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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ 

Program LIFE má být obnoven v roce 2020. Až dosud využíval své financování, aby fungoval 

jako zkušební prostor pro menší projekty, u nichž se očekává, že zlepší životní prostředí. 

Mezi příklady patří metody řízení určené ke zlepšení počtu volně žijících nebo planě 

rostoucích druhů nebo údržby mokřadů. Úspěch těchto inovací lze změřit a prokázat. 

Financuje je přímo Brusel. 

 

V případě úspěchu si tyto projekty oblíbí zemědělci, kteří poté investují pomocí grantů 

pilíře 2 od svých členských států. 

 

Připojením slov „oblast klimatu“ ke stávajícímu programu LIFE vzniklo zcela nové pojetí 

způsobu, kterým by měly být využívány peníze daňových poplatníků. Tento pojem se objevil 

rovněž v posledním návrhu reformy SZP, který předložil komisař Hogan. Přidání pojmu 

„oblast klimatu“ odpovídá navýšení rozpočtu programu LIFE o 60 %. Velkým nedostatkem 

je, že nejsou vymezena potřebná opatření a žádoucí výsledky. 

 

Kdyby byla slova „oblast klimatu“ nahrazena slovy „boj proti znečištění“, bylo by možné 

měřit znečištění vzduchu, půdy a vody a účinnost strategií pro zmírnění těchto problémů 

srovnáním s cílovou hodnotou každého z těchto tří prvků. Válku za snížení znečištění je 

možné vyhrát pomocí zbraní z oblasti technologií a právních předpisů. Válka proti světovému 

počasí nikdy neskončí, protože „vítězství“ v tomto případě nelze definovat.  

 

Zpravodaj se setkal s týmem čtyř zástupců Komise, kteří k tomuto návrhu přispěli různou 

měrou. Zpravodaj se jich dotázal, jaký výsledek bude považován za žádoucí důsledek finanční 

investice. Odpovědí bylo „snížení emisí CO2“. 
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Níže uvedený graf zobrazuje dlouhodobý pokles CO2 v atmosféře. Lidská činnost v tomto 

poklesu nehrála žádnou roli. Vysoká úroveň obsahu CO2 odpovídala době ledové. 

 
Založeno na práci profesorů Shaviva a Veizera a geologa Grahama Orama 

 

A % v suchém vzduchu oxidu uhličitého (červená), dusíku (hnědá) a kyslíku (modrá) 

v suché atmosféře 

 pozn.: % hodnoty metanu a plynů NOx příliš malé na to, aby je graf zachytil 

B Atmosférický tlak klesající ze 100 atmosfér na současnou 1 atmosféru 

C Zástupná teplotní odchylka (prof. Jan Veizer) 

D Uplynulý čas v miliardách let (Ga=gigaannum) (modrá) a milionech let (černá) 

E Vznik Země, která se podmínkami podobá současné Venuši 

F Hadaikum a archaikum; do barytu „vstřikován“ CO2 pod vysokým tlakem o více 

než 60 atmosférách 

G Sinice přeměňují CO2 na O2, první „oxidace“ zemské kůry a poté vznik atmosféry 

H Země v období „sněhové koule“ 

P/T = hranice permu a triasu 

K/T = hranice křídy a triasu – velká vymírání dinosaurů 

 
Komise je toho mínění, že snížení úrovní CO2 pomůže v boji proti neuspokojivému klimatu, a 

ignoruje tak faktory, které naše klima skutečně mění. 
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1. Galaxie: v podobě výkyvů kosmického záření. Může vyvolat změny o 10 oC v průběhu 

milionů let. 

2. Sluneční soustava: gravitační síla může vyvolat změny o 2–3 oC. 

3. Slunce: změny jeho oběžné dráhy a sklonu spolu s pěti samostatnými 

zdokumentovanými cykly mohou způsobit změny teploty až o 5 oC. 

4. Mořské proudy. 

5. „Skleníkový“ plyn: vodní pára v podobě oblačnosti. 

 

Ostatní skleníkové plyny, CO2, metan a oxid dusný, mají na naše klima zanedbatelný dopad. 

CO2 je však nenahraditelná živina pro rostliny. Metan se rozkládá na CO2 a H2O; Plyny NOx 

se nakonec přemění na dusičnany. 

 
Jestliže je dopad úrovní CO2 na naše klima zanedbatelný, je dopad lidské činnosti na změnu 

těchto úrovní CO2 rovněž zanedbatelný. 

 

Dvě níže uvedené mapy světa to dokonale znázorňují. 

 

 
Oblasti výpočtu vyšších koncentrací CO2 v důsledku emisí vlivem lidské činnosti 
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– Skutečné oblasti s vyšší koncentrací CO2 

– Pozorování přístroje SCIAMACHY na družici ENVISAT (souhlasí s údaji japonské družice 

IBUKU) 

 
Předpovědi odborníků a měření prostřednictvím družice si odporují.  

 

Naprostá absence „horkých skvrn“ CO2 nad Evropou naznačuje, že zde není žádný problém, 

který by Komise musela řešit. Jediným potenciálním rizikem velkého úniku CO2 v Evropě je 

výbuch sopky. 

