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Pozměňovací návrh 23
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Isabel García Muñoz, Isabel Carvalhais, Tsvetelina 
Penkova

Návrh nařízení
Právní východisko 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

s ohledem na Smlouvu o fungování 
Evropské unie, a zejména na čl. 192 odst. 1 
této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o fungování 
Evropské unie (SFEU), a zejména na čl. 
192 odst. 1 této smlouvy,

Or. en

Odůvodnění

Zkratka bude používána v celém nařízení.

Pozměňovací návrh 24
Josianne Cutajar, Mónica Silvana González

Návrh nařízení
Právní východisko 1 a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

s ohledem na článek 174 Smlouvy o 
fungování Evropské unie,

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Mathilde Androuët

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 

(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 
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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.

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 nesmí nikoho opomíjet. 
Tato transformace musí být v souladu s čl. 
192 odst. 5 Smlouvy o fungování EU, 
kterým se stanoví dočasné odchylky pro ty 
státy, které považují náklady na takovou 
politiku za nepřiměřené.

_________________ _________________
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. fr

Pozměňovací návrh 26
Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González, Isabel García Muñoz

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 

(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 
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dopady. Tato transformace musí současně 
být spravedlivá a inkluzivní a nesmí 
nikoho opomíjet.

dopady. Tato transformace musí současně 
být spravedlivá a inkluzivní a nesmí 
nikoho opomíjet a musí zajistit, aby žádný 
občan nebo evropský region nenesli 
důsledky této transformace na klimaticky 
neutrální ekonomiku.

_________________ _________________
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. es

Pozměňovací návrh 27
Isabel Carvalhais

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, zachovávat a chránit 
biologickou rozmanitost a chránit zdraví a 
blahobyt občanů před environmentálními 
riziky a dopady. Tato transformace musí 
současně být spravedlivá a inkluzivní, 
nesmí nikoho opomíjet a musí podporovat 
hospodářskou, sociální a územní 
soudržnost.

_________________ _________________
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.
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Pozměňovací návrh 28
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Ondřej Knotek, Laurence 
Farreng

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 musí 
využívat jasné mechanismy na úrovni 
Komise s cílem zajistit, aby nikdo nebyl 
opomíjen.

_________________ _________________
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 29
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

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, se zvláštním 
zaměřením na občany žijící ve 
venkovských a odlehlých oblastech, 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 30
Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler

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 

(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 
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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.

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, s cílem zmenšit mezeru v 
rozvoji mezi regiony.

_________________ _________________
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 31
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Tsvetelina Penkova

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, 
městských a venkovských oblastí.

_________________ _________________
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.



AM\1206858CS.docx 9/190 PE652.651v01-00

CS

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

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.

_________________ _________________
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. it

Pozměňovací návrh 33
Isabel Benjumea Benjumea

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Musíme zohlednit dopady, které 
má pandemie způsobená onemocněním 
COVID-19 na evropské obyvatelstvo, na 
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zdraví a hospodářství v různých 
regionech, přičemž ze střednědobého 
hlediska postihne zaměstnanost a vyhlídky 
členských států v oblasti růstu.

Or. es

Pozměňovací návrh 34
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

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) 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 nedávných zpráv 
Mezivládního panelu pro změnu klimatu 
(IPCC) 20a Mezivládní vědecko-politické 
platformy pro služby v oblasti biologické 
rozmanitosti a ekosystémů (IPBES).

_________________ _________________
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 

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 
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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.)].

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

Or. en

Odůvodnění

V této věci existuje více než jedna důležitá zpráva IPCC a všechny zprávy by měly být 
zohledněny. Navrhujeme použít znění z návrhu EU pro technické specifikace, včetně uvedení 
příslušných názvů zpráv v poznámce pod čarou.

Pozměňovací návrh 35
Isabel Carvalhais

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, 

(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, posílit udržitelný rozvoj a 
zvýšit boj za vymýcení chudoby. Potvrzuje, 
že je třeba urychleně redukovat emise 
skleníkových plynů a že nárůst teploty v 
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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.

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.

_________________ _________________
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

Pozměňovací návrh 36
Mathilde Androuët

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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(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 zavedení 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 .

_________________ _________________
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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Or. fr

Pozměňovací návrh 37
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

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 posílení spravedlivé 
transformace, tvorbě pracovních míst, 
růstu a dosažení cílů OSN v oblasti 
udržitelného rozvoje a ke spravedlivému, 
účinnému a ekonomicky efektivnímu 
dosažení teplotního cíle omezit 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 Pařížskou 
dohodou o změně klimatu z roku 2015 
přijatou v návaznosti na 21. konferenci 
smluvních stran Rámcové úmluvy OSN je 
zásadní pevně stanovený dlouhodobý cíl.

Or. en

Odůvodnění

Uvítali bychom účinnější znění o významu dlouhodobého cíle ve vztahu k dalším cílům.

Pozměňovací návrh 38
Andrey Novakov, Daniel Buda, Manolis Kefalogiannis, Tomislav Sokol, Álvaro Amaro, 
Peter Pollák, Mircea-Gheorghe Hava

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 

(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 
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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.

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 přijatý dlouhodobý cíl.

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Isabel Carvalhais

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, rekvalifikaci, 
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.

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Mathilde Androuët

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 

(3) Pro přispění k hospodářské a 
společenské transformaci, ochraně a 
tvorbě pracovních míst, růstu a dosažení 



PE652.651v01-00 16/190 AM\1206858CS.docx

CS

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.

cílů OSN v oblasti udržitelného rozvoje a 
ke spravedlivému a ekonomicky 
efektivnímu 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. fr

Pozměňovací návrh 41
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Tsvetelina Penkova

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, udržitelnému 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 42
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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(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 důležitý 
pevně stanovený dlouhodobý cíl.

Or. it

Pozměňovací návrh 43
Isabel Carvalhais

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 finanční toky s 
nízkoemisním rozvojem odolným vůči 
změně klimatu25, se zvláštním důrazem na 
regiony a země, kde mohou být dopady 
opatření pro boj proti změně klimatu 
silnější.

_________________ _________________
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.
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Or. en

Pozměňovací návrh 44
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

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 způsobem, který 
neohrožuje produkci potravin,24 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 45
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Tsvetelina Penkova

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Vztah mezi změnou klimatu a 
pandemiemi, jako je COVID-19, vyžaduje, 
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aby EU zintenzivnila své úsilí o snížení 
celosvětových emisí skleníkových plynů, 
předcházení přírodním katastrofám a 
ochranu biologické rozmanitosti po celém 
světě v souladu s cíli Pařížské dohody a 
prioritami sendajského rámce pro 
snižování rizika katastrof.

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Mathilde Androuët

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 souladu s čl. 192 odst. 5 SFEU, 
kterým se stanoví dočasná ujednání v 
případě nepřiměřených nákladů.

Or. fr

Pozměňovací návrh 47
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Cílem opatření Unie a členských 
států v oblasti klimatu je v kontextu 

(5) Cílem opatření Unie a členských 
států v oblasti klimatu je v kontextu 
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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.

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, 
vytvořit rovnováhu mezi potřebou rozvoje 
a udržitelnými a klimatickými cíli a dále 
maximalizovat prosperitu v rámci naší 
planety a zvýšit odolnost a snížit 
zranitelnost společnosti vůči změně 
klimatu.

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

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 a zvýšit 
odolnost a snížit zranitelnost společnosti 
vůči změně klimatu, a to současně s 
přihlédnutím k ekonomické situaci a 
recesi způsobené pandemií COVID-19.

Or. it

Pozměňovací návrh 49
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais

Návrh nařízení
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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, členských 
států a regionálních a místních orgánů 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 oblastí a 
společnosti vůči změně klimatu.

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

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, zemědělství a 
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.

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Ondřej Knotek
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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, zdraví, potravinové systémy, 
integritu ekosystémů a biologickou 
rozmanitost před hrozbou změny klimatu, a 
dále maximalizovat prosperitu v rámci naší 
planety a minimalizovat a snížit rychlost 
změny klimatu.

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Josianne Cutajar, Mónica Silvana González

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 přihlédnutím k hospodářské, sociální a 
územní soudržnosti Unie, se zvláštním 
ohledem na venkovské oblasti, oblasti 
zasažené průmyslovou transformací a 
regiony, které jsou závažně a trvale 
znevýhodněny přírodními nebo 
demografickými podmínkami, jako jsou 
nejsevernější regiony s velmi nízkou 
hustotou obyvatelstva a ostrovní, 
přeshraniční a horské regiony, jakož i 
nejvzdálenější regiony. 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 
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klimatické neutrality jsou rovněž digitální 
transformace, technologické inovace a 
výzkum a vývoj.

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

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. Důležitými hnacími silami 
dosažení cíle klimatické neutrality jsou 
rovněž digitální transformace, 
technologické inovace a výzkum a vývoj. 
Zvláštní pozornost by měla být rovněž 
věnována nahrazení materiálů náročných 
na fosilní paliva obnovitelnými a 
biologickými materiály pocházejícími z 
lesnictví a zemědělství jakožto dvou 
odvětví fungujících jako subjekty emisí 
uhlíku a propadů uhlíku, jakož i 
nízkouhlíkovými materiály.

Or. en

Odůvodnění

Nahrazení materiálů náročných na fosilní paliva obnovitelnými, biologickými a 
nízkouhlíkovými materiály má zásadní význam pro dosažení klimatické neutrality. Materiály a 
výrobky představují 23 % emisí CO2 v důsledku konečné domácí poptávky po výrobcích. 
Vzhledem k tomu, že domácí konečná poptávka po výrobcích představuje 77 % celkové 
uhlíkové stopy v EU-27, představují materiály a výrobky téměř jednu pětinu celkových emisí 
CO2 v EU-27.
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Pozměňovací návrh 54
Mathilde Androuët

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.

Or. fr

Pozměňovací návrh 55
Herbert Dorfmann

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. Důležitými hnacími silami 
dosažení cíle klimatické neutrality jsou 
rovněž digitální transformace, 
technologické inovace a výzkum a vývoj. 
Zvláštní pozornost by měla být věnována 
snížení závislosti na fosilních palivech, 
kde může používání vodíku jako paliva a 
média pro skladování energie hrát 
důležitou úlohu, která umožňuje přechod 
k čistému nízkouhlíkovému 
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energetickému systému.

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

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, snížila 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. Důležitými hnacími silami 
dosažení cíle klimatické neutrality jsou 
rovněž digitální transformace, 
technologické inovace a výzkum a vývoj. 
Toho nebude dosaženo bez odpovídajících 
dodatečných finančních prostředků na 
výzkum a provádění.

Or. en

Odůvodnění

Chtěli bychom klást důraz na dodatečné financování výzkumu a provádění.

Pozměňovací návrh 57
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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(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 společné a soudržné úsilí všech 
úrovní správy, financování a investičních 
politik a příspěvek všech hospodářských 
odvětví. Vzhledem k vlivu výroby, 
distribuce a spotřeby energie na udržitelné 
a sociálně utlumené snižování emisí 
skleníkových plynů je nezbytný přechod na 
udržitelný, cenově dostupný a bezpečný, 
dobře fungující veřejný systém dodávek 
energie. Důležitými hnacími silami 
dosažení cíle klimatické neutrality jsou 
rovněž postupné vyřazování fosilních 
paliv a jejich přímé i nepřímé dotování, 
digitální transformace, technologické 
inovace a výzkum a vývoj.

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Vlad-Marius Botoş, Stéphane Bijoux, Ondřej Knotek, Cristian Ghinea, Laurence 
Farreng

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 veřejná i soukromá 
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. V této souvislosti 
by měl být regulační rámec pro energetiku 
harmonizován na úrovni Unie a měl by 
motivovat k domácí a hospodářské výrobě 
a využívání zelené energie. Důležitými 
hnacími silami dosažení cíle klimatické 
neutrality jsou rovněž digitální 
transformace, technologické inovace a 
výzkum a vývoj.

Or. en
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Pozměňovací návrh 59
Andrey Novakov, Daniel Buda, Manolis Kefalogiannis, Tomislav Sokol, Álvaro Amaro, 
Peter Pollák, Mircea-Gheorghe Hava

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, 
přiměřený dlouhodobý závazek rozpočtu 
EU a mělo by být přizpůsobeno 
odvětvovým a regionálním zvláštnostem, 
aby byla transformace ekonomicky 
životaschopná, řádná 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais

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 

(6) K dosažení klimatické neutrality by 
měla přispět všechna hospodářská odvětví 
a všechny územní správy. S ohledem na 
vliv výroby energie a její spotřeby na 
emise skleníkových plynů je nezbytný 
přechod na udržitelný, cenově dostupný a 
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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.

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 a odolnější a udržitelnější 
území tím, že přispívají k rozvoji 
venkovských oblastí a boji proti 
vylidňování.

