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Pozměňovací návrh 63
György Hölvényi

Návrh nařízení
Právní východisko 6 a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

program se i nadále zaměřuje na 
zachování zeměpisné rovnováhy mezi 
členskými státy, pokud jde o rozdělování 
finančních prostředků; nařízení odkazuje 
alespoň na zeměpisnou rovnováhu, která 
může být dále vymezena ve víceletých 
pracovních programech,

Or. hu

Pozměňovací návrh 64
Michel Dantin, Nicola Caputo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Maurice Ponga, Pilar 
Ayuso, Annie Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, Angélique Delahaye

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Politika a právní předpisy Unie 
v oblasti životního prostředí, klimatu 
a příslušných aspektů čisté energie dosáhly 
značného zlepšení stavu životního 
prostředí. Nadále však v oblasti životního 
prostředí a klimatu přetrvávají značné 
problémy, které v případě, že nebudou 
řešeny, budou mít pro Unii a dobré životní 
podmínky jejich občanů výrazně negativní 
důsledky.

(1) Politika a právní předpisy Unie 
v oblasti životního prostředí, klimatu 
a příslušných aspektů čisté energie dosáhly 
značného zlepšení stavu životního 
prostředí. K tomuto zlepšení přispělo také 
postupné začleňování opatření v oblasti 
životního prostředí a klimatu do jiných 
evropských veřejných politik, jako je 
zemědělství a energetika. Nadále však 
v oblasti životního prostředí a klimatu 
přetrvávají značné problémy, které 
v případě, že nebudou řešeny, budou mít 
pro Unii a dobré životní podmínky jejich 
občanů výrazně negativní důsledky.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 65
Luke Ming Flanagan

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Politika a právní předpisy Unie 
v oblasti životního prostředí, klimatu 
a příslušných aspektů čisté energie dosáhly 
značného zlepšení stavu životního 
prostředí. Nadále však v oblasti životního 
prostředí a klimatu přetrvávají značné 
problémy, které v případě, že nebudou 
řešeny, budou mít pro Unii a dobré životní 
podmínky jejich občanů výrazně negativní 
důsledky.

(1) Politika a právní předpisy Unie 
v oblasti životního prostředí, klimatu 
a příslušných aspektů čisté energie dosáhly 
značného zlepšení stavu životního 
prostředí. To je však zjevně nedostatečné;
nadále přetrvávají značné problémy
v oblasti životního prostředí a klimatu, 
které v případě, že nebudou řešeny, budou 
mít pro Unii a dobré životní podmínky 
jejich občanů výrazně negativní důsledky.

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Mireille D'Ornano

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Politika a právní předpisy Unie 
v oblasti životního prostředí, klimatu 
a příslušných aspektů čisté energie dosáhly 
značného zlepšení stavu životního 
prostředí. Nadále však v oblasti životního 
prostředí a klimatu přetrvávají značné 
problémy, které v případě, že nebudou 
řešeny, budou mít pro Unii a dobré životní 
podmínky jejich občanů výrazně negativní 
důsledky.

(1) Politika a právní předpisy Unie 
v oblasti životního prostředí, klimatu 
a příslušných aspektů čisté energie 
neumožnily dosáhnout cílů stanovených 
v této oblasti. Nadále přetrvávají značné 
problémy v oblasti životního prostředí 
a klimatu, které v případě, že nebudou 
řešeny, budou mít pro Unii a dobré životní 
podmínky jejich občanů výrazně negativní 
důsledky.

Or. fr

Pozměňovací návrh 67
Luke Ming Flanagan
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Program pro životní prostředí 
a oblast klimatu (LIFE), zřízený nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 1293/20136 pro období 2014–2020, je 
poslední z řady programů Unie, které již 25 
let podporují provádění právních předpisů 
a politických priorit v oblasti životního 
prostředí a klimatu. V nedávném 
hodnocení v polovině období7 byl 
pozitivně vyhodnocen jako program, který 
má potenciál být účinný, účelný 
a relevantní. Jak vyplývá z hodnocení 
v polovině období a následných hodnocení, 
program LIFE na období 2014–2020 by 
tedy měl pokračovat s určitými úpravami. 
Program pro životní prostředí a oblast 
klimatu (LIFE) (dále jen „program“) by 
proto měl být zřízen na období od roku 
2021.

(2) Program pro životní prostředí 
a oblast klimatu (LIFE), zřízený nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 1293/20136 pro období 2014–2020, je 
poslední z řady programů Unie, které již 25 
let podporují provádění právních předpisů 
a politických priorit v oblasti životního 
prostředí a klimatu, které však měly 
naprosto nedostatečný rozsah, ambice 
a výsledky provádění. V nedávném 
hodnocení v polovině období7 byl tento 
program pozitivně vyhodnocen jako 
program, který má potenciál být účinný, 
účelný a relevantní. Jak vyplývá z 
hodnocení v polovině období a následných 
hodnocení, program LIFE na období 2014–
2020 by tedy měl pokračovat s určitými 
úpravami. Program pro životní prostředí 
a oblast klimatu (LIFE) (dále jen 
„program“) by proto měl být zřízen 
na období od roku 2021.

_________________ _________________

6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1293/2013 ze dne 11. prosince 
2013 o zřízení programu pro životní 
prostředí a oblast klimatu (LIFE) a 
o zrušení nařízení (ES) č. 614/2007 (Úř. 
věst. L 347, 20.12.2013, s. 185).

6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1293/2013 ze dne 11. prosince 
2013 o zřízení programu pro životní 
prostředí a oblast klimatu (LIFE) a 
o zrušení nařízení (ES) č. 614/2007 (Úř. 
věst. L 347, 20.12.2013, s. 185).

7 Zpráva o hodnocení programu pro životní 
prostředí a oblast klimatu (LIFE) 
v polovině období (SWD(2017) 355 final).

7 Zpráva o hodnocení programu pro životní 
prostředí a oblast klimatu (LIFE) 
v polovině období (SWD(2017) 355 final).

Or. en

Pozměňovací návrh 68
Benedek Jávor
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Program pro životní prostředí 
a oblast klimatu (LIFE), zřízený nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 1293/20136 pro období 2014–2020, je 
poslední z řady programů Unie, které již 25 
let podporují provádění právních předpisů 
a politických priorit v oblasti životního 
prostředí a klimatu. V nedávném 
hodnocení v polovině období7 byl 
pozitivně vyhodnocen jako program, který 
má potenciál být účinný, účelný 
a relevantní. Jak vyplývá z hodnocení 
v polovině období a následných hodnocení, 
program LIFE na období 2014–2020 by 
tedy měl pokračovat s určitými úpravami. 
Program pro životní prostředí a oblast 
klimatu (LIFE) (dále jen „program“) by 
proto měl být zřízen na období od roku 
2021.

(2) Program pro životní prostředí 
a oblast klimatu (LIFE), zřízený nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 1293/20136 pro období 2014–2020, je 
poslední z řady programů Unie, které již 25 
let podporují provádění právních předpisů 
a politických priorit v oblasti životního 
prostředí a klimatu. V nedávném 
hodnocení v polovině období7 byl 
pozitivně vyhodnocen jako program, který 
je vysoce nákladově efektivní a má 
potenciál být účinný, účelný a relevantní. 
Jak vyplývá z hodnocení v polovině období 
a následných hodnocení, program LIFE na 
období 2014–2020 by tedy měl pokračovat 
s určitými úpravami. Program pro životní 
prostředí a oblast klimatu (LIFE) (dále jen 
„program“) by proto měl být zřízen 
na období od roku 2021.

_________________ _________________

6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1293/2013 ze dne 11. prosince 
2013 o zřízení programu pro životní 
prostředí a oblast klimatu (LIFE) a 
o zrušení nařízení (ES) č. 614/2007 (Úř. 
věst. L 347, 20.12.2013, s. 185).

6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1293/2013 ze dne 11. prosince 
2013 o zřízení programu pro životní 
prostředí a oblast klimatu (LIFE) a 
o zrušení nařízení (ES) č. 614/2007 (Úř. 
věst. L 347, 20.12.2013, s. 185).

7 Zpráva o hodnocení programu pro životní 
prostředí a oblast klimatu (LIFE) 
v polovině období (SWD(2017) 355 final).

7 Zpráva o hodnocení programu pro životní 
prostředí a oblast klimatu (LIFE) 
v polovině období (SWD(2017) 355 final).

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Benedek Jávor
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Vzhledem ke své povaze a velikosti 
nemůže program LIFE vyřešit všechny 
problémy životního prostředí a klimatu. 
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Jeho cílem by spíše mělo být působit jako 
katalyzátor změn v rozvoji a provádění 
politik začleňováním hlediska ochrany 
přírody a biologické rozmanitosti do 
ostatních politik a programů financování 
EU, poskytováním a šířením řešení 
a osvědčených postupů k dosažení cílů 
v oblasti životního prostředí a klimatu 
a podporou inovativních řešení v oblasti 
životního prostředí, změny klimatu 
a ochrany přírody směřujících k evropské 
společnosti s čistými nulovými emisemi. 
V tomto úsilí by měl program LIFE 
podporovat provádění probíhajících 
a budoucích všeobecných programů 
činnosti Unie pro životní prostředí, které 
mají být vypracovány podle čl. 192 odst. 3 
SFEU.

Or. en

Pozměňovací návrh 70
Luke Ming Flanagan

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 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. Problém, 
který Komise ještě musí uznat, který však 
nikdy nebyl řešen, je výrazný negativní 
dopad, který budou nevyhnutelně mít 
významné obchodní dohody, jako jsou 
TTIP, CETA, Mercosur atd., o nichž se 



PE629.443v01-00 8/109 AM\1166178CS.docx

CS

v současné době jedná, nebo které se 
dokončují, s ohledem na zvýšený objem 
celosvětové přepravy zboží. Tyto 
potenciální dopady musí být přinejmenším 
nezávisle prostudovány a vyčísleny a poté 
musí být porovnány s očekávanými 
přínosy těchto obchodních dohod.

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Benedek Jávor
za skupinu Verts/ALE

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 přechodu na udržitelné, oběhové, 
zdrojově a energeticky účinné
hospodářství s čistými nulovými emisemi, 
které by bylo odolné vůči změně klimatu, 
k ochraně a zlepšování kvality životního 
prostředí, lidského zdraví a dobrých 
životních podmínek a k zastavení 
a zvrácení úbytku biologické rozmanitosti, 
mimo jiné prostřednictvím podpory sítě 
Natura 2000 a řešením degradace 
ekosystémů a jejich služeb, a to buď 
prostřednictvím přímých zásahů, nebo 
podporou začlenění těchto cílů do jiných 
politik.

Or. en

Pozměňovací návrh 72
Michel Dantin, Nicola Caputo, Maurice Ponga, Pilar Ayuso, Françoise Grossetête, 
Renaud Muselier, Ricardo Serrão Santos, Annie Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, 
Angélique Delahaye
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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 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 zajistit, aby byla fauna 
a flóra v Unii odpovídajícím způsobem 
spravována, a to buď prostřednictvím 
přímých zásahů, nebo podporou začlenění 
těchto cílů do jiných politik.

Or. fr

Pozměňovací návrh 73
Mireille D'Ornano

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) Cílem programu je 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.
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Or. fr

Pozměňovací návrh 74
Younous Omarjee

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 přechodu na čisté, oběhové, energeticky 
účinné, nízkouhlíkové hospodářství odolné 
vůči změně klimatu, k ochraně 
a zlepšování životního prostředí a zdraví
a k zastavení a zvrácení úbytku biologické 
rozmanitosti, a to buď prostřednictvím 
přímých zásahů, nebo podporou začlenění 
těchto cílů do jiných politik.

Or. fr

Pozměňovací návrh 75
Younous Omarjee

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Vzhledem ke své povaze a velikosti 
nemůže program LIFE vyřešit všechny 
problémy životního prostředí a klimatu. 
Jeho cílem by spíše mělo být zaměřit se na 
nejnaléhavější problémy a působit jako 
katalyzátor při navrhování a provádění
politik a poskytovat a šířit řešení 
a osvědčené postupy pro dosažení 
environmentálních a klimatických cílů 
a podporovat inovativní technologie 
v oblasti životního prostředí a změny 
klimatu. Za tímto účelem by měl program 
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LIFE podporovat provádění všeobecných 
programů činnosti Unie pro životní 
prostředí.

Or. fr

Pozměňovací návrh 76
Michel Dantin, Pilar Ayuso, Annie Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, Angélique 
Delahaye

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Programy LIFE hrají od roku 
1992 zásadní úlohu v lepším uplatňování 
solidarity a sdílení odpovědnosti při 
ochraně společného bohatství Unie 
v oblasti životního prostředí a klimatu. 
Přírodní bohatství je v celé Unii rozděleno 
nerovnoměrně, jeho přínosy se však 
dotýkají Unie jako celku a jsou citelné na 
celém území Unie. Povinnost Unie 
zachovat toto bohatství vyžaduje důsledné 
uplatňování zásad solidarity a sdílení 
odpovědnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 77
Younous Omarjee

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3b) Pro úspěch integrovaných projektů 
je potřebná úzká spolupráce mezi 
vnitrostátními, regionálními a místními 
orgány a nestátními subjekty, kterých se 
týkají cíle programu LIFE. Proto by měly 
být dodržovány zásady transparentnosti 
a zveřejňování rozhodnutí, pokud jde 
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o vypracování, provádění, hodnocení 
a sledování projektů.

Or. fr

Pozměňovací návrh 78
Younous Omarjee

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3c) Unie je smluvní stranou Úmluvy 
Evropské hospodářské komise OSN (EHK 
OSN) o přístupu k informacím, účasti 
veřejnosti na rozhodování a přístupu 
k právní ochraně v záležitostech životního 
prostředí (dále jen „Aarhuská úmluva“). 
Měla by proto být podporována práce 
nevládních organizací a sítí neziskových 
subjektů sledujících cíl, který je 
v obecném zájmu Unie, protože tyto 
organizace účinně napomáhají plnit cíle 
Aarhuské úmluvy, neboť hájí zájmy 
a názory občanů Unie v procesu tvorby 
a provádění politik, a podílejí se na 
zvyšování informovanosti o problémech 
a politických řešeních v oblasti životního 
prostředí a klimatu. Je třeba, aby program 
LIFE podporoval širokou škálu 
nevládních organizací, jakož i sítí 
neziskových subjektů sledujících cíl, který 
je v obecném zájmu Unie, činných 
především v oblasti životního prostředí 
nebo klimatu, konkurenceschopným 
a transparentním poskytováním grantů na 
provozní náklady s cílem pomoci těmto 
organizacím účinněji přispívat k politice 
Unie, podporovat a posilovat plnění 
a prosazování cílů Unie v oblasti životního 
prostředí a klimatu a posilovat jejich 
schopnost stát se účinnějšími partnery.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 79
Benedek Jávor
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Unie je odhodlána k rozvoji 
komplexního přístupu k cílům udržitelného 
rozvoje Agendy OSN 2030 pro udržitelný 
rozvoj, který zdůrazňuje úzkou vazbu mezi 
správou přírodních zdrojů k zajištění jejich 
dlouhodobé dostupnosti, ekosystémovými 
službami, jejich spojitostí s lidským 
zdravím a udržitelným hospodářským 
růstem podporujícím sociální začlenění. 
V tomto duchu by měl program materiálně 
přispět k hospodářskému rozvoji i sociální 
soudržnosti.

(4) Unie je odhodlána k rozvoji 
komplexního přístupu k cílům udržitelného 
rozvoje Agendy OSN 2030 pro udržitelný 
rozvoj, který zdůrazňuje úzkou vazbu mezi 
správou přírodních zdrojů k zajištění jejich 
dlouhodobé dostupnosti, ekosystémovými 
službami, jejich spojitostí s lidským 
zdravím a udržitelným hospodářským 
rozvojem podporujícím sociální začlenění. 
V tomto duchu by měl program umožnit 
vysokou úroveň solidarity a odpovědnosti 
a materiálně přispět k hospodářskému 
rozvoji i sociální soudržnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 80
Benedek Jávor
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) S cílem podporovat udržitelný 
rozvoj, by měla být do vymezení 
a provádění celounijních politik a činností 
začleněna ochrana životního prostředí 
a klimatu. Synergie a doplňkovost 
s dalšími finančními programy Unie by 
proto měly být podporovány, například 
umožněním financování činností, které 
doplňují strategické integrované projekty 
a strategické projekty na ochranu přírody, 
a podporou využití a reprodukcí řešení 
vyvinutých v rámci programu. Je nutná 
koordinace, aby se předešlo dvojímu 
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financování. Komise a členské státy by 
měly zajistit, aby nedocházelo 
k překrývání a aby příjemcům v rámci 
projektů nevznikala další administrativní 
zátěž v důsledku povinnosti vykazování 
plynoucí z různých finančních nástrojů.

Or. en

Pozměňovací návrh 81
Benedek Jávor
za skupinu Verts/ALE

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 20308, 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 ke splnění 
mezinárodních závazků spojených s cíli
a záměry právních předpisů, strategií 
a plánů Unie v oblasti životního prostředí, 
klimatu a příslušných aspektů čisté energie, 
především Agendy OSN pro udržitelný 
rozvoj 20308 a jejích cílů udržitelného 
rozvoje, Úmluvy o biologické 
rozmanitosti9, Pařížské dohody přijaté 
podle Rámcové úmluvy Organizace 
spojených národů o změně klimatu10

(„Pařížská dohoda o změně klimatu“), 
Úmluvy EHK OSN o přístupu 
k informacím, účasti veřejnosti a přístupu 
k právní ochraně v záležitostech životního 
prostředí („Aarhuská úmluva“), Úmluvy 
o dálkovém znečišťování ovzduší 
přecházejícím hranice států a Basilejské, 
Rotterdamské a Stockholmské úmluvy 
OSN.

_________________ _________________

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 Rozhodnutí Rady 93/626/EHS ze dne 
25. října 1993 o uzavření Úmluvy 
o biologické rozmanitosti (Úř. věst. L 309, 

9 Rozhodnutí Rady 93/626/EHS ze dne 
25. října 1993 o uzavření Úmluvy 
o biologické rozmanitosti (Úř. věst. L 309, 
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13.12.1993, s. 1). 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

Pozměňovací návrh 82
Luke Ming Flanagan

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 20308, 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, klimatu 
a příslušných aspektů čisté energie, 
především Agendy OSN pro udržitelný 
rozvoj 20308, Úmluvy o biologické 
rozmanitosti9 a Pařížské dohody přijaté 
podle Rámcové úmluvy Organizace 
spojených národů o změně klimatu10  
(„Pařížská dohoda o změně klimatu“). Za 
tímto účelem je nutné vypracovat 
komplexní a nezávislé studie dopadu 
„frakování“ na životní prostředí s cílem 
posoudit, zda jde s ohledem na negativní 
dopady o životaschopnou možnost podle 
Pařížské dohody.

_________________ _________________

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

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 Rozhodnutí Rady 93/626/EHS ze dne 
25. října 1993 o uzavření Úmluvy 
o biologické rozmanitosti (Úř. věst. L 309, 
13.12.1993, s. 1).

9 Rozhodnutí Rady 93/626/EHS ze dne 
25. října 1993 o uzavření Úmluvy 
o biologické rozmanitosti (Úř. věst. L 309, 
13.12.1993, s. 1).

Or. en

Pozměňovací návrh 83
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Younous Omarjee

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 20308, 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, klimatu 
a příslušných aspektů čisté energie, 
především Agendy OSN pro udržitelný 
rozvoj 20308, Úmluvy o biologické 
rozmanitosti9, Pařížské dohody přijaté 
podle Rámcové úmluvy Organizace 
spojených národů o změně klimatu10  
(„Pařížská dohoda o změně klimatu“), 
Basilejské, Rotterdamské a Stockholmské 
úmluvy OSN, směrnic REACH a Seveso 
III a Úmluvy o dálkovém znečišťování 
ovzduší přecházejícím hranice států.

