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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Akční programy pro životní prostředí jsou od počátku 70. let 20. století vodítkem k rozvoji 
politiky EU v oblasti životního prostředí. Platnost 7. akčního programu pro životní prostředí 
skončila dne 31. prosince 2020 a jeho čl. 4 odst. 3 požaduje, aby Komise, bude-li to vhodné, 
včas předložila návrh 8. akčního programu pro životní prostředí, aby se tak zamezilo proluce 
mezi 7. a 8. akčním programem. Zelená dohoda pro Evropu oznámila přijetí nového akčního 
programu pro životní prostředí a 8. akční program je jedním z hlavních právních rámců pro 
jeho provedení na unijní a vnitrostátní úrovni.

Hlavním cílem 8. akčního programu je urychlit přechod Unie na klimaticky neutrální, čisté 
a oběhové hospodářství účinně využívající zdroje spravedlivým a inkluzivním způsobem 
a dosažení cílů v oblasti životního prostředí z agendy OSN pro udržitelný rozvoj 2030 a jejích 
cílů udržitelného rozvoje, a to díky plným ztotožněním se s cíli v oblasti životního prostředí 
a klimatu Zelené dohody pro Evropu a plánu na podporu oživení „Next Generation EU“. 

Zelená dohoda pro Evropu vyzývá rovněž k urychlení přechodu k udržitelné a inteligentní 
mobilitě, neboť doprava představuje čtvrtinu emisí skleníkových plynů v EU a stále roste. K 
dosažení klimatické neutrality je nezbytné do roku 2050 snížit emise z dopravy o 90 %. 

V tomto ohledu Komise nedávno přijala „Strategii pro udržitelnou a inteligentní mobilitu – 
nasměrování evropské dopravy do budoucnosti“1, která se touto výzvou zabývá a bojuje proti 
všem zdrojům emisí. Společně s akčním plánem s 82 iniciativami, jimiž se práce EU bude řídit 
v nadcházejících čtyřech letech, tato strategie také stanoví základy pro cestu, jíž může dopravní 
systém EU dosáhnout své zelené a digitální transformace a stát se odolnějším vůči budoucím 
krizím.

Zpravodajka vítá tento návrh, neboť podporuje přechod EU na klimaticky neutrální, čisté 
a oběhové hospodářství účinně využívající zdroje a posiluje integrovaný přístup k tvorbě a 
provádění politik díky tomu, že systematicky začleňuje udržitelnost do všech relevantních 
iniciativ a projektů na vnitrostátní úrovni a na úrovni EU. Návrh navíc podporuje zapojení 
Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) a Evropské agentury pro chemické látky 
(ECHA), které má prvořadý význam pro nové monitorování a měření v rámci 8. akčního 
programu pro životní prostředí a informování o něm, a tedy i pro dosahování jeho cílů.

Zpravodajka je přesvědčena, že v souladu se Zelenou dohodou pro Evropu a s cílem 
dosáhnout cílů 8. akčního programu musí všechny druhy dopravy přispět ke snížení všech 
typů emisí. Dosažení udržitelné dopravy znamená upřednostnit uživatele a poskytnout jim 
finančně dostupnější, přístupnější a čistší alternativy k jejich stávajícím zvyklostem v oblasti 
mobility, a zajistit tak spravedlivý přechod, který nikoho neopomene. Při podporování nových 
udržitelných služeb mobility, které mohou omezit dopravní zácpy a znečištění, zejména v 
městských oblastech, bude navíc hrát rostoucí úlohu automatizovaná a propojená 
multimodální mobilita společně s inteligentními systémy řízení dopravy, které umožňuje 
digitalizace. A konečně, cena dopravy musí odrážet její dopady na životní prostředí a zdraví. 
EU by měla souběžně posílit výrobu a zavádění udržitelných alternativních pohonných hmot a 

1 COM(2020) 789 final.
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vozidel s nulovými emisemi.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