Or. en

Pozměňovací návrh 61
Caroline Roose

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. 
Klíčovým faktorem by v tomto ohledu 
měla být zásada „znečišťovatel platí“ a 
zásada „neškodit“. S ohledem na vliv 
výroby energie a její spotřeby na emise 
skleníkových plynů je nezbytný přechod na 
udržitelný, cenově dostupný, 
decentralizovaný 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 62
Isabel Carvalhais

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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(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 je 
společným zájmem všech sociálních a 
hospodářských odvětví a mělo by 
vyžadovat udržitelný příspěvek ode všech s 
cílem bojovat proti změně klimatu. 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 63
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

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 je 
nezbytně zapotřebí posouzení dopadu 
každého přijatého opatření ve všech 
hospodářských odvětvích. S ohledem na 
vliv výroby energie a její spotřeby na 
emise skleníkových plynů je vhodný 
přechod na ekologicky i ekonomicky 
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. it

Pozměňovací návrh 64
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska
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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.

Or. en

Odůvodnění

Pro příspěvek každého odvětví v EU je zapotřebí plné porozumění.

Pozměňovací návrh 65
Mathilde Androuët

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) Důležitými hnacími silami 
dosažení cíle klimatické neutrality jsou 
rovněž digitální transformace, 
technologické inovace a výzkum a vývoj.

Or. fr

Pozměňovací návrh 66
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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(6a) V zájmu větší jasnosti by Komise 
měla předložit definici přírodních a jiných 
propadů uhlíku.

Or. en

Pozměňovací návrh 67
Mathilde Androuët

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6c) Tato energetická transformace 
nesmí vyloučit žádné odvětví výroby 
energie, ani jaderné, jestliže jejich 
vědecký pokrok ukazuje skutečný vývoj, 
pokud jde o snížení emisí skleníkových 
plynů.

Or. fr

Pozměňovací návrh 68
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

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 

(7) Unie 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 
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(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.

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).

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Unie prostřednictvím balíčku 
opatření nazvaného Čistá energie pro 
všechny Evropany29 plní ambiciózní 

(9) Unie prostřednictvím balíčku 
opatření nazvaného Čistá energie pro 
všechny Evropany29 plní ambiciózní 
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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.

program v oblasti dekarbonizace zaměřený 
na klimatickou neutralitu, 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 v konečném znění ze 
dne středa 30. listopadu 2016.

29 COM(2016) 860 v konečném znění ze 
dne středa 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 
(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

Odůvodnění

Rámec EU je pevný a podporuje dosažení cíle Pařížské dohody.

Pozměňovací návrh 70
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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(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. Za 
účelem dosažení těchto cílů Unie trvá na 
tom, aby všichni její mezinárodní 
obchodní partneři dodržovali její vysoké 
standardy ekologické produkce ve všech 
odvětvích se zvláštním zaměřením na 
zemědělství.

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Isabel Carvalhais

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. 
Jako světový lídr Unie co nejdříve 
příkladně postupně ukončí používání 
fosilních paliv a jejich dotace.

Or. en

Pozměňovací návrh 72
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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(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, řádným, sociálně vyváženým a 
spravedlivým způsobem, jakož i 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

Odůvodnění

Je důležité zdůraznit, jak by mělo být této transformace dosaženo - v souladu s jazykem 
používaným v bodě odůvodnění 3.

Pozměňovací návrh 73
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Ondřej Knotek

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, 
aniž by to ohrozilo hospodářský rozvoj 
Evropské unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 74
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Tsvetelina Penkova

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 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, rozvojová 
politiky a diplomatické činnosti v oblasti 
klimatu.

Or. en

Pozměňovací návrh 75
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis

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 má jako světový lídr 
odpovědnost za transformaci na 
klimatickou neutralitu, za příspěvek 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 76
Mathilde Androuët

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 

(10) Unie je světovým lídrem 
transformace na klimatickou neutralitu a je 
odhodlána přispět ke zvýšení 
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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.

celosvětových ambicí a k posílení globální 
reakce na změnu klimatu, a to s využitím 
všech nástrojů, které má k dispozici.

Or. fr

Pozměňovací návrh 77
Josianne Cutajar, Mónica Silvana González

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10a) Unie by měla jako světový lídr 
transformace na klimatickou neutralitu 
podporovat reakce zohledňující rovnost 
žen a mužů na dopady změny klimatu v 
rámci Unie i jinde, se zvláštním 
zaměřením na sousedící evropské a 
rozvojové země. Měla by rovněž 
podporovat genderově vyvážený přístup k 
rozhodovacímu procesu týkajícímu se 
politik boje proti změně klimatu.

Or. en

Pozměňovací návrh 78
Isabel Carvalhais

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 

(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. 
Evropský parlament ve svém usnesení 
rovněž vyzval k vyšším ambicím EU, a to 
zvýšením cíle snížení domácích emisí 
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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

skleníkových plynů do roku 2030 na 55 % 
oproti úrovním z roku 1990. 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

_________________ _________________
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 79
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

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 

(11) Evropský parlament před 
vypuknutím pandemie COVID-19 
požadoval, aby se 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 
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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

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

_________________ _________________
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. it

Pozměňovací návrh 80
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler

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 

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

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 81
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

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 souhlasila s cílem 
společně 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

_________________ _________________
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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

Odůvodnění

Podle závěrů EUCO z prosince 2019 se klimatická neutralita považuje za společné úsilí, aniž 
by někdo byl opomíjen. To zahrnuje různé rychlosti pro členské státy a dostupnost investic.

Pozměňovací návrh 82
Vlad-Marius Botoş, Ondřej Knotek, Stéphane Bijoux, Cristian Ghinea

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 členské státy. Evropský 
parlament, Rada a Komise by měly 
společně s členskými státy přijmout 
nezbytná opatření, která umožní tento cíl 
splnit, 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, budou však přizpůsobena 
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různým oblastem podle místních a 
regionálních potřeb a místního měření 
emisí skleníkových plynů.

Or. en

Pozměňovací návrh 83
Erik Bergkvist

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 
společně s Evropským parlamentem, 
Radou a Komisí 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 
i na úrovni členských států. Po roce 2050 
by Unie a všechny členské státy měly 
nadále snižovat emise s cílem zajistit, aby 
pohlcování skleníkových plynů 
překračovalo emise.

Or. en

Pozměňovací návrh 84
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

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 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, a to na základě jejich 
vnitrostátních podmínek a dostupnosti 
podpory, s přihlédnutím k HDP na 
obyvatele a výchozím bodům, přičemž 
členské státy, Evropský parlament, Rada a 
Komise by měly přijmout nezbytná 
opatření, která umožní tento cíl splnit. 
Opatření i nástroje na úrovni Unie budou 
představovat důležitou součást opatření, 
která budou k dosažení tohoto cíle potřeba.

Or. en

Odůvodnění

Důraz je kladen na skutečnost, že klimatická neutralita se počítá za použití oznámených 
hodnot. Zdůrazňuje, že se jedná o společné úsilí závislé na kapacitě a financování v souladu 
se závěry EUCO z prosince 2019.

Pozměňovací návrh 85
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz

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) 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 a 
jejich regiony společně, přičemž členské 
státy, Evropský parlament, Rada a Komise 
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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.

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. Dosažení cíle klimatické 
neutrality Unie vyžaduje splnění 
specifických cílů klimatické neutrality na 
vnitrostátní úrovni.

Or. en

Odůvodnění

Specifické cíle klimatické neutrality na vnitrostátní úrovni jsou nanejvýš důležité, aby bylo 
zajištěno dosažení cíle Unie spravedlivým rozdělením a aby se zabránilo přetíženým členským 
státům nebo černým pasažérům.

Pozměňovací návrh 86
Caroline Roose

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 převážně přírodních propadů a 
technologických řešení, za předpokladu 
souladu s hodnocením dopadů na klima a 
životní prostředí, v rámci celého 
hospodářství Unie do roku 2040. Na 
dosažení cíle klimatické neutrality na 
úrovni Unie 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 tento cíl splnit, 
včetně odolnosti všech politik vůči 
klimatu. Opatření na úrovni Unie budou 
představovat důležitou součást opatření, 
která budou k dosažení tohoto cíle potřeba.

Or. en
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Pozměňovací návrh 87
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

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 od 
roku 2050 a v souladu s primárním cílem 
hospodářské obnovy. 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. it

Pozměňovací návrh 88
Isabel Carvalhais

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 

(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 a jejich 
regiony, Evropský parlament, Rada a 
Komise by měly přijmout nezbytná 
opatření, která umožní tento cíl splnit. 
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budou představovat důležitou součást 
opatření, která budou k dosažení tohoto 
cíle potřeba.

Opatření na úrovni Unie budou 
představovat důležitou součást opatření, 
která budou k dosažení tohoto cíle potřeba.

Or. en

Pozměňovací návrh 89
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis

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 2040. Na dosažení cíle klimatické 
neutrality na úrovni Unie do roku 2040 by 
se měly podílet všechny členské státy 
společně a individuálně, 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 90
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

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 

(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 od 
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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.

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. it

Pozměňovací návrh 91
Erik Bergkvist

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) Všechny členské státy mají 
odpovědnost za dosažení vnitrostátní 
klimatické neutrality nejpozději do roku 
2050. 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) .../ ...1a, měly být zohledněny rozdílné 
výchozí body členských států pro dosažení 
klimatické 
neutrality. __________________ 1a 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) .../... ze dne ..., kterým se zřizuje 
Fond pro spravedlivou transformaci (Úř. 
věst. ...).

Or. en

Pozměňovací návrh 92
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

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

(12a) Všechny členské státy mají 
odpovědnost za přispění ke společné 
klimatické neutralitě EU nejpozději do 
roku 2050. 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) .../...1a, měly být zohledněny rozdílné 
výchozí body členských států pro dosažení 
klimatické neutrality.

Or. en

Pozměňovací návrh 93
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Tsvetelina Penkova

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 podporou 
programů adaptace na změnu klimatu po 
celém světě a nadále sledovat teplotní cíle 
stanovené Pařížskou dohodou, a to na 
základě vědeckých doporučení IPCC.

Or. en

Pozměňovací návrh 94
Isabel Carvalhais

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 v uvádění 
příkladů provádění prostřednictvím 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 95
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

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 cíle stanovené Pařížskou 
dohodou.

Or. it

Pozměňovací návrh 96
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

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 

(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 
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nebezpečné změny klimatu a nadále 
sledovat teplotní cíle stanovené Pařížskou 
dohodou, a to na základě vědeckých 
doporučení IPCC.

nebezpečné změny klimatu a nadále 
sledovat teplotní cíl stanovený Pařížskou 
dohodou, a to na základě vědeckých 
doporučení IPCC.

Or. en

Odůvodnění

V Pařížské dohodě existuje pouze jeden cíl, pokud jde o teplotu (ačkoli se skládá ze dvou 
prvků).

Pozměňovací návrh 97
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

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 nástrojů a opatření, 
která přispějí k dosažení klimatické 
neutrality.

Or. en

Odůvodnění

Měla by být poskytnuta odpovídající podpora transformace a podpory energie z 
obnovitelných zdrojů.

Pozměňovací návrh 98
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Isabel García Muñoz, Isabel Carvalhais, Tsvetelina 
Penkova

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 



AM\1206858CS.docx 51/190 PE652.651v01-00

CS

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 ve spolupráci s 
regionálními a místními orgány, se 
zvláštním důrazem na místní investice a 
vzdělávací programy na podporu vlastní 
spotřeby, integrace energie z 
obnovitelných zdrojů a zlepšení 
energetické účinnosti. Regionální a místní 
strategie a plány pro přizpůsobení se 
změně klimatu by měly být podporovány z 
fondů ESI a měly by být v souladu s jejich 
příslušnou vnitrostátní strategií.

Or. en

Odůvodnění

Territorial factors play a crucial role in determining the right choice of policy to strengthen 
resilience and adaptation efforts. Geographical, climate, social and economic considerations 
are key to evaluating and assessing vulnerability, managing risks and identifying future 
scenarios for climate variables. Establishing forecasting tools for adaptation and promoting 
resilience which can be tailored to different regional and local circumstances would 
represent an important step forward in developing these strategies. Regional and local 
authorities participation in the adaptation plans and its elaboration bottom-up can guarantee 
a regional and local perspective in Member States' strategies and plans. Promotion of self-
consumption and renewable energy will facilitate the achievement of the climate-neutrality 
goals. ESI Funds must support this transition

Pozměňovací návrh 99
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

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 odrážející okolnosti v 
jejich regionech.

Or. en

Pozměňovací návrh 100
Isabel Carvalhais

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, 
regionální a přeshraniční adaptační 
strategie a plány.