_________________ _________________

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

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 Rozhodnutí Rady 93/626/EHS ze dne 
25. října 1993 o uzavření Úmluvy 
o biologické rozmanitosti (Úř. věst. L 309, 
13.12.1993, s. 1).

9 Rozhodnutí Rady 93/626/EHS ze dne 
25. října 1993 o uzavření Úmluvy 
o biologické rozmanitosti (Úř. věst. L 309, 
13.12.1993, s. 1).

Or. fr

Pozměňovací návrh 84
Benedek Jávor
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) K dosažení zastřešujících cílů je 
obzvláště důležité provádění balíčku 
opatření týkajících se oběhového 

(6) K dosažení zastřešujících cílů je 
obzvláště důležité plné provádění 
stávajícího a budoucího akčního 



AM\1166178CS.docx 17/109 PE629.443v01-00

CS

hospodářství11, rámce politiky v oblasti 
klimatu a energetiky do roku 203012,13,14, 
právních předpisů Unie v oblasti ochrany 
přírody15, jakož i souvisejících 
politik16,17,18,19,20.

programu pro životní prostředí10a

zahrnujícího všechna témata prioritních 
oblastí, balíčku opatření týkajících se 
oběhového hospodářství11, rámce politiky 
v oblasti klimatu a energetiky do roku 
203012,13,14, strategie EU v oblasti 
biologické rozmanitosti14a, směrnic 
o ptácích14b a přírodních stanovištích14c

a souvisejícího akčního plánu pro 
přírodu15 a všech souvisejících právních 
předpisů Unie v oblasti ochrany přírody, 
jakož i souvisejících politik16,17,18,19,20.

_________________ _________________

10a Rozhodnutí Evropského parlamentu 
a Rady č. 1386/2013/EU ze dne 
20. listopadu 2013 o všeobecném akčním 
programu Unie pro životní prostředí na 
období do roku 2020 „Spokojený život 
v mezích naší planety“ (Úř. věst. L 354, 
28.12.2013, s. 171).

11 COM(2015) 614 final, 2.12.2015. 11 COM(2015) 614 final, 2.12.2015.

12 Rámec politiky v oblasti klimatu 
a energetiky do roku 2030, COM(2014)15, 
22.1.2014.

12 Rámec politiky v oblasti klimatu 
a energetiky do roku 2030, COM(2014)15, 
22.1.2014.

13 Strategie EU pro přizpůsobení se změně 
klimatu, COM(2013)216, 16.4.2013.

13 Strategie EU pro přizpůsobení se změně 
klimatu, COM(2013)216, 16.4.2013.

14 Balíček předpisů s názvem Čistá 
energie pro všechny Evropany, 
COM(2016)860, 30.11.2016.

14 Balíček předpisů s názvem Čistá energie 
pro všechny Evropany, COM(2016)860, 
30.11.2016.

14a Naše životní pojistka, náš přírodní 
kapitál: strategie EU v oblasti biologické 
rozmanitosti do roku 2020, 
COM(2011)0244 final. 

14b Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2009/147/ES ze dne 30. listopadu 
2009 o ochraně volně žijících ptáků.

14c Směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 
21. května 1992 o ochraně přírodních 
stanovišť, volně žijících živočichů a planě 
rostoucích rostlin.

15 Akční plán pro přírodu, lidi 
a hospodářství, COM(2017)198, 
27.4.2017.

15 Akční plán pro přírodu, lidi 
a hospodářství, COM(2017)198, 
27.4.2017.

16 Program Čisté ovzduší pro Evropu, 16 Program Čisté ovzduší pro Evropu, 
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COM(2013)918. COM(2013)918.

17 Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, 
kterou se stanoví rámec pro činnost 
Společenství v oblasti vodní politiky (Úř. 
věst. L 327, 22.12.2000, s. 1).

17 Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, 
kterou se stanoví rámec pro činnost 
Společenství v oblasti vodní politiky (Úř. 
věst. L 327, 22.12.2000, s. 1).

18 Tematická strategie pro ochranu půdy, 
COM(2006)231.

18 Tematická strategie pro ochranu půdy, 
COM(2006)231.

19 Strategie pro nízkoemisní mobilitu, 
COM/2016/0501 final.

19 Strategie pro nízkoemisní mobilitu, 
COM/2016/0501 final.

20 Akční plán pro zavádění infrastruktury 
pro alternativní paliva podle čl. 10 odst. 6 
směrnice 2014/94/EU, 8.11.2017.

20 Akční plán pro zavádění infrastruktury 
pro alternativní paliva podle čl. 10 odst. 6 
směrnice 2014/94/EU, 8.11.2017.

Or. en

Pozměňovací návrh 85
Michel Dantin, Nicola Caputo, Maurice Ponga, Annie Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, 
Angélique Delahaye

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) K dosažení zastřešujících cílů je 
obzvláště důležité provádění balíčku 
opatření týkajících se oběhového 
hospodářství11, rámce politiky v oblasti 
klimatu a energetiky do roku 203012,13,14, 
právních předpisů Unie v oblasti ochrany 
přírody15, jakož i souvisejících 
politik16,17,18,19,20.

(6) K dosažení zastřešujících cílů je 
obzvláště důležité provádění balíčku 
opatření týkajících se oběhového 
hospodářství11, rámce politiky v oblasti 
klimatu a energetiky do roku 203012,13,14, 
právních předpisů Unie v oblasti ochrany 
přírody15, jakož i souvisejících 
politik16,17,18,19,20,20a.

_________________ _________________

11 COM(2015) 614 final, 2.12.2015. 11 COM(2015) 614 final, 2.12.2015.

12 Rámec politiky v oblasti klimatu 
a energetiky do roku 2030, COM(2014)15, 
22.1.2014.

12 Rámec politiky v oblasti klimatu 
a energetiky do roku 2030, COM(2014)15, 
22.1.2014.

13 Strategie EU pro přizpůsobení se změně 
klimatu, COM(2013)216, 16.4.2013.

13 Strategie EU pro přizpůsobení se změně 
klimatu, COM(2013)216, 16.4.2013.

14 Balíček předpisů s názvem Čistá energie 
pro všechny Evropany, COM(2016)860, 
30.11.2016.

14 Balíček předpisů s názvem Čistá energie 
pro všechny Evropany, COM(2016)860, 
30.11.2016.
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15 Akční plán pro přírodu, lidi 
a hospodářství, COM(2017)198, 
27.4.2017.

15 Akční plán pro přírodu, lidi 
a hospodářství, COM(2017)198, 
27.4.2017.

16 Program Čisté ovzduší pro Evropu, 
COM(2013)918.

16 Program Čisté ovzduší pro Evropu, 
COM(2013)918.

17 Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, 
kterou se stanoví rámec pro činnost 
Společenství v oblasti vodní politiky (Úř. 
věst. L 327, 22.12.2000, s. 1).

17 Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, 
kterou se stanoví rámec pro činnost 
Společenství v oblasti vodní politiky (Úř. 
věst. L 327, 22.12.2000, s. 1).

18 Tematická strategie pro ochranu půdy, 
COM(2006)231.

18 Tematická strategie pro ochranu půdy, 
COM(2006)231.

19 Strategie pro nízkoemisní mobilitu, 
COM/2016/0501 final.

19 Strategie pro nízkoemisní mobilitu, 
COM/2016/0501 final.

20 Akční plán pro zavádění infrastruktury 
pro alternativní paliva podle čl. 10 odst. 6 
směrnice 2014/94/EU, 8.11.2017.

20 Akční plán pro zavádění infrastruktury 
pro alternativní paliva podle čl. 10 odst. 6 
směrnice 2014/94/EU, 8.11.2017.

20a Nařízení o minimálních požadavcích 
na opětovné využívání vody.

Or. fr

Pozměňovací návrh 86
Younous Omarjee

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) K dosažení zastřešujících cílů je 
obzvláště důležité provádění balíčku 
opatření týkajících se oběhového 
hospodářství11, rámce politiky v oblasti 
klimatu a energetiky do roku 203012,13,14, 
právních předpisů Unie v oblasti ochrany 
přírody15, jakož i souvisejících 
politik16,17,18,19,20.

(6) K dosažení zastřešujících cílů je 
obzvláště důležité provádění balíčku 
opatření týkajících se oběhového 
hospodářství11, rámce politiky v oblasti 
klimatu a energetiky do roku 203012,13,14, 
právních předpisů Unie v oblasti ochrany 
přírody15, jakož i souvisejících 
politik16,17,18,19,20, směrnice REACH 
a nařízení o pesticidech a biocidních 
přípravcích.

_________________ _________________

11 COM(2015) 614 final, 2.12.2015. 11 COM(2015) 614 final, 2.12.2015.

12 Rámec politiky v oblasti klimatu 12 Rámec politiky v oblasti klimatu 
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a energetiky do roku 2030, COM(2014)15, 
22.1.2014.

a energetiky do roku 2030, COM(2014)15, 
22.1.2014.

13 Strategie EU pro přizpůsobení se změně 
klimatu, COM(2013)216, 16.4.2013.

13 Strategie EU pro přizpůsobení se změně 
klimatu, COM(2013)216, 16.4.2013.

14 Balíček předpisů s názvem Čistá energie 
pro všechny Evropany, COM(2016)860, 
30.11.2016.

14 Balíček předpisů s názvem Čistá energie 
pro všechny Evropany, COM(2016)860, 
30.11.2016.

15 Akční plán pro přírodu, lidi 
a hospodářství, COM(2017)198, 
27.4.2017.

15 Akční plán pro přírodu, lidi 
a hospodářství, COM(2017)198, 
27.4.2017.

16 Program Čisté ovzduší pro Evropu, 
COM(2013)918.

16 Program Čisté ovzduší pro Evropu, 
COM(2013)918.

17 Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, 
kterou se stanoví rámec pro činnost 
Společenství v oblasti vodní politiky (Úř. 
věst. L 327, 22.12.2000, s. 1).

17 Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, 
kterou se stanoví rámec pro činnost 
Společenství v oblasti vodní politiky (Úř. 
věst. L 327, 22.12.2000, s. 1).

18 Tematická strategie pro ochranu půdy, 
COM(2006)231.

18 Tematická strategie pro ochranu půdy, 
COM(2006)231.

19 Strategie pro nízkoemisní mobilitu, 
COM/2016/0501 final.

19 Strategie pro nízkoemisní mobilitu, 
COM/2016/0501 final.

20 Akční plán pro zavádění infrastruktury 
pro alternativní paliva podle čl. 10 odst. 6 
směrnice 2014/94/EU, 8.11.2017.

20 Akční plán pro zavádění infrastruktury 
pro alternativní paliva podle čl. 10 odst. 6 
směrnice 2014/94/EU, 8.11.2017.

Or. fr

Pozměňovací návrh 87
Benedek Jávor
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) Evropská unie přikládá velkou 
důležitost dlouhodobé udržitelnosti 
výsledků projektů programu LIFE, a tudíž 
i schopnosti zajistit a udržovat je po 
realizaci projektu, mimo jiné 
pokračováním, přejímáním nebo 
převodem. Z toho vyplývají zvláštní 
požadavky pro žadatele a potřeba záruk 
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na úrovni EU, aby bylo zajištěno, že jiné 
projekty financované z prostředků EU 
nebudou narušovat výsledky jakýchkoli 
realizovaných projektů programu LIFE.

Or. en

Pozměňovací návrh 88
Benedek Jávor
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

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 a k intenzivnějšímu úsilí Unie 
o dosažení cílů udržitelného rozvoje je 
transformace Unie v energeticky 
a zdrojově účinnou společnost s čistými 
nulovými emisemi 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 dekarbonizace
do poloviny století a jejího provádění, a to 
zejména v odvětvích, která nejvíce 
přispívají k současným úrovním produkce 
CO2 a znečištění. Mnohá z těchto opatření 
budou mít významný přínos pro zdraví 
a dobré životní podmínky občanů EU. 
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.

Or. en

Pozměňovací návrh 89
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Younous Omarjee

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

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, 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 opatření 
zaměřená na snížení a omezení těžby, 
používání a podpory fosilních paliv, 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 a jejího zmírňování, jejichž 
cílem je snížit zranitelnost vůči negativním 
dopadům změny klimatu.

Or. fr

Pozměňovací návrh 90
Mireille D'Ornano

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

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 

(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. Toho 
zdaleka nebylo dosaženo, jak potvrzuje 
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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.

zejména nárůst emisí uhlíku v celé 
Evropské unii v letech 2016 a 2017. To 
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.

Or. fr

Pozměňovací návrh 91
Nicola Caputo, Soledad Cabezón Ruiz, Susanne Melior, Simona Bonafè, Monika 
Beňová, Jo Leinen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

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 

(7) Předpokladem ke splnění závazků 
Unie v rámci Pařížské dohody o změně 
klimatu je transformace Unie 
v nízkouhlíkovou společnost odolnou vůči 
změnám klimatu založenou na účinné 
oběhové energetice a energii 
z obnovitelných zdrojů. To si zase
vyžaduje opatření, jež přispívají 
k provádění cílů Evropské unie do roku 
2030 stanovených v právních předpisech 
týkajících se klimatu a energetiky a ve
vnitrostátních plánech 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 
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politiky Unie v oblasti přizpůsobení se 
změně klimatu, jejichž cílem je snížit 
zranitelnost vůči negativním dopadům 
změny klimatu.

skleníkových plynů 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 92
Benedek Jávor
za skupinu Verts/ALE

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 
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.

(8) Přechod na vysoce energeticky 
účinný systém zcela založený na 
obnovitelných zdrojích představuje zásadní 
příspěvek ke zmírňování dopadů změny 
klimatu s vedlejším přínosem pro životní 
prostředí. Opatření pro budování kapacit 
na podporu přechodu na vysoce 
energeticky účinný systém založený na 
obnovitelných zdrojích energie
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 se sníženými 
náklady zvláště pro zvýšení 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 
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
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Pozměňovací návrh 93
Michel Dantin, Pilar Ayuso, Annie Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, Angélique 
Delahaye

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 
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.

(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. 
Program by měl zahrnovat všechna 
odvětví zapojená do přechodu na čistou 
energii, jako je výroba elektřiny, 
stavebnictví, průmysl, doprava 
a zemědělství. 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

Pozměňovací návrh 94
Luke Ming Flanagan

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8
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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 
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.

(8) Přechod na čistou energii například 
prostřednictvím domácí výroby 
a používání 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 a zahrnující výše uvedenou domácí 
výrobu s využitím slunce/větru atd. 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

Pozměňovací návrh 95
Benedek Jávor
za skupinu Verts/ALE

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 

(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 
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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.

kapitál musí být nasměrován na projekty 
s vysoce distribuovanou povahou. Jedním 
z cílů podprogramu Energie 
z obnovitelných zdrojů, energetická 
účinnost a udržitelná energetická 
společenství je vybudovat kapacity pro 
vývoj a sdružování projektů, čímž se 
rovněž pomůže čerpat prostředky 
z evropských strukturálních a investičních 
fondů a urychlí investice do obnovitelné
energie a zvýšení energetické účinnosti, 
a to i s použitím finančních nástrojů 
poskytnutých z fondu InvestEU.

Or. en

Pozměňovací návrh 96
Luke Ming Flanagan

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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.

(Netýká se českého znění).  

Or. en
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Pozměňovací návrh 97
Benedek Jávor
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9a) Program LIFE má velký potenciál 
podporovat pilotní projekty nebo 
demonstrace ekologických inovací 
a řešení inspirovaných přírodou, která 
přinášejí přírodní a přirozené prvky 
a procesy do městských oblastí, krajiny 
a přímořských oblastí a zároveň mají 
sociální a hospodářský přínos. V tomto 
ohledu má klíčový význam soulad 
s programy v oblasti výzkumu a inovací, 
například Horizont Evropa, a vyšší 
využívání nástrojů na financování 
přírodního kapitálu (NCFF), které 
umožňují ochranu přírody, rozvoj zelené 
infrastruktury, udržitelné využívání půdy, 
zemědělství, lesnictví, půdní a vodní 
hospodářství.

Or. en

Pozměňovací návrh 98
Benedek Jávor
za skupinu Verts/ALE

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 

(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 
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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.

předpisů EU v oblasti životního prostředí, 
klimatu a čisté energie a politiky 
dekarbonizace, mimo jiné převzetím 
a uplatňováním výsledků výzkumu 
a inovací z programu Horizont Evropa, 
například v oblasti integrovaného 
městského plánování a mezioborového 
územního plánování, a pomoci zavádět je 
v širším měřítku, pokud mohou pomoci 
řešit otázky životního prostředí, klimatu, 
udržitelné spotřeby a výroby, zabezpečení 
potravin 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 99
Benedek Jávor
za skupinu Verts/ALE

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 

(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, biologické rozmanitosti
a klimatu více integrovaly a začleňovaly 
do ostatních politik. Program by tedy měl 
působit jako katalyzátor a řešit 
horizontální, systémové problémy i hlavní 
příčiny nedostatků při provádění, jak je 
uvedeno v přezkumu provádění právních 
předpisů v oblasti životního prostředí, 
s cílem dosáhnout požadovaného pokroku 
prostřednictvím budování kapacit, vývoje, 
zkoušení a přejímání nových přístupů, 
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brání účinnému provádění klíčových plánů 
vyžadovaných právními předpisy v oblasti 
životního prostředí.

podporou tvorby, sledování a revize 
slučitelných politik, řádné veřejné správy, 
zvyšování informovanosti 
a intenzivnějšího zapojení zúčastněných 
stran, včetně regionálních, místních 
orgánů, nevládních organizací, výzkumu 
a podnikání, mobilizací investic ze všech 
unijních investičních programů nebo jiných 
finančních zdrojů a podporou opatření, 
jimiž se překonají různé překážky, které 
brání účinnému provádění stávajících 
právních předpisů 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

Pozměňovací návrh 100
Nicola Caputo, Soledad Cabezón Ruiz, Susanne Melior, Simona Bonafè, Monika 
Beňová, Jo Leinen

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, 

(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, 
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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.

podporovat vývoj, sledování a přezkum 
politiky, podporovat větší povědomí 
a komunikaci, rozvíjet řádnou veřejnou 
správu, 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

Pozměňovací návrh 101
Benedek Jávor
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) K tomu, aby se zastavil a zvrátil 
úbytek biologické rozmanitosti, včetně 
mořských ekosystémů, je zapotřebí 
podpořit vypracování, provádění, 
prosazování a hodnocení příslušných 
unijních předpisů a politik, kam mimo jiné 
patří strategie EU v oblasti biologické 
rozmanitosti do roku 202022, směrnice 
Rady 92/43/EHS23, směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2009/147/ES24

a nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1143/201425, a to zejména 
vytvořením znalostní základny pro 
přípravu a provádění politiky 

(13) K tomu, aby se zastavil a zvrátil 
úbytek biologické rozmanitosti
a degradace přírodního kapitálu 
a ekosystémových služeb, včetně mořských 
ekosystémů, je zapotřebí podpořit 
vypracování, provádění, prosazování 
a hodnocení příslušných unijních předpisů 
a politik, kam mimo jiné patří strategie EU 
v oblasti biologické rozmanitosti do roku 
202022, směrnice Rady 92/43/EHS23, 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2009/147/ES24 a nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1143/201425, 
a to zejména vytvořením znalostní 
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a prostřednictvím vývoje, testování, 
demonstrací a uplatňováním osvědčených 
postupů a řešení v malém měřítku nebo 
přizpůsobených konkrétním místním, 
regionálním nebo vnitrostátním 
podmínkám, včetně integrovaných přístupů 
k provádění prioritních akčních rámců 
vypracovaných na základě směrnice 
92/43/EHS. Unie by měla sledovat své 
výdaje související s biologickou 
rozmanitostí, aby splnila své povinnosti
týkající se podávání zpráv podle Úmluvy 
o biologické rozmanitosti. Měly by být 
splněny též požadavky na sledování 
v jiných příslušných právních předpisech 
Unie.

základny pro přípravu a provádění politiky 
a prostřednictvím vývoje, testování, 
demonstrací a uplatňováním osvědčených 
postupů a řešení v malém měřítku nebo 
přizpůsobených konkrétním místním, 
regionálním nebo vnitrostátním 
podmínkám, včetně integrovaných přístupů 
k provádění prioritních akčních rámců 
vypracovaných na základě směrnice 
92/43/EHS.
Unie a členské státy by měly systematicky
sledovat své výdaje související 
s biologickou rozmanitostí u všech 
finančních nástrojů, a to jak ex ante, tak 
ex post, kombinovat přístupy shora dolů 
a zdola nahoru, mimo jiné za účelem 
plnění povinnosti podávat zprávy podle 
Úmluvy o biologické rozmanitosti. Měly 
by být splněny též požadavky na sledování 
v jiných příslušných právních předpisech 
Unie.

