšení 
jejich pohlcení pomocí propadů v rámci 
plnění cílů Pařížské dohody, tak aby bylo 
dosaženo rovnováhy mezi antropogenními 
emisemi ze zdrojů a pohlcováním 
skleníkových plynů pomocí propadů 
skleníkových plynů v Unii nejpozději do 
roku 2040 a negativních emisí po roce 
2040, jak je uvedeno v článku 2 nařízení 
.../... [právní rámec pro klima];

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh obnovuje původní znění čl. 15 odst. 3 písm. c) nařízení o správě, 
přičemž pouze doplňuje nový odkaz na cíle Unie v oblasti klimatu stanovené v článku 2 
právního rámce pro klima.

Pozměňovací návrh 1072
Anna Zalewska

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – bod 6
Nařízení (EU) 2018/1999
Čl. 15 – odst. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) dosažení dlouhodobého snížení 
emisí skleníkových plynů a jejich většího 
pohlcování pomocí propadů ve všech 
odvětvích v souladu s cílem Unie v oblasti 
klimatické neutrality stanoveným v 
článku 2 nařízení .../... [právní rámec pro 
klima];

c) dosažení dlouhodobého snížení 
emisí skleníkových plynů a jejich většího 
pohlcování pomocí propadů ve všech 
odvětvích v souladu s cílem Unie v oblasti 
klimatické neutrality stanoveným v 
článku 2 nařízení .../... [právní rámec pro 
klima], v kontextu nezbytného snížení 
podle Mezivládního panelu o změně 
klimatu (IPCC) snížení emisí 
skleníkových plynů ze strany Unie 
nákladově efektivním způsobem a zlepšení 
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jejich pohlcení pomocí propadů v rámci 
plnění cílů Pařížské dohody, tak aby bylo 
dosaženo rovnováhy mezi antropogenními 
emisemi ze zdrojů a pohlcováním 
skleníkových plynů pomocí propadů 
skleníkových plynů v Unii co nejdříve;

Or. en

Pozměňovací návrh 1073
Mick Wallace, Clare Daly

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – bod 6
Nařízení (EU) 2018/1999
Čl. 15 – odst. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) dosažení dlouhodobého snížení 
emisí skleníkových plynů a jejich většího 
pohlcování pomocí propadů ve všech 
odvětvích v souladu s cílem Unie v oblasti 
klimatické neutrality stanoveným v 
článku 2 nařízení .../... [právní rámec pro 
klima];

c) dosažení dlouhodobého a 
průběžného snížení emisí skleníkových 
plynů a jejich většího pohlcování pomocí 
propadů ve všech odvětvích v souladu s 
cílem Unie v oblasti klimatické neutrality 
stanoveným v článku 2 nařízení .../... 
[právní rámec pro klima];

Or. en

Odůvodnění

Dlouhodobé strategie musí být také o tom, jaké průběžné cíle snižování emisí jsou splněny, 
nejsou jen nějakým vzdáleným cílem. Zásadní význam má měřitelný pokrok při plnění cílů.

Pozměňovací návrh 1074
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – bod 6
Nařízení (EU) 2018/1999
Čl. 15 – odst. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) dosažení dlouhodobého snížení c) dosažení dlouhodobého snížení 
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emisí skleníkových plynů a jejich většího 
pohlcování pomocí propadů ve všech 
odvětvích v souladu s cílem Unie v oblasti 
klimatické neutrality stanoveným v 
článku 2 nařízení .../... [právní rámec pro 
klima];

emisí skleníkových plynů a jejich většího 
pohlcování pomocí přírodních propadů ve 
všech odvětvích v souladu s cíli Unie v 
oblasti klimatické neutrality stanovenými v 
článku 2 nařízení .../... [právní rámec pro 
klima];

