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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Sdělení Komise týkající se Zelené dohody pro Evropu stanoví novou strategií růstu, jejímž 
cílem je transformovat Unii na spravedlivou a prosperující společnost s moderní a 
konkurenceschopnou ekonomikou efektivně využívající zdroje, která v roce 2050 nebude 
produkovat žádné emise skleníkových plynů a hospodářský růst v ní bude oddělen od 
využívání zdrojů. Další cílem Zelené dohody pro Evropu je chránit, zachovávat a posilovat 
přírodní kapitál Unie a chránit zdraví a blahobyt občanů před environmentálními riziky a 
dopady. 

Cílem návrhu evropského právního rámce pro klima je v této souvislosti stanovit rámec pro 
dosažení klimatické neutrality v EU. Zpravodajka návrh Komise vítá a předkládá řadu 
pozměňovacích návrhů, jejichž cílem je zlepšit nařízení, kterým se stanoví evropský právní 
rámec pro klima.  

Konkrétně pak zpravodajka:

 Vnímá závažnost klimatické a environmentální krize, a proto předkládá návrh, že by 
Unie měla dosáhnout klimatické neutrality do roku 2040, což je o deset let dříve, než 
navrhuje Komise.  

 Zdůrazňuje, že tato transformace by měla zohlednit regionální rozdíly a nerovnosti, 
aby se zajistilo, že bude spravedlivá, sociálně vyvážená a cílená na všechny regiony.  
Transformace musí být inkluzivní a zahrnovat občany, regiony, městské a venkovské 
oblasti nebo komunity, aby se zajistilo dosažení cílů Pařížské dohody, cílů 
udržitelného rozvoje a Zelené dohody pro Evropu do roku 2040, a to na základě nové 
politiky v oblasti udržitelného rozvoje. 

 Zdůrazňuje, že by nový právní rámec pro klima měl jednoznačně zahrnovat lhůtu pro 
postupné ukončení využívání fosilních paliv a přímých i nepřímých dotací pro tato 
paliva, aby se do roku 2040 dosáhlo klimaticky neutrálního hospodářství.  Zdůrazňuje, 
že je třeba  postupně ukončit používaní fosilních paliv s cílem omezit nárůst teploty na 
1,5 °C oproti hodnotám před průmyslovou revolucí v rámci plnění dlouhodobého cíle 
týkajícího se teploty, který byl stanoven v článku 2 Pařížské dohody. 

 Poukazuje na význam podpory hospodářské, sociální a územní soudržnosti, jež patří 
podle Smluv k jedněm z hlavních cílů Unie, za účelem splnění cílů v oblasti 
klimatické neutrality, a stanoví nový cíl pro rok 2030, který spočívá ve snížení emisí o 
65 % ve srovnání s úrovní v roce 1990 a jenž je oproti cíli uvedenému v návrhu 
Komise ambicióznější.  

 Zdůrazňuje význam integrovaného přístupu na unijní a vnitrostátní úrovni při 
mobilizaci veškerých politik EU v zájmu dosažení cíle klimaticky neutrální EU do 
roku 2040.  

 Zdůrazňuje, že je důležité, aby členské státy stanovily konkrétní cíle pro snižování 
emisí, v rámci nichž by byly uloženy výslovné povinnosti v oblasti podpory 
energetické účinnosti, cenové dostupnosti energie a zabezpečení jejích dodávek. 
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 Poukazuje na to, že adaptace je klíčovým prvkem dlouhodobé globální reakce na 
změnu klimatu, a proto uvádí, že je třeba podporovat komplexní vnitrostátní adaptační 
strategie a uvést do souladu dohody o partnerství týkající se evropských strukturálních 
a investičních fondů s obecným cílem dosažení klimatické neutrality EU do roku 
2040. 

 Zdůrazňuje, že je třeba podporovat synergie evropských strukturálních a investičních 
fondů a různých programů Unie, jako je Horizont Evropa, s cílem podporovat nové 
technologie a inovativní řešení, které nahradí fosilní paliva.  