 

Přirozené vysoké koncentrace CO2 nad přírodními deštnými pralesy vytváří zajímavé dilema 

pro ty, kdo chtějí jedno bez druhého. Situaci nijak nezjednoduše, když si uvědomíme, že 

deštné pralesy jsou rovněž významnými producenty metanu a vodní páry.  

 

Již v roce 2009, kdy se zpravodaj stal členem Parlamentu, bylo módou, že poslanci 

Evropského parlamentu ve výborech AGRI a ENVI používali ve svých projevech frázi 

„řešení změny klimatu“. Tato fráze zní úctyhodně a ctnostně. Je založena na prognózách 

rychle stoupajících světových teplot a mořských hladin z 80. let 20. století, které se nikdy 

nevyplnily. Místo toho, aby Komise pozorovala skutečnost, poslouchala tyto projevy. 

V určitém okamžiku někdo musí prohlásit: „Král na sobě nemá neviditelný oblek, on je 

zkrátka nahý!“ Zpravodaj svým kolegům tuto příležitost nabízí. 

 
Někteří poslanci Evropského parlamentu jsou voleni pouze z důvodu své antipatie vůči CO2. 

Ti svůj postoj nezmění. 

 

Zpravodaj však naléhavě žádá ostatní kolegy, aby zvážili skutečnost, že precedent „oblasti 

klimatu“ v programu LIFE vytváří podmínky pro „opatření v oblasti klimatu“ v zemědělství, 

kdy má být 40 % budoucích rozpočtů vynaloženo na boj proti CO2, jednomu z největších 

přátel zemědělství. 
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Zpravodaj pozměnil návrh s cílem odstranit všechny zmínky o „čisté energii“, která znamená 

energii „bez emisí CO2“, jakož i zmínky o „zmírňování změny klimatu“, avšak začlenil do 

znění legislativního návrhu pojem „přizpůsobení se změně klimatu“. Je v tom velký rozdíl. 

Musíme se připravit na příští „Maunderovo minimum“ neboli malou dobu ledovou, která 

může trvat 200 až 300 let. Někteří sluneční fyzici jsou přesvědčeni, že tento cyklus technicky 

vzato již začal.  

 

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a 

bezpečnost potravin jako věcně příslušný výbor, aby zohlednil následující pozměňovací 

návrhy: 

Pozměňovací návrh  1 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(3) Program by měl úsilím o dosažení 

cílů a záměrů Unie stanovených právními 

předpisy, politikou, plány a mezinárodními 

závazky v oblasti životního prostředí, 

klimatu a související čisté energie přispět 

k přechodu na čisté, oběhové, energeticky 

účinné, nízkouhlíkové hospodářství odolné 

vůči změně klimatu, k ochraně a 

zlepšování kvality životního prostředí a 

k zastavení a zvrácení úbytku biologické 

rozmanitosti, a to buď prostřednictvím 

přímých zásahů, nebo podporou začlenění 

těchto cílů do jiných politik. 

(3) Program by měl úsilím o dosažení 

cílů a záměrů Unie stanovených právními 

předpisy, politikou, plány a mezinárodními 

závazky v oblasti životního prostředí, 

klimatu a související čisté energie přispět 

k přizpůsobení se dopadům změny 

klimatu, k přechodu na čisté, oběhové, 

energeticky účinné hospodářství, k ochraně 

a zlepšování kvality životního prostředí a 

k zastavení a zvrácení úbytku biologické 

rozmanitosti, a to buď prostřednictvím 

přímých zásahů, nebo podporou začlenění 

těchto cílů do jiných politik. 

Or. en 

Odůvodnění 

Přizpůsobení se změně klimatu zahrnuje přijetí praktických opatření za účelem náležitého 

řízení rizik spojených s dopady změny klimatu. Musíme se připravit na příští „Maunderovo 

minimum“ neboli malou dobu ledovou, která může trvat 200 až 300 let. Někteří fyzici jsou 

přesvědčeni, že globální změny již probíhají. To znamená, že by prioritou mělo být 

přizpůsobení se změně klimatu, a nikoli pokusy o zmírnění této změny předem odsouzené 

k nezdaru. S ohledem na výše uvedené skutečnosti zpravodaj zavádí do znění legislativního 

návrhu pojem „přizpůsobení se změně klimatu“. 
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Pozměňovací návrh  2 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(5) Program by měl přispět 

k udržitelnému rozvoji a k dosažení cílů a 

záměrů právních předpisů, strategií, plánů 

a mezinárodních závazků Unie v oblasti 

životního prostředí, klimatu a příslušných 

aspektů čisté energie, především Agendy 

OSN pro udržitelný rozvoj 2030,8 Úmluvy 

o biologické rozmanitosti9 a Pařížské 

dohody přijaté podle Rámcové úmluvy 

Organizace spojených národů o změně 

klimatu10 („Pařížská dohoda o změně 

klimatu“). 

