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Vážený pane předsedo, 

Komise by ráda poděkovala Senátu Parlamentu České republiky za jeho stanovisko 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) 

(COM (2020) 80 final). 

Tento návrh je součástí širšího balíčku ambiciózních opatření, který byl oznámen ve 

sdělení Komise o Zelené dohodě pro Evropu
1
. Zelená dohoda pro Evropu zahajuje novou 

strategii růstu pro EU a znovu potvrzuje ambice Komise učinit z Evropy do roku 2050 

první klimaticky neutrální kontinent. Návrhem evropského rámce pro klima navrhuje 

Komise zakotvit v právních předpisech cíl klimatické neutrality do roku 2050, stanovit 

dlouhodobý směr, zajistit předvídatelnost pro investory, transparentnost a odpovědnost. 

Komise vítá, že Senát podporuje vytyčení právně závazného cíle EU, pokud jde o 

klimatickou neutralitu do roku 2050. Bere na vědomí názory a obavy Senátu a chtěla by v 

reakci na otázky vznesené ve stanovisku Senátu učinit tyto připomínky. 

Stejně jako Senát přikládá Komise velký význam důkladnému a řádnému posouzení 

dopadů. Úplná analýza, kterou útvary Komise provedly v listopadu 2018 ohledně 

důsledků cíle klimatické neutrality do roku 2050 na podporu sdělení Čistá planeta pro 

všechny
2
, a vyhodnocení strategie EU pro přizpůsobení poskytují rozsáhlé posouzení 

dopadů tohoto návrhu. Posouzení dopadů, které doprovází plán na dosažení cílů v 

oblasti klimatu do roku 2030 a které má Komise v úmyslu předložit v září 2020, 

prozkoumá možný dopad krize COVID-19 na politiku v oblasti změny klimatu. 

Pokud jde o zmocnění Komise k přijímání aktů v přenesené pravomoci, které na úrovni 

Unie vytyčí trajektorii, jež by postupem času vedla k dosažení cíle EU ve formě 

klimatické neutrality do roku 2050, by Komise ráda objasnila, že funkce trajektorie by 

měla být použita Komisí jako nástroj pro posouzení pokroku při dosahování cíle 
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klimatické neutrality a pro posouzení účinnosti stávajících politik. Návrh počítá s tím, že 

výchozí i konečný bod trajektorie, jakož i kritéria, která je třeba zohlednit při vytyčení 

trajektorie, stanovují spolunormotvůrci; přenesení pravomoci na Komisi tedy nezahrnuje 

„podstatný prvek“ ve smyslu článku 290 Smlouvy o fungování Evropské unie.  

Komise vítá, že Senát podporuje, aby se Zelená dohoda pro Evropu stala základním 

rámcem pro oživení evropské ekonomiky zasažené pandemií COVID-19. Klimatická a 

environmentální krize je opravdu stále reálná a vyžaduje naši trvalou pozornost a úsilí. 

To je jeden z hlavních důvodů, proč Komise předložila svůj návrh evropského rámce pro 

klima: jeho cílem je zabránit, aby akce v oblasti klimatu, tento generační úkol, byla 

odsunuta stranou naléhavějšími a bezprostřednějšími problémy.  

Komise je i nadále plně odhodlána realizovat Zelenou dohodu pro Evropu, jež je 

strategií EU pro růst. Komise to potvrdila ve svých sděleních o NextGenerationEU
3
 a 

přepracovaném dlouhodobém rozpočtu EU
4
. V těchto sděleních Komise stanovila 

ambiciózní plán oživení, vedení a budování udržitelnější, odolnější a spravedlivější 

Evropy pro příští generaci, jak jej v červenci podpořila Evropská rada. U nového balíčku 

jsme se zavázali „neškodit“, pokud jde o naše ambice v oblasti klimatu, zajistit, aby byly 

finanční prostředky vynaloženy v souladu se Zelenou dohodou pro Evropu, a urychlit 

dvojí zelenou a digitální transformaci.  

Výše uvedené argumenty vycházejí z původního návrhu Komise, který v současné době 

prochází legislativním procesem, na němž se podílí Evropský parlament i Rada. 

Stanovisko Senátu bylo zpřístupněno zástupcům Komise pro nadcházející jednání s 

Evropským parlamentem a Radou a bude sloužit jako podklad pro tato jednání. 

Komise doufá, že tímto vysvětlením na připomínky Senátu dostatečně odpověděla, a těší 

se na další pokračování politického dialogu. 

S úctou 

 

 

 Nicolas Schmit 

        člen Komise 
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