Or. en

Pozměňovací návrh 101
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Ondřej Knotek, Susana Solís 
Pérez, Laurence Farreng

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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(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, rozvoje a soudržnosti. 
Členské státy by měly přijmout komplexní 
vnitrostátní adaptační strategie a plány.

Or. en

Pozměňovací návrh 102
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel Carvalhais

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 
blahobyt občanů, prosperitu společnosti a 
konkurenceschopnost hospodářství; čistý 
poměr zaměstnanosti vyplývající z 
opatření a zvyšování kvalifikace a 
rekvalifikace pracovníků a jejich 
sociálního začlenění; potřeby a příležitosti 
pro přizpůsobení se změně klimatu v 
různých hospodářských odvětvích; 
energetickou bezpečnost, potravinové 
zabezpečení a cenovou dostupnost energií 
a potravin; spravedlnost, solidaritu a 
upřímnou spolupráci v rámci členských 
států a mezi nimi s ohledem na jejich 
ekonomickou způsobilost, vnitrostátní a 
regionální okolnosti a potřebu postupného 
hospodářského sbližování; demografické 
výzvy, propojení a soudržnost mezi 
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snižování emisí skleníkových plynů a 
jejich pohlcování a při posilování 
odolnosti; postupné zlepšování ekologické 
vyváženosti a zvyšování úrovně ambicí.

regiony Unie; 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, včetně rychlého 
postupného ukončování přímých a 
nepřímých dotací na fosilní paliva, 
kterého má být dosaženo v rozpočtovém 
cyklu pro Unii a vnitrostátní rozpočty na 
rok 2021; nákladovou efektivnost a 
technologickou neutralitu při snižování 
emisí skleníkových plynů a jejich 
pohlcování a při posilování odolnosti 
území a společnosti; postupné zlepšování 
ekologické vyváženosti a zvyšování úrovně 
ambicí; pokrok technologických inovací a 
čistých energií.

Or. en

Pozměňovací návrh 103
Isabel Carvalhais

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, na vnitrostátní, regionální a 
přeshraniční 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, 
regionální soudržnost a potřebu 
postupného hospodářského sbližování; 
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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.

potřebu zajistit, aby transformace byla 
spravedlivá a hospodářsky, sociálně a 
územně vyvážená, nikoho neopomíjela, 
podporovala rekvalifikaci pracovníků a 
možnost nových udržitelných investic; 
nejlepší dostupné vědecké důkazy, zejména 
zjištění IPCC; potřebu začlenit rizika 
související se změnou klimatu do 
rozhodnutí týkajících se investic a 
plánování za účelem zvýšení udržitelnosti 
investic do životního prostředí; 
nákladovou efektivnost a technologickou 
neutralitu při snižování emisí skleníkových 
plynů a jejich pohlcování a při posilování 
odolnosti s ohledem na zásadu 
„znečišťovatel platí“; postupné zlepšování 
ekologické vyváženosti a zvyšování úrovně 
ambicí.

Or. en

Pozměňovací návrh 104
Andrey Novakov, Daniel Buda, Manolis Kefalogiannis, Tomislav Sokol, Álvaro Amaro, 
Peter Pollák, Mircea-Gheorghe Hava

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; 
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 
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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.

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; 
různé regiony potřebují individuální 
tempo k dosažení klimatické neutrality, 
což lze stanovit pouze po komplexním 
posouzení dopadů s přihlédnutím k 
dopadu na regionální rozvoj, průmysl a 
zaměstnanost.

Or. en

Pozměňovací návrh 105
Tonino Picula

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; 
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; vytvořit udržitelnou investiční 
politiku pro hospodářskou, sociální a 
územní soudržnost, zejména pro ostrovní 
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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.

regiony a regiony u moře vzhledem k 
jejich zranitelnosti vůči změně klimatu; 
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 106
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

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 

(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,  cenovou dostupnost energií a 
potravin a soběstačnost; spravedlnost a 
solidaritu v rámci členských států a mezi 
nimi s ohledem na jejich ekonomickou 
způsobilost, vnitrostátní okolnosti, zejména 
jejich podíl na chráněných oblastech 
Natura 2000 a podíl zalesněných oblastí, 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 investičních a plánovacích 
rozhodnutí, nákladovou efektivnost a 
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jejich pohlcování a při posilování 
odolnosti; postupné zlepšování ekologické 
vyváženosti a zvyšování úrovně ambicí.

technologickou neutralitu při dosahování 
snížení emisí skleníkových plynů a jejich 
pohlcování a zvyšování odolnosti; 
postupné zlepšování ekologické 
vyváženosti a zvyšování úrovně ambicí.

Or. en

Pozměňovací návrh 107
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Ondřej Knotek

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; spravedlnost a solidaritu v 
rámci členských států a mezi nimi s 
ohledem na jejich ekonomickou 
způsobilost a rozvoj infrastruktury, 
vnitrostátní okolnosti a potřebu postupného 
hospodářského sbližování; potřebu zajistit, 
aby transformace byla spravedlivá a 
sociálně vyvážená tak, aby nikdo nebyl 
opomenut; posouzení dopadu jako základ 
a 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 108
Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González, Isabel García Muñoz

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, soudržnost mezi různými 
regiony Unie, 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 a regionální 
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. es

Pozměňovací návrh 109
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15
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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 různé výchozí body 
členských států, různé vnitrostátní 
okolnosti a dostupnou podporu, 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 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 
transformace byla spravedlivá a sociálně 
vyvážená v souladu s pokyny Mezinárodní 
organizace práce z roku 2015 pro 
spravedlivou transformaci na ekonomiky 
a společnosti pro všechny, které jsou 
udržitelné z hlediska životního prostředí.

Or. en

Odůvodnění

Okolnosti, na které upozornila EUCO v prosinci 2019. Zdůrazňujeme, že je třeba klást důraz 
na energetickou chudobu a také na odkaz na pokyny MOP.

Pozměňovací návrh 110
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, 
Mathilde Androuët

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15a) Sledování cíle klimatické 
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neutrality na úrovni EU a na vnitrostátní 
úrovni musí být v souladu s účinnou 
obnovou hospodářství po pandemii ve 
všech členských státech; základní 
evropské cíle územní soudržnosti, 
homogenního regionálního rozvoje a 
účinné konkurenceschopnosti evropských 
podniků v globálním kontextu musí být 
vždy zaručeny a nikdy nesmí být ohroženy 
žádným opatřením přijatým podle nového 
právního rámce pro klima.

Or. it

Pozměňovací návrh 111
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15a) Během procesu dosahování cíle 
klimatické neutrality věnují členské státy 
a Komise zvláštní pozornost venkovským a 
vzdáleným oblastem, které čelí 
významným sociálním a hospodářským 
výzvám.

Or. en

Pozměňovací návrh 112
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15b) Lesy hrají zásadní úlohu při 
přechodu na klimatickou neutralitu. 
Udržitelné a přírodě blízké 
obhospodařování lesů má zásadní význam 
pro trvalou absorpci skleníkových plynů z 
atmosféry a umožňuje rovněž zajistit 
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obnovitelnou a vůči klimatu šetrnou 
surovinu pro výrobky ze dřeva, které 
skladují uhlík a mohou nahradit fosilní 
materiály a paliva. „Trojí úloha“ lesů 
(propad, skladování a nahrazování) 
přispívá k menšímu uvolňování emisí 
uhlíku do atmosféry a zároveň zajišťuje, 
aby lesy i nadále rostly a poskytovaly řadu 
dalších služeb.

Or. en

Pozměňovací návrh 113
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

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 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. S ohledem na tuto skutečnost 
Komise přezkoumá právní předpisy 
týkající se materiálů a výrobků s cílem 
podpořit využívání obnovitelných a 
nízkouhlíkových materiálů s přínosy pro 
klima, které fungují jako propady uhlíku 
nebo částečně nahrazují fosilní materiály.

Or. en

Odůvodnění

Replacing fossil-intensive materials with renewable, bio-based and low carbon materials is 
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crucial for achieving climate neutrality. Materials and manufactured products represent 23 % 
of the CO2 emissions due to domestic final demand for products. As domestic final demand 
for products constitutes 77% of the total EU-27 carbon footprint, materials and manufactured 
products constitute nearly one fifth of the total EU-27 CO2 emissions. By storing and utilizing 
carbon dioxide and replacing carbon intensive fossil-based resources, sustainably sourced 
renewable materials offer a key opportunity to help achieve Europe’s climate ambitions.

Pozměňovací návrh 114
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

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) 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.

Or. en

Odůvodnění

EGD popisuje jeden z mnoha způsobů, jak dosáhnout klimatické neutrality.

Pozměňovací návrh 115
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Jak dokládá Komise ve svém (16) Transformace na klimatickou 
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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.

neutralitu vyžaduje pozvolný a postupný 
vývoj 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.

Or. it

Pozměňovací návrh 116
Andrey Novakov, Daniel Buda, Manolis Kefalogiannis, Tomislav Sokol, Álvaro Amaro, 
Peter Pollák, Mircea-Gheorghe Hava

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 trvalé 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



AM\1206858CS.docx 65/190 PE652.651v01-00

CS

Pozměňovací návrh 117
Isabel Carvalhais

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 a 
financí 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 118
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux

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 

(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 veřejných a 
soukromých odvětví 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 
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účelem nezbytná úprava stávajících 
pravidel.

prověřila, zda je za tímto účelem nezbytná 
úprava stávajících pravidel.

Or. en

Pozměňovací návrh 119
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

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. 
Do září 2020 má Komise v úmyslu 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 a 
dodatečně poskytovat informace o 
hlášených emisích a propadech v celé 
Unii plánovaných na rok 2030. Pokud 
bude Komise považovat za nezbytné 
změnit cíl Unie pro rok 2030, má v úmyslu 
Evropskému parlamentu a Radě předložit 
návrhy na případné změny tohoto nařízení. 
Kromě toho má Komise v úmyslu do 30. 
června 2021 posoudit, jak by bylo třeba 
změnit právní předpisy Unie, kterými se 
dotčený cíl provádí. Unie potvrzuje svůj cíl 
snížit do roku 2030 emise nejméně o 40 % 
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ve srovnání s rokem 1990 a bude uvažovat 
o zvýšení svého cíle pouze v rámci 
společného úsilí, kdy všichni velcí 
producenti emisí dosáhnou srovnatelné 
úrovně ambicí.

_________________ _________________
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

Odůvodnění

Podle toho, co bylo dohodnuto v závěrech EUCO v prosinci 2019, a s ohledem na 
mimořádnou situaci a přesné hospodářské důsledky pandemie COVID-19 navrhujeme 
stanovit cíl snížení do roku 2030 na 40 %.  Chtěli bychom zdůraznit, že je důležité zachovat 
vedoucí úlohu EUCO jako předpoklad politické spolehlivosti v době krize. Aby bylo možné 
plně porozumět tomu, jak dosáhnout klimatické neutrality v roce 2050, měly by být v 
posouzení dopadů do roku 2030 rovněž uvedeny odhadované údaje o emisích a pohlcování.

Pozměňovací návrh 120
Mathilde Androuët

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 

(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 
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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.

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. 
Aby byl cíl klimatické neutrality 
spravedlivý a dosažitelný, nesmí být v 
rozporu s hospodářskou a sociální 
rovnováhou členských států a odvětví, 
která se budou podílet na dosahování 
tohoto cíle.

_________________ _________________
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. fr
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Pozměňovací návrh 121
Tamás Deutsch

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) 2018/1999l36, 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 s 
rozdělením podle členských států, 
vyhodnocením očekávaných dopadů na 
úrovni 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) 
2018/1999l36, 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; za 
účelem dosažení tohoto cíle by se všechny 
členské státy měly zavázat ke snížení 
svých úrovní emisí o nejméně 40 % do 
roku 2030. 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 36 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
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(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).

(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 122
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini

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 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 nejméně 55% snížení emisí 
ve srovnání s úrovněmi v roce 1990. Pokud 
bude Komise považovat za nezbytné 
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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.

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 nejméně 
55% snížení emisí ve srovnání s rokem 
1990. Komise rovněž stanoví závazné cíle 
v rozmezí 80 až 85% snížení pro rok2040, 
a to co nejdříve, nejpozději však do roku 
2025.