(5) Program by měl přispět 

k udržitelnému rozvoji a k dosažení cílů a 

záměrů právních předpisů, strategií, plánů 

a mezinárodních závazků Unie v oblasti 

životního prostředí, přizpůsobení se změně 

klimatu a dalších příslušných aspektů, 

především Agendy OSN pro udržitelný 

rozvoj 20308 a Úmluvy o biologické 

rozmanitosti.9 

__________________ __________________ 

8 Agenda 2030, rezoluce Valného 

shromáždění OSN ze dne 25. září 2015. 

8 Agenda 2030, rezoluce Valného 

shromáždění OSN ze dne 25. září 2015. 

9 93/626/EHS: Rozhodnutí Rady ze dne 25. 

října 1993 o uzavření Úmluvy o biologické 

rozmanitosti (Úř. věst. L 309, 13.12.1993, 

s. 1). 

9 93/626/EHS: Rozhodnutí Rady ze dne 25. 

října 1993 o uzavření Úmluvy o biologické 

rozmanitosti (Úř. věst. L 309, 13.12.1993, 

s. 1). 

10 Úř. věst. L 282, 19.10.2016, s. 4. 10 Úř. věst. L 282, 19.10.2016, s. 4. 

Or. en 

Odůvodnění 

V zájmu dosažení souladu s duchem pozměňovacího návrhu 1 a s ohledem na navrhovaný 

posun programu LIFE směrem k přizpůsobení se změně klimatu již některá ustanovení 

Pařížské dohody neodpovídají novému programu LIFE. Odstranění odkazu na mezinárodní 

závazky samozřejmě nezmění ani nezpochybní jejich status. 

 

Pozměňovací návrh  3 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 7 



 

PA\1157799CS.docx 9/24 PE623.976v01-00 

 CS 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(7) Předpokladem ke splnění závazků 

Unie v rámci Pařížské dohody o změně 

klimatu je transformace Unie 

v energeticky účinnou, nízkouhlíkovou 

společnost odolnou vůči změnám klimatu. 

To si zase vyžaduje opatření, jež přispívají 

k provádění rámce politiky v oblasti 

klimatu a energetiky do roku 2030, 

integrovaných vnitrostátních plánů 

členských států v oblasti energetiky a 

klimatu a příprav na dlouhodobou 

strategii Unie v oblasti klimatu a 

energetiky do poloviny století, a to 

zejména v odvětvích, která nejvíce 

přispívají k současným úrovním produkce 

CO2 a znečištění. Program by měl také 

obsahovat opatření přispívající k provádění 

politiky Unie v oblasti přizpůsobení se 

změně klimatu, jejichž cílem je snížit 

zranitelnost vůči negativním dopadům 

změny klimatu. 

(7) Program by se měl zaměřit 

obzvláště na odvětví, která nejvíce 

přispívají k současným úrovním znečištění. 

Program by měl také obsahovat opatření 

přispívající k provádění politiky Unie 

v oblasti přizpůsobení se změně klimatu, 

jejichž cílem je snížit zranitelnost vůči 

negativním dopadům změny klimatu, a to 

v rámci přípravy na hrozící období 

„Maunderova minima“. 

Or. en 

Odůvodnění 

V zájmu dosažení souladu s duchem pozměňovacího návrhu 1 a s ohledem na navrhovaný 

posun programu LIFE směrem k přizpůsobení se změně klimatu již některá ustanovení 

Pařížské dohody a dalších závazků EU neodpovídají novému programu LIFE. Odstranění 

odkazu na mezinárodní závazky samozřejmě nezmění ani nezpochybní jejich status. 

 

Pozměňovací návrh  4 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 8 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(8) Přechod na čistou energii 

představuje zásadní příspěvek ke 

zmírňování dopadů změny klimatu 

s vedlejším přínosem pro životní prostředí. 

Opatření pro budování kapacit na 

podporu přechodu na čistou energii 

vypouští se 
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financovaná až do roku 2020 v rámci 

programu Horizont 2020 by měla být 

začleněna do programu, protože jejich 

cílem není financovat excelenci a vytvářet 

inovace, ale usnadnit využití již 

dostupných technologií, které přispěje ke 

zmírnění změny klimatu. Začlenění těchto 

činností v oblasti budování kapacit do 

programu nabízí potenciál pro součinnost 

mezi podprogramy a zvyšuje celkovou 

soudržnost unijního financování. Z tohoto 

důvodu by se měly shromažďovat a 

rozšiřovat údaje o využívání stávajících 

výzkumných a inovačních řešení v rámci 

projektů LIFE, včetně projektů programu 

Horizont Evropa a jeho předchůdců. 

Or. en 

Odůvodnění 

Zpravodaj navrhuje sloučit podprogramy „Zmírňování změny klimatu a přizpůsobení se této 

změně“ a „Přechod na čistou energii“ do jednoho programu s názvem „Přizpůsobení se 

změně klimatu“. To činí bod odůvodnění 8 návrhu Komise irelevantním. 

