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„Změna klimatu a životní prostředí“ 

 

1. Návrh: zemědělství, produkce potravin, biologická rozmanitost a ekosystémy, znečištění 

Cíl: Bezpečná, udržitelná, spravedlivá, klimaticky odpovědná a cenově dostupná produkce 
potravin, při dodržení zásad udržitelnosti, respektování životního prostředí, ochraně biologické 
rozmanitosti a ekosystémů při současném zajištění potravinového zabezpečení: 
Opatření: 

1. Přinést do popředí koncept zelené a modré ekonomiky podporou účinného zemědělství a 

rybolovu šetrnému k životnímu prostředí a klimatu v EU i na celém světě, včetně 

ekologického zemědělství a dalších forem inovativního a udržitelného zemědělství, jako je 

vertikální zemědělství, které umožňují produkovat více potravin s menšími vstupy a zároveň 

snižují emise a dopad na životní prostředí, avšak stále zaručují vysokou produktivitu a 

zabezpečení potravin (Panel 3 – doporučení 1, 2 a 10; Panel 2 – doporučení 4) 

2. Přesměrování dotací na ekologické a udržitelné zemědělství, které splňuje jasné normy v 

oblasti životního prostředí a pomáhá plnit celosvětové klimatické cíle, a posílení pobídek 

(Panel 3, doporučení 1, 12) 

3. Uplatňování zásady oběhového hospodářství v zemědělství a podporování opatření proti 

plýtvání potravinami (diskuse pracovní skupiny, vícejazyčná digitální platforma (MDP)) 

4. Výrazné snížení používání chemických pesticidů a hnojiv v souladu se stávajícími cíli a 

zároveň zajištění potravinového zabezpečení a podpory výzkumu zaměřeného na vývoj 

udržitelnějších a přírodních alternativ (Panel 3 – doporučení 10, diskuse pracovní skupiny) 

5. Zavedení certifikace pohlcování uhlíku na základě spolehlivého, pevného a transparentního 

uhlíkového účetnictví (diskuse na plenárním zasedání) 

6. Více výzkumu a inovací, mimo jiné v oblasti technologických řešení pro udržitelnou výrobu, 

odolnost rostlin a přesné zemědělství, a více komunikačních, poradenských systémů a 

odborné přípravy pro a od zemědělců (Panel 3 – doporučení 10, diskuse pracovní skupiny, 

diskuse na plenárním zasedání) 

7. Odstranění sociálního dumpingu a posílení spravedlivého a ekologického přechodu 

zemědělství k lepším pracovním místům s vysoce kvalitními bezpečnostními, zdravotními a 

pracovními podmínkami (diskuse pracovní skupiny) 

8. Řešení aspektů, jako je používání plastů v zemědělských fóliích, a způsoby, jak snížit spotřebu 

vody v zemědělství (MDP) 

9. Odůvodněná šlechtění a produkce masa se zaměřením na dobré životní podmínky zvířat a 

udržitelnost s využitím opatření, jako je jasné označování, vysoké standardy a společné normy pro 

chov a přepravu zvířat, posílení vazby mezi chovem a krmivem (Panel 3 – doporučení 16 a 30) 

 

2. Návrh: zemědělství, produkce potravin, biologická rozmanitost a ekosystémy, znečištění 

CÍL: Chránit a obnovovat biologickou rozmanitost, krajinu a oceány a odstranit znečištění 

Opatření: 

1. Vytváření, obnovení, lepší spravování a rozšiřování chráněných oblastí – pro zachování 

biologické rozmanitosti (doporučení FR, Panel 3 – doporučení 11) 

2. Zavedení systému nátlaku a odměňování v boji proti znečištění uplatňováním zásady 

„znečišťovatel platí“, který by měl být zohledněn i v daňových opatřeních, a souběžně 

zvyšování informovanosti a pobídek (Panel 3 – doporučení 32, doporučení FR, diskuse na 

plenárním zasedání) 

3. Posílení úlohy obcí při územním plánování a výstavbě nových budov podporující modro-

zelenou infrastrukturu, zamezení a zastavení dalšího zakrývání půdy a povinné zelené plochy 
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nových staveb s cílem podpořit biologickou rozmanitost a městské lesní porosty (Panel 3 – 

doporučení 5, Panel 1 – doporučení 18, doporučení FR) 

4. Chránit hmyz, zejména původní a opylující hmyz, mimo jiné prostřednictvím ochrany 

proti invazivním druhům a lepšího prosazování stávajících právních předpisů (Panel 1 – 

doporučení 18)   