_________________ _________________
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 123
Erik Bergkvist

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. 
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 pro rok 
2030 tak, aby mohlo být dosaženo 65% 
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 124
Andrey Novakov, Daniel Buda, Manolis Kefalogiannis, Tomislav Sokol, Álvaro Amaro, 
Peter Pollák, Mircea-Gheorghe Hava

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. 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 přezkum 
cíle Unie v oblasti klimatu pro rok 2030, 
prozkoumat možnosti stanovení nového 
cíle pro rok 2030 až do 55% snížení emisí 
ve srovnání s úrovněmi v roce 1990 a 
navrhnout přiměřené financování z 
rozpočtu EU k dosažení možného 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 až 
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) 

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 125
Vlad-Marius Botoş, Ondřej Knotek, Cristian Ghinea

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. 
Do září 2020 by Komise měla na základě 
komplexního posouzení dopadů, které měří 
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 
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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 126
Josianne Cutajar, Mónica Silvana González

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) 2018/1999l36, 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, 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, a zjištěných dopadů na 
vnitrostátní úrovni, přezkoumat cíl Unie v 
oblasti klimatu pro rok 2030 a prozkoumat 
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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.

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 127
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

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) Omezující opatření přijatá v reakci 
na pandemii COVID-19 budou příčinou 
nejvážnější spirály recese od časů velké 
hospodářské krize. Dosažení klimatické 
neutrality ve lhůtě stanovené Evropskou 
radou by mělo procyklický účinek, 
zatímco je životně důležité provádět 
masivní proticyklické politiky. Proto je 
nezbytné podřídit dosažení klimatické 
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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.

neutrality úplnému hospodářskému 
oživení všech členských států. . Do 
prosince 2021 by Komise měla na základě 
komplexního posouzení dopadů a s 
přihlédnutím k socioekonomickým 
důsledkům pandemie ve střednědobém a 
dlouhodobém horizontu, jakož i 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 lépe odpovídat 
změněnému evropskému a globálnímu 
ekonomickému rámci. 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 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. 663/2009 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 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. 663/2009 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. it

Pozměňovací návrh 128
Andrey Novakov, Manolis Kefalogiannis, Tomislav Sokol, Álvaro Amaro, Peter Pollák, 
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Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava

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. 
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 až 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 až 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, 

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, 
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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).

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 129
Tonino Picula

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. 
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 65% 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 65% 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 130
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Ondřej Knotek, Laurence 
Farreng

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 s ohledem na 
specifičnost každé oblasti. 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 posoudit potřebu technické 
podpory a know-how, spolupracovat s 
členským státem při zavádění nezbytných 
opatření a času potřebného k odstranění 
mezery mezi očekáváními a skutečnou 
realitou. Pokud by členský stát nedosáhl 
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zvyšování adaptační kapacity, posilování 
odolnosti a snižování zranitelnosti vůči 
změně klimatu.

cíle, mohla by Komise přijmout nezbytná 
opatření v souladu se Smlouvami. Komise 
by rovněž měla pravidelně posuzovat 
příslušná vnitrostátní opatření, vydávat 
doporučení a nabízet technickou podporu, 
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 131
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais

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 měřit a hodnotit pokrok a 
zpřístupnit veškeré příslušné údaje 
veřejnosti. V případě, že společný pokrok 
členských států a regionů 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 a regionální opatření a vydávat 
doporučení, pokud zjistí, že opatření 
členského státu nejsou v souladu s cílem 
klimatické neutrality nebo nejsou 
přiměřená ke zvyšování adaptační 
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změně klimatu. kapacity, posilování odolnosti a snižování 
zranitelnosti vůči změně klimatu. Podle 
ustanovení Smluv Komise zajistí, aby 
všechny členské státy uplatňovaly toto 
nařízení, a v případě potřeby může použít 
články 258 a 260 Smlouvy o fungování 
EU.

Or. en

Odůvodnění

Je-li pokrok účinně sledován, může zvýšit viditelnost, transparentnost a pocit odpovědnosti za 
úsilí o dosažení klimatické neutrality. Získané údaje by proto měly být dostupné vždy, nejen v 
pravidelných zprávách. Právně závazné kompromisy tohoto nařízení by měly být všemi 
prostředky vymahatelné Komisí, včetně možnosti přístupu k řízení o nesplnění povinnosti u 
Evropského soudního dvora podle ustanovení Smlouvy.

Pozměňovací návrh 132
Mathilde Androuët

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 

(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 
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odolnosti a snižování zranitelnosti vůči 
změně klimatu.

odolnosti a snižování zranitelnosti vůči 
změně klimatu v souladu s čl. 192 odst. 5 
SFEU, kterým se stanoví dočasná 
ujednání v případě nepřiměřených 
nákladů.

Or. fr

Pozměňovací návrh 133
Andrey Novakov, Daniel Buda, Manolis Kefalogiannis, Tomislav Sokol, Álvaro Amaro, 
Peter Pollák, Mircea-Gheorghe Hava

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 regionální 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
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Pozměňovací návrh 134
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

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 
požadované 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

Odůvodnění

Splnění tohoto složitého cíle vyžaduje komplexní monitorování nejen pokroku, ale také mezer 
a potřebné podpory.

Pozměňovací návrh 135
Isabel Carvalhais

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18
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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 a regionální 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 136
Andrey Novakov, Daniel Buda, Manolis Kefalogiannis, Tomislav Sokol, Álvaro Amaro, 
Peter Pollák, Mircea-Gheorghe Hava

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 

(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 
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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.

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, 
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 137
Isabel Carvalhais

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 

(19) Komise by měla zajistit důkladné a 
objektivní posouzení založené na 
nejaktuálnějších a nejlepších 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 
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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.

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 138
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Tsvetelina Penkova, Josianne Cutajar

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 
na všech úrovních, a to i na vnitrostátní, 
regionální a místní úrovni a se sociálními 
partnery, včetně odborů, a podpořena 
účast a dostupnost informací pro všechny 
osoby se zdravotním postižením. Komise 
by proto měla zapojit všechny příslušné 
instituce podporující víceúrovňovou 
správu a se všemi částmi společnosti s 
cílem posílit výměnu informací a 
zvyšování povědomí za účelem dosažení 
klimaticky neutrální společnosti odolné 
vůči změně klimatu, a to i prostřednictvím 
evropského klimatického paktu. Budou 
vyvinuty prostředky pro účast, aby se 
obecně zajistilo zapojení sociálních 
partnerů, hospodářských subjektů a 
občanů do strategií a plánů přijatých 
členskými státy a regionálními a místními 
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orgány v otázkách správy v oblasti 
energetiky a klimatu.

Or. en

Odůvodnění

Dosažení klimaticky neutrální společnosti odolné vůči změně klimatu musí být založeno na 
výměně informací a zvyšování informovanosti veřejnosti. Posílení těchto nástrojů je úkol, 
který může Komise řídit při navrhování a provádění svých veřejných politik, neboť jsou 
založeny na průřezovém přístupu, zatímco navrhovaná opatření jsou specifická pro odvětvové 
politiky, které mohou případně provádět vnitrostátní, regionální a místní orgány . Odkaz na 
přístupnost informací pro všechny osoby se zdravotním postižením je povinným kompromisem 
EU jakožto signatářem Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením.

Pozměňovací návrh 139
Caroline Roose

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 ke klimaticky 
neutrální společnosti odolné vůči změně 
klimatu, a to i prostřednictvím evropského 
klimatického paktu s cílem zapojit občany 
Unie a zúčastněné strany do vypracování 
politik v oblasti klimatu na úrovni Unie 
prostřednictvím procesu rozhodovací 
demokracie. Klimatický pakt slouží rovněž 
jako prostředek pro sdílení osvědčených 
postupů, podporu sociálních inovací a 
finanční podporu místních nebo 
komunitních iniciativ, které mají 
potenciál mít širší dopad, bude-li rozšířen 
a/nebo zopakován jinde.

Or. en
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Pozměňovací návrh 140
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Ondřej Knotek, Laurence 
Farreng

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 
hospodářské 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. Evropská unie by 
měla prostřednictvím evropského 
financování zmocňovat odborníky k 
hledání a provádění inovativních řešení v 
hospodářských a environmentálních 
výzvách směřujících ke klimatické 
neutralitě.

Or. en

Pozměňovací návrh 141
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

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 

(20) Občané a komunity zažívají socio-
ekonomický dopad transformace na 
klimatickou neutralitu. Komise by proto 
měla zapojit všechny části společnosti a 
vycházet z víceúrovňových dialogů o 
klimatu a energetice zavedených 
členskými státy v souladu s článkem 11 
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společnosti a umožnit jim, aby podnikly 
kroky směrem ke klimaticky neutrální 
společnosti odolné vůči změně klimatu, a 
to i prostřednictvím evropského 
klimatického paktu.

nařízení (EU) 2018/1999, a to i pro účely 
tohoto nařízení.

Or. it

Pozměňovací návrh 142
Isabel Carvalhais

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, se 
zvláštním ohledem na rovnost žen a mužů 
a na zákaz diskriminace. aby podnikly 
kroky směrem ke klimaticky neutrální 
společnosti odolné vůči změně klimatu, a 
to i prostřednictvím evropského 
klimatického paktu.

Or. en

Pozměňovací návrh 143
Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González, Isabel García Muñoz

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. 

(20) Vzhledem k tomu, že významnou 
hybnou silou transformace na klimatickou 
neutralitu jsou občané a regiony, mělo by 
být usnadněno silné zapojení veřejnosti a 
společnosti do opatření v oblasti klimatu 
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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.

na vnitrostátní i regionální a místní 
úrovni. 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.

Or. es

Pozměňovací návrh 144
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

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 spravedlivé a vyvážené 
transformace na klimatickou neutralitu jsou 
občané a komunity, stejně jako regiony, 
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.

Or. en

Odůvodnění

V úvodu článku bychom chtěli uvést odkaz na regiony.

Pozměňovací návrh 145
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Ondřej Knotek, Laurence Farreng

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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(20a) Evropská unie by měla usnadnit 
inovativní technická a přírodní řešení, 
jako je zachycování a ukládání uhlíku, 
opětovné zalesňování a další, podpořit 
odstraňování skleníkových plynů jakožto 
hlavního způsobu, jak dosáhnout 
klimatické neutrality v rozvinutém 
hospodářství, a to prostřednictvím 
důsledného a trvalého přímého 
financování.

Or. en

Pozměňovací návrh 146
Tamás Deutsch

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 
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 

vypouští se
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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. en

Odůvodnění

Cíle v oblasti klimatu a trajektorie by měly být přijaty na úrovni Evropské rady nebo řádným 
legislativním postupem.

Pozměňovací návrh 147
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, 
Mathilde Androuët

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 
úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v 
souladu se zásadami stanovenými v 
interinstitucionální dohodě ze dne 
13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby 

(21) V zájmu předvídatelnosti a pomoci 
při posuzování souladu opatření a 
pokroku směrem k cíli klimatické 
neutrality je vhodné, aby každý členský 
stát definoval v rámci své dlouhodobé 
strategie uvedené v článku 15 nařízení 
(EU) 2018/1999 pozvolnou cestu k 
postupnému snižování čistých emisí 
skleníkových plynů v Unii s cílem jejich 
omezení na nulu - v souladu s budoucími 
makroekonomickými scénáři – počínaje 
rokem 2050.
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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.

Or. it

Pozměňovací návrh 148
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

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 
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 

(21) Komise po podrobném posouzení 
dopadů předloží Evropskému parlamentu 
a Radě návrh nařízení, kterým stanoví 
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.
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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. en

Pozměňovací návrh 149
Josianne Cutajar

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 
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 

(21) Komise by měla posoudit možnosti 
struktury a návrhu trajektorie pro 
dosažení nulových čistých emisí 
skleníkových plynů v Unii do roku 2050 a 
v tomto ohledu by měla Evropskému 
parlamentu a Radě předložit případné 
legislativní návrhy, a zajistit tak 
předvídatelnost a jistotu pro občany a 
všechny hospodářské subjekty, včetně 
podniků, pracovníků, 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.
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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. en

Pozměňovací návrh 150
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

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 
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 

(21) Stanovení cílů snižování emisí je 
třeba provádět za plné účasti všech 
klíčových institucí Unie, tj. po důkladném 
posouzení dopadů, prostřednictvím 
legislativního postupu a podle 
strategických pokynů Evropské rady, 
zachovat důvěryhodnost vedoucího 
postavení Unie v oblasti změny klimatu 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.
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setkání skupin odborníků Komise, jež se 
věnují přípravě aktů v přenesené 
pravomoci.
_________________
37 Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.

Or. en

Odůvodnění

Plán pro dosažení cíle klimatické neutrality představuje de facto stanovení průběžných cílů, 
které by - pro účely politické spolehlivosti politiky EU v oblasti klimatu - měly zůstat v 
pravomoci EUCO.