 

Pozměňovací návrh  5 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 9 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(9) V posouzení dopadů právních 

předpisů týkajících se čisté energie se 

odhaduje, že plnění cílů Unie v oblasti 

energetiky do roku 2030 bude v období 

2021–2030 vyžadovat dodatečné investice 

ve výši 177 miliard EUR ročně. Největší 

mezery se týkají investic do dekarbonizace 

budov (energetická účinnost a obnovitelné 

zdroje energie v malém měřítku), kde 

kapitál musí být nasměrován na projekty 

s vysoce distribuovanou povahou. Jedním 

z cílů podprogramu Přechod na čistou 

energii je vybudovat kapacity pro vývoj a 

sdružování projektů, čímž se rovněž 

pomůže čerpat prostředky z evropských 

vypouští se 
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strukturálních a investičních fondů a 

urychlí investice do čisté energie, a to i 

s použitím finančních nástrojů 

poskytnutých z fondu InvestEU. 

Or. en 

Odůvodnění 

Zpravodaj navrhuje sloučit podprogramy „Zmírňování změny klimatu a přizpůsobení se této 

změně“ a „Přechod na čistou energii“ do jednoho programu s názvem „Přizpůsobení se 

změně klimatu“. To činí bod odůvodnění 9 návrhu Komise irelevantním. 

 

Pozměňovací návrh  6 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 10 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(10) Synergie s programem Horizont 

Evropa by měly zajistit, že během jeho 

strategického plánovacího procesu 

v oblasti výzkumu a inovací budou 

zjištěny potřeby výzkumu a inovací 

k řešení problémů v oblasti životního 

prostředí, klimatu a energetiky v rámci 

EU. Nástroj LIFE by měl i nadále působit 

jako katalyzátor provádění politiky a 

právních předpisů EU v oblasti životního 

prostředí, klimatu a čisté energie, mimo 

jiné převzetím a uplatňováním výsledků 

výzkumu a inovací z programu Horizont 

Evropa, a pomoci zavádět je v širším 

měřítku, pokud mohou pomoci řešit 

otázky životního prostředí, klimatu nebo 

přechodu na čistou energii. Evropská 

rada pro inovace programu Horizont 

Evropa může poskytnout podporu při 

šíření a komercializaci nových 

převratných myšlenek, které mohou 

vyplynout z provádění programu LIFE. 

vypouští se 

Or. en 
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Odůvodnění 

Zpravodaj navrhuje sloučit podprogramy „Zmírňování změny klimatu a přizpůsobení se této 

změně“ a „Přechod na čistou energii“ do jednoho programu s názvem „Přizpůsobení se 

změně klimatu“. To činí program Horizont Evropa a bod odůvodnění 10 navržený Komisí 

irelevantními z hlediska pozměněného znění návrhu Komise. 

 

Pozměňovací návrh  7 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 12 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(12) V nejnovějším balíčku unijních 

předpisů týkajícím se přezkumu provádění 

právních předpisů v oblasti životního 

prostředí21 se uvádí, že je zapotřebí značně 

pokročit, aby se urychlilo provádění 

unijního acquis v oblasti životního 

prostředí a aby se cíle z oblasti životního 

prostředí a klimatu více integrovaly do 

ostatních politik. K dosažení požadovaného 

pokroku by tedy program měl hrát 

katalytickou úlohu a rozvíjet, zkoušet a 

přejímat nové přístupy, podporovat vývoj, 

sledování a přezkum politiky, posilovat 

zapojení zúčastněných stran, mobilizovat 

investice ze všech unijních investičních 

programů nebo jiných finančních zdrojů a 

podporovat opatření, jimž se překonají 

různé překážky, které brání účinnému 

provádění klíčových plánů vyžadovaných 

právními předpisy v oblasti životního 

prostředí. 

(12) V nejnovějším balíčku unijních 

předpisů týkajícím se přezkumu provádění 

právních předpisů v oblasti životního 

prostředí21 se uvádí, že je zapotřebí značně 

pokročit, aby se urychlilo provádění 

unijního acquis v oblasti životního 

prostředí a aby se cíle z oblasti životního 

prostředí a přizpůsobení se změně klimatu 

více integrovaly do ostatních politik. 

K dosažení požadovaného pokroku by tedy 

program měl hrát katalytickou úlohu a 

rozvíjet, zkoušet a přejímat nové přístupy, 

podporovat vývoj, sledování a přezkum 

politiky, posilovat zapojení zúčastněných 

stran, mobilizovat investice ze všech 

unijních investičních programů nebo jiných 

finančních zdrojů a podporovat opatření, 

jimž se překonají různé překážky, které 

brání účinnému provádění klíčových plánů 

vyžadovaných právními předpisy v oblasti 

životního prostředí. 

__________________ __________________ 

21 Sdělení Komise Evropskému 

parlamentu, Radě, Evropskému 

hospodářskému a sociálnímu výboru a 

Výboru regionů – Přezkum provádění 

právních předpisů EU v oblasti životního 

prostředí: společné výzvy a jak sjednotit 

úsilí za účelem dosažení lepších výsledků 

(COM/2017/063 final). 