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

Pozměňovací návrh 1

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Hodnocení 7. akčního programu 
pro životní prostředí24 ze strany Komise 
dospělo k závěru, že jeho vize pro rok 2050 
a prioritní cíle jsou stále platné; že pomohl 
stanovit předvídatelnější, rychlejší a lépe 
koordinovaná opatření v oblasti 
environmentální politiky; a že jeho 
struktura a podpůrný rámec pomohly 
vytvořit synergie, čímž učinily politiku v 
oblasti životního prostředí účinnější a 
efektivnější. Hodnocení došlo kromě toho 
k závěru, že 7. akční program pro životní 
prostředí předvídal agendu OSN pro 
udržitelný rozvoj 2030 tím, že zdůrazňoval, 
že hospodářský růst a sociální blahobyt 
závisí na zdravém základu přírodních 
zdrojů, a usnadňoval plnění cílů 
udržitelného rozvoje. Umožnil také Unii 
vystupovat na mezinárodní scéně v oblasti 
klimatu a životního prostředí jednotně. Ve 
svém hodnocení 7. akčního programu pro 
životní prostředí Komise rovněž dospěla 
k závěru, že pokrok související s ochranou 
přírody, zdravím a integrací politik nebyl 
dostatečný.

(3) Hodnocení 7. akčního programu 
pro životní prostředí24 ze strany Komise 
dospělo k závěru, že jeho vize pro rok 2050 
a prioritní cíle jsou stále platné; že pomohl 
stanovit předvídatelnější, rychlejší a lépe 
koordinovaná opatření v oblasti 
environmentální politiky; a že jeho 
struktura a podpůrný rámec pomohly 
vytvořit synergie, čímž učinily politiku v 
oblasti životního prostředí účinnější a 
efektivnější. Hodnocení došlo kromě toho 
k závěru, že 7. akční program pro životní 
prostředí předvídal agendu OSN pro 
udržitelný rozvoj 2030 tím, že zdůrazňoval, 
že hospodářský růst a sociální blahobyt 
závisí na zdravém základu přírodních 
zdrojů, a usnadňoval plnění cílů 
udržitelného rozvoje, které byly dále 
konkretizovány na úrovni Unie v městské 
agendě EU ve znění stanoveném 
Amsterodamským paktem, přijatým dne 
30. května 2016. Umožnil také Unii 
vystupovat na mezinárodní scéně v oblasti 
klimatu a životního prostředí jednotně. Ve 
svém hodnocení 7. akčního programu pro 
životní prostředí Komise rovněž dospěla 
k závěru, že pokrok související s ochranou 
přírody, zdravím a integrací politik nebyl 
dostatečný.

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 2

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(4) Podle zprávy agentury EEA 
„Životní prostředí v Evropě – stav a výhled 
do roku 2020, znalosti pro transformaci na 
udržitelnou Evropu“ představuje rok 2020 
jedinečnou příležitost pro Evropskou unii, 
aby se ujala vedení v oblasti udržitelnosti 
a čelila naléhavým výzvám v oblasti 
udržitelnosti vyžadujícím systémová 
řešení. Jak je uvedeno v této zprávě, 
globální změny klimatu a ekosystémů 
pozorované od 50. let 20. století jsou 
bezprecedentní v průběhu desetiletí až 
tisíciletí. Světová populace se od roku 1950 
ztrojnásobila, přičemž města obývá 
čtyřikrát více obyvatel. Při současném 
modelu růstu se očekává, že tlaky na 
životní prostředí se budou dále zvyšovat, 
což způsobí přímé i nepřímé škodlivé 
účinky na lidské zdraví a dobré životní 
podmínky. To platí zejména pro odvětví, 
která mají největší vliv na životní prostředí 
– potraviny, mobilitu, energetiku, jakož i 
infrastrukturu a budovy. V tomto ohledu je 
důležité zvážit zajištění dostatečných 
investic do rozvoje vhodné infrastruktury 
pro mobilitu s nulovými emisemi, včetně 
intermodálních platforem a posílení úlohy 
Nástroje pro propojení Evropy (CEF) při 
podpoře přechodu k inteligentní, 
udržitelné a bezpečné mobilitě v Unii.