Pozměňovací návrh 151
Andrey Novakov, Daniel Buda, Manolis Kefalogiannis, Tomislav Sokol, Álvaro Amaro, 
Peter Pollák, Mircea-Gheorghe Hava

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 
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 

(21) Aby zajistila předvídatelnost a 
jistotu pro všechny hospodářské subjekty, 
včetně podniků, pracovníků, investorů a 
spotřebitelů, a dále se zajistilo, aby 
transformace na klimatickou neutralitu 
byla dobře přizpůsobena sociálně-
ekonomické situaci ve všech regionech a 
nevratná, aby docházelo k postupnému 
snižování emisí a aby mohla přispět k 
posuzování souladu opatření a pokroku v 
oblasti cíle klimatické neutrality, měla by 
Komise provést komplexní posouzení 
socioekonomických a odvětvových 
dopadů. 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.
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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 152
Isabel Carvalhais

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 
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 

(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 v souladu s cíli Pařížské dohody, a 
zajistit tak předvídatelnost a jistotu pro 
všechny hospodářské a společenské 
subjekty, včetně podniků, pracovníků, 
investorů a spotřebitelů, a dále zajistit, aby 
transformace na klimatickou neutralitu 
byla nevratná a brala v úvahu rozměr 
sociální soudržnosti, 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 
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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.

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 153
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Tsvetelina Penkova

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 
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 

(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, zaměřená na začleňování a 
sociálně spravedlivá, 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 
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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.

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 154
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Tsvetelina Penkova

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 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.

(22) V souladu se závazkem Komise 
týkajícím se zásad zdokonalení tvorby 
právních předpisů je třeba usilovat o to, 
aby nástroje Unie v oblasti snižování emisí 
skleníkových plynů byly soudržné a 
vzájemně se doplňovaly. 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.
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Pozměňovací návrh 155
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais

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 tak 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 pro 
dosažení uvedených cílů. Podle zásady 
loajální spolupráce stanovené v článku 4 
Smlouvy si Unie a členské státy vzájemně 
pomáhají při dosahování cílů tohoto 
nařízení a členské státy přijmou veškerá 
vhodná opatření vyplývající z cílů a 
doporučení stanovených v tomto nařízení 
a zdrží se jakýchkoli opatření, která by 
mohla ohrozit dosažení cílů tohoto 
nařízení.

Or. en

Odůvodnění

Zásada loajální spolupráce doplňuje zásady subsidiarity a proporcionality a posiluje 
povinnosti vzájemné podpory mezi EU a členskými státy a ukládá členským státům povinnost 
loajálně spolupracovat na dosažení cíle klimatické neutrality.
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Pozměňovací návrh 156
Mathilde Androuët

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 zúčastněných států 
podporovaných v jejich shodě ze strany 
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,

Or. fr

Pozměňovací návrh 157
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Susana Solís Pérez, Ondřej 
Knotek, Laurence Farreng

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 

(23) Změna klimatu je ze své podstaty 
přeshraniční problém, a proto je zapotřebí 
koordinovaný postup na úrovni Unie, který 
účinně doplní a posílí vnitrostátní a 
regionální politiky. Jelikož cílů tohoto 
nařízení, zejména cíle klimatické neutrality 
v Unii do roku 2050, nemůže být 
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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,

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,

Or. en

Pozměňovací návrh 158
Andrey Novakov, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Manolis Kefalogiannis, Peter 
Pollák, Álvaro Amaro, Tomislav Sokol

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 podpoří a posílí vnitrostátní a 
regionální 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,

Or. en

Pozměňovací návrh 159
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis
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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, 
rychlé a úplné snížení emisí skleníkových 
plynů a zlepšení pohlcování pomocí 
přírodních nebo jiných propadů v Unii.

Or. en

Pozměňovací návrh 160
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

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 pozvolné a 
postupné snížení emisí skleníkových plynů 
a zlepšení pohlcování pomocí přírodních 
nebo jiných propadů v Unii.

Or. it

Pozměňovací návrh 161
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis

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 
uvedeného v článku 2 Pařížské dohody 
omezením globálního oteplování na 1,5°C 
a zavádí rámec pro dosažení pokroku při 
plnění globálního adaptačního cíle 
stanoveného v článku 7 Pařížské dohody, a 
to v plném souladu s ambicemi EU v 
oblasti nulového znečištění.
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Or. en

Pozměňovací návrh 162
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

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 orientační cíl 
klimatické neutrality v Unii, v souladu s 
makroekonomickým zotavením, od 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. it

Pozměňovací návrh 163
Andrey Novakov, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Manolis Kefalogiannis, Peter 
Pollák, Álvaro Amaro, Tomislav Sokol

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, 
přijatý jednomyslně členskými státy, 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 164
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Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto nařízení je založeno na zásadě 
upřednostnit předcházení emisí u zdroje 
před kontrolou a zmírňováním, na zásadě 
předběžné opatrnosti a zásadě 
„znečišťovatel platí“.

Or. en

Pozměňovací návrh 165
Caroline Roose

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. Do června 
2021 stanoví každý členský stát závazný 
vnitrostátní cíl pro dosažení nulových 
čistých emisí na svém území v souladu s 
datem pro společné dosažení cíle Unie 
stanoveným v odstavci 1. Komise do září 
2023 posoudí, zda jsou tyto vnitrostátní 
cíle dostatečné, a pokud nejsou, přijme v 
souladu se Smlouvami nezbytná opatření.

Or. en

Pozměňovací návrh 166
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis

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 a individuální 
vnitrostátní emise, jež jsou upraveny 
právem Unie, musí být nejpozději do roku 
2040 vyrovnané, čímž se do uvedeného 
data emise sníží na čistou nulu, přičemž 
současně dojde k významnému snížení 
absolutních hodnot na úrovni Unie i na 
vnitrostátní úrovni.

Or. en

Pozměňovací návrh 167
Isabel Carvalhais

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 v souladu s cíli Pařížské 
dohody, čímž se do uvedeného data emise 
sníží na čistou nulu, a to rovnoměrně na 
úrovni Unie i na vnitrostátní úrovni.

Or. en

Pozměňovací návrh 168
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

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, je základním cílem po 
úplném hospodářském zotavení z krize po 
pandemii COVID-19, kterého chce EU 
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dosáhnout od roku 2050.

Or. it

Pozměňovací návrh 169
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

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. Hlášené 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

Odůvodnění

Důraz je kladen na skutečnost, že klimatická neutralita se počítá za použití oznámených 
hodnot.

Pozměňovací návrh 170
Vlad-Marius Botoş, Ondřej Knotek, Cristian Ghinea

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 EU jako celku do 
roku 2050 vyrovnané, čímž se do 
uvedeného data emise sníží na čistou nulu.

Or. en

Pozměňovací návrh 171
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Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Od 1. ledna 2051 musí pohlcování 
skleníkových plynů přesahovat emise v 
Unii.

Or. en

Pozměňovací návrh 172
Vlad-Marius Botoş, Ondřej Knotek, Cristian Ghinea

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 a regionální 
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 rozdílného výchozího 
postavení každého členského státu při 
transformaci směrem ke klimatické 
neutralitě. Výrazně se zvýší kompenzační 
nástroje pro členské státy, které čelí 
většímu dopadu transformace na 
nízkouhlíkové hospodářství, jako je 
Modernizační fond a zajištění solidarity ve 
směrnici o EU ETS (2008/87/ES).

Or. en

Pozměňovací návrh 173
Caroline Roose
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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, včetně 
odolnosti všech politik vůči klimatu, aby 
umožnily společné dosažení cíle klimatické 
neutrality stanoveného v odstavci 1, a to s 
přihlédnutím k významu podpory 
spravedlnosti a solidarity mezi členskými 
státy, hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti a propojení mezi klimatem a 
biologickou rozmanitostí s cílem obnovit 
ekosystémy bohaté na uhlík.

Or. en

Pozměňovací návrh 174
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais

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, včetně 
stanovení konkrétních cílů v oblasti 
klimatické neutrality 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, regiony a občany.

Or. en

Odůvodnění

Specifické cíle klimatické neutrality na vnitrostátní úrovni jsou nanejvýš důležité, aby bylo 
zajištěno dosažení cíle Unie spravedlivým rozdělením a aby se zabránilo přetíženým členským 



AM\1206858CS.docx 111/190 PE652.651v01-00

CS

státům nebo černým pasažérům.

Pozměňovací návrh 175
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

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 s cílem neovlivňovat nepříznivě 
územní soudržnost a homogenní 
regionální rozvoj v členských státech.

Or. it

Pozměňovací návrh 176
Erik Bergkvist

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 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
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Pozměňovací návrh 177
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis

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 vnitrostátní a společné dosažení 
cílů klimatické neutrality stanoveného v 
odstavci 1, a to s přihlédnutím k významu 
podpory spravedlnosti a solidarity, jakož i 
hospodářské, sociální a územní 
soudržnost mezi členskými státy a regiony 
a uvnitř nich.

Or. en

Pozměňovací návrh 178
Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González, Isabel García Muñoz

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 mezi různými evropskými regiony, 
aby se zabránilo tomu, že někdo bude 
zaostávat.

Or. es

Pozměňovací návrh 179
Andrey Novakov, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Manolis Kefalogiannis, Peter 
Pollák, Álvaro Amaro, Tomislav Sokol
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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 po dohodě 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 sociálním, 
ekonomickým a územním souvislostem a 
významu podpory spravedlnosti a 
solidarity mezi členskými státy.

Or. en

Pozměňovací návrh 180
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

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 podle potřeby podporu na 
úrovni Unie a 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, jakož i k posílení spravedlivé 
transformaci.

Or. en

Odůvodnění

Splnění cíle klimatické neutrality vyžaduje odpovídající podporu k zajištění důvěryhodnosti 
úsilí EU.

Pozměňovací návrh 181
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Isabel Carvalhais

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 a regionální 
úrovni, aby rovnoměrně umožnily 
společné dosažení cíle klimatické 
neutrality stanoveného v odstavci 1, a to s 
přihlédnutím k významu podpory 
spravedlnosti a solidarity mezi členskými 
státy a jejich regiony.

Or. en

Pozměňovací návrh 182
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler

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 183
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler

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 a regionální 
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.

Or. en

Pozměňovací návrh 184
Erik Bergkvist

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 65 % v porovnání s rokem 
1990. 

Or. en

Pozměňovací návrh 185
Andrey Novakov, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Manolis Kefalogiannis, Peter 
Pollák, Álvaro Amaro, Tomislav Sokol

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Do září 2020 Komise přezkoumá 3. Do září 2021 a po provedení 
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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.

posouzení socio-ekonomických 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 a prozkoumá možnosti stanovení 
nového cíle snížit emise do roku 2030 o až 
o 55 % v porovnání s rokem 1990 a 
navrhne přiměřené financování z 
rozpočtu EU k 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 186
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

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 může 
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 a s ohledem na změněný socio-
ekonomický rámec v EU vzhledem ke krizi 
vyplývající z omezujících opatření 
přijatých v reakci na pandemii COVID-19 
a prozkoumá možnosti stanovení nového 
cíle, lépe odpovídajícího změněnému 
ekonomickému rámci, 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. it

Pozměňovací návrh 187
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Tamás Deutsch

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 až 55 % v 
porovnání s rokem 1990. Bude-li Komise 
považovat za nutné tento cíl změnit, 
předloží dle potřeby návrhy Evropskému 
parlamentu a Radě. V zájmu dosažení 
celounijního cíle snížení emisí do roku 
2030 by se každý členský stát měl zavázat 
ke snížení svých emisí do roku 2030 o 
nejméně 40 % v porovnání s úrovní z roku 
1990.

Or. en

Pozměňovací návrh 188
Isabel Carvalhais

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 až 55 % 
nebo více, je-li to řádně odůvodněno na 
základě nejlepších a nejaktuálnějších 
vědeckých důkazů, 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 189
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler

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 až 55 % v 
porovnání s rokem 1990. 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 190
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, 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 na 
základě nových spolehlivých vědeckých 
důkazů, předloží dle potřeby návrhy 
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Evropskému parlamentu a Radě.

Or. en

Pozměňovací návrh 191
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

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 o50 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 důkladné 
posouzení dopadů při přípravě přezkumu 
cíle Unie v oblasti klimatu pro rok 2030 
uvedeného v čl. 2 bodě 11 nařízení (EU) 
2018/1999 s ohledem na cíl klimatické 
neutrality stanovený v čl. 2 odst. 1, včetně 
informací o vykázaných emisích a 
pohlceních v celé Unii plánovaných pro 
rok 2030, a prozkoumá možnosti nového 
cíle pro rok 2030. Posouzení dopadů se 
vztahuje na dopady na EU, členské státy a 
na odvětvové úrovně.

Or. en

Odůvodnění

Stejné odůvodnění jako dříve (návrh zpravodaje na cíl snížení o 65 % v roce 2030 jde nad 
rámec toho, co bylo dohodnuto v závěrech EUCO v prosinci 2019 a co je proveditelné, aniž 
by byly známy přesné hospodářské důsledky pandemie COVID-19. Chtěli bychom zdůraznit, 
že je důležité zachovat vedoucí úlohu EUCO jako předpoklad politické spolehlivosti v době 
krize. O možném zvýšení cíle snížení emisí rozhodne nejprve Evropská rada.)