21 Sdělení Komise Evropskému 

parlamentu, Radě, Evropskému 

hospodářskému a sociálnímu výboru a 

Výboru regionů – Přezkum provádění 

právních předpisů EU v oblasti životního 

prostředí: společné výzvy a jak sjednotit 

úsilí za účelem dosažení lepších výsledků 

(COM/2017/063 final). 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  8 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 15 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(15) Dobrovolný program pro služby 

v oblasti biologické rozmanitosti a 

ekosystémů na evropských zámořských 

územích (program BEST) podporuje 

zachování biologické rozmanitosti, včetně 

biologické rozmanitosti moří, a udržitelné 

využívání ekosystémových služeb, včetně 

ekosystémových přístupů k přizpůsobování 

se změně klimatu a zmírňování dopadů 

změny klimatu v nejvzdálenějších 

regionech a zámořských zemích a územích 

Unie. Program BEST pomohl zvýšit 

povědomí o ekologickém významu 

nejvzdálenějších regionů a zámořských 

zemí a území pro zachování celosvětové 

biologické rozmanitosti. Zámořské země a 

území tento malý grantový program pro 

biologickou rozmanitost ocenily 

v prohlášení ministrů v letech 2017 a 2018. 

Je vhodné umožnit, aby program malé 

granty pro biologickou rozmanitost 

v nejvzdálenějších regionech i zámořských 

zemích a územích nadále financoval. 

(15) Dobrovolný program pro služby 

v oblasti biologické rozmanitosti a 

ekosystémů na evropských zámořských 

územích (program BEST) podporuje 

zachování biologické rozmanitosti, včetně 

biologické rozmanitosti moří, a udržitelné 

využívání ekosystémových služeb, včetně 

ekosystémových přístupů k přizpůsobování 

se změně klimatu v nejvzdálenějších 

regionech a zámořských zemích a územích 

Unie. Program BEST pomohl zvýšit 

povědomí o ekologickém významu 

nejvzdálenějších regionů a zámořských 

zemí a území pro zachování celosvětové 

biologické rozmanitosti. Zámořské země a 

území tento malý grantový program pro 

biologickou rozmanitost ocenily 

v prohlášení ministrů v letech 2017 a 2018. 

Je vhodné umožnit, aby program malé 

granty pro biologickou rozmanitost 

v nejvzdálenějších regionech i zámořských 

zemích a územích nadále financoval. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  9 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 20 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(20) Zlepšení správy v záležitostech 

životního prostředí, změny klimatu a 

souvisejícího přechodu na čistou energii 
vyžaduje zapojení občanské společnosti 

prostřednictvím zvyšování povědomí 

(20) Zlepšení správy v záležitostech 

životního prostředí a přizpůsobení se 

změně klimatu vyžaduje zapojení občanské 

společnosti prostřednictvím zvyšování 

povědomí veřejnosti, zapojení spotřebitelů 
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veřejnosti, zapojení spotřebitelů a 

rozšířeného zapojení zúčastněných 

subjektů včetně nevládních organizací do 

konzultací a provádění souvisejících 

politik. 

a rozšířeného zapojení zúčastněných 

subjektů včetně nevládních organizací do 

konzultací a provádění souvisejících 

politik. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  10 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 22 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(22) Program by měl účastníky trhu 

připravit na přechod na čisté, oběhové, 

energeticky účinné, nízkouhlíkové 

hospodářství odolné vůči změně klimatu a 

podpořit je v tom testováním nových 

obchodních příležitostí, zlepšováním 

odborných schopností, usnadňováním 

přístupu spotřebitelů k udržitelným 

výrobkům a službám, zapojením a 

posílením postavení lobbistů a zkoušením 

nových metod k přizpůsobení stávajících 

postupů a podnikatelského prostředí. Aby 

se podpořilo širší tržní uplatnění 

udržitelných řešení, je třeba prosazovat 

přijetí širokou veřejností a zapojení 

spotřebitelů. 

(22) Program by měl účastníky trhu 

připravit na přechod na čisté, oběhové a 

energeticky účinné hospodářství 

přizpůsobené problémům spojeným se 

změnou klimatu a podpořit je v tom 

testováním nových obchodních příležitostí, 

zlepšováním odborných schopností, 

usnadňováním přístupu spotřebitelů 

k udržitelným výrobkům a službám, 

zapojením a posílením postavení lobbistů a 

zkoušením nových metod k přizpůsobení 

stávajících postupů a podnikatelského 

prostředí. Aby se podpořilo širší tržní 

uplatnění udržitelných řešení, je třeba 

prosazovat přijetí širokou veřejností a 

zapojení spotřebitelů. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  11 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 24 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(24) Vzhledem k významu boje proti 

změně klimatu v souladu se závazky Unie 

provádět Pařížskou dohodu a cíli 

udržitelného rozvoje OSN přispěje tento 

vypouští se 
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program k začleňování opatření v oblasti 

klimatu a k dosažení celkového cíle 25 % 

výdajů z rozpočtu EU na podporu cílů 

v oblasti klimatu. Očekává se, že opatření 

v rámci tohoto programu přispějí na cíle 

v oblasti klimatu 61 % celkového 

finančního krytí programu. Relevantní 

opatření budou identifikována během 

přípravy a provádění programu 

a přehodnocena v rámci relevantních 

procesů hodnocení a přezkumu. 

