
 

Zpravodaj plenárního zasedání EP, 23.- 24. června
2021, Brusel
 
Hlasování o dohodě o dosažení klimatické neutrality EU do roku
2050 
Poslanci budou hlasovat o novém právním předpisu EU v oblasti klimatu, na jehož
základě by EU měla navýšit cíl na snižování emisí do roku 2030 a dosáhnout
klimatické neutrality do roku 2050.
 
 
Politika soudržnosti: 243 miliard EUR pro zelené regiony a na boj
proti krizi  
Ve snaze podpořit obnovu po pandemii bude Parlament hlasovat o pravidlech
fungování tří fondů EU zaměřených na oblast klimatu, sociálních programů a udržitelný
rozvoj měst.
 
 
Další body programu
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/cs/agenda/briefing/2021-06-23

 
 
Přehled vybraných témat, kterými se bude Evropský
parlament zabývat během plenárního zasedání, které se
uskuteční ve dnech 23. – 24. června
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https://multimedia.europarl.europa.eu/cs/home
https://multimedia.europarl.europa.eu/cs/webstreaming
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Hlasování o dohodě o dosažení klimatické
neutrality EU do roku 2050
 
Poslanci budou hlasovat o novém právním předpisu EU v
oblasti klimatu, na jehož základě by EU měla navýšit cíl na
snižování emisí do roku 2030 a dosáhnout klimatické
neutrality do roku 2050.
 
Nařízení,  na jehož znění se poslanci  a zástupci členských států dohodli  v dubnu, převádí
politický příslib Zelené dohody pro Evropu o dosažení klimatické neutrality v EU do roku 2050
na závazek. Nová právní úprava zároveň přináší evropským občanům a podnikům právní jistotu
a předvídatelnost, aby se mohli na přechod ke klimatické neutralitě řádně připravit.
 
 
Současný cíl EU snížit emise skleníkových plynů do roku 2030 o 40 % ve srovnání s rokem
1990 by se měl zvýšit alespoň na 55 %. Chystaný návrh Komise na regulace těchto emisí a
jejich pohlcování v důsledku využívání půdy, změn ve využívání půdy a lesnictví by měl vést ke
zvýšení samotného cíle snížení emisí až na 57 % do roku 2030.
 
 
Rozprava: čtvrtek, 24. června
 
Hlasování: čtvrtek, 24. června
 
Postup: Řádný legislativní postup (spolurozhodování), dohoda v 1. čtení 
 
Typ dokumentu: Nařízení
 
Další informace
Průběh projednávání
Tisková zpráva EP: Poslanci dospěli k dohodě s Radou o povinnosti EU zajistit klimatickou
neutralitu do roku 2050 (21. 4. 2021)
Návrh legislativního usnesení stanovující rámec pro dosažení klimatické neutrality
Tisková konference s Jytte Gutelandovou (S&D, SWE) a Pascalem Canfinem (Renew, FR)
(21. 4. 2021)
Think tank EP: Právní předpisy EU v oblasti klimatu (3. 6. 2021
Think tank EP:  Klimatická změna a opatření v oblasti klimatu
Multimediální materiál
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https://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20210419IPR02302/meps-reach-deal-with-council-on-obligation-for-eu-to-be-climate-neutral-by-2050
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_cs
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0036(COD)&l=cs
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20210419IPR02302/meps-reach-deal-with-council-on-obligation-for-eu-to-be-climate-neutral-by-2050
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20210419IPR02302/meps-reach-deal-with-council-on-obligation-for-eu-to-be-climate-neutral-by-2050
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0162_CS.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/cs/press-conference-by-jytte-guteland-rapporteur-and-by-pascal-canfin-envi-chair-on-eu-climate-law_20210421-1000-SPECIAL-PRESSER_vd
https://multimedia.europarl.europa.eu/cs/press-conference-by-jytte-guteland-rapporteur-and-by-pascal-canfin-envi-chair-on-eu-climate-law_20210421-1000-SPECIAL-PRESSER_vd
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/cs/document.html?reference=EPRS_BRI%282020%29649385
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/652032/EPRS_BRI(2020)652032_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/cs/european-green-deal_17506_pk


Politika soudržnosti: 243 miliard EUR pro zelené
regiony a na boj proti krizi 
 
Ve snaze podpořit obnovu po pandemii bude Parlament
hlasovat o pravidlech fungování tří fondů EU zaměřených
na oblast klimatu, sociálních programů a udržitelný rozvoj
měst.
 
Balíček opatření  týkající  se politiky soudržnosti  zahrnuje cíl  Evropská územní spolupráce
(Interreg), Evropský fond pro regionální rozvoj a Fond soudržnosti (EFRR-FS), a také nařízení o
společných ustanoveních (NSU). Jedná se o soubor norem upravujících fungování regionálních,
kohezních a sociálních fondů EU v následujících sedmi letech.
 
 
Unie vyčlení na fondy, které byly ustanovené za účelem posílení hospodářské, sociální  a
územní soudržnosti v EU, největší část svého dlouhodobého rozpočtu na období 2021-2027:
půjde o 243 miliard EUR pro Evropský fond pro regionální rozvoj a Fond soudržnosti, z čehož
má být 8,05 miliard EUR určených pro Interreg. Nejméně 30 % finančních prostředků by mělo
být zaměřeno na opatření v oblasti klimatu, oběhového hospodářství a investic do udržitelného
růstu  a  vytváření  pracovních míst.  Součástí  legislativ  jsou rovněž specifická opatření  na
podporu malých a  středních podniků  a  nejvzdálenějších  regionů.
 