Pozměňovací návrh 192
Caroline Roose

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 

3. Nejpozději do září 2020 Komise 
přezkoumá cíl Unie v oblasti klimatu pro 
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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.

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.

Or. en

Pozměňovací návrh 193
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini

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 nejméně o 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 194
Tonino Picula

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 

3. Do září 2020 Komise přezkoumá 
cíl Unie v oblasti klimatu pro rok 2030 
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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.

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 65 % 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 195
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis

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 
stanovení nového cíle snížit emise do roku 
2030 o 65 % 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 196
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Každý členský stát dosáhne do 
roku 2040 klimatické neutrality a 
odpovídajícím způsobem přezkoumá své 
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vnitrostátní plány v oblasti energetiky a 
klimatu.

Or. en

Pozměňovací návrh 197
Erik Bergkvist

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 splnit 
cíl 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 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 2050, aby se 
tyto emise snížily nejpozději do roku 2050 
na čisté nulové emise, a předloží příslušné 
legislativní návrhy.

Or. en

Pozměňovací návrh 198
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis

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, jakož i všechny politiky EU, 
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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.

právní předpisy a nástroje financování a 
investic a jejich provádění, 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 právně závazných 
střednědobých cílů a dalších legislativních 
návrhů, v souladu se Smlouvami.

Or. en

Pozměňovací návrh 199
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

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 důležité pro splnění 
cíle Unie pro rok 2030, aby bylo možné 
posílit ochranu před únikem uhlíku 
zavedením mechanismu úpravy emisí 
uhlíku na hranicích a mobilizovat 
odpovídající zdroje 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

Odůvodnění

Nemůžeme se shodnout na odkazu na cíl pro rok 2030 ve výši 65 %.

Pozměňovací návrh 200
Isabel Carvalhais

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 cíl Unie 
pro rok 2030, aby bylo možné docílit 
snížení emisí o 50 až 55 % nebo více, je-li 
to řádně odůvodněno na základě 
nejlepších a nejaktuálnějších vědeckých 
důkazů, 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 201
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini

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 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 202
Andrey Novakov, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Manolis Kefalogiannis, Peter 
Pollák, Álvaro Amaro, Tomislav Sokol
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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 2022 Komise 
posoudí, jak by bylo třeba změnit právní 
předpisy Unie, kterými se provádí cíl Unie 
pro rok 2030, aby navrhla docílení snížení 
emisí až 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 203
Tonino Picula

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 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 204
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

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 cíl Unie 
pro rok 2030, s ohledem na 
makroekonomický chod Unie, 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. it

Pozměňovací návrh 205
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Komise vypracuje plán na 
mobilizaci odpovídajících finančních 
prostředků pro investice potřebné k 
dosažení cíle klimatické neutrality 
stanoveného v čl. 2 odst. 1, zejména k 
řešení potřeb členských států, regionů a 
občanů nejvíce postižených politikou v 
oblasti klimatu. Tento plán bude rovněž 
obsahovat informace o potřebném 
financování na odvětvové úrovni, jak je 
popsáno v odstavci 6a.

Or. en

Odůvodnění

Tento cíl není možné stanovit bez souhlasu EUCO a bez informací o dopadech dosažení 
tohoto cíle. Je důležitější mít jasnou představu o všech dostupných finančních opatřeních.

Pozměňovací návrh 206
Tamás Deutsch
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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

Odůvodnění

Cíle v oblasti klimatu a trajektorie by měly být přijaty na úrovni Evropské rady nebo řádným 
legislativním postupem.

Pozměňovací návrh 207
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

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 provádí pravidelné 
hodnocení pokroku dosaženého společně 
členskými státy k dosažení cíle klimatické 
neutrality stanoveného v čl. 2 odst. 1 do 
roku 2050.

Or. en

Odůvodnění

Plán pro dosažení cíle klimatické neutrality představuje de facto stanovení průběžných cílů, 
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které - pro účely politické spolehlivosti politiky EU v oblasti klimatu - zůstávají v pravomoci 
EUCO.

Pozměňovací návrh 208
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

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 vlastní dlouhodobé strategie uvedené v 
článku 15 nařízení (EU) 2018/1999 
orientační trajektorii pro dosažení cíle 
stanoveného v čl. 2 odst. 1 do roku 2050.

Or. it

Pozměňovací návrh 209
Josianne Cutajar

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 možnosti struktury 
a koncepce trajektorie na úrovni Unie k 
dosažení cíle klimatické neutrality 
stanoveného v čl. 2 odst. 1 do roku 2050 a 
předloží Evropskému parlamentu a Radě 
odpovídající legislativní návrh. Nejpozději 
do šesti měsíců po každém globálním 
hodnocení uvedeném v článku 14 Pařížské 
dohody Komise trajektorii přezkoumá a 
případně předloží legislativní návrh 
Evropskému parlamentu a Radě za 
účelem její úpravy.
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Or. en

Pozměňovací návrh 210
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

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. Pokud to Komise považuje za 
nezbytné, předloží Evropskému 
parlamentu a Radě po podrobném 
posouzení dopadu legislativní návrh, aby 
doplnila toto nařízení návrhem 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. en

Pozměňovací návrh 211
Isabel Carvalhais

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 2050 v 
souladu s cíli Pařížské dohody. 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 212
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis

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 nebo na žádost 
Evropského parlamentu Komise trajektorii 
přezkoumá.

Or. en

Pozměňovací návrh 213
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler

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 do 
roku 2050. 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 214
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

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. it

Pozměňovací návrh 215
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

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

Odůvodnění

Plán pro dosažení cíle klimatické neutrality představuje de facto stanovení průběžných cílů, 
které by - pro účely politické spolehlivosti politiky EU v oblasti klimatu - měly zůstat v 
pravomoci EUCO.

Pozměňovací návrh 216
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Výchozím bodem trajektorie bude 
cíl Unie v oblasti klimatu pro rok 2030 

2. Výchozím bodem trajektorie bude 
cíl Unie v oblasti klimatu pro rok 2030 
uvedený v čl. 2 odst. 3. V žádném roce od 
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uvedený v čl. 2 odst. 3. roku 2031 do roku 2049 nebudou celkové 
emise Unie nad rámec lineárního 
snižování mezi cílem Unie pro rok 2030 a 
cílem klimatické neutrality pro rok 2050.

Or. en

Pozměňovací návrh 217
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

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 
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
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Odůvodnění

Evropská komise nemůže sama o sobě stanovit trajektorii. Do všech klíčových rozhodnutí by 
se měl zapojit Evropský parlament a Rada v souladu s politickými pokyny EUCO.

Pozměňovací návrh 218
Josianne Cutajar

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 nebo 
předkládání legislativního návrhu 
trajektorie v souladu s odstavcem 1 
Komise zohlední:

Or. en

Pozměňovací návrh 219
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

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 členské státy 
zohlední v první řadě, nikoli však výlučně:

Or. it

Pozměňovací návrh 220
Andrey Novakov, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Manolis Kefalogiannis, Peter 
Pollák, Álvaro Amaro, Tomislav Sokol

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Při stanovování trajektorie v 3. Při navrhování trajektorie v 
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souladu s odstavcem 1 Komise zohlední: souladu s odstavcem 1 Komise zohlední:

Or. en

Pozměňovací návrh 221
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

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 222
Tamás Deutsch

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 se zohlední:

Or. en

Pozměňovací návrh 223
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) nákladovou a hospodářskou 
efektivnost;

vypouští se

Or. it
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Pozměňovací návrh 224
Isabel Carvalhais

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) nákladovou a hospodářskou 
efektivnost;

a) nákladovou a hospodářskou 
efektivnost a udržitelnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 225
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) změněný ekonomický obraz, který 
nastal po pandemii COVID-19;

Or. it

Pozměňovací návrh 226
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) konkurenceschopnost hospodářství 
Unie;

b) konkurenceschopnost uvnitř Unie a 
na světovém trhu, se zvláštním zřetelem 
na mikropodniky a malé a střední 
podniky;

Or. it
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Pozměňovací návrh 227
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Tsvetelina Penkova, Josianne Cutajar

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) konkurenceschopnost hospodářství 
Unie;

b) konkurenceschopnost hospodářství 
Unie a sociální zabezpečení;

Or. en

Pozměňovací návrh 228
Isabel Carvalhais

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) konkurenceschopnost hospodářství 
Unie;

b) netýká se českého znění

Or. en

Pozměňovací návrh 229
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Tsvetelina Penkova, Josianne Cutajar

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) vysokou úroveň zaměstnanosti, 
udržitelný růst a sociální začlenění, včetně 
pokroku v sociálních cílech, jako je 
přístupnost pro osoby se zdravotním 
postižením;

Or. en
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Pozměňovací návrh 230
Andrey Novakov, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Manolis Kefalogiannis, Peter 
Pollák, Álvaro Amaro, Tomislav Sokol

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) probíhající a předpokládané 
hospodářské poklesy v důsledku 
symetrických nebo asymetrických otřesů, 
které vedou ke ztrátě pracovních míst a 
regionálnímu poklesu;

Or. en

Pozměňovací návrh 231
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) vlastní rozpočtové podmínky;

Or. it

Pozměňovací návrh 232
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – písm. b b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

bb) účinnou dostupnost evropského 
nevratného financování pro dosažení cílů 
v oblasti klimatické neutrality;

Or. it
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Pozměňovací návrh 233
Ondřej Knotek

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 234
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

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 za účelem 
posílení jejich obchodního využití;

Or. it

Pozměňovací návrh 235
Tamás Deutsch

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) nejlepší dostupné technologie; c) nejlepší dostupné technologie 
respektující technologickou neutralitu a 
svrchovanost vnitrostátní skladby zdrojů 
energie;
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Or. en

Pozměňovací návrh 236
Isabel Carvalhais

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) nejlepší dostupné technologie; c) nejlepší dostupné technologie a 
dopady jejich využívání;

Or. en

Pozměňovací návrh 237
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) nejlepší dostupné technologie; c) nejlepší dostupné technologie a 
technologický pokrok;

Or. en

Pozměňovací návrh 238
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) nejlepší dostupné technologie; c) nejlepší dostupné technologie a 
přístup k technologiím;

Or. en

Pozměňovací návrh 239
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Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler

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 
zranitelnosti, zajištění přístupu k finančně 
dostupné energii a bezpečnost dodávek 
energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 240
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis

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, potřebu řešit energetickou 
chudobu a zajistit právo občanů EU na 
energii a bezpečnost dodávek energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 241
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Tsvetelina Penkova

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) energetickou účinnost, dostupnost 
energie a bezpečnost dodávek energie;

d) energetická účinnost, dostupnost 
energie, bezpečnost dodávek a potřeba 
bojovat proti energetické chudobě pomocí 
obnovitelných zdrojů energie;
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Or. en

Pozměňovací návrh 242
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler

Návrh nařízení
Čl. 3 – bod 3 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) technologickou neutralitu a právo 
členských států stanovit si svou skladbu 
zdrojů energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 243
Josianne Cutajar, Mónica Silvana González

Návrh nařízení
Čl. 3 – bod 3 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) různé podmínky a zvláštnosti 
členských států;

Or. en

Pozměňovací návrh 244
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Tsvetelina Penkova

Návrh nařízení
Čl. 3 – bod 3 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) účinky na biologickou rozmanitost 
a ekosystémy a na jejich obnovu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 245
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Tsvetelina Penkova

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – písm. d b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

db) bezpečnost potravin, dostupnost 
potravin a zabezpečení dodávek;

Or. en

Pozměňovací návrh 246
Vlad-Marius Botoş, Ondřej Knotek, Stéphane Bijoux, Susana Solís Pérez, Cristian 
Ghinea

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 a solidaritu, sociální a 
hospodářskou soudržnost v rámci 
členských států a mezi nimi zajišťující 
evropské nástroje na podporu politiky 
soudržnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 247
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) spravedlnost a solidaritu v rámci e) spravedlnost, solidaritu a loajální 
spolupráci v rámci členských států a mezi 
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členských států a mezi nimi; nimi při plném zohlednění územní 
soudržnosti EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 248
Isabel Carvalhais

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 a solidaritu v rámci 
členských států a mezi nimi s přihlédnutím 
k významu přeshraničního rozměru;

Or. en

Pozměňovací návrh 249
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis

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 a solidaritu v rámci 
členských států a regionů a mezi nimi;

Or. en

Pozměňovací návrh 250
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

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, ekonomickou udržitelnost a 
postupné snižování emisí v průběhu času;



PE652.651v01-00 144/190 AM\1206858CS.docx

CS

Or. it

Pozměňovací návrh 251
Isabel Carvalhais

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, udržitelnost a pokrok v průběhu 
času;

