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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o přezkumu šestého akčního programu Společenství pro životní prostředí v polovině 
období (2007/2204(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady 1600/2002/ES ze dne 22. 
července 2002 o šestém akčním programu Společenství pro životní prostředí1,

– s ohledem na své usnesení o tematické strategii ochrany a zachování mořského 
prostředí2ze dne 14. listopadu 2006, 

– s ohledem na svůj postoj ze dne 14. listopadu 2006 k návrhu směrnice Evropského 
parlamentu a Rady, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti mořské 
environmentální politiky (směrnice o mořské strategii)3,

– s ohledem na své usnesení ze dne 25. dubna 2007 k tématické strategii o udržitelném 
využívání přírodních zdrojů4,

– s ohledem na své usnesení ze dne 26. září 2006 o tematické strategii pro městské 
prostředí5,

– s ohledem na své usnesení ze dne 13. listopadu 2007 o tematické strategii pro ochranu 
půdy6,

– s ohledem na svůj postoj ze dne 14. listopadu 2007 k návrhu směrnice Evropského 
parlamentu a Rady, kterou se stanoví rámec pro ochranu půdy a upravuje směrnice 
2004/35/ES 7,

– s ohledem na své usnesení ze dne 26. září 2006 k tematické strategii o znečišťování 
ovzduší8,

– s ohledem na svůj postoj ze dne 26. září 2006 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a 
Rady o kvalitě vnějšího ovzduší a čistějším vzduchu pro Evropu9,

– s ohledem na své usnesení ze dne 13. února 2007 o tematické strategii pro recyklaci 

                                               
1 Úř. věst. L 242, 10.9.2002, s. 1.
2 Úř. věst. C 314 E, 21.12.2006, s. 131.
3 Úř. věst. C 314 E, 21.12.2006, s. 86.
4 Přijaté texty, P6_TA(2007)0154.
5 Úř. věst. C 306 E, 15.12.2006, s. 182.
6 Přijaté texty, P6_TA(2007)0504.
7 Přijaté texty, P6_TA(2007)0509.
8 Úř. věst. C 306 E, 15.12.2006, s. 176.
9 Úř. věst. C 306 E, 15.12.2006, s. 103.
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odpadů1,

– s ohledem na svůj postoj ze dne 13. února 2007 k přijetí směrnice Evropského parlamentu 
a Rady o odpadu2,

– s ohledem na svůj postoj ze dne 23. října 2007 k návrhu směrnice Evropského parlamentu 
a Rady, kterou se stanoví rámec pro akci Společenství na dosažení udržitelného využívání 
pesticidů3,

– s ohledem na své usnesení ze dne 24. října 2007 o tematické strategii pro udržitelné 
využívání pesticidů4,

– s ohledem na svůj postoj ze dne 23. října 2007 k návrhu nařízení Evropského parlamentu 
a Rady o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh5,

– s ohledem na článek 45 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a 
na stanoviska Výboru pro rozvoj, Výboru pro mezinárodní obchod, Výboru pro regionální 
rozvoj a Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (A6-0000/2007),

A. vzhledem k tomu, že Evropa stále ještě není na cestě k opravdovému udržitelnému 
rozvoji, 

B. vzhledem k tomu, že čisté a zdravé životní prostředí je nezbytné pro dobré životní a 
sociální podmínky lidí,

C.  vzhledem k tomu, že environmentální politiky také přispívají k jiným cílům jako ke 
vzrůstající konkurenceschopnosti, stimulaci hospodářského růstu a podpoře vytváření 
pracovních příležitostí,

1. považuje za politováníhodné, že přezkum šestého akčního programu v polovině období je 
zpožděn o dva roky a lituje skutečnosti, že Evropská unie celkově neplní časový plán pro 
provádění opatření plánovaných v akčním programu, což je v rozporu s tvrzeními Komise 
v jejím vlastním hodnocení; připomíná, že šestý akční program pro životní prostřední byl 
narozdíl od svého předchůdce schválen postupem spolurozhodování podle článku 251 
Smlouvy o ES; žádá, aby EU učinila vše proto, aby bylo dosaženo cílů šestého akčního 
programu, protože v tomto případě by neúspěch oslabil důvěryhodnost EU mimo jiné v 
očích občanů, kteří se zajímají o stav životního prostředí;

2. poukazuje na to, že užívání tematických strategií jako nového procesního nástroje zvýšilo 
důležitost předlegislativních postupů a vytvořilo další příležitosti pro zapojení 
zúčastněných stran a strategičtější přístup k legislativní politice EU; vyjadřuje nicméně 

                                               
1 Úř. věst. C 287 E, 29. 11. 2007, s. 168.
2 Úř. věst. C 287 E, 29. 11. 2007, s. 136.
3 Přijaté texty, P6_TA(2007)0444.
4 Přijaté texty, P6_TA(2007)0467.
5 Přijaté texty, P6_TA(2007)0445.



