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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Změna klimatu a zhoršování životního prostředí jsou obrovskými celosvětovými problémy, 
které mají stále větší dopad na naši společnost. Problémy v oblasti životního prostředí  neznají 
hranice. Pro řešení problémů v oblasti životního prostředí odpovědným a udržitelným 
způsobem je zapotřebí zvýšené spolupráce na všech úrovních.

Program pro životní prostředí a oblast klimatu (LIFE) je hlavním nástrojem Unie a jediným 
fondem EU určeným výhradně pro cíle v oblasti životního prostředí a klimatu. Vzhledem 
k rozsahu problémů, před nimiž stojíme, je naprosto odůvodněné navýšit rozpočet programu. 

Jak naléhavě vyzval Evropský parlament v usneseních ze dne 14. března[1] a 30. května[2]

o příštím VFR, finanční krytí programu by mělo být ve srovnání s úrovní jeho financování 
v rámci současného VFR zdvojnásobeno.

Zpravodajka podporuje postoj Evropského parlamentu k navýšení celkových rozpočtových 
výdajů EU na podporu cílů v oblasti klimatu z 25 % na 30 %, čehož má být dosaženo co 
nejdříve, nejpozději však do roku 2027. Kromě toho, vzhledem k cíli EU týkajícího se 
zohledňování oblasti klimatu, budou opatření související s klimatem v příštím VFR 
financována také z řady dalších programů. 

Zpravodajka považuje za důležité zajistit finanční posílení environmentálních opatření. 
Navrhuje proto, aby se na podprogramy Životní prostředí v rámci programu LIFE přidělilo 
více finančních prostředků.

Zpravodajka uznává dobré výsledky práce Komise a zdůrazňuje zejména katalytickou úlohu 
financování programu LIFE a jeho doplňkovost s dalšími nástroji Unie. 

Zpravodajka rovněž vítá návrh Komise na rozšíření a posílení využívání strategických 
integrovaných projektů, které měly pozitivní dopad na inovace v oblasti životního prostředí.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Rozpočtový výbor vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 
jako příslušný výbor, aby zohlednil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

                                               
[1] Usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. března 2018 o příštím VFR: příprava postoje Parlamentu k VFR 
po roce 2020 (2017/2052(INI))

[2] Usnesení Evropského parlamentu ze dne 30. května 2018 o víceletém finančním rámci na období 2021–2027 
a vlastních zdrojích (2018/2714(RSP))
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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) Předpokladem ke splnění závazků 
Unie v rámci Pařížské dohody o změně 
klimatu je transformace Unie v energeticky 
účinnou, udržitelnou, oběhovou, 
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 provádění dlouhodobé strategie
Unie v oblasti klimatu a energetiky do
poloviny století, a to zejména v odvětvích, 
která nejvíce přispívají k současné úrovni
produkce CO2 a znečištění, v souladu s 
cílem stanoveným v Pařížské dohodě. 
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.

Pozměňovací návrh 2

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 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 

(8) Přechod na čistou energii 
představuje zásadní příspěvek 
ke zmírňování dopadů změny klimatu s 
vedlejším přínosem pro životní prostředí. 
Do programu by měla být začleněna 
opatření pro budování kapacit na podporu 
přechodu na čistou energii financovaná až 
do roku 2020 v rámci programu Horizont 
2020, protože jejich cílem není financovat 
excelenci a vytvářet inovace, ale usnadnit 
využití již dostupných technologií v oblasti 
obnovitelné energie a energetické 
účinnosti, které přispěje ke zmírnění 
změny klimatu. Začlenění těchto činností 
v oblasti budování kapacit do programu 
nabízí potenciál pro součinnost mezi 
podprogramy a zvyšuje celkovou 



AD\1167574CS.docx 5/12 PE625.571v02-00

CS

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.

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.