Or. en 

Odůvodnění 

Cílem vypuštění odkazů na závazky EU, pokud jde o realizaci Pařížské dohody a cílů 

udržitelného rozvoje OSN, není podrýt stávající správní předpisy a hodnotu mezinárodních 

dohod. Avšak vzhledem k tomu, že zpravodaj navrhuje změny struktury programu LIFE, 

nejsou již tyto odkazy pro novou strukturu relevantní. 

 

Pozměňovací návrh  12 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 25 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(25) Při provádění programu by měla 

být s ohledem na článek 349 SFEU a 

specifické potřeby a zranitelná místa 

nejvzdálenějších regionů věnována náležitá 

pozornost strategii pro nejvzdálenější 

regiony.30 Zohlednit by se měly také jiné 

politiky Unie, než je politika Unie v oblasti 

životního prostředí, klimatu a příslušných 

aspektů přechodu na čistou energii. 

(25) Při provádění programu by měla 

být s ohledem na článek 349 SFEU a 

specifické potřeby a zranitelná místa 

nejvzdálenějších regionů věnována náležitá 

pozornost strategii pro nejvzdálenější 

regiony.30 Zohlednit by se měly také jiné 

politiky Unie, než je politika Unie v oblasti 

životního prostředí nebo přizpůsobení se 

změně klimatu. 

__________________ __________________ 

30 COM(2017) 623 final 30 COM(2017) 623 final 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  13 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 38 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(38) Jelikož cílů tohoto nařízení, totiž 

příspěvku k udržitelnému rozvoji a 

dosažení cílů a záměrů právních předpisů, 

strategií, plánů a mezinárodních závazků 

Unie v oblasti životního prostředí, klimatu 

a příslušných aspektů čisté energie, 

nemůže být dosaženo uspokojivě 

členskými státy, ale spíše jich, z důvodu 

rozsahu a účinků tohoto nařízení, může 

být lépe dosaženo na úrovni Unie, může 

Unie přijmout opatření v souladu se 

zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 

Smlouvy o Evropské unii. V souladu se 

zásadou proporcionality stanovenou 

v uvedeném článku nepřekračuje toto 

nařízení rámec toho, co je nezbytné pro 

dosažení těchto cílů. 

(38) V souladu se zásadou subsidiarity 

stanovenou v článku 5 Smlouvy o 

Evropské unii a se zásadou proporcionality 

stanovenou v uvedeném článku toto 

nařízení musí dát členským státům EU 

dostatečnou volnost, aby se mohly zabývat 

otázkami místních nebo zvláštních potřeb. 

Or. en 

Odůvodnění 

Tento pozměňovací návrh je zaměřen na ochranu práv a svobod členských států EU, aby 

mohly samy rozhodovat o svých vnitrostátních prioritách. 

 

Pozměňovací návrh  14 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2) „strategickými integrovanými 

projekty“ se rozumí projekty, které 

provádějí na regionální, multiregionální, 

vnitrostátní nebo nadnárodní úrovni akční 

plány nebo strategie v oblasti životního 

prostředí nebo klimatu vypracované orgány 

členských států a vyžadované zvláštními 

právními předpisy a politikou Unie 

v oblasti životního prostředí, klimatu nebo 

2) „strategickými integrovanými 

projekty“ se rozumí projekty, které 

provádějí na regionální, multiregionální, 

vnitrostátní nebo nadnárodní úrovni akční 

plány nebo strategie v oblasti životního 

prostředí nebo přizpůsobování se změně 

klimatu vypracované orgány členských 

států, a zároveň zajistí zapojení 

zúčastněných stran a podporu koordinace a 
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příslušných aspektů čisté energie, a 

zároveň zajistí zapojení zúčastněných stran 

a podporu koordinace a mobilizace 

nejméně jednoho dalšího unijního, 

vnitrostátního nebo soukromého finančního 

zdroje; 

mobilizace nejméně jednoho dalšího 

unijního, vnitrostátního nebo soukromého 

finančního zdroje; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  15 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Obecným cílem tohoto programu je 

přispět k přechodu na čisté, oběhové, 

energeticky účinné, nízkouhlíkové 
hospodářství odolné vůči změně klimatu, a 

to i prostřednictvím přechodu na čistou 

energii, k ochraně a zlepšování kvality 

životního prostředí a k zastavení a zvrácení 

úbytku biologické rozmanitosti, a tím 

přispět k udržitelnému rozvoji. 

1. Obecným cílem tohoto programu je 

přispět k přizpůsobení se změně klimatu. 