Or. en

Pozměňovací návrh 1075
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – bod 7 – písm. a
Nařízení (EU) 2018/1999
Příloha I – část I – oddíl A – bod 3.1.1. – písm. i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) Politiky a opatření pro dosažení cíle 
stanoveného nařízením (EU) 2018/842, jak 
je uvedeno v bodě 2.1.1, a politiky a 
opatření pro soulad s nařízením (EU) 
2018/841, pokrývající všechna klíčová 
odvětví produkující emise a odvětví 
podporující jejich pohlcování, s 
přihlédnutím k cíli klimatické neutrality 
stanovenému v článku 2 nařízení .../... 
[právní rámec pro klima];

i) Politiky a opatření pro dosažení cíle 
stanoveného nařízením (EU) 2018/842, jak 
je uvedeno v bodě 2.1.1, a politiky a 
opatření pro soulad s nařízením (EU) 
2018/841, pokrývající všechna klíčová 
odvětví produkující emise a odvětví 
podporující jejich pohlcování, s 
přihlédnutím k cílům v oblasti klimatické 
neutrality stanoveným v článku 2 nařízení 
.../... [právní rámec pro klima];

Or. en

Pozměňovací návrh 1076
Michael Bloss

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – bod 7 – písm. a
Nařízení 2018/1999
Příloha I – část I – oddíl A – bod 3.1.1. – písm. i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) Politiky a opatření pro dosažení cíle 
stanoveného nařízením (EU) 2018/842, jak 
je uvedeno v bodě 2.1.1, a politiky a 

i) Politiky a opatření pro dosažení cíle 
stanoveného nařízením (EU) 2018/842, jak 
je uvedeno v bodě 2.1.1, a politiky a 
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opatření pro soulad s nařízením (EU) 
2018/841, pokrývající všechna klíčová 
odvětví produkující emise a odvětví 
podporující jejich pohlcování, s 
přihlédnutím k cíli klimatické neutrality 
stanovenému v článku 2 nařízení .../... 
[právní rámec pro klima];

opatření pro soulad s nařízením (EU) 
2018/841, pokrývající všechna klíčová 
odvětví produkující emise a odvětví 
podporující jejich pohlcování, s 
přihlédnutím k cílům Unie v oblasti 
klimatu stanoveným v článku 2 nařízení 
.../... [právní rámec pro klima];

Or. en

Pozměňovací návrh 1077
Clare Daly, Mick Wallace

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – bod 7 – písm. a
Nařízení (EU) 2019/1999
Příloha I – část I – oddíl A – bod 3.1.1. – písm. i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) Politiky a opatření pro dosažení cíle 
stanoveného nařízením (EU) 2018/842, jak 
je uvedeno v bodě 2.1.1, a politiky a 
opatření pro soulad s nařízením (EU) 
2018/841, pokrývající všechna klíčová 
odvětví produkující emise a odvětví 
podporující jejich pohlcování, s 
přihlédnutím k cíli klimatické neutrality 
stanovenému v článku 2 nařízení .../... 
[právní rámec pro klima];

i) Politiky a opatření pro dosažení cíle 
stanoveného nařízením (EU) 2018/842, jak 
je uvedeno v bodě 2.1.1, a politiky a 
opatření pro soulad s nařízením (EU) 
2018/841, pokrývající všechna klíčová 
odvětví produkující emise a odvětví 
podporující jejich pohlcování, s 
přihlédnutím k cílům stanoveným v 
článku 2 nařízení .../... [právní rámec pro 
klima];

Or. en

Odůvodnění

Zavádíme do právního rámce pro klima více než jeden cíl.

Pozměňovací návrh 1078
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – bod 7 – písm. b
Nařízení (EU) 2018/1999
Příloha I – část I – oddíl B – bod 5.5.
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5.5. Přispění plánovaných politik a 
opatření k dosažení cíle Unie v oblasti 
klimatické neutrality stanoveného v 
článku 2 nařízení .../... [právní rámec pro 
klima];

5.5. Přispění plánovaných politik a 
opatření k dosažení cílů Unie v oblasti 
klimatické neutrality stanovených v 
článku 2 nařízení .../... [právní rámec pro 
klima];

Or. en

Pozměňovací návrh 1079
Michael Bloss

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – bod 7 – písm. b
Nařízení 2018/1999
Příloha I – část I – oddíl B – bod 5.5.

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5.5. Přispění plánovaných politik a 
opatření k dosažení cíle Unie v oblasti 
klimatické neutrality stanoveného v 
článku 2 nařízení .../... [právní rámec pro 
klima];

5.5. Přispění plánovaných politik a 
opatření k dosažení klimatických cílů Unie 
stanovených v článku 2 nařízení .../... 
[právní rámec pro klima];

Or. en

Pozměňovací návrh 1080
Mick Wallace, Clare Daly

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – bod 7 – písm. b
Nařízení (EU) 2019/1999
Příloha I – část I – oddíl B – bod 5.5.