Or. en

Pozměňovací návrh 3

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 5
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Evropská komise reagovala na 
výzvy určené v této zprávě přijetím Zelené 
dohody25 pro Evropu: nové strategie růstu 
pro souběžnou ekologickou a digitální 
transformaci, jejímž cílem je přeměnit Unii 
na spravedlivou a prosperující společnost 
s konkurenceschopným, klimaticky 
neutrálním hospodářstvím efektivně 
využívajícím zdroje. Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU)26 zakotvuje 
v právních předpisech záměr Unie 
dosáhnout do roku 2050 neutrální bilance 
emisí skleníkových plynů.

(5) Evropská komise reagovala na 
výzvy určené v této zprávě přijetím Zelené 
dohody25 pro Evropu: nové strategie růstu 
pro souběžnou ekologickou a digitální 
transformaci, jejímž cílem je přeměnit Unii 
na spravedlivou a prosperující společnost 
s konkurenceschopným, klimaticky 
neutrálním hospodářstvím efektivně 
využívajícím zdroje. Zelená dohoda pro 
Evropu vyzývá rovněž k urychlení 
přechodu k udržitelné a inteligentní 
mobilitě, neboť doprava představuje 
čtvrtinu emisí skleníkových plynů v EU a 
stále roste. K dosažení klimatické 
neutrality je nezbytné do roku 2050 snížit 
emise z dopravy o 90 %. V tomto ohledu 
Komise přijala „Strategii pro udržitelnou 
a inteligentní mobilitu25a, která se touto 
výzvou zabývá a bojuje proti všem 
zdrojům emisí. Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU)26 zakotvuje 
v právních předpisech záměr Unie 
dosáhnout do roku 2050 neutrální bilance 
emisí skleníkových plynů.

__________________ __________________
25 COM(2019) 640 final. 25 COM(2019) 640 final.

25a COM(2020) 789 final.
26 COM(2020) 80 final. 26 COM(2020) 80 final.

Or. en

Pozměňovací návrh 4

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Zelená dohoda pro Evropu je 
základem plánu oživení Next Generation 
EU, jenž podporuje investice do klíčových 
zelených odvětví potřebných k vybudování 

(6) Zelená dohoda pro Evropu je 
základem plánu oživení Next Generation 
EU, jenž podporuje investice do klíčových 
zelených odvětví potřebných k vybudování 
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odolnosti a vytváření růstu a pracovních 
míst v rámci spravedlivé a inkluzivní 
společnosti. Facilita na podporu oživení 
a odolnosti, která bude pohánět 
hospodářské oživení Unie po koronavirové 
krizi spolu s unijním rozpočtem na období 
2021–2027, je také založena na prioritních 
cílech stanovených v Zelené dohodě pro 
Evropu. Kromě toho by všechny iniciativy 
v rámci plánu oživení Next Generation EU 
měly respektovat motto Zelené dohody pro 
Evropu „neškodit“.

odolnosti a vytváření růstu a pracovních 
míst v rámci spravedlivé a inkluzivní 
společnosti. Facilita na podporu oživení 
a odolnosti, která bude pohánět 
hospodářské oživení Unie po koronavirové 
krizi spolu s unijním rozpočtem na období 
2021–2027, je také založena na prioritních 
cílech stanovených v Zelené dohodě pro 
Evropu. Hospodářské oživení představuje 
jedinečnou příležitost urychlit přechod ke 
klimatické neutralitě tím, že budou 
upřednostněny investice do dekarbonizace 
a udržitelných technologií. Dosažení 
tohoto cíle si vyžádá opatření ve všech 
hospodářských odvětvích, včetně zavádění 
udržitelných druhů soukromé i veřejné 
dopravy s cílem zajistit spravedlivý 
přechod, který nikoho neopomíjí. Kromě 
toho by všechny iniciativy v rámci plánu 
oživení Next Generation EU měly 
respektovat motto Zelené dohody pro 
Evropu „neškodit“.