 Vyzývá k tomu, aby se usilovalo o udržitelné investice a byl stanoven požadavek, že 
fondy ESI musí být využívány na udržitelnou mobilitu, ekologické podnikání a na 
zelenou infrastrukturu. 

 Poukazuje na význam zásady partnerství a úlohu občanů a komunit jakožto hybné síly 
transformace na centrální, regionální i místní úrovni.   Komise by měla spolupracovat 
se všemi složkami společnosti, aby jim umožnila podnikat příslušné kroky k dosažení 
klimaticky neutrální společnosti odolné vůči změně klimatu.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

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

Pozměňovací návrh 1

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 

(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 



PA\1205771CS.docx 5/18 PE652.420v01-00

CS

nikoho opomíjet. nikoho opomíjet, a to ani občany, regiony,  
městské či venkovské oblasti nebo 
komunity.

__________________ __________________
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

Odůvodnění

Je třeba, aby Unie uvedla své hospodářství do souladu se zásadami udržitelného rozvoje.  
Měla by proto plnit cíle Pařížské dohody, cíle v oblasti udržitelného rozvoje a cíle Zelené 
dohody pro Evropu, a to na základě nové politiky udržitelného rozvoje, která spojí občany 
města a regiony a umožní vyváženou a spravedlivou transformaci. 

Pozměňovací návrh 2

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 
zapotřebí, aby byl uplatňován integrovaný 
přístup, aby všechny politiky Unie byly 
uvedeny do stavu připravenosti a aby k ní 
přispěla  všechna hospodářská odvětví. 
Klíčovým faktorem by v tomto ohledu 
měla být zásada „znečišťovatel platí“. S 
ohledem na vliv výroby energie a její 
spotřeby na emise skleníkových plynů je 
nezbytný přechod na udržitelný, cenově 
dostupný a bezpečný energetický systém 
založený na dobře fungujícím vnitřním trhu 
s energií a stejně tak postupné ukončení 
využívání fosilních paliv a přímých i 
nepřímých dotace na tato paliva.  
Důležitými hnacími silami dosažení cíle 
klimatické neutrality jsou rovněž digitální 
transformace, technologické inovace a 
výzkum a vývoj.

Or. en
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Odůvodnění

Má-li být do roku 2040 dosaženo klimaticky neutrální Unie, je nezbytné, aby byly k plnění 
tohoto cíle využity veškeré její politiky a aby byl uplatňován integrovaný přístup.  Nařízení o 
právním rámci pro klima by mělo výslovně zmínit cíl postupného ukončení využívání fosilních 
paliv a přímých i nepřímých dotací na ně, neboť v rámci budoucího klimaticky neutrálního 
hospodářství pro ně nebude žádné místo. 

Pozměňovací návrh 3

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

Or. en

Pozměňovací návrh 4

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 

(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, přičemž členské státy, Evropský 
parlament, Rada a Komise by měly 
přijmout nezbytná opatření, která umožní 
tento cíl splnit. Opatření na úrovni Unie 
budou představovat důležitou součást 
opatření, která budou k dosažení tohoto 
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cíle potřeba. cíle potřeba.

Or. en

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(14) Klíčovou součástí dlouhodobé 
globální reakce na změnu klimatu je 
adaptace. Členské státy a Unie by proto 
měly zvyšovat svou adaptační kapacitu, 
posilovat svou odolnost a snižovat svou 
zranitelnost vůči změně klimatu, jak je 
stanoveno v článku 7 Pařížské dohody, a 
maximalizovat vedlejší přínosy jiných 
politik a právních předpisů v oblasti 
životního prostředí. Členské státy by měly 
přijmout komplexní vnitrostátní adaptační 
strategie a plány. Je třeba, aby byly 
podporovány adaptační strategie na 
místní a regionální úrovni a staly se 
podmínkou pro získání financování.  
Dohody o partnerství týkající se 
evropských strukturálních a investičních 
fondů by proto také měly být uvedeny do 
souladu s obecným cílem, kterým je do 
roku 2040 dosáhnout klimatické 
neutrality EU. 