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5.5. Přispění plánovaných politik a 
opatření k dosažení cíle Unie v oblasti 
klimatické neutrality stanoveného v 
článku 2 nařízení .../... [právní rámec pro 
klima];

5.5. Přispění plánovaných politik a 
opatření k dosažení cílů Unie stanovených 
v článku 2 nařízení .../... [právní rámec pro 
klima];

Or. en
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Odůvodnění

Zavádíme do právního rámce pro klima více než jeden cíl.

Pozměňovací návrh 1081
Michael Bloss

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – bod 7 a (nový)
Nařízení (EU) 2018/1999
Příloha IV – bod 2.1.1.

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7a) v příloze IV se bod 2.1.1. 
nahrazuje tímto:
2.1.1. odhad celkových emisí za období 
2021–2050 s cílem přispět k dosažení 
rozpočtu Unie na emise skleníkových 
plynů stanoveného v čl. 2 odst. -1 nařízení 
…/… [právní rámec pro klima];

Or. en

Odůvodnění

Aby emise Unie zůstaly v rámci rozpočtu na emise skleníkových plynů stanoveného v čl. 2 
odst. -1, měly by členské státy poskytnout informace o svých odhadovaných celkových emisích 
skleníkových plynů na období 2021–2050.

Pozměňovací návrh 1082
Michael Bloss

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – bod 7 b (nový)
Nařízení (EU) 2018/1999
Píloha IV – bod 2.1.2.

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7b) v příloze IV se bod 2.1.2 nahrazuje 
tímto:
2.1.2. vnitrostátní cíl v oblasti snížení 
emisí v rámci celého hospodářství pro rok 
2030, je-li k dispozici, s přihlédnutím k 
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povinnostem členských států podle článku 
2 nařízení…/... [právní rámec pro klima];

Or. en

Odůvodnění

Členské státy by měly poskytnout informace o zamýšlených způsobech, jak dosáhnout 
nulových emisí skleníkových plynů nejpozději do roku 2040.

Pozměňovací návrh 1083
Michael Bloss

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – bod 7 c (nový)
Nařízení (EU) 2018/1999
Příloha IV – bod 2.1.4. (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7c) v příloze IV se vkládá nový bod 
2.1.4., který zní:
2.1.4. odhadované zvýšení pohlcování 
přírodními propady pro rok 2030, 2035, 
2040 a dále, s přihlédnutím k povinnostem 
členských států podle článku 2 nařízení 
…/… [právní rámec pro klima];

Or. en

Pozměňovací návrh 1084
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – bod 8
Nařízení (EU) 2018/1999
Příloha VI – písm. c – podbod viii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

viii) hodnocení přispění dané politiky 
nebo opatření k dosažení cíle Unie v 
oblasti klimatické neutrality stanoveného v 
článku 2 nařízení .../... [právní rámec pro 
klima] a k dosažení dlouhodobé strategie 

viii) hodnocení přispění dané politiky 
nebo opatření k dosažení cílů Unie v 
oblasti klimatické neutrality stanovených v 
článku 2 nařízení .../... [právní rámec pro 
klima] a k dosažení dlouhodobé strategie 
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uvedené v článku 15. uvedené v článku 15.

Or. en

Pozměňovací návrh 1085
Michael Bloss

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – bod 8
Nařízení 2018/1999
Příloha VI – písm. c – podbod viii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

viii) hodnocení přispění dané politiky 
nebo opatření k dosažení cíle Unie v 
oblasti klimatické neutrality stanoveného 
v článku 2 nařízení .../... [právní rámec pro 
klima] a k dosažení dlouhodobé strategie 
uvedené v článku 15.

viii) hodnocení přispění dané politiky 
nebo opatření k dosažení klimatických cílů 
Unie stanovených v článku 2 nařízení .../... 
[právní rámec pro klima] a k dosažení 
dlouhodobé strategie uvedené v článku 15.