Or. en

Pozměňovací návrh 5

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Osmý akční program pro životní 
prostředí by měl od roku 2050 podporovat 
cíle opatření pro oblast životního prostředí 
a klimatu Zelené dohody pro Evropu 
v souladu s dlouhodobým cílem „žít 
spokojeně v mezích možností naší 
planety“, což je již stanoveno v 7. akčním 
programu pro životní prostředí. To by mělo 
přispět k dosažení agendy OSN pro 
udržitelný rozvoj 2030 a jejích cílů 
udržitelného rozvoje.

(8) Osmý akční program pro životní 
prostředí by měl od roku 2050 podporovat 
cíle opatření pro oblast životního prostředí 
a klimatu Zelené dohody pro Evropu 
v souladu s dlouhodobým cílem „žít 
spokojeně v mezích možností naší 
planety“, což je již stanoveno v 7. akčním 
programu pro životní prostředí a ve sdělení 
Komise nazvaném „Čistá planeta pro 
všechny – evropská dlouhodobá 
strategická vize prosperující, moderní, 
konkurenceschopné a klimaticky 
neutrální ekonomiky“1a. To by mělo 
přispět k dosažení agendy OSN pro 
udržitelný rozvoj 2030 a jejích cílů 
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udržitelného rozvoje.

__________________
1a COM(2018) 773 final.

Or. en

Pozměňovací návrh 6

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Osmý akční program pro životní 
prostředí by měl stanovit tematické 
prioritní cíle v oblastech neutrální bilance 
emisí skleníkových plynů, přizpůsobování 
se změně klimatu, ochrany a obnovy 
biologické rozmanitosti, oběhového 
hospodářství, cíle nulového znečištění 
a snižování tlaků na životní prostředí 
z výroby a spotřeby. Dále by měl určit 
základní podmínky pro dosažení 
dlouhodobých a tematických prioritních 
cílů pro všechny zúčastněné aktéry.

(10) Osmý akční program pro životní 
prostředí by měl stanovit tematické 
prioritní cíle v oblastech neutrální bilance 
emisí skleníkových plynů, přizpůsobování 
se změně klimatu, ochrany a obnovy 
biologické rozmanitosti, oběhového 
hospodářství, cíle nulového znečištění 
a snižování tlaků na životní prostředí 
z výroby a spotřeby ve všech 
hospodářských odvětvích, včetně dopravy. 
Dále by měl určit základní podmínky pro 
dosažení dlouhodobých a tematických 
prioritních cílů pro všechny zúčastněné 
aktéry.

Or. en

Pozměňovací návrh 7

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10a) Dlouhodobé a tematické prioritní 
cíle 8. akčního programu pro životní 
prostředí by měly zajistit, aby byly 
udržitelnost a snižování emisí 
skleníkových plynů nedílnou součástí 
vypracovávání a provádění ve všech 
relevantních politických oblastech, včetně 
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politik týkajících se mobility, cestovního 
ruchu, městského plánování a dopravní 
infrastruktury a celoživotního rozvoje 
nových dovedností pracovníků v dopravě, 
a současně byly vytvářeny synergie mezi 
příslušnými politickými oblastmi.