5. Podpora znovuzalesňování, obnovy ploch, včetně lesů zničených požáry, prosazování 

odpovědného obhospodařování lesů a lepšího využívání dřeva nahrazujícího jiné 

materiály. Stanovení závazných vnitrostátních cílů ve všech členských státech EU pro 

opětovné zalesňování původních stromů a místní flóry s přihlédnutím k různým 

vnitrostátním podmínkám a specifikům (Panel 3 – doporučení 14, panel 1 – doporučení 

18) 

6. Prosazování a rozšíření zákazu plastů na jedno použití (MDP) 

7. Chránit vodní zdroje a bojovat proti znečištění řek a oceánů, mimo jiné výzkumem a 

bojem proti znečištění mikroplasty, a podporou lodní dopravy šetrné k životnímu prostředí 

pomocí nejlepších dostupných technologií a zřízením výzkumu a financování EU v oblasti 

alternativních námořních paliv a technologií (MDP, diskuse pracovní skupiny) 

8. Omezení světelného znečištění (diskuse v pracovní skupině) 

 

 

3. Návrh: změna klimatu, energetika, doprava 

Cíl: Zvýšit evropskou energetickou bezpečnost a dosáhnout energetické nezávislosti EU a 

zároveň zajistit spravedlivou transformaci a poskytnout Evropanům dostatečnou, cenově 

dostupnou a udržitelnou energii. Bojovat proti změně klimatu, přičemž EU hraje v udržitelné 

energetické politice vedoucí úlohu v celosvětovém měřítku, a dodržovat globální cíle v oblasti 

klimatu: 

Opatření: 

1. Dokončit a pokud možno urychlit ekologickou transformaci, zejména prostřednictvím větších 

investic do energie z obnovitelných zdrojů, s cílem snížit závislost na vnějších zdrojích 

energie, a uznat rovněž úlohu místních a regionálních orgánů v ekologické transformaci 

(diskuse pracovní skupiny) 

2. Zvážit v rámci energetických politik geopolitické a bezpečnostní důsledky všech dodavatelů 

energie ze třetích zemí, včetně lidských práv, ekologického aspektu a řádné správy věcí 

veřejných a právního státu (diskuse pracovní skupiny) 

3. Snížit závislost na dovozu ropy a plynu prostřednictvím projektů energetické účinnosti, 

podpory cenově dostupné veřejné dopravy, vysokorychlostní železniční a nákladní sítě, 

rozšíření dodávek čisté a obnovitelné energie (Panel 4 – doporučení 2, Panel 1 – doporučení 

10, doporučení FR, DE) 

4. Zlepšit kvalitu a propojenost, zajistit údržbu a transformovat elektrickou infrastrukturu a 

elektrické sítě s cílem zvýšit bezpečnost a umožnit přechod na obnovitelné zdroje energie 

(Panel 1 – doporučení 10, diskuse pracovní skupiny) 

5. Investovat do technologií pro produkci energie z obnovitelných zdrojů, jako je účinné 

využívání zeleného vodíku, zejména v odvětvích, která lze obtížně elektrifikovat (Panel 3 – 

doporučení 31, debata pracovní skupiny) 

6. Investovat do průzkumu nových ekologických zdrojů energie a metod skladování  a do doby,  

než bude nalezeno hmatatelné řešení, vynakládat dodatečné investice do stávajících 

optimálních řešení výroby a skladování energie (Panel 3 – doporučení 9 a 31) 
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7. Zavedení povinných filtrů CO2  pro elektrárny na fosilní paliva a poskytnutí finanční pomoci 

členským státům, které nemají na zavedení filtrů CO2  finanční zdroje (Panel 3 – doporučení 

29) 

8. Zajištění spravedlivé transformace chránící pracovníky a pracovní místa 

pomocí odpovídajícího financování transformace a dalšího výzkumu, reformy daňového 

systému (spravedlivější zdanění a opatření proti daňovým podvodům) a zajištění inkluzivního 

přístupu ke správě při tvorbě politik na všech úrovních (např. ambiciózní opatření pro 

rekvalifikaci/dovednosti, silnou sociální ochranu, udržení veřejných služeb ve veřejných 

rukou, zabezpečení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) (diskuse na plenárním 

zasedání, diskuse pracovní skupiny, MDP) 

9. Zavést investiční balíček pro technologie a inovace šetrné ke klimatu, který by měl být 

financován z dovozních cel souvisejících s klimatem a z poplatků za přizpůsobení se změně 

klimatu souvisejících s klimatem (doporučení DE) 