_________________ _________________

22 COM(2011) 244 final. 22 COM(2011) 244 final.

23 Směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 
21. května 1992 o ochraně přírodních 
stanovišť, volně žijících živočichů a planě 
rostoucích rostlin (Úř. věst. L 206, 
22.7.1992, s. 7).

23 Směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 
21. května 1992 o ochraně přírodních 
stanovišť, volně žijících živočichů a planě 
rostoucích rostlin (Úř. věst. L 206, 
22.7.1992, s. 7).

24 Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2009/147/ES ze dne 30. listopadu 
2009 o ochraně volně žijících ptáků (Úř. 
věst. L 20, 26.1.2010, s. 7).

24 Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2009/147/ES ze dne 30. listopadu 
2009 o ochraně volně žijících ptáků (Úř. 
věst. L 20, 26.1.2010, s. 7).

25 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1143/2014 ze dne 22. října 2014 
o prevenci a regulaci zavlékání či 
vysazování a šíření invazních nepůvodních 
druhů (Úř. věst. L 317, 4.11.2014, s. 35).

25 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1143/2014 ze dne 22. října 2014 
o prevenci a regulaci zavlékání či 
vysazování a šíření invazních nepůvodních 
druhů (Úř. věst. L 317, 4.11.2014, s. 35).

Or. en

Pozměňovací návrh 102
Michel Dantin, Herbert Dorfmann, Maurice Ponga, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, 
Renaud Muselier, Ricardo Serrão Santos, Annie Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, 
Angélique Delahaye
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) K tomu, aby se zastavil a zvrátil 
úbytek biologické rozmanitosti, včetně 
mořských ekosystémů, je zapotřebí 
podpořit vypracování, provádění, 
prosazování a hodnocení příslušných 
unijních předpisů a politik, kam mimo jiné 
patří strategie EU v oblasti biologické 
rozmanitosti do roku 202022, směrnice 
Rady 92/43/EHS23, směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2009/147/ES24

a nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1143/201425, a to zejména 
vytvořením znalostní základny pro 
přípravu a provádění politiky 
a prostřednictvím vývoje, testování, 
demonstrací a uplatňováním osvědčených 
postupů a řešení v malém měřítku nebo 
přizpůsobených konkrétním místním, 
regionálním nebo vnitrostátním 
podmínkám, včetně integrovaných přístupů 
k provádění prioritních akčních rámců 
vypracovaných na základě směrnice 
92/43/EHS. Unie by měla sledovat své 
výdaje související s biologickou 
rozmanitostí, aby splnila své povinnosti 
týkající se podávání zpráv podle Úmluvy 
o biologické rozmanitosti. Měly by být 
splněny též požadavky na sledování 
v jiných příslušných právních předpisech 
Unie.

(13) K tomu, aby se zastavil a zvrátil 
úbytek biologické rozmanitosti, včetně 
mořských ekosystémů, spolu s vhodným 
řízením fauny a flóry, zejména u určitých 
druhů, které postihlo přemnožení, jako 
jsou velké šelmy, je zapotřebí podpořit 
vypracování, provádění, prosazování 
a hodnocení příslušných unijních předpisů 
a politik, kam mimo jiné patří strategie EU 
v oblasti biologické rozmanitosti do roku 
202022, směrnice Rady 92/43/EHS23, 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2009/147/ES24 a nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1143/201425, 
a to zejména vytvořením znalostní 
základny pro přípravu a provádění politiky 
a prostřednictvím vývoje, testování, 
demonstrací a uplatňováním osvědčených 
postupů a řešení v malém měřítku nebo 
přizpůsobených konkrétním místním, 
regionálním nebo vnitrostátním 
podmínkám, včetně integrovaných přístupů 
k provádění prioritních akčních rámců 
vypracovaných na základě směrnice 
92/43/EHS. Unie by měla sledovat své 
výdaje související s biologickou 
rozmanitostí, aby splnila své povinnosti 
týkající se podávání zpráv podle Úmluvy 
o biologické rozmanitosti. Měly by být 
splněny též požadavky na sledování 
v jiných příslušných právních předpisech 
Unie.

_________________ _________________

22 COM(2011) 244 final. 22 COM(2011) 244 final.

23 Směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 
21. května 1992 o ochraně přírodních 
stanovišť, volně žijících živočichů a planě 
rostoucích rostlin (Úř. věst. L 206, 
22.7.1992, s. 7).

23 Směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 
21. května 1992 o ochraně přírodních 
stanovišť, volně žijících živočichů a planě 
rostoucích rostlin (Úř. věst. L 206, 
22.7.1992, s. 7).

24 Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2009/147/ES ze dne 30. listopadu 
2009 o ochraně volně žijících ptáků (Úř. 

24 Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2009/147/ES ze dne 30. listopadu 
2009 o ochraně volně žijících ptáků (Úř. 
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věst. L 20, 26.1.2010, s. 7). věst. L 20, 26.1.2010, s. 7).

25 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1143/2014 ze dne 22. října 2014 
o prevenci a regulaci zavlékání či 
vysazování a šíření invazních nepůvodních 
druhů (Úř. věst. L 317, 4.11.2014, s. 35).

25 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1143/2014 ze dne 22. října 2014 
o prevenci a regulaci zavlékání či 
vysazování a šíření invazních nepůvodních 
druhů (Úř. věst. L 317, 4.11.2014, s. 35).

Or. fr

Pozměňovací návrh 103
Luke Ming Flanagan

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) K tomu, aby se zastavil a zvrátil 
úbytek biologické rozmanitosti, včetně 
mořských ekosystémů, je zapotřebí 
podpořit vypracování, provádění, 
prosazování a hodnocení příslušných 
unijních předpisů a politik, kam mimo jiné 
patří strategie EU v oblasti biologické 
rozmanitosti do roku 202022, směrnice 
Rady 92/43/EHS23, směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2009/147/ES24

a nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1143/201425, a to zejména 
vytvořením znalostní základny pro 
přípravu a provádění politiky 
a prostřednictvím vývoje, testování, 
demonstrací a uplatňováním osvědčených 
postupů a řešení v malém měřítku nebo 
přizpůsobených konkrétním místním, 
regionálním nebo vnitrostátním 
podmínkám, včetně integrovaných přístupů 
k provádění prioritních akčních rámců 
vypracovaných na základě směrnice 
92/43/EHS. Unie by měla sledovat své 
výdaje související s biologickou 
rozmanitostí, aby splnila své povinnosti 
týkající se podávání zpráv podle Úmluvy 
o biologické rozmanitosti. Měly by být 
splněny též požadavky na sledování 
v jiných příslušných právních předpisech 

(13) K tomu, aby se zastavil a zvrátil 
úbytek biologické rozmanitosti, včetně 
mořských ekosystémů, je zapotřebí 
podpořit vypracování, provádění, 
prosazování a hodnocení příslušných 
unijních předpisů a politik, kam mimo jiné 
patří strategie EU v oblasti biologické 
rozmanitosti do roku 202022, směrnice 
Rady 92/43/EHS23, směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2009/147/ES24

a nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1143/201425, a to zejména 
vytvořením znalostní základny pro 
přípravu a provádění politiky 
a prostřednictvím vývoje, testování, 
demonstrací a uplatňováním osvědčených 
postupů a řešení u malých podniků nebo 
přizpůsobených konkrétním místním, 
regionálním nebo vnitrostátním 
podmínkám, včetně integrovaných přístupů 
k provádění prioritních akčních rámců 
vypracovaných na základě směrnice 
92/43/EHS. Unie by měla sledovat své 
výdaje související s biologickou 
rozmanitostí, aby splnila své povinnosti 
týkající se podávání zpráv podle Úmluvy 
o biologické rozmanitosti. Měly by být 
splněny též požadavky na sledování 
v jiných příslušných právních předpisech 
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Unie. Unie.

_________________ _________________

22 COM(2011) 244 final. 22 COM(2011) 244 final.

23 Směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 
21. května 1992 o ochraně přírodních 
stanovišť, volně žijících živočichů a planě 
rostoucích rostlin (Úř. věst. L 206, 
22.7.1992, s. 7).

23 Směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 
21. května 1992 o ochraně přírodních 
stanovišť, volně žijících živočichů a planě 
rostoucích rostlin (Úř. věst. L 206, 
22.7.1992, s. 7).

24 Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2009/147/ES ze dne 30. listopadu 
2009 o ochraně volně žijících ptáků (Úř. 
věst. L 20, 26.1.2010, s. 7).

24 Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2009/147/ES ze dne 30. listopadu 
2009 o ochraně volně žijících ptáků (Úř. 
věst. L 20, 26.1.2010, s. 7).

25 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1143/2014 ze dne 22. října 2014 
o prevenci a regulaci zavlékání či 
vysazování a šíření invazních nepůvodních 
druhů (Úř. věst. L 317, 4.11.2014, s. 35).

25 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1143/2014 ze dne 22. října 2014 
o prevenci a regulaci zavlékání či 
vysazování a šíření invazních nepůvodních 
druhů (Úř. věst. L 317, 4.11.2014, s. 35).

Or. en

Pozměňovací návrh 104
Mireille D'Ornano

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) V nedávných hodnoceních 
a posouzeních, včetně přezkumu v 
polovině období týkajícího se strategie EU 
v oblasti biologické rozmanitosti do roku 
2020 a kontroly účelnosti právních 
předpisů upravujících ochranu přírody, se 
uvádí, že jednou z hlavních příčin 
nedostatečného provádění právních 
předpisů Unie v oblasti ochrany přírody 
a strategie pro biologickou rozmanitost je 
nedostatek adekvátního financování. K 
uspokojení těchto potřeb mohou významně 
přispět hlavní unijní nástroje financování 
(Evropský fond pro regionální rozvoj, 
Fond soudržnosti, Evropský zemědělský 
fond pro rozvoj venkova a Evropský 
námořní a rybářský fond). Program může 

(14) V nedávných hodnoceních 
a posouzeních, včetně přezkumu v 
polovině období týkajícího se strategie EU 
v oblasti biologické rozmanitosti do roku 
2020 a kontroly účelnosti právních 
předpisů upravujících ochranu přírody, se 
uvádí, že jednou z hlavních příčin 
nedostatečného provádění právních 
předpisů Unie v oblasti ochrany přírody 
a strategie pro biologickou rozmanitost je 
nedostatek adekvátního financování. K 
uspokojení těchto potřeb mohou významně 
přispět hlavní unijní nástroje financování 
(Evropský fond pro regionální rozvoj, 
Fond soudržnosti, Evropský zemědělský 
fond pro rozvoj venkova a Evropský 
námořní a rybářský fond). Program může 
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dále zlepšit účinnost tohoto začleňování 
pomocí strategických projektů na ochranu 
přírody zaměřených na urychlení 
provádění unijních právních předpisů 
a politiky v oblasti ochrany přírody 
a biologické rozmanitosti, včetně opatření 
stanovených v prioritních akčních rámcích 
vytvořených v souladu se směrnicí 
92/43/EHS. Strategické projekty na 
ochranu přírody by měly v členských
státech podpořit akční programy na 
začlenění příslušných cílů v oblasti 
ochrany přírody a biologické rozmanitosti 
do dalších politik a programů financování, 
a zajistit tak, že budou na provádění těchto 
politik uvolněny příslušné finanční 
prostředky. Členské státy by se mohly 
v rámci svého strategického plánu pro 
společnou zemědělskou politiku 
rozhodnout využít určitou část přídělu 
prostředků z Evropského zemědělského 
fondu pro rozvoj venkova k získání 
podpory pro opatření, která doplňují 
strategické projekty na ochranu přírody 
definované v tomto nařízení.

přispívat k účinnosti tohoto začleňování 
pomocí strategických projektů na ochranu 
přírody zaměřených na urychlení 
provádění unijních právních předpisů 
a politiky v oblasti ochrany přírody 
a biologické rozmanitosti, včetně opatření 
stanovených v prioritních akčních rámcích 
vytvořených v souladu se směrnicí 
92/43/EHS. Strategické projekty na 
ochranu přírody by měly v členských 
státech podpořit akční programy na 
začlenění příslušných cílů v oblasti 
ochrany přírody a biologické rozmanitosti 
do dalších politik a programů financování, 
a zajistit tak, že budou na provádění těchto 
politik uvolněny příslušné finanční 
prostředky. Členské státy by se mohly 
v rámci svého strategického plánu pro 
společnou zemědělskou politiku 
rozhodnout využít určitou část přídělu 
prostředků z Evropského zemědělského 
fondu pro rozvoj venkova k získání 
podpory pro opatření, která doplňují 
strategické projekty na ochranu přírody 
definované v tomto nařízení.

Or. fr

Pozměňovací návrh 105
Michel Dantin, Pilar Ayuso, Maurice Ponga, Annie Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, 
Angélique Delahaye

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) V nedávných hodnoceních 
a posouzeních, včetně přezkumu v 
polovině období týkajícího se strategie EU 
v oblasti biologické rozmanitosti do roku 
2020 a kontroly účelnosti právních 
předpisů upravujících ochranu přírody, se 
uvádí, že jednou z hlavních příčin 
nedostatečného provádění právních 
předpisů Unie v oblasti ochrany přírody 
a strategie pro biologickou rozmanitost je 

(14) V nedávných hodnoceních 
a posouzeních, včetně přezkumu v 
polovině období týkajícího se strategie EU 
v oblasti biologické rozmanitosti do roku 
2020 a kontroly účelnosti právních 
předpisů upravujících ochranu přírody, se 
uvádí, že jednou z hlavních příčin 
nedostatečného provádění právních 
předpisů Unie v oblasti ochrany přírody 
a strategie pro biologickou rozmanitost je 
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nedostatek adekvátního financování. K 
uspokojení těchto potřeb mohou významně 
přispět hlavní unijní nástroje financování 
(Evropský fond pro regionální rozvoj, 
Fond soudržnosti, Evropský zemědělský 
fond pro rozvoj venkova a Evropský 
námořní a rybářský fond). Program může 
dále zlepšit účinnost tohoto začleňování 
pomocí strategických projektů na ochranu 
přírody zaměřených na urychlení 
provádění unijních právních předpisů 
a politiky v oblasti ochrany přírody 
a biologické rozmanitosti, včetně opatření 
stanovených v prioritních akčních rámcích 
vytvořených v souladu se směrnicí 
92/43/EHS. Strategické projekty na 
ochranu přírody by měly v členských 
státech podpořit akční programy na 
začlenění příslušných cílů v oblasti 
ochrany přírody a biologické rozmanitosti 
do dalších politik a programů financování, 
a zajistit tak, že budou na provádění těchto 
politik uvolněny příslušné finanční 
prostředky. Členské státy by se mohly 
v rámci svého strategického plánu pro 
společnou zemědělskou politiku 
rozhodnout využít určitou část přídělu 
prostředků z Evropského zemědělského 
fondu pro rozvoj venkova k získání 
podpory pro opatření, která doplňují 
strategické projekty na ochranu přírody 
definované v tomto nařízení.

nedostatek adekvátního financování. 
K uspokojení těchto potřeb mohou 
významně přispět hlavní unijní nástroje 
financování (Evropský fond pro regionální 
rozvoj, Fond soudržnosti, Evropský 
zemědělský fond pro rozvoj venkova 
a Evropský námořní a rybářský fond), 
přičemž je třeba dodržovat cíle 
odvětvových politik a kritéria způsobilosti 
stanovená Unií pro každý z fondů 
a zajistit, aby financování bylo doplňkové. 
Program může dále zlepšit účinnost tohoto 
začleňování pomocí strategických projektů 
na ochranu přírody zaměřených 
na urychlení provádění unijních právních 
předpisů a politiky v oblasti ochrany 
přírody a biologické rozmanitosti, včetně 
opatření stanovených v prioritních akčních 
rámcích vytvořených v souladu se směrnicí 
92/43/EHS. Strategické projekty na 
ochranu přírody by měly v členských 
státech podpořit akční programy na 
začlenění příslušných cílů v oblasti 
ochrany přírody a biologické rozmanitosti 
do dalších politik a programů financování, 
a zajistit tak, že budou na provádění těchto 
politik uvolněny příslušné finanční 
prostředky. Členské státy by se mohly 
v rámci svého strategického plánu pro 
společnou zemědělskou politiku 
rozhodnout využít určitou část přídělu 
prostředků z Evropského zemědělského 
fondu pro rozvoj venkova k získání 
podpory pro opatření, která doplňují 
strategické projekty na ochranu přírody 
definované v tomto nařízení, pokud budou 
zachována kritéria způsobilosti stanovená 
v nařízení (EU) ../... [nařízení 
o strategických plánech SZP] a doplněná 
národními strategickými plány SZP.

Or. fr

Pozměňovací návrh 106
Benedek Jávor
za skupinu Verts/ALE
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) V nedávných hodnoceních 
a posouzeních, včetně přezkumu 
v polovině období týkajícího se strategie 
EU v oblasti biologické rozmanitosti 
do roku 2020 a kontroly účelnosti právních 
předpisů upravujících ochranu přírody, se 
uvádí, že jednou z hlavních příčin 
nedostatečného provádění právních 
předpisů Unie v oblasti ochrany přírody 
a strategie pro biologickou rozmanitost je 
nedostatek adekvátního financování. 
K uspokojení těchto potřeb mohou 
významně přispět hlavní unijní nástroje 
financování (Evropský fond pro regionální 
rozvoj, Fond soudržnosti, Evropský 
zemědělský fond pro rozvoj venkova 
a Evropský námořní a rybářský fond).
Program může dále zlepšit účinnost tohoto 
začleňování pomocí strategických projektů 
na ochranu přírody zaměřených 
na urychlení provádění unijních právních 
předpisů a politiky v oblasti ochrany 
přírody a biologické rozmanitosti, včetně 
opatření stanovených v prioritních akčních 
rámcích vytvořených v souladu se směrnicí 
92/43/EHS. Strategické projekty na 
ochranu přírody by měly v členských 
státech podpořit akční programy na 
začlenění příslušných cílů v oblasti 
ochrany přírody a biologické rozmanitosti 
do dalších politik a programů financování, 
a zajistit tak, že budou na provádění těchto 
politik uvolněny příslušné finanční 
prostředky. Členské státy by se mohly 
v rámci svého strategického plánu pro 
společnou zemědělskou politiku 
rozhodnout využít určitou část přídělu 
prostředků z Evropského zemědělského 
fondu pro rozvoj venkova k získání 
podpory pro opatření, která doplňují 
strategické projekty na ochranu přírody 
definované v tomto nařízení.