Or. en

Pozměňovací návrh 1086
Mick Wallace, Clare Daly

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – bod 8
Nařízení (EU) 2018/1999
Příloha VI – písm. c – podbod viii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

viii) hodnocení přispění dané politiky 
nebo opatření k dosažení cíle Unie v 
oblasti klimatické neutrality stanoveného 
v článku 2 nařízení .../... [právní rámec pro 
klima] a k dosažení dlouhodobé strategie 
uvedené v článku 15.

viii) hodnocení přispění dané politiky 
nebo opatření k dosažení cílů Unie 
stanovených v článku 2 nařízení .../... 
[právní rámec pro klima] a k dosažení 
dlouhodobé strategie uvedené v článku 15.

Or. en

Odůvodnění

Zavádíme do právního rámce pro klima řadu cílů, které jdou nad rámec neutrality.
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Pozměňovací návrh 1087
Michal Wiezik

Návrh nařízení
Článek 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 10a
Pozměňovací návrhy k nařízení (EU) 

2018/841
Nařízení (EU) 2018/841 se mění takto:
1) Článek 4 se nahrazuje tímto:
Závazky:
Pro období 2021–2025 a 2026–2030 každý 
členský stát s přihlédnutím k možnostem 
flexibility podle článků 12 a 13 zajistí, aby 
emise nepřekračovaly pohlcení, 
vypočítané jako součet celkových emisí a 
celkových pohlcení na svém území ve 
všech kategoriích započítávání půdy 
uvedených v článku 2 dohromady, a aby 
zůstatek za období 2026–2030 byl čistým 
pohlcením vypočítaným jako součet 
celkových emisí a celkového pohlcení na 
území EU ve všech kategoriích 
započítávání půdy, započítaných v 
souladu s tímto nařízením. Komise do 
prosince 2021 na úrovni Unie i na 
vnitrostátní úrovni navrhne ambiciózní cíl 
čistého pohlcení pro období 2026–2030, a 
to zejména na základě nevyužitého 
potenciálu pro ukládání uhlíku, 
navrhovaných programů EU pro 
hospodaření s uhlíkem a cílů Unie v 
oblasti obnovy a přísné ochrany, 
stanovených ve strategii v oblasti 
biologické rozmanitosti do roku 2030, a 
provede změny tohoto nařízení.
2) v článku 5 se odstavec 4 nahrazuje 
tímto:
4. Členské státy ve svých záznamech 
zahrnou pro každou kategorii 
započítávání využití půdy veškeré změny 
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zásob uhlíku v zásobnících uhlíku 
uvedených v oddílu B přílohy I. Členské 
státy se mohou rozhodnout, že do svých 
záznamů nezahrnou změny zásob uhlíku v 
zásobnících uhlíku, není-li zásobník 
uhlíku zdrojem. Tato možnost nezahrnout 
změny zásob uhlíku se nevztahuje na 
zásobníky uhlíku z nadzemní biomasy, 
organický uhlík v půdě, mrtvé dřevní 
hmoty a výrobky z vytěženého dřeva 
v rámci kategorie započítávání využití 
půdy „obhospodařovaná lesní půda“.
3) v článku 8 se odstavec 2 nahrazuje 
tímto:
2. Je-li výsledek výpočtu uvedeného 
v odstavci 1 tohoto článku ve vztahu 
k referenční úrovni pro lesy určitého 
členského státu záporný, zahrne dotčený 
členský stát do svých záznamů 
o obhospodařované lesní půdě celková 
čistá pohlcení odpovídající maximálně 3,5 
% emisí daného členského státu ve svém 
referenčním roce nebo referenčním 
období podle přílohy III vynásobeným 
pěti. Čisté pohlcení v důsledku zásobníků 
uhlíku z mrtvé dřevní hmoty a výrobků z 
vytěženého dřeva, s výjimkou kategorie 
papíru uvedené v čl. 9 odst. 1 písm. a), a 
pohlcení všech příslušných zásobníků 
uhlíku, včetně organického uhlíku v půdě, 
v oblastech určených k dosažení obnovy a 
přísných cílů ochrany Unie v rámci 
kategorie započítávání využití půdy 
„obhospodařovaná lesní půda“.