Or. en

Odůvodnění

Má-li se zajistit soudržný přístup k otázce klimatické neutrality, je naprosto nutné, aby byly 
regionální a místní adaptační strategie považovány za podmínku pro získání budoucího 
financování. 

Pozměňovací návrh 6

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 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 nerovnosti a potřebu 
postupného hospodářského sbližování; 
potřebu zajistit, aby transformace byla 
spravedlivá, sociálně vyvážená a 
zahrnovala všechny územní celky; 
potřebu podporovat rekvalifikaci a 
zvyšování dovedností pracovníků, na něž 
má transformace dopad; potřebu 
investovat do inovativních způsobů 
výroby, zpracování a výzkumu a do 
vzdělávání; přechod od lineárního 
hospodářství k oběhovému; podporu 
místního hospodářství; 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; 
přechod od modelu založeného na růstu k 
„porůstovému“ modelu založenému na 
udržitelném rozvoji. 

Or. en

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(16) Jak dokládá Komise ve svém 
sdělení „Zelená dohoda pro Evropu“, 
transformace na klimatickou neutralitu 
vyžaduje integrovaný přístup, 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.  Stejně tak je 
důležité podporovat synergie evropských 
strukturálních a investičních fondů a 
různých programů Unie, jako je Horizont 
Evropa, s cílem podporovat nové 
technologie a inovativní řešení, které by 
nahradily využívání fosilních paliv.

Or. en

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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



PE652.420v01-00 10/18 PA\1205771CS.docx

CS

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.

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.

__________________ __________________
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 9

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 

(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 celostátní, regionální i místní úrovni. 
Komise by v souladu se zásadou 
partnerství a zásadou rovnosti pohlaví a 
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neutrální společnosti odolné vůči změně 
klimatu, a to i prostřednictvím evropského 
klimatického paktu.

nediskriminace 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

Pozměňovací návrh 10

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 
setkání skupin odborníků Komise, jež se 
věnují přípravě aktů v přenesené 
pravomoci..“

(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 
2040, 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 rychlá, nevratná a sociálně 
spravedlivá, aby se snížily emise a aby 
mohla přispět k posuzování souladu 
opatření a pokroku v oblasti cíle klimatické 
neutrality. Je obzvláště důležité, aby 
Komise v rámci přípravné činnosti vedla 
odpovídající konzultace, a to i na odborné 
úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v 
souladu se zásadami stanovenými v 
interinstitucionální dohodě ze dne 
13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby 
právních předpisů37. Pro zajištění rovné 
účasti na vypracovávání aktů v přenesené 
pravomoci obdrží Evropský parlament 
a Rada veškeré dokumenty současně 
s odborníky z členských států a jejich 
odborníci mají automaticky přístup na 
setkání skupin odborníků Komise, jež se 
věnují přípravě aktů v přenesené 
pravomoci..“

__________________ __________________
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37 Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1. 37 Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Změna klimatu je ze své podstaty 
přeshraniční problém, a proto je zapotřebí 
koordinovaný postup na úrovni Unie, který 
účinně doplní a posílí vnitrostátní politiky. 
Jelikož cílů tohoto nařízení, zejména cíle 
klimatické neutrality v Unii do roku 2050, 
nemůže být uspokojivě dosaženo 
samotnými členskými státy, ale spíše jich 
může z důvodu rozsahu a účinků být lépe 
dosaženo na úrovni Unie, může Unie 
přijmout opatření v souladu se zásadou 
subsidiarity stanovenou v článku 5 
Smlouvy o Evropské unii. V souladu se 
zásadou proporcionality stanovenou v 
uvedeném článku nepřekračuje toto 
nařízení rámec toho, co je nezbytné k 
dosažení těchto cílů,