(14) V nedávných hodnoceních 
a posouzeních, včetně přezkumu 
v polovině období týkajícího se strategie 
EU v oblasti biologické rozmanitosti 
do roku 2020 a kontroly účelnosti právních 
předpisů upravujících ochranu přírody, se 
uvádí, že jednou z hlavních příčin 
nedostatečného provádění právních 
předpisů Unie v oblasti ochrany přírody 
a strategie pro biologickou rozmanitost je 
nedostatek adekvátního financování. 
K uspokojení těchto potřeb mohou 
významně přispět hlavní unijní nástroje 
financování (Evropský fond pro regionální 
rozvoj, Fond soudržnosti, Zemědělský 
záruční fond, Evropský zemědělský fond 
pro rozvoj venkova a Evropský námořní 
a rybářský fond), pokud všechny se tyto 
nástroje financování vyznačují řádnou 
zárukou udržitelnosti a řeší odpovídajícím 
způsobem hybatele degradace životního 
prostředí a změny klimatu.
Program může dále zlepšit účinnost tohoto 
začleňování pomocí strategických projektů 
na ochranu přírody zaměřených 
na urychlení provádění unijních právních 
předpisů a politiky v oblasti ochrany 
přírody a biologické rozmanitosti, včetně 
opatření stanovených v prioritních akčních 
rámcích vytvořených v souladu se směrnicí 
92/43/EHS. Strategické projekty na 
ochranu přírody by měly v členských 
státech podpořit akční programy na 
začlenění příslušných cílů v oblasti 
ochrany přírody a biologické rozmanitosti 
do dalších politik a programů financování, 
a zajistit tak, že budou na provádění těchto 
politik uvolněny příslušné finanční 
prostředky. Členské státy by se mohly 
v rámci svého strategického plánu pro 
společnou zemědělskou politiku 
rozhodnout využít určitou část přídělu 
prostředků ze Zemědělského záručního 
fondu a Evropského zemědělského fondu 
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pro rozvoj venkova k získání podpory pro 
opatření, která doplňují strategické 
projekty na ochranu přírody definované 
v tomto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 107
Younous Omarjee

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14a) Nejvzdálenější regiony EU tvoří 
podstatnou část světové biologické 
rozmanitosti (okolo 20 % lagun a 
korálových útesů na světě) a jsou více než 
kterékoli jiné vystaveny rizikům, jež 
přinášejí katastrofické a nezvratné účinky 
globálního oteplování a snižování 
biologické rozmanitosti. Je proto nutné 
poskytnout těmto nejvzdálenějším územím 
určitý minimální rozpočet, a to zejména 
francouzským nejvzdálenějším regionům, 
které byly Evropskou unií nespravedlivě 
vyloučeny z působnosti směrnice o ptácích 
a směrnice o přírodních stanovištích, v 
důsledku čehož postrádají regulační 
rámec pro ochranu druhů a stanovišť. 
Nemají přístup k finančním prostředkům 
v rámci sítě Natura 2000, přestože jsou 
centrem celosvětové biologické 
rozmanitosti a některé z nich byly 
prohlášeny lokalitou světového dědictví 
UNESCO nebo se o jejich zařazení na 
tento seznam jedná. Pokud jde o 
přidělování různých evropských 
prostředků na ochranu a financování 
biologické rozmanitosti těchto území, 
nepřistupovalo se k francouzským 
nejvzdálenějším regionům spravedlivě. 
Nejméně 2 % finančních prostředků 
vyhrazených na program LIFE bude 
proto přiděleno nejvzdálenějším regionům 
s cílem chránit neocenitelnou rozmanitost 
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jejich přírody a nejméně 1 % z těchto 
prostředků bude poskytnuto francouzským 
nejvzdálenějším regionům, aby se 
kompenzovalo financování, o které po léta 
přicházely.

Or. fr

Pozměňovací návrh 108
Michel Dantin, Cláudia Monteiro de Aguiar, Maurice Ponga, Françoise Grossetête, 
Pilar Ayuso, Ricardo Serrão Santos, Dubravka Šuica, Angélique Delahaye

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Dobrovolný program pro služby v 
oblasti biologické rozmanitosti a 
ekostystémů 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 a zmírňování dopadů 
změny klimatu v nejvzdálenějších 
regionech a zámořských zemích a územích 
Unie. Program BEST pomohl 
prostřednictvím přípravné akce BEST 
schválené v roce 2011 a návazných 
programů BEST 2.0 a BEST RUP zvýšit 
povědomí o ekologickém významu 
nejvzdálenějších regionů a zámořských 
zemí a území a jejich klíčové důležitosti 
pro zachování celosvětové biologické 
rozmanitosti. Díky podpoře bylo 
realizováno 90 projektů, jejichž 
prostřednictvím Evropská unie poskytuje 
přímou podporu místním subjektům. 80 % 
evropské biologické rozmanitosti se 
nachází v evropských zámořských zemích 
a územích, přičemž Komise ve své studii 
o dopadu odhaduje, že potřeba finanční 
podpory pro projekty na těchto územích 
dosahuje 8 milionů EUR ročně. Zámořské 
země a území tento malý grantový program 
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pro biologickou rozmanitost ocenily 
v prohlášení ministrů v letech 2017 a 2018. 
Je proto vhodné zahrnout iniciativu BEST 
do tohoto programu, včetně budování 
kapacit a kapitalizace financovaných 
opatření v nejvzdálenějších regionech i v
zámořských zemích a územích.

Or. fr

Pozměňovací návrh 109
Younous Omarjee

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Dobrovolný program pro služby v 
oblasti biologické rozmanitosti a 
ekostystémů 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 a zmírňování dopadů 
změny klimatu v nejvzdálenějších 
regionech a zámořských zemích a územích 
Unie, avšak k ochraně biologické 
rozmanitosti přispěl jen okrajově. Z 
převážné části se mu nedaří bojovat proti 
úbytku biologické rozmanitosti v těchto 
regionech. Měl by být proto navržen tak, 
aby byl trvalejší, a to pomocí jeho 
začlenění do programu LIFE a navýšení 
jeho rozpočtu. Nepředstavuje nicméně 
náhradu za další prostředky poskytované
v rámci programu LIFE nejvzdálenějším 
regionům.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 110
Francesc Gambús, Pilar Ayuso, Rosa Estaràs Ferragut

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15a) Stejně jako je tomu u veškerých 
finančních prostředků, které Unie 
poskytuje, musí program LIFE zohlednit 
území EU se statusem ostrova bez ohledu 
na to, zda se jedná o zámořská území 
Unie, a potenciální související problémy. 
Z různých studií vyplývá, že klimatická 
změna bude mít obzvláště významný 
dopad na ostrovní území, především v 
důsledku zvyšování hladiny moří a 
oceánů. Mimoto se kromě výzev spojených 
se zvyšující se hladinou moří Středomoří 
potýká s acidifikací způsobenou absorpcí 
uhlíku přítomného v atmosféře, která 
rovněž ovlivní ostrovní území.

Or. es

Pozměňovací návrh 111
Francesc Gambús, Pilar Ayuso, Rosa Estaràs Ferragut

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15b) V létě 2018 ve Středomoří došlo k 
extrémním povětrnostním jevům s rysy 
silných tropických bouří. Způsobené 
škody byly mimořádně závažné a dokonce 
vedly ke ztrátám na lidských životech. 
Kromě možnosti vyčlenit mimořádné 
prostředky na jednotlivé katastrofy je 
nutné řešit tyto události komplexně v 
rámci strategii pro přizpůsobení se změně 
klimatu.

Or. es
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Pozměňovací návrh 112
Mireille D'Ornano

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Pro podporu oběhového 
hospodářství je zapotřebí změnit způsob 
navrhování, výroby, spotřeby a likvidace 
materiálů a výrobků, včetně plastů. 
K přechodu na model oběhového 
hospodářství by měl program přispět 
finanční podporou zaměřenou na různé 
subjekty (podniky, veřejné orgány 
a spotřebitele), zejména uplatňováním, 
vývojem a přejímáním osvědčených 
technologií, postupů a řešení 
přizpůsobených konkrétním místním, 
regionálním nebo vnitrostátním 
podmínkám, mimo jiné prostřednictvím 
integrovaných přístupů k provádění plánů 
nakládání s odpady a předcházení jejich 
vzniku. Podporou provádění strategie pro 
plasty mohou být přijata opatření, jejichž 
cílem je zejména vyřešit problém odpadu v 
mořích.

(16) Pro podporu oběhového 
hospodářství je zapotřebí změnit způsob 
navrhování, výroby, spotřeby a likvidace 
materiálů a výrobků, včetně plastů. 
K přechodu na model oběhového 
hospodářství by měl program přispět 
finanční podporou zaměřenou na různé 
subjekty (podniky, veřejné orgány 
a spotřebitele), zejména uplatňováním, 
vývojem a přejímáním osvědčených 
technologií, postupů a řešení 
přizpůsobených konkrétním místním, 
regionálním nebo vnitrostátním 
podmínkám, mimo jiné prostřednictvím 
integrovaných přístupů k provádění plánů 
nakládání s odpady a předcházení jejich 
vzniku. Podporou provádění strategie pro 
plasty mohou být přijata opatření, jejichž 
cílem je zvýšit podíl recyklovaných 
plastových odpadů a vyřešit problém 
odpadu v mořích, který v současnosti patří 
k nejnaléhavějším ekologickým výzvám.

Or. fr

Pozměňovací návrh 113
Benedek Jávor
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Pro podporu oběhového 
hospodářství je zapotřebí změnit způsob 
navrhování, výroby, spotřeby a likvidace 

(16) Pro podporu oběhového 
hospodářství účinně využívajícího zdroje 
je zapotřebí změnit způsob navrhování, 
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materiálů a výrobků, včetně plastů. 
K přechodu na model oběhového 
hospodářství by měl program přispět 
finanční podporou zaměřenou na různé 
subjekty (podniky, veřejné orgány 
a spotřebitele), zejména uplatňováním, 
vývojem a přejímáním osvědčených 
technologií, postupů a řešení 
přizpůsobených konkrétním místním, 
regionálním nebo vnitrostátním 
podmínkám, mimo jiné prostřednictvím 
integrovaných přístupů k provádění plánů 
nakládání s odpady a předcházení jejich 
vzniku. Podporou provádění strategie pro 
plasty mohou být přijata opatření, jejichž 
cílem je zejména vyřešit problém odpadu v 
mořích.

výroby, spotřeby a likvidace materiálů 
a výrobků, včetně plastů. K přechodu 
na model oběhového hospodářství účinně 
využívajícího zdroje by měl program 
přispět finanční podporou zaměřenou 
na různé subjekty (podniky, organizace 
občanské společnosti, veřejné orgány 
a spotřebitele), zejména uplatňováním, 
vývojem a přejímáním osvědčených 
technologií, postupů a řešení 
přizpůsobených konkrétním místním, 
regionálním nebo vnitrostátním 
podmínkám, mimo jiné prostřednictvím 
integrovaných přístupů k uplatňování 
hierarchie způsobů nakládání s odpady a
plánů pro udržitelné nakládání s odpady 
a předcházení jejich vzniku. Podporou 
provádění strategie pro plasty mohou být 
přijata opatření, jejichž cílem je zejména 
vyřešit problém odpadu v mořích a 
sladkých vodách.

Or. en

Pozměňovací návrh 114
Benedek Jávor
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16a) Vysoká úroveň ochrany životního 
prostředí má zásadní význam pro zdraví a 
kvalitu života občanů EU. Program by 
měl podporovat cíl Unie vyrábět chemické 
látky způsobem, který vede k minimalizaci 
významných nepříznivých účinků 
na lidské zdraví a životní prostředí, a 
vytvořit strategii Unie pro netoxické 
prostředí. Program by měl rovněž 
přispívat k činnostem na podporu 
provádění směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2002/49/ES (směrnice 
o hluku) za účelem dosažení úrovní 
hluku, které nemají významné negativní 
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účinky na zdraví lidí a neohrožují je.

Or. en

Pozměňovací návrh 115
Nicola Caputo, Soledad Cabezón Ruiz, Simona Bonafè, Monika Beňová, Damiano 
Zoffoli

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Dlouhodobým cílem politiky Unie 
v oblasti ochrany ovzduší je dosáhnout 
úrovní kvality ovzduší, které nezpůsobují 
významné negativní účinky na zdraví lidí a 
neohrožují je. Informovanost veřejnosti 
o znečištění ovzduší je vysoká a občané 
očekávají, že veřejné orgány budou jednat. 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2016/228426 zdůrazňuje úlohu, již 
může unijní financování hrát při 
dosahování cílů v oblasti čistého ovzduší. 
Program by tedy měl podporovat projekty, 
včetně strategických integrovaných 
projektů, které mají potenciál využívat 
veřejné a soukromé prostředky, aby se 
staly ukázkou osvědčených postupů a 
urychlily provádění plánů a právních 
předpisů v oblasti kvality ovzduší 
na místní, regionální, multiregionální, 
národní a nadnárodní úrovni.

(17) Dlouhodobým cílem politiky Unie 
v oblasti ochrany ovzduší je dosáhnout 
úrovní kvality ovzduší, které nezpůsobují 
významné negativní účinky na zdraví lidí a 
neohrožují je. Informovanost veřejnosti 
o znečištění ovzduší je vysoká a občané 
očekávají, že veřejné orgány budou jednat. 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2016/228426 zdůrazňuje úlohu, již 
může unijní financování hrát při 
dosahování cílů v oblasti čistého ovzduší. 
Program by tedy měl podporovat projekty, 
včetně strategických integrovaných 
projektů, které mají potenciál využívat 
veřejné a soukromé prostředky, aby se 
staly ukázkou osvědčených postupů a 
urychlily provádění plánů a právních 
předpisů v oblasti kvality ovzduší 
na místní, regionální, multiregionální, 
národní a nadnárodní úrovni. Toto úsilí o 
zlepšení kvality ovzduší by mělo být v 
souladu s požadavky na snižování 
skleníkových plynů a dlouhodobý cíl 
dekarbonizovat evropské hospodářství a 
postupně nahradit energetickou 
infrastrukturu založenou na fosilních 
palivech infrastrukturou založenou na 
obnovitelných zdrojích energie, kdykoli je 
to technicky možné.

_________________ _________________

26 Směrnice Evropského a parlamentu a 
Rady (EU) 2016/2284 ze dne 14. prosince 
2016 o snížení národních emisí některých 

26 Směrnice Evropského a parlamentu a 
Rady (EU) 2016/2284 ze dne 14. prosince 
2016 o snížení národních emisí některých 
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látek znečišťujících ovzduší, o změně 
směrnice 2003/35/ES a o zrušení směrnice 
2001/81/ES (Úř. věst. L 344, 17.12.2016, s. 
1).

látek znečišťujících ovzduší, o změně 
směrnice 2003/35/ES a o zrušení směrnice 
2001/81/ES (Úř. věst. L 344, 17.12.2016, s. 
1).

Or. en

Pozměňovací návrh 116
Mireille D'Ornano

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Dlouhodobým cílem politiky Unie 
v oblasti ochrany ovzduší je dosáhnout 
úrovní kvality ovzduší, které nezpůsobují 
významné negativní účinky na zdraví lidí a 
neohrožují je. Informovanost veřejnosti 
o znečištění ovzduší je vysoká a občané 
očekávají, že veřejné orgány budou jednat. 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2016/228426 zdůrazňuje úlohu, již 
může unijní financování hrát při 
dosahování cílů v oblasti čistého ovzduší. 
Program by tedy měl podporovat projekty, 
včetně strategických integrovaných 
projektů, které mají potenciál využívat 
veřejné a soukromé prostředky, aby se 
staly ukázkou osvědčených postupů a 
urychlily provádění plánů a právních 
předpisů v oblasti kvality ovzduší 
na místní, regionální, multiregionální, 
národní a nadnárodní úrovni.

(17) Dlouhodobým cílem politiky Unie 
v oblasti ochrany ovzduší je dosáhnout 
úrovní kvality ovzduší, které nezpůsobují 
významné negativní účinky na zdraví lidí a 
neohrožují je. Informovanost veřejnosti 
o znečištění ovzduší je vysoká a občané 
očekávají, že veřejné orgány budou jednat, 
přičemž ze studií prováděných v hlavních 
populačních centrech často vyplývá, že 
nedošlo k žádnému pokroku nebo že se 
dokonce znečištění ovzduší zvýšilo. 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2016/228426 zdůrazňuje úlohu, již 
může unijní financování hrát při 
dosahování cílů v oblasti čistého ovzduší. 
Program by tedy měl podporovat projekty,
včetně strategických integrovaných 
projektů, které mají potenciál využívat 
veřejné a soukromé prostředky, aby se 
staly ukázkou osvědčených postupů a 
urychlily provádění plánů a právních 
předpisů v oblasti kvality ovzduší 
na místní, regionální, multiregionální, 
národní a nadnárodní úrovni.

_________________ _________________

26 Směrnice Evropského a parlamentu a 
Rady (EU) 2016/2284 ze dne 14. prosince 
2016 o snížení národních emisí některých 
látek znečišťujících ovzduší, o změně 
směrnice 2003/35/ES a o zrušení směrnice 
2001/81/ES (Úř. věst. L 344, 17.12.2016, s. 

26 Směrnice Evropského a parlamentu a 
Rady (EU) 2016/2284 ze dne 14. prosince 
2016 o snížení národních emisí některých 
látek znečišťujících ovzduší, o změně 
směrnice 2003/35/ES a o zrušení směrnice 
2001/81/ES (Úř. věst. L 344, 17.12.2016, s. 
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1). 1).

Or. fr

Pozměňovací návrh 117
Younous Omarjee

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Dlouhodobým cílem politiky Unie 
v oblasti ochrany ovzduší je dosáhnout 
úrovní kvality ovzduší, které nezpůsobují 
významné negativní účinky na zdraví lidí a 
neohrožují je. Informovanost veřejnosti 
o znečištění ovzduší je vysoká a občané 
očekávají, že veřejné orgány budou jednat. 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2016/228426 zdůrazňuje úlohu, již 
může unijní financování hrát při 
dosahování cílů v oblasti čistého ovzduší. 
Program by tedy měl podporovat projekty, 
včetně strategických integrovaných 
projektů, které mají potenciál využívat 
veřejné a soukromé prostředky, aby se 
staly ukázkou osvědčených postupů a 
urychlily provádění plánů a právních 
předpisů v oblasti kvality ovzduší 
na místní, regionální, multiregionální, 
národní a nadnárodní úrovni.

(17) Dlouhodobým cílem politiky Unie 
v oblasti ochrany ovzduší je dosáhnout 
úrovní kvality ovzduší, které nezpůsobují 
významné negativní účinky na zdraví lidí a 
neohrožují je. Informovanost veřejnosti 
o znečištění ovzduší je vysoká a občané 
očekávají, že veřejné orgány budou jednat. 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2016/228426 zdůrazňuje úlohu, již 
může unijní financování hrát při 
dosahování cílů v oblasti čistého ovzduší. 
Program by tedy měl podporovat projekty, 
včetně strategických integrovaných 
projektů, které mají potenciál využívat 
veřejné a soukromé prostředky, aby se 
staly ukázkou osvědčených postupů a 
urychlily provádění plánů a právních 
předpisů v oblasti kvality ovzduší 
na místní, regionální, multiregionální, 
národní a nadnárodní úrovni. Program by 
měl upřednostňovat financování opatření 
zaměřených na boj proti změně klimatu a 
současně na zlepšování kvality ovzduší.

_________________ _________________

26 Směrnice Evropského a parlamentu a 
Rady (EU) 2016/2284 ze dne 14. prosince 
2016 o snížení národních emisí některých 
látek znečišťujících ovzduší, o změně 
směrnice 2003/35/ES a o zrušení směrnice 
2001/81/ES (Úř. věst. L 344, 17.12.2016, s. 
1).

26 Směrnice Evropského a parlamentu a 
Rady (EU) 2016/2284 ze dne 14. prosince 
2016 o snížení národních emisí některých 
látek znečišťujících ovzduší, o změně 
směrnice 2003/35/ES a o zrušení směrnice 
2001/81/ES (Úř. věst. L 344, 17.12.2016, s. 
1).