Or. en

Pozměňovací návrh 252
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Tsvetelina Penkova, Josianne Cutajar

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) investiční potřeby a příležitosti; g) veřejné a soukromé investiční 
potřeby a příležitosti se zaměřením na 
sociální, hospodářskou a územní 
soudržnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 253
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Susana Solís Pérez, Ondřej 
Knotek

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) investiční potřeby a příležitosti; g) investiční potřeby a příležitosti, 
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včetně potřeb rozvoje infrastruktury;

Or. en

Pozměňovací návrh 254
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) investiční potřeby a příležitosti; g) komplexní potřeby a veškeré 
investiční příležitosti;

Or. it

Pozměňovací návrh 255
Isabel Carvalhais

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) investiční potřeby a příležitosti; g) investiční potřeby, dopady a 
příležitosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 256
Mathilde Androuët

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, při níž 
budou zachována pracovní místa a 
schválena nezbytná ustanovení za tímto 
účelem v souladu s čl. 192 odst. 5 
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Smlouvy o fungování EU;

Or. fr

Pozměňovací návrh 257
Isabel Carvalhais

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) nutnost zajistit spravedlivou a 
sociálně vyváženou transformaci;

h) potřebu zajistit spravedlivou a 
sociálně spravedlivou transformaci s 
přihlédnutím k rozměrům sociální, 
hospodářské a územní soudržnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 258
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

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, zejména 
ve venkovských a odlehlých oblastech 
dotčených procesem transformace;

Or. en

Pozměňovací návrh 259
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) nutnost zajistit spravedlivou a h) nutnost zajistit spravedlivou 
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sociálně vyváženou transformaci; ekonomickou a sociálně vyváženou 
transformaci;

Or. en

Pozměňovací návrh 260
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – písm. h a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ha) účinnost při odstraňování 
regionální nerovnováhy;

Or. it

Pozměňovací návrh 261
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

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 a globální vývoj, 
jakož i úsilí vyvíjené za účelem dosažení 
dlouhodobých cílů Pařížské dohody a 
konečného cíle Rámcové úmluvy 
Organizace spojených národů o změně 
klimatu;

Or. it

Pozměňovací návrh 262
Andrey Novakov, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Manolis Kefalogiannis, Peter 
Pollák, Álvaro Amaro, Tomislav Sokol

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – písm. j
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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 komplexní posouzení socio-
ekonomických a odvětvových dopadů.

Or. en

Pozměňovací návrh 263
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

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 na základě 
scénáře RCP8.5.

Or. it

Pozměňovací návrh 264
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

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 a statistiky, včetně 
nejnovějších zpráv Mezivládního panelu 
pro změnu klimatu (IPCC).

Or. it

Pozměňovací návrh 265
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis
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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) a IPBES.

Or. en

Pozměňovací návrh 266
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – pododstavec 1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) nejlepší dostupné a nejnovější vědecké 
důkazy, včetně nejnovějších zpráv 
Mezivládního panelu pro změnu klimatu 
(IPCC) a IPBES;
b) mezinárodní vývoj a úsilí vyvíjené za 
účelem dosažení dlouhodobých cílů 
Pařížské dohody a konečného cíle 
Rámcové úmluvy Organizace spojených 
národů o změně klimatu;
c) nutnost zajistit spravedlivou a sociálně 
vyváženou transformaci;
d) investiční potřeby a příležitosti;
e) nutnost zajistit environmentální 
účinnost a pokrok v průběhu času;
f) spravedlnost a solidaritu v rámci 
členských států a mezi nimi;
g) energetickou účinnost, cenovou 
dostupnost energie, potřebu řešit 
energetickou chudobu a zajistit občanům 
EU právo na energii a bezpečnost 
dodávek;
h) nejlepší dostupné technologie a 
technologický pokrok;
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i) konkurenceschopnost hospodářství 
Unie;
j) nákladovou a hospodářskou 
efektivnost;

Or. en

Odůvodnění

Obrácené pořadí vyjmenování a priorit: Unie by měla stanovit priority v první řadě na 
základě vědeckých poznatků, sociálních a ekologických potřeb.

Pozměňovací návrh 267
Vlad-Marius Botoş, Ondřej Knotek, Cristian Ghinea

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 268
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ja) rozdílné vnitrostátní okolnosti 
členských států;

Or. en

Pozměňovací návrh 269
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
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Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Tsvetelina Penkova

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ja) závazek k celosvětovému 
vedoucímu postavení v oblasti klimatické 
neutrality;

Or. en

Pozměňovací návrh 270
Vlad-Marius Botoş, Ondřej Knotek, Cristian Ghinea

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 271
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Tsvetelina Penkova

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – písm. j b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

jb) posouzení uhlíkové stopy a vodní 
stopy v obchodních vztazích se třetími 
zeměmi.

Or. en
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Pozměňovací návrh 272
Tamás Deutsch

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Práva členských států při určování 
jejich scénáře pro dosažení cílů v oblasti 
klimatu a klimatické neutrality;

Or. en

Pozměňovací návrh 273
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Ondřej Knotek, Laurence 
Farreng

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, zajištění přenosu 
know-how v případě potřeby, posilování 
odolnosti a snižování zranitelnosti vůči 
změně klimatu v souladu s článkem 7 
Pařížské dohody.

Or. en

Pozměňovací návrh 274
Caroline Roose

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 

2. Členské státy vypracují a provedou 
adaptační strategie a plány zahrnující 
komplexní rámce pro řízení rizik, založené 
na robustních výchozích hodnotách v 
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oblasti klimatu a zranitelnosti a posuzování 
pokroku.

oblasti klimatu a zranitelnosti a posuzování 
pokroku. Do 30. června 2021 členské státy 
vypracují vnitrostátní strategie pro 
postupné ukončování podpory fosilních 
paliv, včetně nepřímých dotací a 
kapacitních mechanismů, nejpozději do 
roku 2025. Členské státy by měly do konce 
roku 2023 stanovit plány na obnovu a 
posílení přirozených propadů uhlíku, jako 
jsou lesy, mokřady a moře, a dokončit 
jejich realizaci do roku 2030. Příslušné 
orgány Unie a členské státy zajistí právní 
nástroj, který bude zahrnovat závazný cíl 
(v hektarech) pro členské státy, aby 
obnovily a chránily 30 % svých území a 
svých mořských oblastí, přičemž 10 % 
bude přísně chráněno.

Or. en

Pozměňovací návrh 275
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Tsvetelina Penkova

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 ve spolupráci s 
regiony a obcemi 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 zajistí začlenění 
regionálního a místního hlediska při 
vypracovávání a provádění svých strategií 
a plánů pro přizpůsobení se změně 
klimatu.

Or. en

Odůvodnění

The impact of the consequences of climate change is uneven across territories, with a 
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different effect depending on multiple factors at play. There are inequalities in the impact of 
climate change effects due to geographical location, socio-economic circumstances; in short, 
in the level of risk, exposure and vulnerability.This gives rise to a need, when it comes to 
assessing the risks of the impact of climate change, to make distinctions at regional or even 
local level, based on geographical and socio-economic factors. As a result, despite the global 
nature of the problem of climate change, adaptation should be tailored to the characteristics 
of each territory depending on the type of impacts and their specific scope. This does not 
prevent the development of these policies from being structured around common strategies 
covering areas over and above those to be aligned.

Pozměňovací návrh 276
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Ondřej Knotek

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 
realistické adaptační strategie a plány 
zahrnující komplexní rámce pro řízení 
rizik, založené na místních a regionálních 
potřebách a skutečném místním měření 
emisí skleníkových plynů, robustních 
výchozích hodnotách v oblasti klimatu a 
zranitelnosti a posuzování pokroku.

Or. en

Pozměňovací návrh 277
Andrey Novakov, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Manolis Kefalogiannis, Peter 
Pollák, Álvaro Amaro, Tomislav Sokol

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, s ohledem na regionální 
zvláštnosti a potřebu diferencovaného 
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tempa.

Or. en

Pozměňovací návrh 278
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis

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, které stanoví 
konkrétní cíle v oblasti snižování, 
zahrnující komplexní rámce pro řízení 
rizik, založené na robustních výchozích 
hodnotách v oblasti klimatu a zranitelnosti 
a posuzování pokroku.

Or. en

Pozměňovací návrh 279
Isabel Carvalhais

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, posuzování 
pokroku a dopadu.

Or. en

Pozměňovací návrh 280
Andrey Novakov, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Manolis Kefalogiannis, Peter 
Pollák, Álvaro Amaro, Tomislav Sokol
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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 2024 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 281
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

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 282
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

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. it
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Pozměňovací návrh 283
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

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

Odůvodnění

Chtěli bychom zachovat původní znění, avšak bez odkazu na trajektorii, která představuje 
stanovení cílů průběžného snížení emisí bez příslušného rozhodnutí EUCO (problematika, na 
niž se vztahuje návrh nového znění v čl. 3 odst. 1).

Pozměňovací návrh 284
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis

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 
vnitrostátního pokroku, jehož dosáhly 
všechny členské státy společně i jednotlivě 
při plnění cíle klimatické neutrality 
stanoveného v čl. 2 odst. 1, vyjádřeného 
trajektorií uvedenou v čl. 3 odst. 1;

Or. en

Pozměňovací návrh 285
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) společného pokroku, jehož dosáhly 
všechny členské státy v oblasti adaptace 
podle článku 4.

b) společného a individuálního 
vnitrostátního pokroku, jehož dosáhly 
všechny členské státy společně i jednotlivě 
v oblasti adaptace podle článku 4.

Or. en

Pozměňovací návrh 286
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais

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 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 ve svém posouzení uvede 
pokrok dosažený regiony a metropolitními 
regiony v oblasti adaptace, jak je uvedeno 
v článku 4, a odkáže na odvětvové plány s 
cílem podpořit transparentní a sociálně 
spravedlivou transformaci na uhlíkovou 
neutralitu.

Or. en

Odůvodnění

Posouzení Komise musí zahrnovat pokrok, jehož dosáhly regiony a metropolitní regiony (jak 
jsou vymezeny v seznamu EUROSTAT), aby se podpořilo transparentní monitorování často 
příslušných orgánů v politikách přímo souvisejících s cílem klimatické neutrality.

Pozměňovací návrh 287
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 2
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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 
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 se zprávou o stavu regionálního rozvoje, 
územní soudržnosti a hospodářské 
obnovy.

Or. it

Pozměňovací návrh 288
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

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 289
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

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
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Pozměňovací návrh 290
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

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

Odůvodnění

Chtěli bychom původní znění zachovat, avšak bez odkazu na trajektorii, která představuje 
stanovení průběžných cílů snížení emisí bez příslušného rozhodnutí EUCO (v současnosti se 
týká návrhu nového znění v čl. 3 odst. 1).

Pozměňovací návrh 291
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

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 292
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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aa) hospodářského dopadu výše 
uvedených opatření na hospodářství Unie, 
eurozónu a jednotlivé členské státy, pokud 
jde o udržitelnost a konkurenceschopnost 
vůči zemím mimo EU;

Or. it

Pozměňovací návrh 293
Andrey Novakov, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Manolis Kefalogiannis, Peter 
Pollák, Álvaro Amaro, Tomislav Sokol

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 
financování k zajištění pokroku v oblasti 
adaptace podle článku 4.

Or. en

Pozměňovací návrh 294
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Tsvetelina Penkova

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2 – pododstavec 1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Posouzení uvedené v odstavci 1 a přezkum 
uvedený v odstavci 2 se provádějí na 
základě společného informačního systému 
EU dostupného pro veřejnost, který bude 
zahrnovat informace vytvořené různými 
subjekty zapojenými do dosahování cíle 
klimatické neutrality a pokroku při 
přizpůsobování. Stanoví se požadavky, 
které zajistí standardizaci a homogenitu 
informací tím, že zajistí, aby se skládaly z 
údajů, které lze snadno nalézt, 
dostupných, interoperabilních a 
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opakovaně použitelných. Tento systém 
bude těžit z příležitostí, které nabízí 
digitalizace a nové technologie.

Or. en

Pozměňovací návrh 295
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea

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, posoudí potřebu 
technické podpory a know-how, bude 
spolupracovat s členským státem při 
zavádění nezbytných opatření a času 
potřebného k odstranění mezery mezi 
očekáváními a skutečnou realitou. Pokud 
členský stát nedosáhne cíle, Komise by 
mohla přijmout současně s provedením 
přezkumu trajektorie uvedené v čl. 3 
odst. 1 nezbytná opatření v souladu se 
Smlouvami.