(23) Změna klimatu je ze své podstaty 
přeshraniční problém, a proto je zapotřebí 
koordinovaný postup na úrovni Unie, který 
účinně doplní a posílí vnitrostátní politiky. 
Jelikož cílů tohoto nařízení, zejména cíle 
klimatické neutrality v Unii do roku 2040, 
nemůže být uspokojivě dosaženo 
samotnými členskými státy, ale spíše jich 
může z důvodu rozsahu a účinků být lépe 
dosaženo na úrovni Unie, může Unie 
přijmout opatření v souladu se zásadou 
subsidiarity stanovenou v článku 5 
Smlouvy o Evropské unii. V souladu se 
zásadou proporcionality stanovenou v 
uvedeném článku nepřekračuje toto 
nařízení rámec toho, co je nezbytné k 
dosažení těchto cílů,

Or. en

Pozměňovací návrh 12

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 teplotního 
cíle uvedeného v článku 2 Pařížské 
dohody, konkrétně 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 a 
zajistit, aby byly finanční toky v souladu s 
rozvojem odolným vůči změně klimatu, a 
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zavádí rámec pro dosažení pokroku při 
plnění globálního adaptačního cíle 
stanoveného v článku 7 Pařížské dohody.

Or. en

Odůvodnění

Unie má  povinnost jít v rámci celosvětového boje proti změně klimatu příkladem a má pro 
tuto úlohu i prostředky.  S ohledem na stav klimatické krize, který vyhlásil Parlament, je 
naprosto nezbytné, aby byl přijat ambicióznější cíl pro dosažení klimatické neutrality do roku 
2040 namísto do roku 2050, jak bylo původně plánováno. 

Pozměňovací návrh 13

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 i jednotlivých států, jež 
jsou upraveny právem Unie, musí být 
nejpozději do roku 2040 vyrovnané, čímž 
se do uvedeného data emise sníží na čistou 
nulu, a to jak na úrovni Unie, tak na 
úrovni států.

Or. en

Odůvodnění

Je nutné, aby v nařízení byla zdůrazněna odpovědnost Unie i jednotlivých států týkající se 
snížení emisí na čistou nulu. 

Pozměňovací návrh 14

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 

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 
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přihlédnutím k významu podpory 
spravedlnosti a solidarity mezi členskými 
státy.

neutrality stanoveného v odstavci 1, a to s 
přihlédnutím k významu podpory 
spravedlnosti a solidarity mezi členskými 
státy a hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti. 

Or. en

Odůvodnění

Kromě základní potřeby dosažení individuální klimatické neutrality na centrální vládní úrovni 
je nezbytné poukázat také na význam, kterou má podpora  hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti, která patří podle Smluv mezi základní cíle Unie. 

Pozměňovací návrh 15

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 
stanoví nový cíl 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

Odůvodnění

S cílem dosáhnout souladu hospodářství se zásadou udržitelného rozvoje a cíle klimatické 
neutrality do roku 2040 by Unie měla stanovit ambicióznější, avšak proveditelný střednědobý 
cíl pro snižování emisí, neboť by tak vyjádřila svůj silný závazek a vysokou míru ambicí v 
oblasti klimatu. 

Pozměňovací návrh 16

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, jakož i právní předpisy Unie 
týkající se fondů a nástrojů, 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

Odůvodnění

Strukturální a investiční fondy, fondy soudržnosti a další různé nástroje financování jsou 
velmi důležitými prostředky k dosažení klimatické neutrality a musí být odpovídajícím 
způsobem upraveny, aby co nejlépe sloužily tomuto hlavnímu cíli. 

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komisi je v souladu s článkem 9 
svěřena pravomoc přijímat akty v 
přenesené pravomoci, aby doplnila toto 
nařízení stanovením trajektorie na úrovni 
Unie k dosažení cíle klimatické neutrality 
stanoveného v čl. 2 odst. 1 do roku 2050. 
Nejpozději do šesti měsíců po každém 
globálním hodnocení uvedeném v 
článku 14 Pařížské dohody Komise 
trajektorii přezkoumá.