Or. fr
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Pozměňovací návrh 118
Benedek Jávor
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Dlouhodobým cílem politiky Unie 
v oblasti ochrany ovzduší je dosáhnout 
úrovní kvality ovzduší, které nezpůsobují 
významné negativní účinky na zdraví lidí a 
neohrožují je. Informovanost veřejnosti 
o znečištění ovzduší je vysoká a občané 
očekávají, že veřejné orgány budou jednat. 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2016/228426 zdůrazňuje úlohu, již 
může unijní financování hrát při 
dosahování cílů v oblasti čistého ovzduší. 
Program by tedy měl podporovat projekty, 
včetně strategických integrovaných 
projektů, které mají potenciál využívat 
veřejné a soukromé prostředky, aby se 
staly ukázkou osvědčených postupů a 
urychlily provádění plánů a právních 
předpisů v oblasti kvality ovzduší 
na místní, regionální, multiregionální, 
národní a nadnárodní úrovni.

(17) Dlouhodobým cílem politiky Unie 
v oblasti ochrany ovzduší je dosáhnout 
úrovní kvality ovzduší, které nezpůsobují 
významné negativní účinky na zdraví lidí, 
životní prostředí a biologickou 
rozmanitost a neohrožují je. Informovanost 
veřejnosti o znečištění ovzduší je vysoká 
a občané očekávají, že veřejné orgány 
budou jednat. Směrnice Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/228426

zdůrazňuje úlohu, již může unijní 
financování hrát při dosahování cílů v 
oblasti čistého ovzduší. Program by tedy 
měl podporovat projekty, včetně 
strategických integrovaných projektů, které 
mají potenciál využívat veřejné a soukromé 
prostředky, aby se staly ukázkou 
osvědčených postupů a urychlily provádění 
plánů a právních předpisů v oblasti kvality 
ovzduší na místní, regionální, 
multiregionální, národní a nadnárodní 
úrovni.

_________________ _________________

26 Směrnice Evropského a parlamentu a 
Rady (EU) 2016/2284 ze dne 14. prosince 
2016 o snížení národních emisí některých 
látek znečišťujících ovzduší, o změně 
směrnice 2003/35/ES a o zrušení směrnice 
2001/81/ES (Úř. věst. L 344, 17.12.2016, s. 
1).

26 Směrnice Evropského a parlamentu a 
Rady (EU) 2016/2284 ze dne 14. prosince 
2016 o snížení národních emisí některých 
látek znečišťujících ovzduší, o změně 
směrnice 2003/35/ES a o zrušení směrnice 
2001/81/ES (Úř. věst. L 344, 17.12.2016, s. 
1).

Or. en

Pozměňovací návrh 119
Nicola Caputo, Soledad Cabezón Ruiz, Simona Bonafè, Monika Beňová
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17a) Zvláštní pozornost je třeba věnovat 
prosazování opouštění zdrojů znečištění 
ovzduší, zejména vytápění domácností 
fosilními palivy a elektráren na fosilní 
paliva. Při řešení problému znečištění 
ovzduší by se mělo úsilí zaměřit na 
přechod k obnovitelným zdrojům energie, 
což podpoří dlouhodobou perspektivu.

Or. en

Odůvodnění

Jedním z nejvýznamnějších zdrojů znečištění ovzduší v EU, který má škodlivý vliv na lidské 
zdraví, je vytápění domácností uhlím. Kdykoli je to technicky proveditelné, měl by být 
podporován přechod na obnovitelné zdroje energie v souladu s cíli v oblasti dekarbonizace 
stavebnictví, jak stanoví směrnice o energetické náročnosti budov.

Pozměňovací návrh 120
Luke Ming Flanagan

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Směrnice 2000/60/ES stanoví 
rámec pro ochranu unijních povrchových, 
brakických, pobřežních a podzemních vod. 
Cíle směrnice podporuje Plán na ochranu 
vodních zdrojů Evropy27 , který vyzývá 
k lepšímu provádění a většímu začlenění 
cílů vodní politiky do jiných oblastí 
politiky. Program by proto měl podporovat 
projekty, které přispějí k účinnému 
provádění směrnice 2000/60/ES a dalších 
právních předpisů Unie týkajících se vody, 
jež pomáhají k dosažení dobrého stavu 
vodních útvarů Unie uplatňováním, 
vývojem a reprodukcí osvědčených 
postupů, jakož i prostřednictvím stimulace 

(18) Směrnice 2000/60/ES stanoví 
rámec pro ochranu unijních povrchových, 
brakických, pobřežních a podzemních vod.
V tomto ohledu je třeba vypracovat 
komplexní nezávislou studii o dopadech 
hydraulického štěpení při těžbě ropy na 
tyto vody. Cíle směrnice podporuje Plán na 
ochranu vodních zdrojů Evropy27 , který 
vyzývá k lepšímu provádění a většímu 
začlenění cílů vodní politiky do jiných 
oblastí politiky. Program by proto měl 
podporovat projekty, které přispějí 
k účinnému provádění směrnice 
2000/60/ES a dalších právních předpisů 
Unie týkajících se vody, jež pomáhají 



PE629.443v01-00 50/109 AM\1166178CS.docx

CS

doplňkových opatření v rámci jiných 
unijních programů či finančních zdrojů.

k dosažení dobrého stavu vodních útvarů 
Unie uplatňováním, vývojem a reprodukcí 
osvědčených postupů, jakož 
i prostřednictvím stimulace doplňkových 
opatření v rámci jiných unijních programů 
či finančních zdrojů.

_________________ _________________

27 COM(2012) 673 final. 27 COM(2012) 673 final.

Or. en

Pozměňovací návrh 121
Benedek Jávor
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Směrnice 2000/60/ES stanoví 
rámec pro ochranu unijních povrchových, 
brakických, pobřežních a podzemních vod. 
Cíle směrnice podporuje Plán na ochranu 
vodních zdrojů Evropy27 , který vyzývá 
k lepšímu provádění a většímu začlenění 
cílů vodní politiky do jiných oblastí 
politiky. Program by proto měl podporovat 
projekty, které přispějí k účinnému 
provádění směrnice 2000/60/ES a dalších 
právních předpisů Unie týkajících se vody, 
jež pomáhají k dosažení dobrého stavu 
vodních útvarů Unie uplatňováním, 
vývojem a reprodukcí osvědčených 
postupů, jakož i prostřednictvím stimulace 
doplňkových opatření v rámci jiných 
unijních programů či finančních zdrojů.

(18) Směrnice 2000/60/ES stanoví 
rámec pro ochranu unijních povrchových, 
brakických, pobřežních a podzemních vod. 
Cíle směrnice podporuje Plán na ochranu 
vodních zdrojů Evropy27 , který vyzývá 
k lepšímu provádění a většímu začlenění 
cílů vodní politiky do jiných oblastí 
politiky. Program by proto měl podporovat 
projekty, které zlepší stav vodních zdrojů a 
přispějí k účinnému provádění směrnice 
2000/60/ES a dalších právních předpisů 
Unie týkajících se vody, jež pomáhají 
k dosažení dobrého stavu vodních útvarů 
Unie uplatňováním, vývojem a reprodukcí 
osvědčených postupů, jakož 
i prostřednictvím stimulace doplňkových 
opatření v rámci jiných unijních programů 
či finančních zdrojů.

_________________ _________________

27 COM(2012) 673 final. 27 COM(2012) 673 final.

Or. en
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Pozměňovací návrh 122
Benedek Jávor
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19a) Rozhodující úlohu při naplňování 
cílů Unie v oblasti životního prostředí, 
biologické rozmanitosti, klimatu a 
udržitelnosti hraje společná zemědělská 
politika. Evropská komise dosud 
neprovedla systémové hodnocení, 
„kontrolu účelnosti“ SZP navzdory 
důrazným výzvám klíčových 
zainteresovaných stran včetně platformy 
REFIT. Nicméně z nedávné studie 
založené na důkazech 28a sledující lepší 
regulační pravidla Evropské komise 
jednoznačně vyplývá, že opatření SZP v 
oblasti životního prostředí nepostačují k 
zastavení ubývání biologické rozmanitosti 
či zhoršování životního prostředí. SZP 
není vyhovující ani z hlediska naplňování 
cílů udržitelného rozvoje. SZP ve své 
současné podobě nezajistí potřebné 
ekosystémové služby v EU a bude zcela 
selhávat v řešení problémů spojených se 
změnou klimatu.
Synergie se SZP zajistí, aby SZP po 
komplexní reformě lépe reagovala na 
současné výzvy, aby byly zdroje přesunuty 
z přímých plateb, které nejsou účelné ani 
odůvodněné, a byli zvýhodněni zemědělci, 
kteří se zaváží k udržitelným zemědělským 
postupům a aktivní podpoře cílů v oblasti 
biologické rozmanitosti a životního 
prostředí, mimo jiné prostřednictvím 
správy lokalit sítě Natura 2000, 
ekologického zemědělství a biologické 
produkce.

_________________

28a G. Pe’er, S. Lakner, R. Müller, G. 
Passoni, V. Bontzorlos, D. Clough, F. 
Moreira, C. Azam, J. Berger, P. Bezak, A. 
Bonn, B. Hansjürgens, L. Hartmann, 
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J.Kleemann, A. Lomba, A. Sahrbacher, S. 
Schindler, C. Schleyer, J. Schmidt, S. 
Schüler, C. Sirami, M. von Meyer-Höfer a 
Y. Zinngrebe (2017). Plní SZP svůj účel? 
Posouzení účelnosti na základě důkazů. 
Lipsko, Německé centrum pro integrativní 
výzkum biologické rozmanitosti (iDiv) 
Halle-Jena-Leipzig.

Or. en

Pozměňovací návrh 123
Benedek Jávor
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19b) O lokality sítě Natura 2000 na 
zemědělských pozemcích je v současnosti 
velmi nedostatečně pečováno, a proto 
stále potřebují ochranu.

Stávající platby z prostředků SZP ve 
prospěch oblastí sítě Natura 2000 jsou 
nejúčinnějším způsobem zachování 
biologické rozmanitosti na zemědělských 
pozemcích.28a Avšak tyto platby jsou 
nedostatečné a nepředstavují pro 
společnost vysokou hodnotu. Platby z 
prostředků SZP ve prospěch lokalit sítě 
Natura 2000 by proto měly být navýšeny s 
cílem zlepšit ochranu životního prostředí v 
těchto oblastech.

_________________

28a G. Pe’er, S. Lakner, R. Müller, G. 
Passoni, V. Bontzorlos, D. Clough, F. 
Moreira, C. Azam, J. Berger, P. Bezak, A. 
Bonn, B. Hansjürgens, L. Hartmann, 
J.Kleemann, A. Lomba, A. Sahrbacher, S. 
Schindler, C. Schleyer, J. Schmidt, S. 
Schüler, C. Sirami, M. von Meyer-Höfer a 
Y. Zinngrebe (2017). Plní SZP svůj účel? 
Posouzení účelnosti na základě důkazů. 
Lipsko, Německé centrum pro integrativní 
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výzkum biologické rozmanitosti (iDiv) 
Halle-Jena-Leipzig. 

Or. en

Pozměňovací návrh 124
Benedek Jávor
za skupinu Verts/ALE

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 
veřejnosti, zapojení spotřebitelů
a rozšířeného zapojení zúčastněných 
subjektů včetně nevládních organizací 
do konzultací a provádění souvisejících 
politik.

(20) Zlepšení správy v záležitostech 
životního prostředí, biologické 
rozmanitosti, změny klimatu a přeměny na
společnost s nulovými emisemi vyžaduje 
víceúrovňový přístup s robustními postupy 
založenými na důkazech a širší účastí, 
mimo jiné místních a regionálních orgánů 
a občanské společnosti, na přípravě a
provádění souvisejících politik a zvyšování 
povědomí veřejnosti. V rámci tohoto 
programu by měla být více podpořena 
činnost nevládních organizací a sítě 
neziskových subjektů, které sledují cíl 
obecného zájmu Unie a jsou primárně 
činné v oblasti životního prostředí a 
klimatu. V tomto ohledu mají zvláštní 
význam standardní akční projekty, proto 
by měly být stanoveny podrobné údaje 
včetně minimálního celkového množství 
projektů, aby se do programu mohly 
zapojit kvalitní nevládní organizace.

Or. en

Pozměňovací návrh 125
Nicola Caputo, Soledad Cabezón Ruiz, Susanne Melior, Simona Bonafè, Monika 
Beňová, Jo Leinen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20
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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 
veřejnosti, zapojení spotřebitelů 
a rozšířeného zapojení zúčastněných 
subjektů včetně nevládních organizací 
do konzultací a provádění souvisejících 
politik.

(20) Zlepšení správy v záležitostech 
životního prostředí, změny klimatu 
a souvisejícího přechodu na čistou energii 
vyžaduje zapojení občanské společnosti 
prostřednictvím zvyšování povědomí 
veřejnosti, včetně komunikační strategie, 
která zohlední nové sdělovací prostředky a 
sociální sítě a zvýší zapojení spotřebitelů 
a zúčastněných subjektů včetně nevládních 
organizací do konzultací a provádění 
souvisejících politik.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba vyzdvihnout potřebu moderní komunikace.

Pozměňovací návrh 126
Luke Ming Flanagan

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 
veřejnosti, zapojení spotřebitelů 
a rozšířeného zapojení zúčastněných 
subjektů včetně nevládních organizací 
do konzultací a provádění souvisejících 
politik.

(20) Zlepšení správy v záležitostech 
životního prostředí, změny klimatu 
a souvisejícího přechodu na čistou energii 
nebude úspěšné bez získání a plného
zapojení občanské společnosti. Toho lze 
dosáhnout prostřednictvím zvyšování 
povědomí veřejnosti, zapojení spotřebitelů 
a rozšířeného zapojení zúčastněných 
subjektů včetně nevládních organizací do
konzultací a provádění souvisejících 
politik.

Or. en

Pozměňovací návrh 127
György Hölvényi
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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 
veřejnosti, zapojení spotřebitelů 
a rozšířeného zapojení zúčastněných 
subjektů včetně nevládních organizací 
do konzultací a provádění souvisejících 
politik.

(20) Zlepšení správy v záležitostech 
životního prostředí, změny klimatu 
a souvisejícího přechodu na čistou energii 
vyžaduje zapojení občanské společnosti 
prostřednictvím zvyšování povědomí 
veřejnosti, zapojení spotřebitelů 
a rozšířeného zapojení zúčastněných 
subjektů včetně nevládních organizací, 
církví a náboženských společenství
do konzultací a provádění souvisejících 
politik.

Or. hu

Pozměňovací návrh 128
Elisabetta Gardini

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 
veřejnosti, zapojení spotřebitelů 
a rozšířeného zapojení zúčastněných
subjektů včetně nevládních organizací 
do konzultací a provádění souvisejících 
politik.

(20) Zlepšení správy v záležitostech 
životního prostředí, změny klimatu 
a souvisejícího přechodu na čistou energii 
vyžaduje zvyšování povědomí veřejnosti, 
zapojení spotřebitelů a rozšířené zapojení 
zainteresovaných subjektů, zejména
organizací občanské společnosti, církví a 
náboženských sdružení či společenství, 
do konzultací, provádění a hodnocení
souvisejících politik.

Or. it

Odůvodnění

Navrhovaná změna má za cíl uznat klíčovou roli církví a náboženských sdružení či 
společenství v environmentálních politikách. Jejím účelem je rovněž provedení článku 17 
Smlouvy o fungování Evropské unie, který vyžaduje, aby bylo rozlišováno mezi výše 
uvedenými subjekty a subjekty občanské společnosti.
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Pozměňovací návrh 129
Michel Dantin, Cláudia Monteiro de Aguiar, Maurice Ponga, Pilar Ayuso, Annie 
Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, Angélique Delahaye

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 
veřejnosti, zapojení spotřebitelů
a rozšířeného zapojení zúčastněných 
subjektů včetně nevládních organizací 
do konzultací a provádění souvisejících 
politik.

(20) Zlepšení správy v záležitostech 
životního prostředí, změny klimatu 
a souvisejícího přechodu na čistou energii 
vyžaduje zapojení občanské společnosti a 
společenských aktérů a odborníků, 
místních partnerů a zvolených zástupců s 
cílem zvýšit povědomí veřejnosti, zapojení 
spotřebitelů a rozšířit zapojení 
zúčastněných subjektů.

Or. fr

Pozměňovací návrh 130
Michel Dantin, Renaud Muselier, Maurice Ponga, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, 
Annie Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, Angélique Delahaye

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20a) Program by měl pomoci subjektům 
a územím posilovat svou odolnost díky 
podpoře rozvoje a uplatňování místních a 
regionálních strategií pro adaptaci 
pobřežních oblastí klimatické změně.

Or. fr

Pozměňovací návrh 131
Benedek Jávor
za skupinu Verts/ALE
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Zatímco zlepšení správy na všech 
úrovních by mělo být průřezovým cílem 
všech podprogramů programu, program by 
měl podporovat vypracování a provádění
horizontálních právních předpisů týkajících 
se správy záležitostí v oblasti životního 
prostředí, včetně právních předpisů 
provádějících Úmluvu Evropské 
hospodářské komise Organizace spojených 
národů (EHK OSN) o přístupu k 
informacím, účasti veřejnosti na 
rozhodování a přístupu k právní ochraně v 
záležitostech životního prostředí29 .

(21) Zatímco zlepšení správy na všech 
úrovních by mělo být průřezovým cílem 
všech podprogramů programu, program by 
měl podporovat vypracování, provádění a
účinné dodržování a prosazování acquis v 
oblasti životního prostředí a klimatu, 
zejména horizontálních právních předpisů 
týkajících se správy záležitostí v oblasti 
životního prostředí, včetně právních 
předpisů provádějících Úmluvu Evropské 
hospodářské komise Organizace spojených 
národů (EHK OSN) o přístupu k 
informacím, účasti veřejnosti na 
rozhodování a přístupu k právní ochraně v 
záležitostech životního prostředí29 29a, 
rovněž s ohledem na Výbor pro dohled 
nad dodržováním Aarhuské úmluvy.
Program by měl zejména podporovat 
rozvoj platforem spolupráce a sdílení 
osvědčených postupů pro účinnější 
uplatňování a prosazování politiky a 
právních předpisů v oblasti životního 
prostředí a klimatu, včetně vzdělávacích 
programů pro soudce a státní zástupce a 
osvětových činností, pokud jde o přístup k 
informacím a ke spravedlnosti ve věcech 
souvisejících s životním prostředím a 
klimatem.

_________________ _________________

29 Úř. věst. L 124, 17.5.2005, s. 4. 29 Úř. věst. L 124, 17.5.2005, s. 4.

29a Úř. věst. L 264, 25.9.2006, s. 13-19.

Or. en

Pozměňovací návrh 132
Soledad Cabezón Ruiz

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22
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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 LIFE by měl účastníky 
trhu připravit na přechod na čisté, oběhové, 
energeticky účinné, nízkouhlíkové 
hospodářství založené na obnovitelných 
zdrojích a 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. Do dílčího programu 
„Přechod na čistou energii“ by měla být 
zahrnuta konečná spotřebitelská odvětví, v 
nichž je významným faktorem energetická 
účinnost, jako například stavebnictví, 
služby, průmysl a doprava, spolu s 
rozšiřováním obnovitelných energií v 
těchto odvětvích.

Or. en

Pozměňovací návrh 133
Nicola Caputo, Susanne Melior, Simona Bonafè, Monika Beňová, Jo Leinen

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 

(22) Program by měl účastníky trhu 
připravit na přechod na čisté, oběhové, 
energeticky účinné, nízkouhlíkové 
hospodářství založené na obnovitelných 
zdrojích a 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
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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.