Or. en

Pozměňovací návrh 296
Andrey Novakov, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Manolis Kefalogiannis, Peter 
Pollák, Álvaro Amaro, Tomislav Sokol

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 3
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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 regionech, přijme současně 
s provedením přezkumu trajektorie 
uvedené v čl. 3 odst. 1 nezbytná opatření v 
souladu se Smlouvami.

Or. en

Pozměňovací návrh 297
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

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 
slučitelné s hospodářskou udržitelností 
nebo s konkurenceschopností Unie a 
členských států vůči zemím mimo EU, 
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. it
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Pozměňovací návrh 298
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

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 299
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Tsvetelina Penkova

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 odstavci 1 a 
přezkumu uvedeného v odstavci 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 
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souladu se Smlouvami.

Or. en

Odůvodnění

Jazykové objasnění

Pozměňovací návrh 300
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

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, sladí jej 
s cílem hospodářské obnovy Unie a 
členských států, územní soudržnosti a 
regionálního rozvoje za účelem 
spravedlivé rovnováhy; zahrne tuto 
analýzu do posouzení dopadů připojených 
k těmto opatřením nebo návrhům a 
výsledek uvedeného posouzení při přijetí 
zveřejní.

Or. it

Pozměňovací návrh 301
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

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 

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 
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dopadů připojených k těmto opatřením 
nebo návrhům a výsledek uvedeného 
posouzení při přijetí zveřejní.

návrhům a výsledek uvedeného posouzení 
při přijetí zveřejní.

Or. en

Odůvodnění

Chtěli bychom původní znění zachovat, avšak bez odkazu na trajektorii, která představuje 
stanovení průběžných cílů snížení emisí bez příslušného rozhodnutí EUCO (v současnosti se 
týká návrhu nového znění v čl. 3 odst. 1).

Pozměňovací návrh 302
Andrey Novakov, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Manolis Kefalogiannis, Peter 
Pollák, Álvaro Amaro, Tomislav Sokol

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 303
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

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 304
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Návrh nařízení
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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 a hospodářské obnovy, územní 
soudržnosti a regionálního rozvoje, s 
tímto cílem, vyjádřeným příslušnou 
trajektorií uvedenou v čl. 3 odst. 1;

Or. it

Pozměňovací návrh 305
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

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 s ohledem na vnitrostátní plány v 
oblasti energetiky a klimatu nebo dvouleté 
zprávy o pokroku předložené v souladu s 
nařízením (EU) 2018/1999 považována za 
relevantní pro dosažení cíle klimatické 
neutrality stanoveného v čl. 2 odst. 1;

Or. en

Odůvodnění

Chtěli bychom původní znění zachovat, avšak bez odkazu na trajektorii. Jak je uvedeno v 
pozměňovacím návrhu k čl. 3 odst. 1, trajektorie pro dosažení cíle klimatické neutrality 
představuje de facto stanovení průběžných cílů, o nichž EK nerozhoduje. Pro účely politické 
spolehlivosti politiky EU v oblasti klimatu - zůstává v pravomoci EUCO.
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Pozměňovací návrh 306
Andrey Novakov, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Manolis Kefalogiannis, Peter 
Pollák, Álvaro Amaro, Tomislav Sokol

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 různé 
vnější faktory členských států, které mají 
vliv na pokrok, včetně stavu vyšší moci.

Or. en

Pozměňovací návrh 307
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais

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 
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 ve svém posouzení uvede 
opatření přijatá příslušnými regionálními 
správními orgány a metropolitními 
regiony v souvislosti s cílem klimatické 
neutrality stanoveným v čl. 2 odst. 1 a v 
souvislosti s přizpůsobením se změně 
klimatu, jak je uvedeno v článku 4, s 
cílem podpořit transparentní a sociálně 
spravedlivou transformaci na uhlíkovou 
neutralitu.

Or. en
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Odůvodnění

Posouzení Komise musí zahrnovat pokrok, jehož dosáhly regiony a metropolitní regiony (jak 
jsou vymezeny v seznamu EUROSTAT), aby se podpořilo transparentní monitorování často 
příslušných orgánů v politikách přímo souvisejících s cílem klimatické neutrality.

Pozměňovací návrh 308
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

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 cíli klimatické 
neutrality slučitelnými s cíli hospodářské 
obnovy, územní soudržnosti a 
regionálního rozvoje, 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 nebo 
přijmout iniciativy finanční podpory pro 
členský stát, které jsou vhodné pro 
usnadnění dosažení výše uvedených cílů. 
Komise svá doporučení zveřejní.

Or. it

Pozměňovací návrh 309
Andrey Novakov, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Manolis Kefalogiannis, Peter 
Pollák, Álvaro Amaro, Tomislav Sokol

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 

2. Pokud Komise při náležitém 
zohlednění společného pokroku 
posuzovaného v souladu s čl. 5 odst. 1 
konstatuje, že opatření členského státu 
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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.

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 regionech, může pro daný 
členský stát vydat doporučení. Komise svá 
doporučení zveřejní.

Or. en

Pozměňovací návrh 310
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais

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 
nebo opatření jeho regionů 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 311
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud Komise při náležitém 2. Pokud Komise při náležitém 
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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.

zohlednění společného pokroku 
posuzovaného v souladu s čl. 5 odst. 1 
konstatuje, že opatření členského státu 
nejsou v souladu s cílem 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

Odůvodnění

Chtěli bychom původní znění zachovat, avšak bez odkazu na trajektorii, která představuje 
stanovení průběžných cílů snížení emisí bez příslušného rozhodnutí EUCO (v současnosti se 
týká návrhu nového znění v čl. 3 odst. 1).

Pozměňovací návrh 312
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Tsvetelina Penkova

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Informační systém EU uvedený v 
čl. 5 odst. 2 má oddíl obsahující strategie, 
opatření a osvědčené postupy, aby pomohl 
uvést opatření přijatá členskými státy do 
souladu s doporučeními Komise.

Or. en

Pozměňovací návrh 313
Andrey Novakov, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Manolis Kefalogiannis, Peter 
Pollák, Álvaro Amaro, Tomislav Sokol

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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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, pokud posledně uvedené 
subjekty nemají řádně odůvodněné 
námitky k návrhu doporučení;

Or. en

Pozměňovací návrh 314
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais

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, členskými 
státy navzájem a mezi dotčenými 
členskými státy a jejich regiony;

Or. en

Pozměňovací návrh 315
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz

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 a evropskými regiony navzájem;

Or. es

Pozměňovací návrh 316
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Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Isabel Carvalhais

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. Pokud se 
dotčený členský stát rozhodne nezabývat se 
doporučením nebo jeho podstatnou částí, 
předloží k tomu Komisi odůvodnění. 
Pokud se dotčený členský stát rozhodne, 
že neposkytne odůvodnění nebo 
odůvodnění není v souladu s cíli 
uvedenými v čl. 3 odst. 1 a v článku 4 
nebo není odůvodnění není dostatečné pro 
vnitrostátní opatření, která by mohla 
ohrozit dosažení cíle klimatické neutrality 
stanoveného v čl. 2 odst. 1, může Komise 
použít články 258 a 260 SFEU, aby 
zajistila uplatňování tohoto nařízení;

Or. en

Pozměňovací návrh 317
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

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. it

Pozměňovací návrh 318
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Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

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 příslušných 
orgánů UNFCCC;

Or. en

Odůvodnění

V rámci UNFCCC existují důležité informace.

Pozměňovací návrh 319
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) informace, které nezávislí 
odborníci předkládají a oznamují na 
dobrovolném základě,

Or. en

Pozměňovací návrh 320
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

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 výkonnosti hlavních 
emitentů a ztrátách vyplývajících z 
nepříznivých dopadů změny klimatu, jsou-
li k dispozici, a
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Or. en

Odůvodnění

Důležité pro zachování globálního přehledu

Pozměňovací návrh 321
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

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 ekonomické situaci a o ztrátách 
vyplývajících z nepříznivých dopadů 
změny klimatu, jsou-li k dispozici, a

Or. it

Pozměňovací návrh 322
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Tsvetelina Penkova

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) regionálních statistik a údajů, 
včetně údajů o metropolitních regionech, 
a

Or. en

Pozměňovací návrh 323
Andrey Novakov, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Manolis Kefalogiannis, Peter 
Pollák, Álvaro Amaro, Tomislav Sokol

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 dostupných vědeckých 
důkazů, včetně nejnovějších zpráv IPCC a 
komplexního posouzení socio-
ekonomických a odvětvových dopadů, a

Or. en

Pozměňovací návrh 324
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

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 a nejnovějších 
dostupných vědeckých důkazů, jakož i 
nejnovějších zpráv IPCC, s výjimkou 
modelů na základě scénáře RCP8.5

Or. it

Pozměňovací návrh 325
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

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, 
účinné dostupnosti evropských fondů pro 
obnovu a případně včetně investic v 
souladu s nařízením (EU) 2020/… 
[nařízení o taxonomii].

Or. it

Pozměňovací návrh 326
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Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Tsvetelina Penkova

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 
regionálních a místních orgánů, případně 
včetně investic v souladu s nařízením (EU) 
2020/… [nařízení o taxonomii].

Or. en

Pozměňovací návrh 327
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Tsvetelina Penkova

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 posílila výměnu informací 
a zvyšování povědomí zaměřené na 
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, zajištění účasti a dostupnosti 
informací pro všechny osoby se 
zdravotním postižením, 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. Budou vyvinuty prostředky pro 
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účast, aby se obecně zajistilo zapojení 
sociálních partnerů, hospodářských 
subjektů a občanů obecně do strategií a 
plánů přijatých členskými státy a 
regionálními a místními orgány v 
otázkách správy v oblasti energetiky a 
klimatu.

Or. en

Pozměňovací návrh 328
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

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 uvedeného 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 329
Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González, Isabel García Muñoz

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1
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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.

Aby se zaručila součinnost a větší účast a 
koordinace, 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.

Or. es

Pozměňovací návrh 330
Isabel Carvalhais

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 spolupracuje se všemi složkami 
společnosti, aby jim umožnila, na základě 
rovnosti žen a mužů a zákazu 
diskriminace, 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, nevládních 
organizací, 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 
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2018/1999. víceúrovňových dialogů o klimatu a 
energetice zřízených členskými státy v 
souladu s článkem 11 nařízení (EU) 
2018/1999.

Or. en

Pozměňovací návrh 331
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler

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, 
interaktivní a přístupný proces k zajištění 
široké účasti na všech úrovních, včetně 
vnitrostátní, regionální a místní úrovně a se 
zapojením ekonomických a 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 332
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise ustaví evropský klimatický pakt za 



AM\1206858CS.docx 181/190 PE652.651v01-00

CS

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 333
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

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 
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 blíže 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 
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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. en

Pozměňovací návrh 334
Josianne Cutajar

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 
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 blíže určené. 
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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. en

Pozměňovací návrh 335
Tamás Deutsch

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. 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 blíže 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. en

Pozměňovací návrh 336
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

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. 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 blíže 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 
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prodlouží o dva měsíce.

Or. en

Odůvodnění

Článek by měl být vypuštěn, neboť překračuje rozsah působnosti EK.

Pozměňovací návrh 337
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, 
Mathilde Androuët

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 
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 blíže 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.
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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. it

Pozměňovací návrh 338
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – bod 4
Nařízení (EU) č. 2018/1999
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4) v čl. 8 odst. 2 se doplňuje nové 
písmeno e), které zní:

vypouští se

„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].“;

Or. it

Pozměňovací návrh 339
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Tsvetelina Penkova, Josianne Cutajar

Návrh nařízení
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Čl. 10 – odst. 1 – bod 5
Nařízení (EU) č. 2018/1999
„Článek 11

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 regionální a místní orgány, 
organizace občanské společnosti, 
podnikatelská sféra, investoři, odbory 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.“;

Or. en

Pozměňovací návrh 340
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – bod 5
Nařízení (EU) č. 2018/1999
Článek 11

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 

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 a 
navrhovat řešení pro dosažení cíle Unie v 
oblasti klimatické neutrality stanoveného v 
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.../... [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.“;

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.“;

Or. en

Pozměňovací návrh 341
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – bod 5
Nařízení (EU) č. 2018/1999
Článek 11

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, 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. V 
rámci tohoto dialogu se mohou projednávat 
integrované vnitrostátní plány v oblasti 
energetiky a klimatu.“;

Or. it

Pozměňovací návrh 342
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska
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Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1
Nařízení (EU) č. 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], kterým je v kontextu nezbytného 
snížení podle Mezivládního panelu o 
změně klimatu (IPCC) snížení emisí 
skleníkových plynů ze strany Unie 
nákladově efektivním způsobem a zlepšení 
jejich pohlcování pomocí propadů v rámci 
plnění cíle 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

Odůvodnění

Je důležité zdůraznit toto sdělení, které nastiňuje širší politické souvislosti ECL.