Or. en

Pozměňovací návrh 8

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(12) Protože mnoho hospodářských 
odvětví v Unii, včetně dopravy, čelí 
rostoucí konkurenci z rychle se 
rozvíjejících trhů v jiných oblastech světa 
a je úzce propojeno s dynamikou 
mezinárodního obchodu, klíčem 
k dosažení cílů Unie v oblasti životního 
prostředí a klimatu jsou posílená 
spolupráce s partnerskými zeměmi, dobrá 
celosvětová správa záležitostí týkajících se 
životního prostředí, jakož i součinnost 
mezi vnitřními a vnějšími politikami Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 9

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Posouzení pokroku v plnění 
prioritních cílů 8. akčního programu pro 
životní prostředí by mělo odrážet 
nejnovější vývoj, pokud jde o dostupnost 
a relevanci údajů a ukazatelů. Mělo by být 
v souladu s nástroji pro sledování nebo 
řízení a správu, jež se týkají specifičtějších 

(14) Posouzení pokroku v plnění 
prioritních cílů 8. akčního programu pro 
životní prostředí by mělo odrážet 
nejnovější vývoj, pokud jde o dostupnost 
a relevanci údajů a ukazatelů. Mělo by být 
v souladu s nástroji pro sledování nebo 
řízení a správu, jež se týkají specifičtějších 
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aspektů politiky v oblasti životního 
prostředí a klimatu, jako zejména nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
1999/201830, přezkum provádění právních 
předpisů EU v oblasti životního prostředí 
nebo nástroje sledování týkající se 
oběhového hospodářství, nulového 
znečištění, biologické rozmanitosti, 
vzduchu, vody, půdy, odpadu nebo jiných 
environmentálních politik, a aniž by jím 
byly tyto nástroje dotčeny. Spolu s jinými 
nástroji používanými v evropském 
semestru, při monitorování cílů 
udržitelného rozvoje Eurostatem a ve 
zprávě o strategickém výhledu Evropské 
komise by byly součástí uceleného 
propojeného souboru nástrojů pro 
sledování a řízení a správu.

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

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

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 10

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Kromě toho by členské státy měly 
v souladu s požadavky stanovenými ve 
směrnicích Evropského parlamentu a Rady 
2003/4/ES, 2007/2/ES a 2019/1024/EU 
zajistit, aby byly příslušné údaje, informace 
a ukazatele pro sledování provádění 
8. akčního programu pro životní prostředí 
volně dostupné, nediskriminační, 
s otevřeným přístupem, přiměřené, vysoce 
kvalitní, srovnatelné, aktuální, uživatelsky 

(16) Kromě toho by členské státy měly 
v souladu s požadavky stanovenými ve 
směrnicích Evropského parlamentu a Rady 
2003/4/ES, 2007/2/ES, 2016/2284/EU 
a 2019/1024/EU zajistit, aby byly příslušné 
údaje, informace a ukazatele pro sledování 
provádění 8. akčního programu pro životní 
prostředí volně dostupné, nediskriminační, 
s otevřeným přístupem, přiměřené, vysoce 
kvalitní, srovnatelné, aktuální, uživatelsky 
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přívětivé a snadno přístupné online. přívětivé a snadno přístupné online.

Or. en

Pozměňovací návrh 11

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) K dosažení prioritních cílů 
8. akčního programu pro životní prostředí 
by agentury EEA a ECHA měly být 
vybaveny dostatečnou kapacitou 
a dostatečnými zdroji k zajištění řádné, 
přístupné a transparentní znalostní 
a faktické základny, aby podpořily 
provádění strategických priorit Zelené 
dohody pro Evropu a posouzení pokroku 
v rámci programu.

(17) K dosažení prioritních cílů 
8. akčního programu pro životní prostředí 
by agentury EEA a ECHA měly být 
vybaveny dostatečnou kapacitou 
a dostatečnými zdroji k zajištění řádné, 
přístupné a transparentní znalostní 
a faktické základny, aby podpořily 
provádění strategických priorit Zelené 
dohody pro Evropu a posouzení pokroku 
v rámci programu. Ve vhodných případech 
by měly být rovněž zapojeny další instituce 
a subjekty, které by měly pomáhat při 
dosahování těchto strategických priorit a 
vyhodnocování pokroku v rámci 8. 
akčního programu pro životní prostředí.