 
V případě schválení by trojice nařízení měla být zveřejněná v Úředním věstníku EU dne 20.
června a měla by vstoupit v platnost o den později.
 
 
Rozprava: středa, 23. června
 
Hlasování: čtvrtek, 24. června
 
Postup: Řádný legislativní postup (spolurozhodování), dohoda na začátku 2. čtení 
 
Typ dokumentu: Nařízení (3x)
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Další informace
Průběh projednávání (Evropský fond pro regionální rozvoj)
Průběh projednávání (Evropská územní spolupráce)
Průběh projednávání (Nařízení o společných ustanoveních)
Tisková zpráva EP: Dohoda o financování EU v oblasti fondu regionů a soudržnosti (8. 12.
2020)
Tisková zpráva EP: Dohoda o financování přeshraničních projektů ze strany EU (2. 12. 2020)
Tisková zpráva EP: Dohoda o nových pravidlech Evropský fond pro regionální rozvoj, Fondy
soudržnosti a Evropský sociální fond v příštích 7 letech (1. 12. 2020)
Tisková konference: Younous Omarjee, předseda Výboru pro regionální rozvoj a spolu-
zpravodajové Andrey Novakov a Constanze Krehlová o „Závěrech interinstitucionálních
jednání tykajících se nařízení o společných ustanoveních“ (2. 12. 2020)
Výbor pro regionální rozvoj
Multimediální materiál
Sledujte nás na Twitteru

Plenární zasedání

CS Tiskové oddělení, Generální ředitelství pro komunikaci
Evropský parlament - mluvčí: Jaume Duch Guillot
Tiskové odd. - ústředna (32-2) 28 33000

5 I 6

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0197(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2018/0199(COD)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0196(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20201207IPR93206/agreement-reached-on-the-2021-2027-eu-regional-and-cohesion-funding
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20201207IPR93206/agreement-reached-on-the-2021-2027-eu-regional-and-cohesion-funding
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20201126IPR92517/agreement-on-eu-funding-for-cross-border-projects
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20201126IPR92516/deal-on-new-rules-for-eu-regional-cohesion-and-social-funds-over-next-7-years
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20201126IPR92516/deal-on-new-rules-for-eu-regional-cohesion-and-social-funds-over-next-7-years
https://multimedia.europarl.europa.eu/cs/press-conference-by-younous-omarjee-chair-of-committee-on-regional-development-and-andrey-novakov-an_20201202-1400-SPECIAL-PRESSER_vd
https://multimedia.europarl.europa.eu/cs/press-conference-by-younous-omarjee-chair-of-committee-on-regional-development-and-andrey-novakov-an_20201202-1400-SPECIAL-PRESSER_vd
https://multimedia.europarl.europa.eu/cs/press-conference-by-younous-omarjee-chair-of-committee-on-regional-development-and-andrey-novakov-an_20201202-1400-SPECIAL-PRESSER_vd
http://www.europarl.europa.eu/committees/cs/regi/home.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/cs/eu-multiannual-financial-framework-2021-2027_17402_pk
https://twitter.com/ep_regional?lang=cs
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Další body programu
 
Poslanci sa budou zabývat i těmito tématy:
 

Zaistenie všeobecného prístupu k sexuálnemu a reprodukčnému zdraviu v celej EÚ
(rozprava v stredu, výsledky hlasovania vo štvrtok) 
Výročná správa Komisie o právnom štáte: Požiadavka ambicióznejšieho prístupu
(rozprava v stredu, výsledky hlasovania vo štvrtok) 
Príprava zasadnutia Európskej rady a obnovenie Maltského vyhlásenia (rozprava v
stredu) 
Príhovor generálneho tajomníka OSN Antónia Guterresa (slávnostné zasadnutie vo
štvrtok) 
Naliehavá potreba dokončiť postupy vymenovania na plné fungovanie Európskej
prokuratúry (rozprava vo štvrtok) 
Správy o Bosne a Hercegovine za obdobie 2019 – 2020 (rozprava v stredu, výsledok
hlasovania vo štvrtok) 
Úverový nástroj pre verejný sektor v rámci Mechanizmu spravodlivej transformácie
(rozprava a výsledky hlasovania vo štvrtok) 
Budúcnosť vzťahov medzi EÚ a Švajčiarskom (rozprava vo štvrtok) 
Úloha  rozvojovej  spolupráce  a  humanitárnej  pomoci  EÚ  pri  riešení  dôsledkov
pandémie  COVID-19  (výsledok  hlasovania  vo  štvrtok) 
25.  výročie Medzinárodnej  konferencie o populácii  a  rozvoji  -  ICPD25 -  samit  v
Nairobi  (rozprava v stredu,  výsledky hlasovania vo štvrtok) 
Pravidlá a všeobecné podmienky výkonu funkcie ombudsmana (výsledky hlasovania
v stredu) 
Vhodnosť právnych predpisov, subsidiarita a proporcionalita – správa o lepšej tvorbe
právnych  predpisov  za  roky  2017,  2018  a  2019  (rozprava  v  stredu,  výsledky
hlasovania  vo  štvrtok)
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