1. Komisi je v souladu s článkem 9 
svěřena pravomoc přijímat akty v 
přenesené pravomoci, aby doplnila toto 
nařízení stanovením trajektorie na úrovni 
Unie k dosažení cíle klimatické neutrality 
stanoveného v čl. 2 odst. 1 do roku 2040. 
Nejpozději do šesti měsíců po každém 
globálním hodnocení uvedeném v 
článku 14 Pařížské dohody Komise 
trajektorii přezkoumá.

Or. en

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – písm. d a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) potřebu postupně ukončit 
používání fosilních paliv v časovém rámci, 
který bude odpovídat cíli omezit nárůst 
globální teploty na 1,5 °C oproti 
hodnotám před průmyslovou revolucí;

Or. en

Pozměňovací návrh 19

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) nutnost zajistit spravedlivou a 
sociálně vyváženou transformaci;

h) nutnost zajistit spravedlivou a 
sociálně vyváženou transformaci a 
napravit regionální nerovnosti;

Or. en

Odůvodnění

Trajektorie by měla také zohledňovat regionální specifika, rozdíly a nerovnosti  mezi regiony. 

Pozměňovací návrh 20

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. Komise do 31. ledna 2021 přijme 
aktualizovanou strategii EU pro 
přizpůsobení se změně klimatu. Členské 
státy vypracují a provedou adaptační 
strategie a plány, které stanoví konkrétní 
cíle v oblasti snižování a budou zahrnovat 
komplexní rámce pro řízení rizik, založené 
na robustních výchozích hodnotách v 
oblasti klimatu a zranitelnosti a posuzování 
pokroku. Dohody o partnerství týkající se 
evropských strukturálních a investičních 
fondů budou proto také uvedeny do 
souladu s obecným cílem, kterým je  
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dosáhnout do roku 2040 klimatické 
neutrality v Unii.

Or. en

Odůvodnění

Adaptační strategie by neměly být vágními dokumenty, ale měly by být co nejkonkrétnější a 
stanovovat výslovné povinnosti a  konkrétní závazné cíle. 

Pozměňovací návrh 21

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.

V souladu se zásadou partnerství 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. en

Odůvodnění

Parlament se domnívá, že dodržování zásady partnerství má klíčový význam, neboť se tak 
zajišťuje, aby byli konzultováni hospodářští a sociální partneři nebo například 
environmentální nevládní organizace. 

Pozměňovací návrh 22

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Každý členský stát podle vnitrostátních 
předpisů zřídí víceúrovňový dialog o 
klimatu a energetice, v jehož rámci se 
mohou místní orgány, organizace občanské 
společnosti, podnikatelská sféra, investoři a 
další důležité zúčastněné strany a široká 
veřejnost aktivně zapojit a projednávat 
dosažení cíle Unie v oblasti klimatické 
neutrality stanoveného v článku 2 nařízení 
.../... [právní rámec pro klima] a různé 
scénáře zvažované pro energetickou a 
klimatickou politiku, včetně dlouhodobých 
scénářů, a přezkoumávat dosažený pokrok, 
pokud již nemá strukturu, která by sloužila 
témuž účelu. V rámci tohoto dialogu se 
mohou projednávat integrované 
vnitrostátní plány v oblasti energetiky a 
klimatu.;

Každý členský stát podle vnitrostátních 
předpisů zřídí víceúrovňový dialog o 
klimatu a energetice, v jehož rámci se 
mohou místní orgány, organizace občanské 
společnosti, podnikatelská sféra, investoři a 
další důležité zúčastněné strany a široká 
veřejnost aktivně zapojit a projednávat 
dosažení cíle Unie v oblasti klimatické 
neutrality stanoveného v článku 2 nařízení 
.../... [právní rámec pro klima] a různé 
scénáře pro dosažení klimatické neutrality 
nejpozději do roku 2040, 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