10. Po přechodném období by fosilní paliva již neměla být dotována a neměly by být poskytovány 

žádné finanční prostředky na tradiční plynárenskou infrastrukturu (diskuse pracovní skupiny)  

11. Posílit vedoucí postavení EU a přijmout silnější úlohu a odpovědnost při prosazování 

ambiciózních opatření v oblasti klimatu, spravedlivé transformace a podpory řešení ztrát a 

škod v mezinárodním rámci, v jehož středu stojí Organizace spojených národů (doporučení 

NL, diskuse pracovní skupiny) 

 

 

4. Návrh: změna klimatu, energetika, doprava 

Cíl: Poskytnutí kvalitní, moderní, zelené a bezpečné infrastruktury zajišťující propojení, a to 

i ve venkovských a odlehlých regionech, zejména prostřednictvím cenově dostupné veřejné 

dopravy: 

Opatření: 

1. Podporovat veřejnou dopravu a rozvíjet evropskou síť veřejné dopravy, zejména ve 

venkovských a odlehlých regionech, která je účinná, spolehlivá a cenově dostupná, 

s dodatečnými pobídkami pro využívání veřejné dopravy (Panel 3 – doporučení 36, Panel 4 – 

doporučení 2) 

2. Investovat do vysokorychlostních a nočních vlaků a stanovit jednotnou normu ekologicky 

šetrných železničních technologií v Evropě s cílem poskytnout důvěryhodnou alternativu a 

usnadnit možnost nahradit lety na krátké vzdálenosti a odrazovat od nich (diskuse pracovní 

skupiny, MDP) 

3. Podporovat nákup a (sdílené) užívání elektrických vozidel s vysokou životností baterií 

(s ohledem na cenovou dostupnost pro domácnosti) a investice do nezbytné dobíjecí 

infrastruktury a do vývoje dalších čistých technologií pro vozidla, jejichž elektrifikaci je 

obtížné dosáhnout (Panel 3 – doporučení 38). 

4. Rozvíjet vysokorychlostní internetové a mobilní síťové připojení ve venkovských a 

ostrovních oblastech (Panel 3 – doporučení 36) 

5. Zlepšit stávající dopravní infrastrukturu z ekologického hlediska (Panel 3 – doporučení 37) 

6. Požadovat programy rozvoje měst pro „zelenější“ města s nižšími emisemi a zvláštními 

zónami bez automobilů, aniž by to poškodilo komerční zóny (Panel 3 – doporučení 6) 

7. Zlepšit cyklistickou infrastrukturu a poskytnout další práva a zvýšenou právní ochranu 

cyklistům a chodcům, a to i v případě nehod s motorovými vozidly, zaručit bezpečnost 

silničního provozu a zajistit výuku pravidel silničního provozu (Panel 3 – doporučení 4) 

8. Regulovat těžbu kryptoměn, které využívají obrovské množství elektřiny (MDP) 
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5. Návrh: udržitelná spotřeba, balení a výroba; 

Cíl: Lepší využívání a hospodaření s materiály v EU v zájmu oběhovějšího, autonomnějšího 

a méně závislého hospodářství. Vybudovat oběhové hospodářství podporou udržitelných 

výrobků a výroby v EU. Zajistit, aby všechny výrobky uváděné na trh EU splňovaly společné 

normy EU v oblasti životního prostředí: 

Opatření: 

1. Přísnější a harmonizovanější výrobní normy v EU a transparentní systém označování všech 

výrobků prodávaných na trhu EU, pokud jde o jejich udržitelnost / environmentální stopu a 

životnost, pomocí kódů QR a ekoskóre) nebo digitální pas výrobků (Panel 3 – doporučení 8, 

13, 20, 21, Panel 1 – 16, Panel 4 - doporučení 13) 

2. Přezkoumat globální dodavatelské řetězce, včetně zemědělské produkce, s cílem snížit 

závislost EU a zkrátit řetězce (MDP) 

3. Dále předcházet vzniku odpadů stanovením cílů v oblasti předcházení vzniku odpadů a jejich 

opětovného použití a stanovením norem kvality pro systémy třídění odpadu (diskuse pracovní 

skupiny, doporučení FR) 

4. Postupné ukončení neudržitelné formy obalů, regulace obalů bezpečných z hlediska životního 

prostředí a zamezení plýtvání materiály v obalech prostřednictvím finančních pobídek a 

sankcí a investic do výzkumu alternativ (Panel 3 – doporučení 15, 25, Panel 1 – doporučení 

12, Panel 4 – doporučení 16) 

