
 

SENÁT 
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 

12. FUNKČNÍ OBDOBÍ 

 424. 

USNESENÍ SENÁTU 
z 24. schůze, konané dne 10. června 2020 

 
 

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví rámec 
pro dosažení klimatické neutrality a mění nařízení (EU) 2018/1999 (evropský 
právní rámec pro klima) /senátní tisk č. N 43/12/  
  
Senát  
   
 
I.  
 
1. souhlasí, 
aby se dosažení klimatické neutrality do roku 2050 na úrovni EU stalo právně 
závazným cílem; 
 
2. konstatuje, 
že podrobnou analýzu dopadů předloženou na podporu sdělení Čistá planeta 
pro všechny z roku 2018 nelze v současné době považovat za aktuální v návaznosti 
na probíhající pandemii COVID-19 a její dopady na ekonomiku členských států EU;   
 
3. připomíná v této souvislosti 
bod I. 4 usnesení č. 385 z 30. dubna 2020 ke sdělení Komise Zelená dohoda 
pro Evropu, ve kterém Senát považoval za důležité, aby všechny návrhy legislativních 
aktů v rámci Zelené dohody pro Evropu byly vždy doprovázeny důkladným 
vyhodnocením dopadů včetně finančních nákladů, a to nejen na úrovni EU, ale pokud 
možno i na úrovni jednotlivých členských států; 
 
4. konstatuje,  
že stanovisko k možnému navýšení cíle EU v oblasti snižování emisí skleníkových 
plynů do roku 2030 na úroveň 50 - 55 % zaujme Senát až poté, co Komise zveřejní 
komplexní posouzení dopadů tohoto možného navýšení a vyzývá v této souvislosti 
vládu ČR k úzké participaci;  
 
5. nedoporučuje, 
aby Komisi byla svěřena pravomoc stanovovat prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci trajektorii pro dosažení klimatické neutrality do roku 2050; dle Senátu je 
stanovení trajektorie podstatným prvkem návrhu, a proto považuje za vhodnější, aby 
tato otázka byla věcně řešena přímo v textu legislativního návrhu, resp. aby byla 
trajektorie stanovována průběžně legislativními akty Evropského parlamentu a Rady; 
 



6. je toho názoru,  
že by EU z důvodu současné pandemie COVID-19 neměla omezovat svoji snahu 
dosáhnout do roku 2050 klimatické neutrality; podporuje proto, aby se Zelená dohoda 
pro Evropu stala základním rámcem pro obnovu evropského hospodářství zasaženého 
touto pandemií; 
 
II. 
 
1. žádá vládu,  
aby Senát do 30. října 2020 informovala o tom, jakým způsobem zohlednila toto 
usnesení, a o dalším vývoji projednávání; 
 
2. pověřuje 
předsedu Senátu, aby toto usnesení postoupil Evropské komisi. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Miloš Vystrčil v. r. 
předseda Senátu 

 
 

Jaromír Strnad v. r. 
ověřovatel Senátu 
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