PR\696092CS.doc 5/10 PE398.365v01-00

CS

politování, že tematické strategie zároveň prodloužily dobu trvání procesu vytváření 
politiky životního prostředí tím, že zpožďují formulace konkrétních návrhů politiky 
a přijímání výsledných opatření;

3. považuje za nezbytné, aby byla posílena pozice šestého akčního programu pro životní 
prostředí jako environmentální dimenze strategie EU pro trvale udržitelný rozvoj;

Tematické strategie

4. domnívá se, že EU soustavně pracuje na dosažení diplomatického řešení problémů 
spojeného s klimatem stanovených v šestém akčním programu Společenství pro životní 
prostředí; připomíná nicméně, že co se týče cílů a prioritních akcí určených k zastavení 
změny klimatu, neuspěla EU při naplňování všech svých závazků; obává se zejména 
zvýšení emisí z dopravy a pomalosti opatření, která jsou používána za účelem zlepšení 
energetické účinnosti; připomíná Komisi, aby zveřejnila sdělení o kvantifikovaných 
environmentálních cílech pro udržitelný dopravní systém; očekává, že do roku 2012 splní 
členské státy cíle pro snížení emisí skleníkových plynů stanovené pro jednotlivé země v 
Kjótském protokolu; 

5. lituje, že pravděpodobně nebude dosaženo cíle zastavení poklesu biologické rozmanitosti 
do roku 2010 a že navrhované strategie na ochranu mořského prostředí a půdy nepovedou 
do roku 2012 ke konkrétním environmentálním výsledkům; upozorňuje na to, že je 
potřeba vynaložit větší úsilí na pomoc při integraci politiky biologické rozmanitosti do 
oblasti dalších politik; upozorňuje na nutnost řádného financování programu Natura 
2000;

6. domnívá se, že co se týče chemikálií, nařízení Evropského parlamentu a Rady ze dne 18. 
prosince 2006 (ES) 1907/20061 týkající se registrace, vyhodnocování, povolování a 
omezování chemických látek (REACH) a založení Evropské agentury pro chemické látky 
představuje pokrok ve snižování nebezpečí pro lidstvo a životní prostředí, ačkoliv 
nařízení není ve všech směrech v souladu s cíli stanovenými v šestém akčním programu 
pro životní prostředí; považuje za politováníhodné, že tématická strategie týkající se 
udržitelného používání pesticidů byla značně zpožděna a že opatření přijatá za účelem 
zlepšení kvality vzduchu a městského životního prostředí a snížení hluku nesplňují cíle 
akčního programu pro životní prostředí; vyzývá Komisi, aby co nejdříve předložila návrh 
na přezkum směrnice o národních emisních stropech (NECD); věří, že je třeba zajistit 
úplné uplatnění směrnice o hluku v okolním prostředí;

7. poznamenává, že co se týče specifických cílů pro ochranu vody stanovených v šestém 
akčním programu pro životní prostředí, neshledává zde žádné výrazné nedostatky; 
vyzývá nicméně Komisi, aby zajistila plné provedení rámcové směrnice o vodě a 
přehodnotila včlenění závazků EU týkajících se ochrany vody do dalších politik; vyzývá 
dále naléhavě Komisi, aby co nejdříve předložila návrh směrnice o snížení obsahu fosforu 
v zemědělství;

                                               
1 Úř.věst. L396, 30.142.2006, s.1, nařízení ve znění nařízení Rady (ES) 1354/2007 (Úř.věst. L304, 22.11.2007, 
s.1).
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8. považuje za politováníhodné, že tématické strategie o přírodních zdrojích a odpadech 
oslabily cíle šestého akčního programu Společenství pro životní prostředí; lituje, že na 
evropské úrovni nebyly zformulovány žádné konkrétní cíle za účelem oddělení 
hospodářského růstu od využívání zdrojů; souhlasí, že je třeba další akce týkající se 
bioodpadu, která by podpořila další odklon od skládkování a zajistila, aby byly využívány 
co nejosvědčenější alternativy zpracování odpadu jako ty zaměřené na zmírňování změny 
klimatu;

Provádění a prosazování stávajících právních předpisů

9. připomíná, že úplné a správné provádění stávajících zákonných předpisů je prioritou a 
bere v úvahu, že závazné právní předpisy zůstávají zásadní pro řešení výzev v oblasti 
životního prostředí; žádá proto rozpočtové orgány EU, aby Komisi, ochránkyni Smlouvy, 
poskytly všechny nezbytné finanční a lidské zdroje, aby se zajistilo, že monitorování 
provádění a prosazování stávajících právních předpisů bude prováděno co neefektivněji;