Or. en

Odůvodnění

Nařízení o LULUCF a směrnice RED II by měly umožnit zvýšení ambicí, aktuální vědecké 
poznatky a nově přijaté prvky Zelené dohody (strategie pro biologickou rozmanitost). Naše 
odvětví využívání půdy nemůže pouze splnit cíl nulového čistého dluhu a režimy podpory RED 
II by neměly podněcovat škodlivé praktiky.

Pozměňovací návrh 1088
Michal Wiezik
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Návrh nařízení
Článek 10 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 10b
Pozměňovací návrhy ke směrnici (EU) 

2018/2001
Směrnice (EU) 2018/2001 se mění takto:
1) v článku 29 se odstavec 6 nahrazuje 
tímto:
Biopaliva, biokapaliny a paliva z biomasy 
na bázi lesní biomasy zohledněné pro 
účely uvedené v odst. 1 prvním 
pododstavci písm. a), b) a c) musí splňovat 
následující kritéria, aby se minimalizovalo 
riziko využívání lesní biomasy pocházející 
z neudržitelné výroby:
a) využívání biomasy je v souladu se 
zásadou kaskádového využívání a 
respektuje hierarchii způsobů nakládání s 
odpady;
b) biomasa nepředstavuje kmenový dřevo 
a celé stromy, pelety a výměty ze dřeva;
c) doba návratnosti uhlíku u paliva je 
kratší než 20 let;
Nejsou-li splněna kritéria uvedená v písm. 
a), b) a c) tohoto odstavce, nesmí být 
biopaliva, biokapaliny a paliva z biomasy 
na bázi lesní biomasy zohledněné pro 
účely uvedené v odst. 1 prvním 
pododstavci písm. a), b) a c).
Na biomasu z rychle rostoucích dřevin 
pěstovaných ve výmladkových plantážích 
se nevztahuje kritérium b) stanovené v 
prvním pododstavci.
Členské státy s vyšší částí než 65 % 
zalesněné plochy mohou v omezeném 
rozsahu využívat pro účely uvedené v odst. 
1 prvním pododstavci písm. a) a b) 
biopaliva, biokapaliny a paliva z biomasy, 
která nesplňují kritéria uvedená v 
písmenech a), b) a c), pokud byla lesní 
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biomasa vyrobena z jejich území.

Or. en

Odůvodnění

Nařízení o LULUCF a směrnice RED II by měly umožnit zvýšení ambicí, aktuální vědecké 
poznatky a nově přijaté prvky Zelené dohody (strategie pro biologickou rozmanitost). Naše 
odvětví využívání půdy nemůže pouze splnit cíl nulového čistého dluhu a režimy podpory RED 
II by neměly podněcovat škodlivé praktiky.

Pozměňovací návrh 1089
Pascal Canfin, Véronique Trillet-Lenoir, Chrysoula Zacharopoulou

Návrh nařízení
Článek 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 10a
Pozměňovací návrhy k nařízení (EU) 

2018/842
Nařízení (EU) 2018/842 se mění takto:
1) V článku 5 se doplňují nové odstavce, 
které znějí:
5a. Ve všech transakcích provedených 
podle ustanovení uvedeného v čl. 5 odst. 5 
se minimální cena ročního emisního 
přídělu stanoví na 100 EUR pro každou 
tunu ekvivalentu oxidu uhličitého.
5b. Členské státy informují Komisi o 
veškerých opatřeních přijatých podle 
tohoto odstavce a do března 2025 sdělí 
svůj záměr použít ustanovení obsažená v 
čl. 5 odst. 5.
5c. Nejpozději do června 2025 Komise 
posoudí u všech členských států záměr 
používat ustanovení obsažená v čl. 5 odst. 
5 a zveřejní dopad používání těchto 
ustanovení na rozpočet.

Or. en
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Odůvodnění

Aby se zajistilo dodržování vnitrostátních cílů ze strany členských států a úplná 
transparentnost prostředků a flexibilita, které k tomu slouží, zavede se pro převod povolenek 
mezi členskými státy pevná cena 100 EUR. Komise provede analýzu a zveřejní takové 
transakce a potenciální pozitivní i negativní dopady na rozpočet členských států a na tomto 
základě vypracuje semestr EU.