5. Zavést unijní systém zpětného odběru obalů a pokročilé normy pro kontejnery (Panel 3 – 

doporučení 22, 23, MDP)   

6. Spustit znalostní platformu EU o tom, jak zajistit dlouhodobé a udržitelné využívání a jak 

„opravovat“ výrobky, včetně dostupných informací od sdružení spotřebitelů (Panel 3 – 

doporučení 20) 

7. Zavést opatření proti časnému nebo předčasnému (a to i plánovanému) zastarávání, zajistit 

delší záruční doby, podpořit právo na opravu a zajistit dostupnost a přístupnost 

kompatibilních náhradních dílů (Panel 3 – doporučení 20, doporučení FR, a DE, Panel 1 – 

doporučení 14) 

8. Vytvořit trh s druhotnými surovinami, mimo jiné zvážením požadavků na procentní podíl 

recyklovaného obsahu a podporou menšího využívání primárních surovin (diskuse pracovní 

skupiny) 

9. Rychlé provádění ambiciózní strategie pro udržitelný textil a vytvoření mechanismu, který 

spotřebitelům umožní ujistit se o tom, že výrobek splňuje kritéria udržitelnosti (Panel 3 – 

doporučení 28, diskuse pracovní skupiny)  

10. Přijmout opatření EU, která umožňují a motivují spotřebitele k delšímu používání produktů 

(Panel 3 – doporučení 20) 

11. Prosazovat environmentální normy a dodržování předpisů o vývozu odpadu v rámci EU i 

z EU do třetích zemí (Panel 4 – doporučení 15, MDP) 

12. Zavést opatření k omezení reklamy na výrobky poškozující životní prostředí a zavést povinné 

prohlášení o vyloučení odpovědnosti pro výrobky, které jsou obzvláště škodlivé pro životní 

prostředí (Panel 3 – doporučení 22) 

13. Přísnější výrobní normy a spravedlivé pracovní podmínky ve výrobě a celém hodnotovém 

řetězci (Panel 3 – doporučení 21) 

 

6. Návrh: informace, informovanost, dialog a životní styl 
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CÍL: Podporovat znalosti, povědomí a dialog o životním prostředí, změně klimatu, využívání 

energie a udržitelnosti: 

Opatření: 

1. Vytvořit interaktivní informační platformu s ověřenými fakty a s pravidelně aktualizovanými 

a rozmanitými vědeckými informacemi o životním prostředí (Panel 3 – doporučení 33)  

2. Podporovat informační kampaně o ekologii, včetně dlouhodobé kampaně EU o udržitelné 

spotřebě a udržitelném životním stylu (doporučení DE, NL a FR, Panel 3 – doporučení 7) 

3. Podporovat a usnadňovat dialog a konzultace mezi všemi úrovněmi rozhodování, zejména 

s mládeží a na místní úrovni (doporučení DE, NL a FR, Panel 3 – doporučení 27, 35, diskuse 

na plenárním zasedání) 

4. Vypracování společné evropské charty ze strany EU za pomoci členských států, která se 

zaměří na otázky životního prostředí a na zvyšování povědomí všech občanů o životním 

prostředí (Panel 3 – doporučení 7). 

5. Poskytovat vzdělávací kurzy a výukové materiály pro všechny s cílem zvýšit gramotnost o 

otázkách klimatu a udržitelnosti a umožnit celoživotní učení o environmentálních tématech 

(Panel 1 – doporučení č. 15, 35, Panel 3 – doporučení 24, diskuse pracovní skupiny) 

6. Zavést produkci potravin a ochranu biologické rozmanitosti jako součást vzdělávání, včetně 

výhody nezpracovaných potravin oproti zpracovaným, a podpora školních zahrad, dotování 

městských zahradnických projektů a vertikálního zemědělství.  Zvážit zavedení povinného 

předmětu „biologická rozmanitost“ ve školách a zvyšování povědomí o biologické 

rozmanitosti prostřednictvím mediálních kampaní a „soutěží“ v celé EU (soutěže na úrovni 

místních komunit) (Panel 3 – doporučení 5, Panel 1 – doporučení 18) 

7. Posílení úlohy a činnosti EU v oblasti životního prostředí a vzdělávání rozšířením jejích 

pravomocí v oblasti vzdělávání o změně klimatu a životním prostředí a rozšířením 

rozhodování kvalifikovanou většinou na témata „evropského zájmu“, jako je životní prostředí 

(doporučení NL, FR) 

8. Podpořit vegetariánské stravování v zájmu ochrany klimatu a ochrany životního prostředí 

(MDP) 