10. obává se nicméně různých protinávrhů směřujících k tomu, aby byla obecná nařízení 
omezena a zeslabena tím, že budou nahrazena dobrovolnými dohodami nebo 
nezávaznými opatřeními; proto znovu opakuje, že lepší regulace nařízení by se měla 
soustředit na jednoznačná pravidla a standardy, na zákonné předpisy, které se vztahují 
k stanoveným cílům, a jejich lepšímu prosazování; 

11. podporuje návrhy Komise na posílení prosazování právních předpisů v oblasti životního 
prostředí na vnitrostátní úrovni prostřednictvím lepší dostupnosti spravedlnosti a 
harmonizovaného využívání trestního práva; poznamenává, že preventivní aspekty 
trestního práva přispívají k lepšímu prosazování a ochraně životního prostředí;

Stimuly v oblasti životního prostředí a reforma dotací, které poškozují životní prostředí

12. vítá zelenou knihu Komise o tržně orientovaných nástrojích pro životní prostředí a cíle, 
které se vztahují k politice; věří, že je potřeba více využívat tržně orientované nástroje, 
které berou v úvahu dopad veškerých výrobních a distribučních procesů a typů chování 
spotřebitelů na životní prostředí;

13. poznamenává nicméně, že úloha ekologického zdaňování zůstává skromná a nevykazuje 
zvyšující se tendenci; vyzývá Komisi a členské státy, aby věnovaly více úsilí reformě 
ekologické daně včetně postupného přesunu daňového zatížení od daní, které mají 
negativní dopad na životní podmínky (např. zdanění práce) k daním, které mají pozitivní 
dopad na životní podmínky (např. zdanění činností, které poškozují životní prostředí, 
jako využívání zdrojů nebo znečištění ovzduší); zdůrazňuje, že navzdory požadavku 
jednomyslnosti v oblasti zdaňování nabízejí smlouvy možnost rozšířené spolupráce, a 
upozorňuje na existenci metody otevřené koordinace;

14. poznamenává, že byl dán impuls k odstranění dotací, které poškozují životní prostředí; 
lituje nicméně, že v blízké budoucnosti nejsou očekávány žádné konkrétní kroky směrem 
k reformě dotací poškozujících životní prostředí;

Integrace politiky životního prostředí, mezinárodní spolupráce a podněty pro inovaci
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15. naléhavě vyzývá Komisi a členské státy, aby podporovaly intenzivnější a celistvější 
integraci politiky životního prostředí do tvorby všech politik EU; lituje jednak 
nedostatečné integrace různých právních rámců a příprav nových právních předpisů 
týkajících se životního prostředí, jednak i nedostatek integrace do právních předpisů, 
jejichž primární cíle jsou jiné než ochrana životního prostředí;

16. domnívá se, že za účelem dosažení konkrétních výsledků při začlenění environmentálních 
hledisek do ostatních hospodářských oblastí je zapotřebí vypracovat v daném odvětví 
závazné cíle a harmonogramy;

17. chválí Komisi za její silnou zainteresovanost při posilování mezinárodního rozměru 
politiky životního prostředí; věří, že je nezbytné zajistit začlenění politiky životního
prostředí do všech vnějších akcí Evropy a zlepšit mezinárodní v oblasti životního 
prostředí; vybízí EU, aby pokračovala v podpoře ambiciózních environmentálních politik 
a požadavků;

18. vyzývá Komisi a členské státy, aby prosazovaly pragmatičtější a horizontálnější 
využívání inovací a nových technologií ve všech politikách, které souvisí s EU tak, aby 
tyto prvky hrály zásadní úlohu při posilování ochrany životního prostředí; zdůrazňuje 
potřebu zavést bez prodlení přístup vedoucího postavení („top runner“), ambicióznější 
nástroj neustálého zlepšování výroby a spotřebitelského chování, aby se zajistilo, že 
v budoucnosti budou všechny výrobky na trzích EU navrženy, vyrobeny a používány 
podle udržitelných kritérií;

19. vyzývá EU, aby přijala opravdu ekologická pravidla pro zadávání veřejných zakázek za 
účelem podpory inovace a udržitelných modelů spotřeby a produkce;

Příprava půdy pro změnu chování 

20. zdůrazňuje, že je zapotřebí nových způsobů měření prosperity založené na realistických 
hodnotách ekologických služeb; domnívá se, že vzhledem k tomu, že HDP sám o sobě 
nemůže odrážet všechny stránky a potřeby moderní společnosti a není již vhodným 
nástrojem k měření prosperity a rozvoje; vyzývá EU, aby dále vyvíjela a politicky 
využívala nový ukazatel, který zohledňuje negativní dopad hospodářského pokroku na 
naše životní prostředí a zdraví a který přispívá k úsilí o oddělení hospodářského růstu od 
tlaku na životní prostředí; domnívá se, že by tento nový ukazatel měl propagovat rozvoj 
integrované společnosti a poskytnout impuls pro lepší integraci environmentálních 
hledisek v jiných politikách; 