Pozměňovací návrh 3

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 
strukturálních a investičních fondů a 
urychlí investice do čisté energie, a to i s 
použitím finančních nástrojů poskytnutých 
z fondu InvestEU.

(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, což rovněž pomůže 
čerpat prostředky z evropských 
strukturálních a investičních fondů a 
urychlí investice na podporu energie z 
obnovitelných zdrojů a zvýšení 
energetické účinnosti, a to i s použitím 
finančních nástrojů poskytnutých z fondu 
InvestEU.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9a) Program LIFE je jediným 
programem, který se zaměřuje konkrétně 
na opatření v oblasti životního prostředí a 
klimatu, a proto hraje rozhodující úlohu 
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při uplatňování právních předpisů Unie v 
této oblasti.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) Vzhledem k významu boje proti 
změně klimatu v souladu se závazky Unie 
k provádění Pařížské dohody a cílů 
udržitelného rozvoje OSN přispěje tento 
program k začlenění opatření v oblasti 
klimatu do všech programů 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. 
Související opatření budou určena během 
přípravy a provádění programu 
a přehodnocena v rámci příslušných 
procesů hodnocení a přezkumu.

(24) Vzhledem k významu boje proti 
změně klimatu v souladu se závazky Unie 
k provádění Pařížské dohody a cílů 
udržitelného rozvoje OSN přispěje tento 
program k začlenění opatření v oblasti 
klimatu do všech programů a k dosažení 
celkového cíle 25 % výdajů z rozpočtu EU 
na podporu cílů v oblasti klimatu v 
průběhu období VFR 2021–2027 a 
dosažení ročního cíle ve výši 30 %, a to co 
nejdříve, nejpozději však v roce 2027. 
Očekává se, že opatření v rámci tohoto 
programu přispějí na cíle v oblasti klimatu 
61 % celkového finančního krytí 
programu. opatření budou určena během 
přípravy a provádění programu 
a přehodnocena v rámci příslušných 
procesů hodnocení a přezkumu.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Finanční krytí pro provádění programu 
na období 2021–2027 činí 5 450 000 000 
EUR v běžných cenách.

1. Finanční krytí pro provádění programu 
na období 2021–2027 činí 6 442 000 
000 EUR v cenách roku 2018 (7 272 000 
000 EUR v běžných cenách).

Odůvodnění

Navrhuje se změna finančního krytí v souladu s usneseními Evropského parlamentu ze dne 
14. března a 30. května o příštím VFR.
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Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2 – písm. a – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) 3 500 000 000 EUR pro oblast Životní 
prostředí, z čehož

a) 70 %, což odpovídá 4 509 400 000 EUR
v cenách roku 2018 (5 090 400 000 EUR
v běžných cenách), pro oblast Životní 
prostředí, z čehož

Odůvodnění

Program LIFE je jediným fondem EU zcela určeným pro cíle v oblasti životního prostředí 
a klimatu. I když budou cílová opatření EU týkající se zohledňování oblasti klimatu 
financována v příštím VFR také z řady dalších programů, je velmi důležité zajistit finanční 
posílení environmentálních opatření. Je proto odůvodněné vyčlenit více finančních prostředků 
na podprogramy Životní prostředí v rámci programu LIFE (70 % namísto 64,2 % 
navrhovaných Komisí).

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2 – písm. a – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) 2 150 000 000 EUR na podprogram 
Příroda a biologická rozmanitost a

(1) 61 %, což odpovídá 
2 750 734 000 EUR v cenách roku 2018 
(3 105 144 000 EUR v běžných cenách), 
na podprogram Příroda a biologická 
rozmanitost a

Odůvodnění

Program LIFE je jediným fondem EU zcela určeným pro cíle v oblasti životního prostředí 
a klimatu. I když budou cílová opatření EU týkající se zohledňování oblasti klimatu 
financována v příštím VFR také z řady dalších programů, je velmi důležité zajistit finanční 
posílení environmentálních opatření. Je proto odůvodněné vyčlenit více finančních prostředků 
na podprogramy Životní prostředí v rámci programu LIFE (70 % namísto 64,2 % 
navrhovaných Komisí).
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Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2 – písm. a – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) 1 350 000 000 EUR na podprogram 
Oběhové hospodářství a kvalita života;