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. Do dílčího programu 
„Přechod na čistou energii“ by měla být 
zahrnuta konečná spotřebitelská odvětví, 
jako například stavebnictví, služby, 
průmysl a doprava, s cílem přispět k 
energetické účinnosti a využívání energie 
z obnovitelných zdrojů.

Or. en

Pozměňovací návrh 134
Luke Ming Flanagan

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, 
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. Unie by rovněž měla 
podporovat, jak v produkci, tak ve 
spotřebě, přechod na více rostlinnou 
stravu, která je šetrnější k životnímu 
prostředí, při současném snížení produkce 
a spotřeby masa.

Or. en
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Pozměňovací návrh 135
Benedek Jávor
za skupinu Verts/ALE

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 udržitelné, 
oběhové, energeticky účinné hospodářství 
s nulovými emisemi, účinně využívající 
zdroje a odolné vůči změně klimatu a 
podpořit je v tom testováním nových 
obchodních příležitostí, zlepšováním 
odborných schopností, usnadňováním 
přístupu spotřebitelů k udržitelným 
výrobkům a službám 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 136
Benedek Jávor
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Na úrovni Unie jsou velké investice 
do činností v oblasti životního prostředí 
a klimatu převážně financovány z hlavních 
unijních programů financování
(mainstreaming). Strategické integrované 
projekty a strategické projekty na ochranu 
přírody, které se mají v rámci programu 
vypracovat, by měly v souvislosti se svou 

(23) Na úrovni Unie jsou velké investice 
do činností v oblasti životního prostředí 
a klimatu převážně financovány z hlavních 
unijních programů financování.
Proto je zásadně důležité zvýšit úsilí o 
systematické zohledňování těchto aspektů 
s cílem zajistit, aby byly udržitelnost, 
biologická rozmanitost a klima nedílnou 
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katalytickou úlohou využívat možností 
financování v rámci těchto programů 
financování a jiných zdrojů financování, 
jako jsou například vnitrostátní fondy, 
a vytvářet synergie.

součástí také dalších programů 
financování Unie a aby byly všechny 
nástroje EU vybaveny zárukami pro 
udržitelnost. Komise by měla mít 
pravomoc přijmout společnou metodiku a 
účinná opatření, jež zajistí, aby nebyly 
projekty v rámci programu LIFE 
negativně ovlivněny jinými programy a 
politikami Unie. Strategické integrované 
projekty a strategické projekty na ochranu 
přírody, které se mají v rámci programu 
vypracovat, by měly v souvislosti se svou 
katalytickou úlohou využívat možností 
financování v rámci těchto programů 
financování a jiných zdrojů financování, 
jako jsou například vnitrostátní fondy, 
a vytvářet synergie.

Or. en

Pozměňovací návrh 137
Mr Stanislav Polčák

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Na úrovni Unie jsou velké investice 
do činností v oblasti životního prostředí 
a klimatu převážně financovány z hlavních 
unijních programů financování 
(mainstreaming). Strategické integrované 
projekty a strategické projekty na ochranu 
přírody, které se mají v rámci programu 
vypracovat, by měly v souvislosti se svou 
katalytickou úlohou využívat možností 
financování v rámci těchto programů 
financování a jiných zdrojů financování, 
jako jsou například vnitrostátní fondy, 
a vytvářet synergie.

(23) Na úrovni Unie jsou velké investice 
do činností v oblasti životního prostředí 
a klimatu převážně financovány z hlavních 
unijních programů financování 
(mainstreaming). Strategické integrované 
projekty a strategické projekty na ochranu 
přírody, které se mají v rámci programu 
vypracovat, by měly v souvislosti se svou 
katalytickou úlohou využívat možností 
financování v rámci těchto programů 
financování a jiných zdrojů financování, 
jako jsou například vnitrostátní fondy, 
a vytvářet synergie, přičemž je nutné 
dodržet zásadu zeměpisné vyváženosti.

Or. cs

Pozměňovací návrh 138
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Benedek Jávor
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23a) Úspěch strategických 
integrovaných projektů a strategických 
projektů na ochranu přírody závisí na 
úzké spolupráci mezi celostátními, 
regionálními a místními orgány a 
nestátními subjekty, kterých se cíle 
programu LIFE týkají. Zásady 
transparentnosti a zveřejňování 
rozhodnutí týkajících se vývoje, 
provádění, posuzování a sledování 
projektů by se proto měly uplatňovat 
zejména v případě provádění programu v 
součinnosti s jinými zdroji financování.

Or. en

Pozměňovací návrh 139
Benedek Jávor
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23b) Vzhledem k tomu, že Evropská 
unie zasahuje do různých regionů, výzvy 
související s dílčími programy programu 
LIFE, včetně řádné správy lokalit sítě 
Natura 2000 a řešení dopadů a rizik 
klimatických změn, se často liší v 
závislosti na přírodních, biogeografických 
charakteristikách a faktorech. Oblasti v 
členských státech s obdobnými 
charakteristikami mohou lépe směřovat k 
naplňování cílů tohoto programu 
prostřednictvím spolupráce na regionální 
úrovni, skrze řešení uzpůsobených jejich 
specifickým potřebám, kdy biogeografické 
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regiony a hranice budou sloužit jako 
vodítko.

Or. en

Pozměňovací návrh 140
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

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) S ohledem na opatření 
(odůvodněná současným stavem 
vědeckého poznání) přijatá v rámci 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
pravidelně přehodnocována na základě 
údajů vědeckého výzkumu v tomto oboru 
s cílem určit vhodnost dané politiky.

Or. fr

Pozměňovací návrh 141
Nicola Caputo, Soledad Cabezón Ruiz, Susanne Melior, Simona Bonafè, Michel Dantin, 
Monika Beňová

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) Vzhledem k významu boje proti 
změně klimatu v souladu se závazky Unie 

(24) Boj proti změně klimatu je jednou z 
nejdůležitějších celosvětových výzev 
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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.

vyžadujících koordinovanou a ambiciózní 
reakci. 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 142
Benedek Jávor
za skupinu Verts/ALE

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 50 % výdajů z rozpočtu EU 
na podporu cílů v oblasti klimatu. Očekává 
se, že opatření v rámci tohoto programu 
přispějí na cíle v oblasti klimatu alespoň 
61 % celkového finančního krytí 
programu. Související opatření budou 
určena během přípravy a provádění 
programu a přehodnocena v rámci 
příslušných procesů hodnocení 
a přezkumu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 143
Younous Omarjee

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 
regiony30 . 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 
regiony30 . Finanční prostředky 
poskytnuté těmto regionům z programu 
LIFE by proto měly být výrazně navýšeny, 
neboť v současnosti neodrážejí skutečné 
potřeby a naléhavost naplnění cílů tohoto 
nařízení, jimiž jsou zejména: 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.
Zohlednit by se měly také jiné politiky 
Unie, než je politika Unie v oblasti 
životního prostředí, klimatu a příslušných 
aspektů přechodu na čistou energii.

_________________ _________________

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

Or. fr

Pozměňovací návrh 144
Guillaume Balas, Louis-Joseph Manscour

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) Při provádění programu by měla 
být s ohledem na článek 349 SFEU 

(25) Při provádění programu by měla 
být s ohledem na článek 349 SFEU 
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a specifické potřeby a zranitelná místa 
nejvzdálenějších regionů věnována náležitá 
pozornost strategii pro nejvzdálenější 
regiony30 . Zohlednit by se měly také jiné 
politiky Unie, než je politika Unie v oblasti 
životního prostředí, klimatu a příslušných 
aspektů přechodu na čistou energii.

a specifické potřeby a zranitelná místa 
nejvzdálenějších regionů věnována náležitá 
pozornost strategii pro nejvzdálenější 
regiony30. Finanční prostředky poskytnuté 
těmto regionům z programu LIFE by 
proto měly být výrazně navýšeny, neboť v 
současnosti neodrážejí skutečné potřeby a 
naléhavost naplnění cílů tohoto nařízení, 
jimiž jsou zejména:  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. Zohlednit by se měly také jiné 
politiky Unie, než je politika Unie v oblasti 
životního prostředí, klimatu a příslušných 
aspektů přechodu na čistou energii.

_________________ _________________

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

Or. en

Pozměňovací návrh 145
Michel Dantin, Cláudia Monteiro de Aguiar, Maurice Ponga, Françoise Grossetête, 
Pilar Ayuso, Annie Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, Angélique Delahaye

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 
regiony30 . 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 regionů30 věnována 
náležitá pozornost strategii pro 
nejvzdálenější regiony. Opatření 
přijímaná v rámci programu LIFE na 
podporu biologické rozmanitosti po 
začlenění programu BEST by se měla 
vztahovat i na nejvzdálenější regiony 
a zámořské země a území členských států 
EU. Zohlednit by se měly také jiné politiky 
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Unie, než je politika Unie v oblasti 
životního prostředí, klimatu a příslušných 
aspektů přechodu na čistou energii.

_________________ _________________

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

Or. fr

Pozměňovací návrh 146
Mireille D'Ornano

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 
regiony30 . 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 
regiony30, se zvláštním odkazem na 
znečištění moří a oceánů. Zohlednit by se 
měly také jiné politiky Unie, než je politika 
Unie v oblasti životního prostředí, klimatu 
a příslušných aspektů přechodu na čistou 
energii.

_________________ _________________

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

Or. fr

Pozměňovací návrh 147
Nicola Caputo, Soledad Cabezón Ruiz, Susanne Melior, Simona Bonafè, Monika 
Beňová, Jo Leinen

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 

(25) Při provádění programu by měla 
být s ohledem na článek 349 SFEU 
a specifické potřeby a zranitelná místa 
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nejvzdálenějších regionů věnována náležitá 
pozornost strategii pro nejvzdálenější 
regiony30 . Zohlednit by se měly také jiné 
politiky Unie, než je politika Unie v oblasti 
životního prostředí, klimatu a příslušných 
aspektů přechodu na čistou energii.

nejvzdálenějších regionů věnována náležitá 
pozornost strategii pro nejvzdálenější 
regiony30. Zohlednit by se měly také jiné 
politiky Unie, než je politika Unie v oblasti 
životního prostředí, klimatu, oběhového 
hospodářství a příslušných aspektů 
přechodu na čistou energii.

_________________ _________________

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

Or. en

Pozměňovací návrh 148
Benedek Jávor
za skupinu Verts/ALE

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 
regiony30 . 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 
regiony30 . Zohlednit by se měly také jiné 
politiky Unie, než je politika Unie v oblasti 
životního prostředí, klimatu a 
dekarbonizace.

_________________ _________________

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

Or. en

Pozměňovací návrh 149
Benedek Jávor

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Na podporu provádění programu by (26) Na podporu provádění programu by 
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Komise měla spolupracovat 
s vnitrostátními kontaktními místy 
programu, pořádat semináře a workshopy, 
zveřejňovat seznamy projektů 
financovaných v rámci programu nebo 
podnikat jiné činnosti k šíření výsledků 
projektu a usnadnění výměny zkušeností, 
znalostí a osvědčených postupů 
a reprodukci výsledků projektu v celé Unii. 
Tyto činnosti by měly být zaměřeny 
zejména na členské státy s nízkou mírou 
využívání finančních prostředků a měly by
usnadňovat komunikaci a spolupráci mezi 
příjemci projektu, žadateli nebo 
zúčastněnými stranami dokončených 
a probíhajících projektů v téže oblasti.

Komise měla spolupracovat 
s vnitrostátními kontaktními místy 
programu, mimo jiné při vytváření poradní 
sítě na místní úrovni s cílem usnadnit 
navrhování projektů s vysokou přidanou 
hodnotou a s významným dopadem z 
hlediska provádění politiky a s cílem 
zajistit předávání informací o doplňkovém 
financování, převoditelnosti projektů a 
dlouhodobé udržitelnosti, pořádat 
semináře a workshopy, zveřejňovat 
seznamy projektů financovaných v rámci 
programu nebo podnikat jiné činnosti k 
šíření výsledků projektu a usnadnění 
výměny zkušeností, znalostí a osvědčených 
postupů a reprodukci výsledků projektu 
v celé Unii. Tyto činnosti by měly být 
zaměřeny zejména na členské státy 
s nízkou mírou využívání finančních 
prostředků a měly by usnadňovat 
komunikaci a spolupráci mezi příjemci 
projektu, žadateli nebo zúčastněnými 
stranami dokončených a probíhajících 
projektů v téže oblasti.

Or. en

Pozměňovací návrh 150
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Síť Evropské unie pro provádění 
a vymáhání práva v oblasti životního 
prostředí (IMPEL), Evropská síť státních 
zástupců pro životní prostředí (ENPE) a 
Fórum soudců Evropské unie pro životní 
prostředí (EUFJE) byly vytvořeny k 
usnadnění spolupráce mezi členskými státy 
a hrají nezastupitelnou roli v prosazování 
právních předpisů Unie v oblasti životního 
prostředí. Tyto sítě poskytují významný 
příspěvek k posílení soudržnosti při 
provádění a prosazování právních předpisů 

(27) Síť Evropské unie pro provádění 
a vymáhání práva v oblasti životního 
prostředí (IMPEL), Evropská síť státních 
zástupců pro životní prostředí (ENPE) a 
Fórum soudců Evropské unie pro životní 
prostředí (EUFJE) byly vytvořeny k 
usnadnění spolupráce mezi členskými státy 
a hrají nezastupitelnou roli v prosazování 
právních předpisů Unie v oblasti životního 
prostředí. Tyto sítě poskytují významný 
příspěvek k posílení soudržnosti při 
provádění a prosazování právních předpisů 
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Unie v oblasti životního prostředí v celé 
Unii, přičemž brání narušení hospodářské 
soutěže, přispívají ke zlepšení kvality 
inspekce životního prostředí 
a donucovacích mechanismů 
prostřednictvím vytváření systému sítí 
na úrovni Unie i členských států 
a umožňují výměnu informací a zkušeností 
na různých správních úrovních, jakož 
i prostřednictvím odborné přípravy 
a podrobné diskuse o otázkách životního 
prostředí a aspektech prosazování předpisů, 
včetně sledování a povolovacích postupů. 
S ohledem na přínos sítí IMPEL, ENPE a 
EUFJE k cílům programu je vhodné 
schválit pro ně udělení grantů bez výzvy 
k předkládání návrhů, aby se tak i nadále 
podporovala činnost těchto sdružení. 
Kromě toho nemusí být výzva k
předkládání návrhů povinná v jiných 
případech v souladu s obecnými požadavky 
finančního nařízení, např. pro orgány 
určené členskými státy a působící v rámci 
své odpovědnosti, pokud jsou tyto členské 
státy označeny právním aktem Unie jako 
příjemci grantu.

Unie v oblasti životního prostředí v celé 
Unii, přičemž brání narušení hospodářské 
soutěže, přispívají ke zlepšení kvality 
inspekce životního prostředí 
a donucovacích mechanismů 
prostřednictvím vytváření systému sítí 
na úrovni Unie i členských států 
a umožňují výměnu informací a zkušeností 
na různých správních úrovních, jakož 
i prostřednictvím odborné přípravy 
a podrobné diskuse o otázkách životního 
prostředí a aspektech prosazování předpisů, 
včetně sledování a povolovacích postupů. 
S ohledem na přínos sítí IMPEL, ENPE a 
EUFJE k cílům programu je vhodné 
schválit pro ně, v řádně odůvodněných 
případech, udělení grantů bez výzvy 
k předkládání návrhů, aby se tak i nadále 
podporovala činnost těchto sdružení. 
Kromě toho nemusí být výzva k 
předkládání návrhů povinná v jiných 
případech v souladu s obecnými požadavky 
finančního nařízení, např. pro orgány 
určené členskými státy a působící v rámci 
své odpovědnosti, pokud jsou tyto členské 
státy označeny právním aktem Unie jako 
příjemci grantu.

Or. fr

Pozměňovací návrh 151
Benedek Jávor
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Je vhodné stanovit pro program 
finanční krytí, které má v ročním 
rozpočtovém procesu pro Evropský 
parlament a Radu představovat hlavní 
referenční částku ve smyslu bodu 17 
interinstitucionální dohody ze dne 2. 
prosince 2013 mezi Evropským 
parlamentem, Radou a Komisí 

(28) Je vhodné stanovit pro program 
finanční krytí ve výši 1 % celkového 
rozpočtu Unie na období 2021–2028, které 
má v ročním rozpočtovém procesu pro 
Evropský parlament a Radu představovat 
hlavní referenční částku ve smyslu bodu 17 
interinstitucionální dohody ze dne 2. 
prosince 2013 mezi Evropským 
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o rozpočtové kázni, spolupráci 
v rozpočtových záležitostech a řádném 
finančním řízení31 .

parlamentem, Radou a Komisí 
o rozpočtové kázni, spolupráci 
v rozpočtových záležitostech a řádném 
finančním řízení31 .

_________________ _________________

31 Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1. 31 Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 152
Benedek Jávor
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28a) Měla by být stanovena maximální 
míra spolufinancování, a to na úrovních 
potřebných k udržení účinné úrovně 
podpory poskytované v rámci programu, s 
přihlédnutím k potřebě flexibility a 
adaptability, jež vyžaduje reakce na 
stávající rozsah opatření a subjektů.

Or. en

Pozměňovací návrh 153
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29) Na toto nařízení se použijí 
horizontální finanční pravidla přijatá 
Evropským parlamentem a Radou na 
základě článku 322 Smlouvy o fungování 
Evropské unie. Tato pravidla jsou 
stanovena ve finančním nařízení a stanoví 
zejména postup pro sestavení a plnění 
rozpočtu prostřednictvím grantů, veřejných 

(29) Na toto nařízení se použijí 
horizontální finanční pravidla přijatá 
Evropským parlamentem a Radou na 
základě článku 322 Smlouvy o fungování 
Evropské unie. Tato pravidla jsou 
stanovena ve finančním nařízení a stanoví 
zejména postup pro sestavení a plnění 
rozpočtu prostřednictvím grantů, veřejných 
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zakázek, cen a nepřímého plnění rozpočtu 
a stanoví kontrolu odpovědnosti účastníků 
finančních operací. Pravidla přijatá 
na základě článku 322 SFEU se také 
týkají ochrany rozpočtu Unie v případě 
všeobecných nedostatků, pokud jde 
o dodržování zásad právního státu 
v členských státech, vzhledem k tomu, 
že dodržování právního státu je nezbytným 
předpokladem pro řádné finanční řízení 
a účinné využívat finančních prostředků 
EU.

zakázek, cen a nepřímého plnění rozpočtu 
a stanoví kontrolu odpovědnosti účastníků 
finančních operací.

Or. fr

Pozměňovací návrh 154
Pilar Ayuso

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 30 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30a) Technická metodika výběru 
projektů a kritéria pro výběr a udělování 
grantů by měla Komise v zájmu 
transparentnosti uvádět ve svých 
víceletých pracovních programech. 
Jednotícím kritériem pro hodnocení 
projektů a postup přidělování v programu 
by měla být kvalita.

Or. en

Pozměňovací návrh 155
Michel Dantin, Nicola Caputo, Pilar Ayuso, Annie Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, 
Angélique Delahaye

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31) Druhy financování a metody 
provádění by se měly vybírat na základě 

(31) Druhy financování a metody 
provádění by se měly vybírat na základě 
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toho, nakolik jsou schopny dosáhnout 
specifických cílů opatření a přinést 
výsledky, přičemž se přihlíží zejména k 
nákladům na kontrolní opatření, 
administrativní zátěži a očekávanému 
riziku nedodržení předpisů. Co se týče 
grantů, mělo by se zvážit použití 
jednorázových částek, paušálních sazeb a 
stupnice jednotkových nákladů.

toho, nakolik jsou schopny dosáhnout 
specifických cílů opatření a přinést 
výsledky, přičemž se přihlíží zejména k 
nákladům na kontrolní opatření, 
administrativní zátěži a očekávanému 
riziku nedodržení předpisů. Co se týče 
grantů, mělo by se zvážit použití 
jednorázových částek, paušálních sazeb a 
stupnice jednotkových nákladů. Evropská 
komise musí zajistit, aby bylo provádění 
srozumitelné, a musí prosazovat skutečné 
zjednodušení pro tvůrce projektů.