21. domnívá se, že Evropská unie by měla hrát vedoucí úlohu při vývoji alternativních 
politik, které by připravily půdu pro výrazné změny chování ve vzorcích spotřeby a 
výroby;

22. domnívá se, že důkladná informovanost občanů by měla být prioritou; rozhodně 
podporuje vývoj přehledného a důkladného systému označování, který by výrazně 
pomohl zákazníkům při „správném výběru“; 
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23. trvá na tom, aby Komise, nebo instituce vybraná jednat jejím jménem, dříve, než 
vypracuje návrh pro sedmý akční program, provedla celkové posouzení výsledků šestého 
akčního programu Společenství pro životní prostředí.

o
o o

24. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům 
členských států.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Přezkum šestého akčního programu Společenství pro životní prostředí v polovině 
období

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin nechal vypracovat přezkum 
toho, jak Evropská unie dostála svým závazkům v rámci šestého akčního programu 
Společenství pro životní prostředí, který byl schválen v roce 2002 a je v platnosti do roku 
2012. Tento přezkum odhalil, že provádění tohoto akčního programu je v případě mnoha 
prioritních cílů buď velmi nebo extrémně zpožděno. Vzhledem k opatřením, která byla dosud 
provedena, se nezdá, že bude prioritních environmentálních cílů dosaženo do roku 2012. 
Přezkum také nepotvrzuje tvrzení Komise uvedené v jejím vlastním hodnocení v polovině 
období, že EU celkově splňuje časový plán pro provádění opatření plánovaných v akčním 
programu.

Před schválením šestého akčního programu Společenství pro životní prostředí proběhla 
rozsáhlá diskuse o tom, jak by měly být v každé prioritní oblasti zformulovány celoevropské 
cíle. Zpravodajka Parlamentu by byla bývala dala přednost tomu, aby se do tohoto dokumentu 
zahrnuly jasnější kvantitativní a kvalitativní cíle a časové plány. Komise přijetí jasných cílů a 
časových plánů nepodpořila. Podle jejího názoru by tyto požadavky měly být vzaty v úvahu v 
rámci tematických strategií, které jsou na základě tohoto programu přijímány. Tematické 
strategie jsou nicméně bohužel zklamáním. Obsahují velmi málo konkrétních cílů a tam, kde 
cíle konkrétní jsou, jejich naplnění nepomůže dosáhnout cílů šestého akčního programu 
Společenství pro životní prostředí nedojde. Jedním z příkladů je směrnice o kvalitě vzduchu, 
která stále není dokončena.

Podle přezkumu, který nechal vypracovat Parlament, lze zcela jednoznačně dospět k závěru, 
že rozhodnutí Komise vypracovat konkrétní návrhy prostřednictvím tematických strategií 
nepřineslo slibované výsledky. Ačkoliv lze pozorovat lepší zapojení zúčastněných stran a 
rozvinutí strategického rozměru environmentální politiky, zároveň byl však prodloužen 
environmentální legislativní proces tím, že se zpozdila příprava a schvalování specifických 
legislativních návrhů. Největší pokrok byl učiněn v podkapitolách akčního programu pro 
životní prostředí, pro které nebyly navrženy žádné zvláštní tématické strategie. Např.
v případě mezinárodních závazků týkajících se klimatu lze říci, že EU zatím ve své činnosti 
uspěla. 

Šestý akční program pro životní prostředí má vést ke změně podpůrných systémů, které mají 
významný negativní dopad na životní prostředí a na podporu metod udržitelné výroby a 
spotřebních vzorců prostřednictvím nástrojů fiskální politiky. V těchto oblastech byl bohužel 
učiněn pouze malý pokrok, i když efektivnější tržně orientované nástroje by měly silný účinek 
na naplňování cílů šestého akčního programu pro životní prostředí. Mělo by též být 
vynaloženo úsilí na vyplnění mezer v environmentální legislativě prostřednictvím nových 
legislativních návrhů a měly by být vynaloženy vhodné prostředky, jejichž účelem je zajistit, 
aby environmentální legislativa Společenství byla v každém členském státě řádně prováděna.

Na závěr je potřeba mít na paměti skutečnost, že narozdíl od svého předchůdce byl šestý
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akční program přijat postupem spolurozhodování podle článku 251 Smlouvy o ES. Je tedy 
důležitější než kdy předtím, aby EU učinila vše, co je v její moci pro dosažení cílů 
stanovených v šestém akčním programu pro životní prostředí. Neúspěch by mimo jiné 
poškodil důvěryhodnost EU v očích občanů, kteří mají obavy o zhoršený stav stavu životního 
prostředí.
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