(2) 39 %, což odpovídá 
1 758 666 000 EUR v cenách roku 2018 
(1 958 256 000 EUR v běžných cenách), 
na podprogram Oběhové hospodářství 
a kvalita života;

Odůvodnění

Program LIFE je jediným fondem EU zcela určeným pro cíle v oblasti životního prostředí 
a klimatu. I když budou cílová opatření EU týkající se zohledňování oblasti klimatu 
financována v příštím VFR také z řady dalších programů, je velmi důležité zajistit finanční 
posílení environmentálních opatření. Je proto odůvodněné vyčlenit více finančních prostředků 
na podprogramy Životní prostředí v rámci programu LIFE (70 % namísto 64,2 % 
navrhovaných Komisí).

Pozměňovací návrh 10

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) 30 %, což odpovídá 1 932 600 000 EUR
v cenách roku 2018 (2 182 000 000 EUR
v běžných cenách), na oblast Opatření v 
oblasti klimatu, z čehož

Odůvodnění

Program LIFE je jediným fondem EU zcela určeným pro cíle v oblasti životního prostředí 
a klimatu. I když budou cílová opatření EU týkající se zohledňování oblasti klimatu 
financována v příštím VFR také z řady dalších programů, je velmi důležité zajistit finanční 
posílení environmentálních opatření. Je proto odůvodněné vyčlenit více finančních prostředků 
na podprogramy Životní prostředí v rámci programu LIFE (70 % namísto 64,2 % 
navrhovaných Komisí).
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Pozměňovací návrh 11

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

(1) 49 %, což odpovídá 946 974 000 EUR 
v cenách roku 2018 (1 069 180 000 EUR 
v běžných cenách), na podprogram 
Zmírňování změny klimatu a
přizpůsobování se této změně a

Odůvodnění

Program LIFE je jediným fondem EU zcela určeným pro cíle v oblasti životního prostředí 
a klimatu. I když budou cílová opatření EU týkající se zohledňování oblasti klimatu 
financována v příštím VFR také z řady dalších programů, je velmi důležité zajistit finanční 
posílení environmentálních opatření. Je proto odůvodněné vyčlenit více finančních prostředků 
na podprogramy Životní prostředí v rámci programu LIFE (70 % namísto 64,2 % 
navrhovaných Komisí).

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2 – písm. b – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) 1 000 000 000 EUR na podprogram 
Přechod na čistou energii.

(2) 51 %, což odpovídá 985 626 000 EUR 
v cenách roku 2018 (1 112 820 000 EUR 
v běžných cenách), na podprogram 
Přechod na čistou energii.

Odůvodnění

Program LIFE je jediným fondem EU zcela určeným pro cíle v oblasti životního prostředí 
a klimatu. I když budou cílová opatření EU týkající se zohledňování oblasti klimatu 
financována v příštím VFR také z řady dalších programů, je velmi důležité zajistit finanční 
posílení environmentálních opatření. Je proto odůvodněné vyčlenit více finančních prostředků 
na podprogramy Životní prostředí v rámci programu LIFE (70 % namísto 64,2 % 
navrhovaných Komisí).
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Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 4

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 začleňování 
cílů v oblasti klimatu a biologické 
rozmanitosti do ostatních politik, včetně 
výše výdajů, a podává o tom zprávy. Přínos 
tohoto nařízení k cíli věnovat celkově z 
rozpočtu na dosažení cílů v oblasti 
klimatu 25 % výdajů během celého VFR 
2021-2027 a ročně 30 %, čehož má být 
dosaženo co nejdříve, nejpozději však do 
roku 2027, 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.
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