Or. fr

Pozměňovací návrh 156
Guillaume Balas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(33) Podle článku 94 rozhodnutí Rady 
2013/755/EU37 jsou subjekty usazené v 
zámořských zemích a územích způsobilé k 
získání finančních prostředků s výhradou 
pravidel a cílů programu a případných 
režimů použitelných na členský stát, s nímž 
je příslušná zámořská země nebo území 
spojeno. Účast těchto subjektů na tomto 
programu by měla být přednostně 
zaměřena na projekty v rámci 
podprogramu Příroda a biologická 
rozmanitost.

(33) Podle článku 94 rozhodnutí Rady 
2013/755/EU37 jsou subjekty usazené v 
zámořských zemích a územích způsobilé k 
získání finančních prostředků s výhradou 
pravidel a cílů programu a případných 
režimů použitelných na členský stát, s nímž 
je příslušná zámořská země nebo území 
spojeno.

_________________ _________________

37 Rozhodnutí Rady 2013/755/EU ze dne 
25. listopadu 2013 o přidružení 
zámořských zemí a území k Evropské unii 
(„rozhodnutí o přidružení zámoří“) ( Úř. 
věst. L 344, 19.12.2013, s. 1).

37 Rozhodnutí Rady 2013/755/EU ze dne 
25. listopadu 2013 o přidružení 
zámořských zemí a území k Evropské unii 
(„rozhodnutí o přidružení zámoří“) ( Úř. 
věst. L 344, 19.12.2013, s. 1).

Or. fr
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Pozměňovací návrh 157
Luke Ming Flanagan

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(34) Program by měl být otevřený pro 
účast třetích zemí v souladu s dohodami 
mezi Unií a těmito zeměmi, jimiž se 
stanoví zvláštní podmínky pro jejich účast.

(34) Program by měl být otevřený pro 
účast třetích zemí v souladu s dohodami 
mezi Unií a těmito zeměmi, jimiž se 
stanoví zvláštní podmínky pro jejich účast, 
za předpokladu dodržení všech 
příslušných pravidel a předpisů.

Or. en

Pozměňovací návrh 158
Luke Ming Flanagan

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 35

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(35) Třetí země, které jsou členy 
Evropského hospodářského prostoru 
(EHP), se mohou účastnit programů Unie v
rámci spolupráce zavedené podle Dohody 
o EHP, která stanoví provádění programů 
na základě rozhodnutí přijatého podle 
uvedené dohody. Třetí země se mohou 
účastnit i na základě jiných právních 
nástrojů. Toto nařízení by mělo obsahovat 
zvláštní ustanovení za účelem udělení 
nezbytných práv a přístupu příslušné 
schvalující osobě, Evropskému úřadu pro 
boj proti podvodům (OLAF), jakož i 
Evropskému účetnímu dvoru, aby mohly 
komplexně vykonávat své pravomoci.

(35) Třetí země, které jsou členy 
Evropského hospodářského prostoru 
(EHP), se za předpokladu plného dodržení 
všech jeho pravidel a předpisů mohou 
účastnit programů Unie v rámci spolupráce 
zavedené v rámci Dohody o EHP, která 
stanoví provádění programů na základě 
rozhodnutí přijatého podle uvedené 
dohody. Třetí země se mohou účastnit 
i na základě jiných právních nástrojů. Toto 
nařízení by mělo obsahovat zvláštní 
ustanovení za účelem udělení nezbytných 
práv a přístupu příslušné schvalující osobě, 
Evropskému úřadu pro boj proti podvodům 
(OLAF), jakož i Evropskému účetnímu 
dvoru, aby mohly komplexně vykonávat 
své pravomoci.

Or. en
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Pozměňovací návrh 159
Benedek Jávor
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 36

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(36) Podle bodů 22 a 23 
interinstitucionální dohody o zdokonalení 
tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 
2016 je třeba hodnotit tento program 
na základě informací shromážděných 
prostřednictvím zvláštních požadavků na 
monitorování, přičemž se zamezí nadměrné 
regulaci a administrativní zátěži, zejména 
pro členské státy. Tyto požadavky mohou 
případně obsahovat měřitelné ukazatele 
jakožto základ pro hodnocení účinků 
tohoto programu v terénu. Plný dopad 
programu vyplývá z nepřímých, 
dlouhodobých a obtížně měřitelných 
příspěvků k dosažení celé řady cílů Unie 
v oblasti životního prostředí a klimatu. Ke 
sledování programu by ukazatele přímého 
výstupu a požadavky na monitorování 
stanovené v tomto nařízení měly být 
doplněny sdružením zvláštních ukazatelů 
na úrovni projektu, které se popíšou 
v pracovních programech nebo výzvách 
k podávání návrhů týkajících se mimo jiné 
sítě Natura 2000 a emisí některých látek 
znečišťujících ovzduší.

(36) Podle bodů 22 a 23 
interinstitucionální dohody o zdokonalení 
tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 
2016 je třeba hodnotit tento program 
na základě informací shromážděných 
prostřednictvím zvláštních požadavků na 
monitorování, přičemž se zamezí nadměrné 
regulaci a administrativní zátěži, zejména 
pro členské státy. Tyto požadavky mohou 
případně obsahovat měřitelné ukazatele 
jakožto základ pro hodnocení účinků 
tohoto programu v terénu. Plný dopad 
programu vyplývá z nepřímých, 
dlouhodobých a obtížně měřitelných 
příspěvků k dosažení celé řady cílů Unie 
v oblasti životního prostředí a klimatu. Ke 
sledování programu by ukazatele přímého 
výstupu a požadavky na monitorování 
stanovené v tomto nařízení měly být 
doplněny sdružením zvláštních ukazatelů 
na úrovni projektu, které se popíšou 
v pracovních programech nebo výzvách 
k podávání návrhů týkajících se mimo jiné 
změn v přírodní hodnotě (změna stavu 
a rozdělení vybraných druhů a stanovišť 
včetně fragmentace, pokrytí ekosystémů), 
změna ve využívání půdy (posuny 
k přírodním a polopřírodním stanovištím, 
povrchová plocha zelené infrastruktury, 
rekultivovaná půda nebo stanoviště sítě 
Natura 2000, na něž se vztahují opatření 
na ochranu a obnovu), financování řízení 
biologické rozmanitosti, přechod 
na zelenou ekonomiku nebo odolnost vůči 
změně klimatu a správa věcí veřejných 
(emise některých látek znečišťujících 
ovzduší, bilance dusíku, kvalita vody, 
chemické látky, hluk, ekologická stopa), 
informovanost veřejnosti a obyvatelstva, 
které má prospěch z opatření ke zlepšení 
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kvality nebo přístup k modernizované 
půdě nebo zelené infrastruktuře.

Or. en

Pozměňovací návrh 160
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

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) Unie proto může 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.

Or. fr

Pozměňovací návrh 161
Benedek Jávor
za skupinu Verts/ALE

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, 

(38) Jelikož cílů tohoto nařízení, totiž 
příspěvku k vysoké úrovni ochrany 
životního prostředí a ambiciózním 
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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.

opatřením v oblasti klimatu s řádnou 
správou a zapojením více zúčastněných 
stran, a dosažení cílů a záměrů právních 
předpisů, strategií, plánů a mezinárodních 
závazků Unie v oblasti životního prostředí, 
biologické rozmanitosti, klimatu, oběhové 
ekonomiky a relevantní aspekty energie z 
obnovitelných zdrojů a energetické 
účinnosti, 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 162
Nicola Caputo, Soledad Cabezón Ruiz

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto nařízení zavádí Program pro životní 
prostředí a oblast klimatu (LIFE) (dále jen 
„program“).

Toto nařízení zavádí Program pro životní 
prostředí a oblast klimatu (LIFE) (dále jen 
„program“), který zahrnuje období od 
1. ledna 2021 do 31. prosince 2027.

Or. en

Pozměňovací návrh 163
Michel Dantin, Pilar Ayuso, Annie Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, Angélique 
Delahaye

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto nařízení zavádí Program pro životní 
prostředí a oblast klimatu (LIFE) (dále jen 
„program“).

Toto nařízení zavádí Program pro životní 
prostředí a oblast klimatu (LIFE) (dále jen 
„program“), který zahrnuje období od 
1. ledna 2021 do 31. prosince 2027.

Or. en

Pozměňovací návrh 164
Nicola Caputo, Soledad Cabezón Ruiz

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Stanoví cíle programu, rozpočet na období 
2021–2027, formy financování z 
prostředků Unie a pravidla pro poskytování 
tohoto financování.

Stanoví cíle programu LIFE, rozpočet na 
toto období, formy financování z 
prostředků Unie a pravidla pro poskytování 
tohoto financování.

Or. en

Pozměňovací návrh 165
Michel Dantin, Pilar Ayuso, Annie Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, Angélique 
Delahaye

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Stanoví cíle programu, rozpočet na období 
2021–2027, formy financování z 
prostředků Unie a pravidla pro poskytování 
tohoto financování.

Stanoví cíle programu, rozpočet na toto 
období, formy financování z prostředků 
Unie a pravidla pro poskytování tohoto 
financování.

Or. en

Pozměňovací návrh 166
Benedek Jávor
za skupinu Verts/ALE
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Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) „strategickými projekty na ochranu 
přírody“ se rozumí projekty, které 
podporují dosažení cílů Unie v oblasti 
ochrany přírody a biologické rozmanitosti 
prováděním soudržných akčních programů 
v členských státech s cílem začlenit tyto 
cíle a priority do dalších politik 
a finančních nástrojů, mimo jiné 
prostřednictvím koordinovaného provádění 
prioritních akčních rámců zřízených podle 
směrnice 92/43/EHS;

(1) „strategickými projekty na ochranu 
přírody“ se rozumí projekty, které 
podporují dosažení cílů Unie v oblasti 
ochrany přírody a biologické rozmanitosti, 
stanovených zejména ve směrnici 
2009/147/ES a směrnici Rady 92/43/EHS,
prováděním soudržných akčních programů 
v členských státech s cílem začlenit tyto 
cíle a priority do dalších politik 
a finančních nástrojů, mimo jiné 
prostřednictvím koordinovaného provádění 
prioritních akčních rámců zřízených podle 
směrnice 92/43/EHS;

Or. en

Pozměňovací návrh 167
Damiano Zoffoli, Nicola Caputo

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) „strategickými projekty na ochranu 
přírody“ se rozumí projekty, které 
podporují dosažení cílů Unie v oblasti 
ochrany přírody a biologické rozmanitosti 
prováděním soudržných akčních programů 
v členských státech s cílem začlenit tyto 
cíle a priority do dalších politik 
a finančních nástrojů, mimo jiné 
prostřednictvím koordinovaného provádění 
prioritních akčních rámců zřízených podle 
směrnice 92/43/EHS;

(1) „strategickými projekty na ochranu 
přírody“ se rozumí projekty na regionální, 
multiregionální, národní a nadnárodní 
úrovni, které podporují dosažení cílů Unie 
v oblasti ochrany přírody a biologické 
rozmanitosti prováděním soudržných 
akčních programů v členských státech 
s cílem začlenit tyto cíle a priority 
do dalších politik a finančních nástrojů, 
mimo jiné prostřednictvím koordinovaného 
provádění prioritních akčních rámců 
zřízených podle směrnice 92/43/EHS;

Or. it
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Pozměňovací návrh 168
Benedek Jávor
za skupinu Verts/ALE

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 
příslušných aspektů čisté energie, 
a zároveň zajistí zapojení zúčastněných 
stran a podporu koordinace a mobilizace 
nejméně jednoho dalšího unijního, 
vnitrostátního nebo soukromého finančního 
zdroje;

(2) „strategickými integrovanými 
projekty“ se rozumí projekty, které 
provádějí na regionální, multiregionální, 
metropolitní, 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 příslušných aspektů 
čisté energie, a zároveň zajistí zapojení 
zúčastněných stran a podporu koordinace 
a mobilizace nejméně jednoho dalšího 
unijního, vnitrostátního nebo soukromého 
finančního zdroje;

Or. en

Pozměňovací návrh 169
Younous Omarjee

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) „kvalitou života“ vysoká úroveň 
zdraví a dobrých životních podmínek 
ve všech skupinách populace, zejména 
u osob, které jsou nejvíce vystaveny 
zhoršování životního prostředí a změně 
klimatu, jakož i přístupu k informacím 
o životním prostředí a spravedlnosti 
a snížení nerovností v oblasti zdraví 
a energetické chudoby;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 170
Luke Ming Flanagan

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) „frakování“ se definuje jako 
proces injektování kapaliny při vysokém 
tlaku do podzemní horniny, vrtů atd. tak, 
aby bylo možné rozšířit stávající štěrbiny 
a těžit ropu nebo zemní plyn;

Or. en

Pozměňovací návrh 171
Michel Dantin, Maurice Ponga, Pilar Ayuso, Cláudia Monteiro de Aguiar, Annie 
Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, Angélique Delahaye

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) „potenciálním kandidátem“ se 
rozumí země nebo subjekt, který má jasné 
vyhlídky se k Unii připojit v budoucnu, ale 
doposud nezískal status kandidáta.

Or. fr

Pozměňovací návrh 172
Michel Dantin, Maurice Ponga, Pilar Ayuso, Cláudia Monteiro de Aguiar, Annie 
Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, Angélique Delahaye

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 6 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6b) „zámořskými zeměmi a územími“ 
zámořské země a území, které jsou 
propojeny s členským státem Evropské 
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unie, na něž se vztahují ustanovení čtvrté 
části Smlouvy o fungování Evropské unie 
a které jsou uvedeny v příloze II této 
smlouvy;

Or. fr

Pozměňovací návrh 173
Soledad Cabezón Ruiz

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 přechodu na oběhové, 
nízkouhlíkové hospodářství odolné vůči 
změnám klimatu, založené na energiích z 
obnovitelných zdrojů, nízkých emisích k
ochraně a zlepšování kvality životního 
prostředí a k zastavení a zvrácení úbytku 
biologické rozmanitosti, a tovčetně 
podpory provádění a spravování sítě 
Natura 2000 a boje proti degradaci 
ekosystémů, a tím přispět k udržitelnému 
rozvoji; Program LIFE rovněž podporuje 
provádění obecných akčních programů 
týkajících se politiky v oblasti životního 
prostředí a klimatu přijatých v souladu 
s čl. 192 odst. 3 SFEU.

Or. en

Pozměňovací návrh 174
Benedek Jávor
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Obecným cílem tohoto programu je 
přispět k přechodu na čisté, oběhové, 

1. obecným cílem tohoto programu je 
podstatně zlepšit stav životního prostředí, 
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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.

zastavit a zvrátit ztrátu a zhoršení 
přírodního kapitálu a ekosystémových 
služeb, včetně čistého ovzduší, vody 
a půdy, podpořit provádění a dlouhodobé 
řízení sítě Natura 2000, přispět k přechodu 
na udržitelnou, oběhovou, ekologickou, 
energeticky účinnou ekonomiku účinně 
využívající zdroje, která bude mít nulové 
emise a bude odolná vůči změně klimatu, 
a to i prostřednictvím přechodu na vysoce 
účinný energetický systém založený 
na obnovitelných zdrojích, a tím přispěje 
k udržitelnému rozvoji, vysoké úrovni 
ochrany životního prostředí 
a ambicióznímu opatření v oblasti 
klimatu.

Or. en

Pozměňovací návrh 175
Younous Omarjee

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 
chránit a zlepšovat kvalitu životního 
prostředí, zastavit a zvrátit úbytek 
biologické rozmanitosti a degradaci 
ekosystémů, podpořit provádění a řízení 
sítě Natura 2000, přispět k přechodu na
udržitelné, čisté, oběhové, energeticky 
účinné, nízkouhlíkové a odolné 
hospodářství, a to i prostřednictvím 
přechodu na zdravé ekosystémy, čistou 
a obnovitelnou energii, k ochraně a
zlepšování životního prostředí a zdraví a k 
zastavení a zvrácení úbytku biologické 
rozmanitosti, a tím přispět k udržitelnému 
rozvoji.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 176
Nicola Caputo, Soledad Cabezón Ruiz, Susanne Melior, Simona Bonafè, Monika 
Beňová, Jo Leinen

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 přechodu na udržitelné, oběhové, 
z hlediska zdrojů a energie účinné, 
nízkouhlíkové hospodářství odolné vůči 
změně klimatu, a to i prostřednictvím 
přechodu energeticky účinný systém 
založený na energii z obnovitelných 
zdrojů, k ochraně a zlepšování kvality 
životního prostředí a k zastavení a zvrácení 
úbytku biologické rozmanitosti, a tím 
přispět k udržitelnému rozvoji. Program 
rovněž přispěje k lepší správě v oblasti 
životního prostředí a klimatu na všech 
úrovních, včetně lepšího zapojení 
občanské společnosti, nevládních 
organizací a místních subjektů.

Or. en

Pozměňovací návrh 177
Michel Dantin, Herbert Dorfmann, Maurice Ponga, Renaud Muselier, Pilar Ayuso, 
Françoise Grossetête, Ricardo Serrão Santos, Annie Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, 
Angélique Delahaye

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 přechodu na čisté, oběhové, 
energeticky účinné, nízkouhlíkové 
hospodářství odolné vůči změně klimatu, 
a to i prostřednictvím přechodu na čistou 
energii a energii z obnovitelných zdrojů, a 
podpory ochrany a zlepšování kvality 
životního prostředí, jakož i k zastavení 
a zvrácení úbytku biologické rozmanitosti,
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přičemž je třeba zajistit, aby byla fauna a 
flóra v Unii odpovídajícím způsobem 
spravována, a to včetně velkých šelem a 
tím přispět k udržitelnému rozvoji.

Or. fr

Pozměňovací návrh 178
Jan Huitema, Fredrick Federley

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 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. Program 
rovněž přispívá k lepšímu zapojení všech 
příslušných zúčastněných stran do oblastí 
životního prostředí, energetiky a opatření 
v oblasti klimatu.

Or. en

Pozměňovací návrh 179
Francesc Gambús

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 

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 
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životního prostředí a k zastavení a zvrácení 
úbytku biologické rozmanitosti, a tím 
přispět k udržitelnému rozvoji.

životního prostředí a k zastavení a zvrácení 
úbytku biologické rozmanitosti, a tím 
přispět k udržitelnému rozvoji. Cíle 
programu musejí zahrnovat také 
přizpůsobení evropských měst a regionů 
změně klimatu.