Rovněž přispívá k přechodu na čisté, 

oběhové, energeticky účinné, 

nízkouhlíkové hospodářství, k ochraně a 

zlepšování kvality životního prostředí a 

k zastavení a zvrácení úbytku biologické 

rozmanitosti, a tím přispívá k udržitelnému 

rozvoji. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  16 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 2 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) vyvíjet, předvádět a podporovat 

inovativní techniky a přístupy za účelem 

dosažení cílů právních předpisů a politiky 

Unie v oblasti životního prostředí a 

klimatu, včetně přechodu na čistou 

energii, a přispět k uplatňování 

osvědčených postupů týkajících se ochrany 

přírody a biologické rozmanitosti; 

a) vyvíjet, předvádět a podporovat 

inovativní techniky a přístupy za účelem 

dosažení cílů právních předpisů a politiky 

Unie v oblasti životního prostředí a 

přizpůsobení se změně klimatu a přispět 

k uplatňování osvědčených postupů 

týkajících se ochrany přírody a biologické 

rozmanitosti; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  17 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 1 – bod 2 – návětí 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2) oblast Opatření v oblasti klimatu, 

která zahrnuje: 

2) oblast Přizpůsobení se změně 

klimatu, která zahrnuje 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  18 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 1 – bod 2 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) podprogram Zmírňování změny 

klimatu a přizpůsobování se této změně; 

a) program Přizpůsobování se změně 

klimatu; 

Or. en 

Odůvodnění 

S cílem zjednodušit strukturu programu a více jej zpřístupnit tento pozměňovací návrh slučuje 

dva podprogramy do jednoho, který nese název „Přizpůsobování se změně klimatu“. 

 

Pozměňovací návrh  19 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 1 – bod 2 – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) podprogram Přechod na čistou 

energii. 

vypouští se 

Or. en 

Odůvodnění 

S cílem zjednodušit strukturu programu a více jej zpřístupnit tento pozměňovací návrh slučuje 
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dva podprogramy do jednoho, který nese název „Přizpůsobování se změně klimatu“. 

 

Pozměňovací návrh  20 

Návrh nařízení 

Čl. 5 – odst. 2 – písm. b – návětí 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) 1 950 000 000 EUR na oblast 

Opatření v oblasti klimatu, z čehož 

b) 1 950 000 000 EUR na oblast 

Přizpůsobení se změně klimatu, z čehož 

Or. en 

Odůvodnění 

Tento pozměňovací návrh je v souladu s pozměňovacími návrhy 18 a 19 a slouží stejnému 

účelu. 

 

Pozměňovací návrh  21 

Návrh nařízení 

Čl. 5 – odst. 2 – písm. b – bod 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1) 950 000 000 EUR na podprogram 

Zmírňování změny klimatu a 

přizpůsobování se této změně a 

vypouští se 

Or. en 

Odůvodnění 

Tento pozměňovací návrh je v souladu s pozměňovacími návrhy 18 a 19 a slouží stejnému 

účelu. 

 

Pozměňovací návrh  22 

Návrh nařízení 

Čl. 5 – odst. 2 – písm. b – bod 2 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2) 1 000 000 000 EUR na 

podprogram Přechod na čistou energii. 

vypouští se 

Or. en 

Odůvodnění 

Tento pozměňovací návrh je v souladu s pozměňovacími návrhy 18 a 19 a slouží stejnému 

účelu. 

 

Pozměňovací návrh  23 

Návrh nařízení 

Čl. 5 – odst. 5 – návětí 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5. Z prostředků programu mohou být 

financovány činnosti, kterými Komise 

podporuje přípravu, provádění a 

začleňování právních předpisů a politik 

Unie v oblasti životního prostředí, klimatu 

a příslušných aspektů přechodu na čistou 

energii za účelem dosažení cílů 

stanovených v článku 3. Tyto činnosti 

mohou zahrnovat: 

5. Z prostředků programu mohou být 

financovány činnosti, kterými Komise 

podporuje přípravu a provádění právních 

předpisů a politik Unie v oblasti životního 

prostředí a přizpůsobení se změně klimatu 

za účelem dosažení cílů stanovených 

v článku 3. Tyto činnosti mohou zahrnovat: 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  24 

Návrh nařízení 

Čl. 10 – odst. 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Granty mohou financovat činnosti 

mimo Unii za předpokladu, že projekt 

sleduje cíle Unie v oblasti životního 

prostředí a klimatu a činnosti mimo Unii 

jsou nezbytné k zajištění účinnosti zásahů 

prováděných na územích členských států. 

4. Granty mohou financovat činnosti 

mimo Unii za předpokladu, že projekt 

sleduje cíle Unie v oblasti životního 

prostředí a přizpůsobení se změně klimatu 

a činnosti mimo Unii jsou nezbytné 

k zajištění účinnosti zásahů prováděných 
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na územích členských států. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  25 

Návrh nařízení 

Čl. 10 – odst. 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5. Granty na provozní náklady 

poskytují podporu na fungování 

neziskových subjektů, které jsou zapojeny 

do vytváření, provádění a prosazování 

politiky a právních předpisů Unie a které 

jsou činné především v oblasti životního 

prostředí nebo klimatu, včetně přechodu 

na čistou energii. 