Or. en

Pozměňovací návrh 12

Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. 8. akční program pro životní 
prostředí se zaměřuje na urychlení 
přechodu na klimaticky neutrální, čisté 
a oběhové hospodářství efektivně 
využívající zdroje spravedlivým 
a inkluzivním způsobem a podporuje cíle 
Zelené dohody pro Evropu v oblasti 
životního prostředí a klimatu a její 
iniciativy.

2. akční program pro životní prostředí 
se zaměřuje na urychlení přechodu na 
klimaticky neutrální, čisté a oběhové 
hospodářství efektivně využívající zdroje 
spravedlivým a inkluzivním způsobem 
a podporuje cíle Zelené dohody pro Evropu 
v oblasti životního prostředí a klimatu a její 
iniciativy, včetně Strategie pro udržitelnou 
a inteligentní mobilitu.
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Or. en

Pozměňovací návrh 13

Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. 8. akční program pro životní 
prostředí tvoří základ pro dosažení cílů 
v oblasti životního prostředí a klimatu 
definovaných v rámci agendy OSN pro 
udržitelný rozvoj 2030 a jejích cílů 
udržitelného rozvoje a jeho rámec pro 
sledování představuje součást úsilí EU v 
oblasti životního prostředí a klimatu 
o měření pokroku k větší udržitelnosti, 
včetně neutrální bilance emisí 
skleníkových plynů a účinného využívání 
zdrojů, dobrých životních podmínek 
a odolnosti.

3. akční program pro životní prostředí 
tvoří základ pro dosažení cílů v oblasti 
životního prostředí a klimatu definovaných 
v rámci agendy OSN pro udržitelný rozvoj 
2030 a jejích cílů udržitelného rozvoje a 
jeho rámec pro sledování představuje 
součást úsilí EU v oblasti životního 
prostředí a klimatu o měření pokroku 
k větší udržitelnosti, včetně neutrální 
bilance emisí skleníkových plynů 
a účinného využívání zdrojů, inteligentní 
mobility, dobrých životních podmínek 
a odolnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 14

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) podpora udržitelnosti životního 
prostředí a snížení klíčových tlaků na 
životní prostředí a klima spojených 
s výrobou a spotřebou, zejména v oblasti 
energetiky, rozvoje průmyslu, budov 
a infrastruktury, mobility a potravinového 
systému.

f) podpora udržitelnosti životního 
prostředí a snížení klíčových tlaků na 
životní prostředí a klima spojených 
s výrobou a spotřebou, zejména v oblasti 
energetiky, rozvoje průmyslu, budov 
a infrastruktury, cestovního ruchu, 
mobility a potravinového systému.

Or. en
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Pozměňovací návrh 15

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 16

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

- stanovením obecných opatření pro 
místní a regionální orgány a podporou 
přijímání dobrovolných cílů a plánů, které 
budou napomáhat provádění 8. akčního 
programu pro životní prostředí a obecně 
právních předpisů na ochranu životního 
prostředí, přičemž se umožní určitá míra 
flexibility umožňující zohlednit místní a 
regionální potřeby, kapacity, znalosti a 
know-how;

Or. en

Pozměňovací návrh 17

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

da) podněcováním rozvoje 
inteligentních systémů prostřednictvím 
konkrétního politického rámce pro 
udržitelné výrobky, který se může stát 
součástí oběhového hospodářství, díky 
rozvoji opětovného využívání vysloužilých 
materiálů považovaných za zdroj v 
odvětvích dopravy a cestovního ruchu, 
jako jsou např. kovy, plast a další typy 
materiálů;

Or. en

Pozměňovací návrh 18

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

f) zajištění, toho aby environmentální 
politiky a opatření byly založeny na 
nejlepších dostupných vědeckých 
poznatcích a posílení vědomostní základny 
o životním prostředí a jejího využívání, 
a to též prostřednictvím výzkumu, inovací, 
podpory zelených dovedností, zohlednění 
sociálního rozměru přechodu na oběhové 
hospodářství v odvětvích dopravy a 
cestovního ruchu, včetně zvyšování 
kvalifikace a rekvalifikace pracovní síly, a 
potřeby poskytovat spotřebitelům 
odpovídající informace s cílem změnit 
jejich chování a dále vybudování 
environmentálního a ekosystémového 
účetnictví;