Or. es

Pozměňovací návrh 180
Francesc Gambús

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 klimatu, včetně přechodu na čistou 
energii, a přispět k uplatňování 
osvědčených postupů týkajících se ochrany 
přírody a biologické rozmanitosti, včetně 
boje proti invazivním druhům, jako je 
zlatý hlemýžď (pomacea canaliculata) 
a skokan volský;

Or. es

Pozměňovací návrh 181
Michel Dantin, Pilar Ayuso, Maurice Ponga, Ricardo Serrão Santos, Annie Schreijer-
Pierik, Dubravka Šuica, Angélique Delahaye

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 

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 
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energii, a přispět k uplatňování 
osvědčených postupů týkajících se ochrany 
přírody a biologické rozmanitosti;

energii, a přispět k uplatňování 
osvědčených postupů týkajících se ochrany 
přírody, zachování a řízení biologické 
rozmanitosti a podpořit přechod na 
udržitelnější postupy v zemědělství;

Or. fr

Pozměňovací návrh 182
Nicola Caputo, Soledad Cabezón Ruiz, Susanne Melior, Simona Bonafè, Monika 
Beňová, Jo Leinen

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 klimatu, včetně přechodu na energii z 
obnovitelných zdrojů a zvyšování 
energetické účinnosti, a přispět 
k uplatňování osvědčených postupů a 
zlepšování znalostí týkajících se ochrany 
přírody a biologické rozmanitosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 183
Jan Huitema, Fredrick Federley

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 

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 



PE629.443v01-00 88/109 AM\1166178CS.docx

CS

přírody a biologické rozmanitosti; přírody a biologické rozmanitosti, jakož i  
udržitelnému a účinnému využívání 
přírodních zdrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 184
Younous Omarjee

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
klimatu, včetně přechodu na čistou energii
a obnovitelnou energii z obnovitelných 
zdrojů a zlepšování ochrany zdraví, a
přispět k uplatňování osvědčených postupů 
týkajících se ochrany přírody a biologické 
rozmanitosti;

Or. fr

Pozměňovací návrh 185
Benedek Jávor
za skupinu Verts/ALE

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 klimatu, včetně přechodu na čistou 
energii a energii z obnovitelných zdrojů a 
zlepšování energetické účinnosti, a přispět 
k uplatňování osvědčených postupů 
týkajících se ochrany přírody a biologické 
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rozmanitosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 186
Soledad Cabezón Ruiz

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, jakož i 
činnosti v oblasti přírody a biologické 
rozmanitosti nebo klimatu, včetně 
přechodu na čistou energii a energie z 
obnovitelných zdrojů a zvyšování 
energetické účinnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 187
Michel Dantin, Pilar Ayuso, Annie Schreijer-Pierik, Renaud Muselier, Dubravka Šuica, 
Angélique Delahaye

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) přispívat k uplatňování 
osvědčených postupů a zlepšovat znalostní 
základnu, pokud jde o přírodu 
a biologickou rozmanitost;

Or. en

Pozměňovací návrh 188
Soledad Cabezón Ruiz
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Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) přispívat k uplatňování 
osvědčených postupů a zlepšovat znalostní 
základnu, pokud jde o přírodu 
a biologickou rozmanitost;

Or. en

Pozměňovací návrh 189
Michel Dantin, Pilar Ayuso, Annie Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, Angélique 
Delahaye

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. a b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ab) podporovat provádění a spravování 
sítě Natura 2000 a řešit degradaci 
ekosystémů, a přispívat tak 
k udržitelnému rozvoji. Program rovněž 
podporuje provádění obecných akčních 
programů týkajících se politiky v oblasti 
životního prostředí a klimatu přijatých 
v souladu s čl. 192 odst. 3 Smlouvy 
o fungování Evropské unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 190
Benedek Jávor
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) podporovat vypracování, 
provádění, sledování a prosazování 
příslušných právních předpisů a politik 
Unie, mimo jiné zlepšením správy 

b) podporovat vypracování, 
provádění, sledování, účinné dodržování
a prosazování obecného akčního 
programu Unie v oblasti životního 
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prostřednictvím posílení kapacit veřejných 
a soukromých subjektů a zapojením 
občanské společnosti;

prostředí, který byl přijat podle čl. 192 
odst. 3 SFEU a dalších příslušných 
právních předpisů a politik Unie, zejména 
zlepšením podpory a správy v záležitostech 
životního prostředí a klimatu na všech 
úrovních, mimo jiné prostřednictvím 
posílení kapacit veřejných a soukromých 
subjektů a zapojením občanské společnosti, 
nevládních organizací a místních 
subjektů;

Or. en

Pozměňovací návrh 191
Annie Schreijer-Pierik

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) podporovat vypracování, 
provádění, sledování a prosazování 
příslušných právních předpisů a politik 
Unie, mimo jiné zlepšením správy 
prostřednictvím posílení kapacit veřejných 
a soukromých subjektů a zapojením 
občanské společnosti;

b) podporovat vypracování, 
provádění, sledování a prosazování 
příslušných právních předpisů a politik 
Unie, mimo jiné zlepšením správy 
prostřednictvím posílení kapacit veřejných 
a soukromých subjektů, včetně 
zemědělství, zahrádkářství, lesnictví a
rybolovu, a zapojením občanské 
společnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 192
Younous Omarjee

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) podporovat vypracování, 
provádění, sledování a prosazování 
příslušných právních předpisů a politik 
Unie, mimo jiné zlepšením správy 

b) podporovat vypracování, 
provádění, sledování a prosazování 
příslušných právních předpisů a politik 
Unie, mimo jiné zlepšením správy 
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prostřednictvím posílení kapacit veřejných 
a soukromých subjektů a zapojením 
občanské společnosti;

prostřednictvím posílení kapacit veřejných 
a soukromých subjektů a kapacit a 
zapojením občanské společnosti,
nevládních organizací a jiných místních 
subjektů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 193
Elisabetta Gardini

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) podporovat vypracování, 
provádění, sledování a prosazování 
příslušných právních předpisů a politik 
Unie, mimo jiné zlepšením správy 
prostřednictvím posílení kapacit veřejných 
a soukromých subjektů a zapojením 
občanské společnosti;

b) podporovat vypracování, 
provádění, sledování a prosazování 
příslušných právních předpisů a politik 
Unie, mimo jiné zlepšením správy 
prostřednictvím posílení kapacit veřejných 
a soukromých subjektů a zapojením 
občanské společnosti, a církví a 
náboženských sdružení či společenství;

Or. it

Odůvodnění

Navrhovaná změna má za cíl uznat klíčovou úlohu církví a náboženských sdružení či 
společenství v environmentálních politikách. Jejím účelem je rovněž provedení článku 17 
Smlouvy o fungování Evropské unie, který vyžaduje, aby bylo rozlišováno mezi výše 
uvedenými subjekty a subjekty občanské společnosti.

Pozměňovací návrh 194
György Hölvényi

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) podporovat vypracování, 
provádění, sledování a prosazování 
příslušných právních předpisů a politik 

b) podporovat vypracování, 
provádění, sledování a prosazování 
příslušných právních předpisů a politik 
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Unie, mimo jiné zlepšením správy 
prostřednictvím posílení kapacit veřejných 
a soukromých subjektů a zapojením 
občanské společnosti;

Unie, mimo jiné zlepšením správy 
prostřednictvím posílení kapacit veřejných 
a soukromých subjektů a zapojením 
občanské společnosti, a církví a 
náboženských společenství;

Or. hu

Pozměňovací návrh 195
Francesc Gambús, Pilar Ayuso, Rosa Estaràs Ferragut

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) přizpůsobení evropských území 
účinkům změny klimatu se zvláštním 
ohledem na ostrovní a pobřežní oblasti.

Or. es

Pozměňovací návrh 196
Younous Omarjee

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) podporovat provádění akčních 
programů EU pro životní prostředí.

Or. fr

Pozměňovací návrh 197
Annie Schreijer-Pierik

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) Program nesmí oslabit cíle jiných 
právních předpisů a politiky Unie;
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Or. en

Odůvodnění

V uplynulých letech vedly bohužel projekty LIFE v některých členských státech k 
nepotřebnému veřejnému sporu a ke konfliktům kvůli vyvlastnění rodinných zemědělských 
podniků. Je třeba vyvarovat se konfliktům uplatňování programu LIFE s jinými právními 
předpisy a politikou Unie, jako je SZP a ochrana mladých zemědělců a rodinných 
zemědělských podniků. V nařízení LIFE je třeba posílit spolupráci např. se zemědělci a 
vlastníky pozemků, ale i s malými a středními podniky a soukromým sektorem.

Pozměňovací návrh 198
Benedek Jávor

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) podprogram Oběhové hospodářství 
a kvalita života;

b) podprogram Oběhové hospodářství, 
Zdraví a kvalita života;

Or. en

Pozměňovací návrh 199
Younous Omarjee

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) podprogram Oběhové hospodářství 
a kvalita života;

b) podprogram Oběhové hospodářství, 
Zdraví a kvalita života;

Or. fr

Pozměňovací návrh 200
Michel Dantin, Pilar Ayuso, Maurice Ponga, Annie Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, 
Angélique Delahaye

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 1 – písm. b a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) podprogram udržitelné postupy v 
zemědělství;

Or. fr

Pozměňovací návrh 201
Benedek Jávor

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) podprogram Řízení změny klimatu, 
její zmírňování a přizpůsobování se této 
změně;

Or. en

Pozměňovací návrh 202
Benedek Jávor
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) podprogram Přechod na čistou 
energii.

b) podprogram energie z 
obnovitelných zdrojů, energetické 
účinnosti a udržitelných energetických 
společenství.

Or. en

Pozměňovací návrh 203
Benedek Jávor
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
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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 
alespoň 1 % celkového rozpočtu EU na 
období 2021–2027.

Or. en

Pozměňovací návrh 204
Arne Gericke

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 
víceletého programu na období 2021–2027 
činí 5 450 000 000 EUR v běžných cenách.

Or. en

Pozměňovací návrh 205
Nicola Caputo, Soledad Cabezón Ruiz, Susanne Melior, Simona Bonafè, Biljana Borzan, 
Monika Beňová, Jo Leinen

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 7 272 
000 000 EUR v běžných cenách.

Or. en

Pozměňovací návrh 206
Younous Omarjee
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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 1 % 
VFR v běžných cenách.

Or. fr

Pozměňovací návrh 207
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini

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) 3 500 000 000 EUR pro oblast 
Životní prostředí bude přiděleno 
následujícím způsobem:

Or. it

Pozměňovací návrh 208
Nicola Caputo, Soledad Cabezón Ruiz, Susanne Melior, Simona Bonafè, Biljana Borzan, 
Monika Beňová, Damiano Zoffoli, Jo Leinen

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) 5 322 000 000 EUR pro oblast 
Životní prostředí, z čehož

Or. en

Pozměňovací návrh 209
Michel Dantin, Cláudia Monteiro de Aguiar, Maurice Ponga, Pilar Ayuso, Françoise 
Grossetête, Dubravka Šuica, Angélique Delahaye
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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) 5 322 000 000 EUR pro oblast 
Životní prostředí, z čehož

Or. fr

Pozměňovací návrh 210
Younous Omarjee

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) 64,2 % pro oblast Životní prostředí, 
z čehož

Or. fr

Pozměňovací návrh 211
Benedek Jávor
za skupinu Verts/ALE

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) 73,19% pro oblast Životní 
prostředí, z čehož

Or. en

Pozměňovací návrh 212
Nicola Caputo, Soledad Cabezón Ruiz, Susanne Melior, Simona Bonafè, Biljana Borzan, 
Monika Beňová, Damiano Zoffoli, Jo Leinen

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2 – písm. a – bod 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(1) 3 261 420 000 EUR na podprogram 
Příroda a biologická rozmanitost a

Or. en

Pozměňovací návrh 213
Michel Dantin, Cláudia Monteiro de Aguiar, Maurice Ponga, Pilar Ayuso, Dubravka 
Šuica, Angélique Delahaye

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) 2 672 000 000 EUR na podprogram 
Příroda a biologická rozmanitost a

Or. fr

Pozměňovací návrh 214
Benedek Jávor
za skupinu Verts/ALE

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) 61,28 % na podprogram Příroda a 
biologická rozmanitost a

Or. en

Pozměňovací návrh 215
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) 2 150 000 000 EUR na podprogram (1) 60% na podprogram Příroda a 
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Příroda a biologická rozmanitost a biologická rozmanitost a

Or. it

Pozměňovací návrh 216
Younous Omarjee

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) 61,4% na podprogram Příroda a 
biologická rozmanitost a

Or. fr

Pozměňovací návrh 217
Nicola Caputo, Soledad Cabezón Ruiz, Susanne Melior, Simona Bonafè, Biljana Borzan, 
Monika Beňová, Damiano Zoffoli, Jo Leinen

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) 2 060 580 000 EUR na podprogram 
Oběhové hospodářství a kvalita života;

Or. en

Pozměňovací návrh 218
Benedek Jávor
za skupinu Verts/ALE

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) 38,72 % pro podprogram Oběhové 
hospodářství, Zdraví a kvalita života;
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Or. en

Pozměňovací návrh 219
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini

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) 40% pro podprogram Oběhové 
hospodářství a kvalita života;

Or. it

Pozměňovací návrh 220
Younous Omarjee

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) 38,6% pro podprogram Oběhové 
hospodářství a kvalita života;

Or. fr

Pozměňovací návrh 221
Michel Dantin, Pilar Ayuso, Maurice Ponga, Cláudia Monteiro de Aguiar, Angélique 
Delahaye, Dubravka Šuica, Renaud Muselier

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2 – písm. a – bod 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) 1 300 000 000 EUR na 
podprogram  udržitelné postupy v 
zemědělství;
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Or. fr

Pozměňovací návrh 222
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini

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 
Opatření v oblasti klimatu bude přiděleno 
následujícím způsobem:

Or. it

Pozměňovací návrh 223
Benedek Jávor
za skupinu Verts/ALE

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) 26,81% pro oblast Životní 
prostředí, z čehož

Or. en

Pozměňovací návrh 224
Younous Omarjee

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) 35,8% na oblast Opatření v oblasti 
klimatu, z čehož

Or. fr
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Pozměňovací návrh 225
Benedek Jávor
za skupinu Verts/ALE

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) 48,72 % na podprogram Řízení
změny klimatu, její zmírňování a 
přizpůsobování se této změně;

Or. en

Pozměňovací návrh 226
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini

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) 50% na podprogram Řízení změny 
klimatu, její zmírňování a přizpůsobování 
se této změně;

Or. it

Pozměňovací návrh 227
Younous Omarjee

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) 48,8% na podprogram Zmírňování 
změny klimatu a přizpůsobování se této 
změně;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 228
Benedek Jávor
za skupinu Verts/ALE

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) 51,28 % na podprogram energie 
z obnovitelných zdrojů, energetická 
účinnost a udržitelná energetická 
společenství.

Or. en

Pozměňovací návrh 229
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini

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) 50 % na podprogram Přechod na 
čistou energii.

Or. it

Pozměňovací návrh 230
Younous Omarjee

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) 51,2% na podprogram Přechod na 
čistou energii.

Or. fr

Pozměňovací návrh 231
Younous Omarjee
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Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) alespoň 2 % veškerých finančních 
prostředků z programu LIFE musí být 
povinně přidělena nejvzdálenějším 
regionům a nejméně 1 % francouzským 
nejvzdálenějším regionům;

Or. fr

Pozměňovací návrh 232
Guillaume Balas, Louis-Joseph Manscour

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) alespoň 2 % veškerých finančních 
prostředků z programu LIFE musí být 
povinně přidělena nejvzdálenějším 
regionům;

Or. en

Pozměňovací návrh 233
Soledad Cabezón Ruiz

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. aniž je dotčen odstavec 2 nejméně 
60 % rozpočtových zdrojů v oblasti 
životního prostředí uvedených v odst. 2 
písm. a) se věnuje na granty pro projekty 
podporující podprogram „Příroda 
a biologická rozmanitost“ uvedené 
v odst. 2 písm. a) bodu i).

Or. en
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Pozměňovací návrh 234
Pilar Ayuso

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. nejméně 60 % rozpočtových zdrojů 
v oblasti životního prostředí uvedených 
v odst. 2 písm. a) se věnuje na granty 
na projekty podporující podprogram 
Příroda a biologická rozmanitost uvedený 
v bodě (1) písm. a) bodu 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 235
Susanne Melior

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Nejméně 61 % rozpočtových 
zdrojů přidělených na projekty 
podporované granty na akce v rámci 
programu pro životní prostředí je 
věnováno na projekty podprogramu 
příroda a biologická rozmanitost.

Or. en

Odůvodnění

Ochrana přírody a biologické rozmanitosti je jedním z hlavních cílů programu LIFE. Proto 
by mělo být zajištěno, aby byly finanční prostředky směrovány do těchto oblastí. To je 
v souladu se stávajícím nařízením o programu LIFE.

Pozměňovací návrh 236
Benedek Jávor
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Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Částku uvedenou v odstavci 1 lze 
použít na technickou a správní pomoc 
určenou pro provádění programu, jako jsou 
přípravné, monitorovací, kontrolní, auditní 
a hodnoticí činnosti, včetně systémů 
informačních technologií na úrovni 
organizace.

4. Částku uvedenou v odstavci 1 lze 
použít na technickou a správní pomoc 
určenou pro provádění programu, jako jsou 
přípravné, monitorovací, kontrolní, auditní 
a hodnoticí činnosti, včetně systematického 
hodnocení ex post dlouhodobé 
udržitelnosti a zachování výsledků 
dosažených programem.

Or. en

Pozměňovací návrh 237
Arne Gericke

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Částku uvedenou v odstavci 1 lze 
použít na technickou a správní pomoc 
určenou pro provádění programu, jako jsou 
přípravné, monitorovací, kontrolní, auditní
a hodnoticí činnosti, včetně systémů 
informačních technologií na úrovni 
organizace.

4. Částku uvedenou v odstavci 1 lze 
použít na technickou a správní pomoc 
určenou pro provádění programu, jako jsou 
přípravné, monitorovací, kontrolní, auditní,
a hodnoticí činnosti a analýza nákladů a 
přínosů, včetně systémů informačních 
technologií na úrovni organizace.

Or. en

Pozměňovací návrh 238
Benedek Jávor
za skupinu Verts/ALE

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 

5. Z prostředků programu mohou být 
financovány činnosti, kterými Komise 
podporuje přípravu, provádění a 
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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:

začleňování právních předpisů a politik 
Unie v oblasti životního prostředí, 
biologické rozmanitosti, klimatu nebo 
příslušných energií z obnovitelných zdrojů 
a energetické účinnosti a politik za 
účelem dosažení cílů stanovených v článku 
3. Tyto činnosti mohou zahrnovat:

Or. en

Pozměňovací návrh 239
Arne Gericke

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) informační a komunikační činnosti 
včetně kampaní na zvyšování 
informovanosti. Finanční zdroje 
přidělované na komunikační činnosti v 
souladu s tímto nařízením pokryjí rovněž 
sdělování na úrovni organizace týkající se 
politických priorit Unie, jakož i stavu 
uplatňování a provádění právních předpisů 
Unie v oblasti životního prostředí, klimatu 
nebo příslušných aspektů čisté energie

a) informační a komunikační činnosti 
včetně kampaní na zvyšování 
informovanosti. Finanční zdroje 
přidělované na komunikační činnosti v 
souladu s tímto nařízením pokryjí rovněž 
sdělování na úrovni organizace týkající se  
stavu uplatňování a provádění právních 
předpisů Unie v oblasti životního prostředí, 
klimatu nebo příslušných aspektů čisté 
energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 240
Benedek Jávor
za skupinu Verts/ALE

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) informační a komunikační činnosti 
včetně kampaní na zvyšování 
informovanosti. Finanční zdroje 
přidělované na komunikační činnosti v 
souladu s tímto nařízením pokryjí rovněž 

a) informační a komunikační činnosti 
včetně kampaní na zvyšování 
informovanosti. Finanční zdroje 
přidělované na komunikační činnosti v 
souladu s tímto nařízením pokryjí rovněž 
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sdělování na úrovni organizace týkající se 
politických priorit Unie, jakož i stavu 
uplatňování a provádění právních předpisů 
Unie v oblasti životního prostředí, klimatu 
nebo příslušných aspektů čisté energie

sdělování na úrovni organizace týkající se 
politických priorit Unie, jakož i stavu 
uplatňování a provádění právních předpisů 
Unie v oblasti životního prostředí, 
biologické rozmanitosti, klimatu nebo 
příslušných energií z obnovitelných zdrojů 
a energetické účinnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 241
Benedek Jávor
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 5 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) budování kapacit s cílem zlepšit 
řízení;

Or. en

Pozměňovací návrh 242
Benedek Jávor
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 5 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) semináře, konference a setkání; d) semináře, školení, konference a 
setkání;

Or. en
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