5. Granty na provozní náklady 

poskytují podporu na fungování 

neziskových subjektů, které jsou zapojeny 

do vytváření, provádění a prosazování 

politiky a právních předpisů Unie a které 

jsou činné především v oblasti životního 

prostředí nebo znečištění, jakož i 

přizpůsobení se změně klimatu. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  26 

Návrh nařízení 

Čl. 13 – odst. 1 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) projekty financované z programu 

nesmí narušit cíle programu v oblasti 

životního prostředí, klimatu nebo 

příslušných aspektů čisté energie, a pokud 

možno podporují využívání ekologických 

veřejných zakázek; 

a) projekty financované z programu 

nesmí narušit cíle programu v oblasti 

životního prostředí a přizpůsobení se 

změně klimatu, a pokud možno podporují 

využívání místních veřejných zakázek; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  27 

Návrh nařízení 

Čl. 14 – odst. 1 – písm. a 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) nákup přispěje ke zlepšení, 

k udržení a k obnově celistvosti sítě Natura 

2000 zřízené podle článku 3 směrnice 

92/43/EHS, včetně lepšího propojení 

vytvořením koridorů nebo spojovacích 

ostrůvků nebo jiných prvků zelené 

infrastruktury; 

a) nákup přispěje ke zlepšení, 

k udržení a k obnově celistvosti sítě Natura 

2000 zřízené podle článku 3 směrnice 

92/43/EHS, včetně lepšího propojení 

vytvořením koridorů nebo spojovacích 

ostrůvků nebo jiných prvků odpovídající 

infrastruktury; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  28 

Návrh nařízení 

Čl. 18 – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Systém vykazování výkonnosti 

zajistí, aby údaje pro monitorování 

provádění programu a jeho výsledků byly 

shromažďovány účinně, efektivně a včas. 

Za tímto účelem se příjemcům finančních 

prostředků Unie uloží přiměřené 

požadavky na podávání zpráv, aby se 

umožnil sběr slučitelných ukazatelů 

výstupu a dopadu na úrovni projektů u 

všech příslušných specifických cílů 

politiky v oblasti životního prostředí a 

klimatu, mimo jiné cílů týkajících se sítě 

Natura 2000 a emisí některých 

atmosférických znečišťujících látek, včetně 

CO2. 

3. Systém vykazování výkonnosti 

zajistí, aby údaje pro monitorování 

provádění programu a jeho výsledků byly 

shromažďovány účinně, efektivně a včas. 

Za tímto účelem se příjemcům finančních 

prostředků Unie uloží přiměřené 

požadavky na podávání zpráv, aby se 

umožnil sběr slučitelných ukazatelů 

výstupu a dopadu na úrovni projektů u 

všech příslušných specifických cílů 

politiky v oblasti životního prostředí a 

přizpůsobení se změně klimatu, mimo jiné 

cílů týkajících se sítě Natura 2000 a emisí 

některých atmosférických znečišťujících 

látek, včetně amoniaku, oxidu dusičitého 

a sloučenin síry. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  29 

Návrh nařízení 

Čl. 18 – odst. 4 



 

PA\1157799CS.docx 23/24 PE623.976v01-00 

 CS 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Komise pravidelně sleduje 

začleňování cílů v oblasti klimatu a 

biologické rozmanitosti do ostatních 

politik, včetně výše výdajů, a podává o tom 

zprávy. Přínos tohoto nařízení k cíli 

platnému pro celý rozpočet, tj. 25 % 

výdajů, jež přispívají ke klimatickým 

cílům, se sleduje v unijním systému 

ukazatelů v oblasti klimatu. Výdaje na 

biologickou rozmanitost se sledují pomocí 

specifického souboru ukazatelů. Uvedené 

metody sledování se na přiměřené úrovni 

členění použijí k vyčíslení prostředků na 

závazky, které mají přispět k dosahování 

cílů v oblasti klimatu a biologické 

rozmanitosti ve víceletém finančním rámci 

na období 2021–2027. Výdaje se 

každoročně předkládají v rozpočtu 

programového prohlášení. O příspěvku 

programu k plnění cílů Unie v oblasti 

klimatu a biologické rozmanitosti se 

v rámci hodnocení a výroční zprávy 

pravidelně podávají zprávy. 

4. Komise pravidelně sleduje cíle 

v oblasti přizpůsobení se změně klimatu a 

biologické rozmanitosti, včetně výše 

výdajů, a podává o tom zprávy. Cíle 

v oblasti přizpůsobení se změně klimatu se 

sledují v unijním systému ukazatelů 

v oblasti klimatu. Výdaje na biologickou 

rozmanitost se sledují pomocí specifického 

souboru ukazatelů. Uvedené metody 

sledování se na přiměřené úrovni členění 

použijí k vyčíslení prostředků na závazky, 

které mají přispět k dosahování cílů 

v oblasti přizpůsobení se změně klimatu a 

biologické rozmanitosti ve víceletém 

finančním rámci na období 2021–2027. 

Výdaje se každoročně předkládají 

v rozpočtu programového prohlášení. O 

příspěvku programu k plnění cílů Unie 

v oblasti přizpůsobení se změně klimatu a 

biologické rozmanitosti se v rámci 

hodnocení a výroční zprávy pravidelně 

podávají zprávy. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  30 

Návrh nařízení 

Příloha II – bod 2 – podbod 2.1 – odrážka 7 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

– Přizpůsobení se změně klimatu a 

její zmírňování; 

– Přizpůsobení se změně klimatu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  31 

Návrh nařízení 

Příloha II – bod 2 – podbod 2.1 – odrážka 8 



 

PE623.976v01-00 24/24 PA\1157799CS.docx 

CS 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

– Přechod na čistou energii. vypouští se 

Or. en 

 

 

 