Or. en
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Pozměňovací návrh 19

Návrh rozhodnutí
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise s podporou Evropské 
agentury pro životní prostředí a Evropské 
agentury pro chemické látky posoudí 
pokrok Unie a členských států s ohledem 
na dosažení prioritních cílů stanovených 
v článku 2 a podá o tom v pravidelných 
intervalech zprávy, s přihlédnutím 
k základním podmínkám stanoveným 
v článku 3.

1. Komise s podporou Evropské 
agentury pro životní prostředí a Evropské 
agentury pro chemické látky a případně 
také dalších subjektů a agentur posoudí 
pokrok Unie a členských států s ohledem 
na dosažení prioritních cílů stanovených 
v článku 2 a podá o tom v pravidelných 
intervalech zprávy, s přihlédnutím 
k základním podmínkám stanoveným 
v článku 3.

Or. en

Pozměňovací návrh 20

Návrh rozhodnutí
Čl. 4 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise pravidelně přezkoumá 
potřeby údajů a znalostí na úrovni Unie 
a na vnitrostátní úrovni, včetně kapacity 
Evropské agentury pro životní prostředí 
a Evropské agentury pro chemické látky 
plnit úkoly uvedené v odstavci 3.

4. Komise pravidelně přezkoumá 
potřeby údajů a znalostí na úrovni Unie 
a na vnitrostátní úrovni, včetně kapacity 
Evropské agentury pro životní prostředí 
a Evropské agentury pro chemické látky a 
případně také dalších subjektů a agentur 
plnit úkoly uvedené v odstavci 3.

Or. en

Pozměňovací návrh 21

Návrh rozhodnutí
Čl. 5 – odst. -1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Jakmile bude dostupný dostatek informací 
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o jeho provádění, nejpozději však dne 31. 
května 2024, Komise vypracuje průběžné 
hodnocení 8. akčního programu pro 
životní prostředí. Toto hodnocení 
následně poslouží jako základ pro 
případné změny v provádění tohoto 8. 
akčního programu. Komise předloží 
Evropskému parlamentu a Radě zprávu o 
tomto hodnocení obsahující jeho hlavní 
zjištění a závěry, ke které Komise připojí 
své připomínky.

Or. en

Odůvodnění

Pravidelnější systém hodnocení zajistí důkladnější monitorování pokroku při dosahování 
prioritních cílů 8. akčního programu a v případě potřeby umožní včas učinit nezbytné úpravy 
programu.

Pozměňovací návrh 22

Návrh rozhodnutí
Čl. 5 – odst.  1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Do dne 31. března 2029 provede Komise 
hodnocení 8. akčního programu pro životní 
prostředí. Komise předloží Evropskému 
parlamentu a Radě zprávu obsahující 
hlavní zjištění hodnocení, ke které, pokud 
to Komise uzná za vhodné, připojí 
legislativní návrh na příští akční program 
pro životní prostředí.

Do dne 31. března 2029 provede Komise 
konečné hodnocení 8. akčního programu 
pro životní prostředí. Komise předloží 
Evropskému parlamentu a Radě zprávu 
obsahující hlavní zjištění a závěry 
hodnocení, včetně jejích připomínek, ke 
které, pokud to Komise uzná za vhodné, 
připojí legislativní návrh na příští akční 
program pro životní prostředí.

Or. en

Odůvodnění

Pravidelnější systém hodnocení zajistí důkladnější monitorování pokroku při dosahování 
prioritních cílů 8. akčního programu a v případě potřeby umožní včas učinit nezbytné úpravy 
programu.
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