Pozměňovací návrh 1090
Mick Wallace, Clare Daly

Návrh nařízení
Článek 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 10a
Přezkum

Šest měsíců po každém globálním 
hodnocení uvedeném v článku 14 
Pařížské dohody Komise provede přezkum 
všech prvků nařízení na základě 
nejlepších dostupných a nejnovějších 
vědeckých důkazů, mezinárodního vývoje 
a úsilí uskutečněného při dosahování 
dlouhodobých cílů Pařížské dohody a 
zajistí dosažitelnost v ní uvedených 
teplotních cílů bez jakéhokoli 
překračování, zejména cíle spočívajícího v 
omezení nárůstu teploty o 1,5 °C ve 
srovnání s předindustriálními úrovněmi, a 
předloží Evropskému parlamentu a Radě 
zprávu, která bude případně doplněna o 
legislativní návrhy. 
Tato zpráva zhodnotí:
a) soulad tohoto nařízení se závazky 
vyplývajícími z Pařížské dohody, 
rovnoměrné přispění k teplotnímu cíli 1,5° 
C Pařížské dohody, potřebu aktualizovat 
toto nařízení s ohledem na mezinárodní 
vývoj a nejlepší dostupné vědecké 
poznatky v tomto ohledu a soulad s 
adaptačním cílem Pařížské dohody;
b) pokrok při provádění nařízení, včetně 
tabulky pokroku členských států;
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c) potenciální přínos tohoto nařízení k 
přechodu na oběhové hospodářství, včetně 
kratších a udržitelných trendů spotřeby a 
snížení stopy zdrojů Unie, jakož i 
případnou potřebu změnit toto nařízení 
tak, aby zahrnulo zmíněné cíle;
d) spravedlivý příspěvek, který toto 
nařízení, tak jak je prováděno, poskytuje 
globálnímu jihu v souladu se zásadami 
rovnosti stanovenými v UNFCCC.

Or. en

Odůvodnění

Podporujeme myšlenku zpravodaje mít článek o přezkumu a domníváme se, že je poměrně 
důležité zajistit, aby bylo toto nařízení v případě potřeby upraveno v souladu s mezinárodním 
vývojem. Pařížská dohoda stanoví teplotní cíle (cíl omezit oteplování na 1,5° C), nikoli jiné 
cíle (např. cíl EU snížit emise do roku 2030). Existuje také adaptační cíl Pařížské dohody, 
který nesmíme zapomínat, a toto nařízení má rovněž vytvořit rámec pro tento cíl.

Pozměňovací návrh 1091
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Návrh nařízení
Článek 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 10a
Členské státy EU a Evropská rada se 
vyzývají, aby přehodnotily své předchozí 
závazky a závěry Evropské rady, pokud jde 
o tzv. klimatické cíle pro rok 2030 a 
klimatickou neutralitu do roku 2050, a v 
případě potřeby je přizpůsobily v 
přiměřené lhůtě tak, aby mohly být 
provedeny ve prospěch občanů, 
společností a životního prostředí, aniž by 
došlo k ohrožení nebo likvidaci celých 
průmyslových odvětví a milionů 
pracovních míst prostřednictvím 
nerealistického snížení emisí na základě 
ideologických modelů. Na základě 
jakýchkoli nových závěrů Evropské rady 
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ve smyslu racionální politiky v oblasti 
životního prostředí se Komise jako 
navazující orgán vyzývá, aby následně 
předložila návrh na změnu nařízení (EU) 
2018/1999.

Or. en

Pozměňovací návrh 1092
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým 
dnem po vyhlášení v Úředním věstníku 
Evropské unie.

Tato směrnice vstupuje v platnost 
dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním 
věstníku Evropské unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 1093
Silvia Sardone, Marco Dreosto, Simona Baldassarre, Danilo Oscar Lancini, Annalisa 
Tardino

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1 – pododstavec 1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

S výjimkou ustanovení čl. 2, odst. 3 a 4 se 
toto nařízení použije ode dne 1. ledna 
2031.

Or. it

Pozměňovací návrh 1094
Sylvia Limmer, Teuvo Hakkarainen, Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Rob Rooken, 
Laura Huhtasaari

Návrh nařízení
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Čl. 11 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu 
a přímo použitelné ve všech členských 
státech.

Tato směrnice je určena členským státům.

Or. en


