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***II Řádný legislativní postup (druhé čtení)

***III Řádný legislativní postup (třetí čtení)

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.)

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

Pozměňovací návrhy Parlamentu předložené ve dvou sloupcích

Vypuštění textu je označeno tučnou kurzivou v levém sloupci. Nahrazení je 
označeno tučnou kurzivou v obou sloupcích. Nový text je označen tučnou 
kurzivou v pravém sloupci.

První a druhý řádek záhlaví každého pozměňovacího návrhu označují 
příslušnou část projednávaného návrhu aktu. Pokud se pozměňovací návrh 
týká existujícího aktu, který má být návrhem aktu pozměněn, je v záhlaví 
mimo to na třetím řádku uveden existující akt a na čtvrtém řádku ustanovení 
existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh týká.

Pozměňovací návrhy Parlamentu v podobě konsolidovaného textu

Nové části textu jsou označeny tučnou kurzivou. Vypuštěné části textu jsou 
označeny symbolem ▌nebo přeškrtnuty. Nahrazení se vyznačují tak, že nový 
text se označí tučnou kurzivou a nahrazený text se vymaže nebo přeškrtne. 
Výjimečně se neoznačují změny výlučně technické povahy, které provedly 
příslušné útvary za účelem vypracování konečného znění.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zavedení programu pro životní 
prostředí a oblast klimatu (LIFE) a o zrušení nařízení (EU) č. 1293/2013
(COM(2018) 0385 – C8-0249/2018 – 2018/0209(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(COM(2018) 0385),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 192 Smlouvy o fungování Evropské unie, v 
souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0249/2018),

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne […],

– s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 
a na stanoviska Rozpočtového výboru, Výboru pro regionální rozvoj a Výboru pro 
zemědělství a rozvoj venkova (A8-0000/2018),

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným 
textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i 
vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Program by měl úsilím o dosažení 
cílů a záměrů Unie stanovených právními 
předpisy, politikou, plány a mezinárodními 
závazky v oblasti životního prostředí, 
klimatu a související čisté energie přispět 
k přechodu na čisté, oběhové, energeticky 
účinné, nízkouhlíkové hospodářství odolné 
vůči změně klimatu, k ochraně 
a zlepšování kvality životního prostředí a k 
zastavení a zvrácení úbytku biologické 

(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, nízkoemisní hospodářství odolné 
vůči změně klimatu, k ochraně 
a zlepšování kvality životního prostředí a k 
zastavení a zvrácení úbytku biologické 
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rozmanitosti, a to buď prostřednictvím 
přímých zásahů, nebo podporou začlenění 
těchto cílů do jiných politik.

rozmanitosti, mimo jiné prostřednictvím 
podpory sítě Natura 2000 a řešení 
degradace ekosystémů, a to buď 
prostřednictvím přímých zásahů, nebo 
podporou začlenění těchto cílů do jiných 
politik.

Or. en

Pozměňovací návrh 2

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, stejně jako provádění 
obecných akčních programů v oblasti 
životního prostředí a politiky v oblasti 
klimatu přijatých v souladu s čl. 192 odst. 
3 Smlouvy o fungování Evropské unie, 
jako je 7. akční program pro životní 
prostředí20a.

__________________ __________________

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.

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.
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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 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).

Or. en

Pozměňovací návrh 3

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 

(7) Předpokladem ke splnění závazků 
Unie v rámci Pařížské dohody o změně 
klimatu je transformace Unie v 
udržitelnou, oběhovou, energeticky 
účinnou, nízkoemisní společnost odolnou 
vůči změnám klimatu. To si zase vyžaduje 
opatření, jež přispívají k provádění rámce 
politiky v oblasti klimatu a energetiky 
do roku 2030, integrovaných vnitrostátních 
plánů členských států v oblasti energetiky a 
klimatu a provádění dlouhodobé strategie 
Unie v oblasti klimatu a energetiky 
do poloviny století, a to zejména v 
odvětvích, která nejvíce přispívají k 
současným úrovním produkce 
skleníkových plynů a znečištění, v souladu 
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obsahovat opatření přispívající k provádění 
politiky Unie v oblasti přizpůsobení se 
změně klimatu, jejichž cílem je snížit 
zranitelnost vůči negativním dopadům 
změny klimatu.

s cílem dekarbonizace stanoveným v 
Pařížské dohodě. Program by měl také 
obsahovat opatření přispívající k provádění 
politiky Unie v oblasti přizpůsobení se 
změně klimatu, jejichž cílem je snížit 
zranitelnost vůči negativním dopadům 
změny klimatu.

Or. en

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Přechod na čistou energii 
představuje zásadní příspěvek 
ke zmírňování dopadů změny klimatu s 
vedlejším přínosem pro životní prostředí. 
Opatření pro budování kapacit na podporu 
přechodu na čistou energii 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, nízkoemisní
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 pro 
obnovitelnou energii a energetickou 
účinnost, 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 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) V posouzení dopadů právních 
předpisů týkajících se čisté energie se 
odhaduje, že plnění cílů Unie v oblasti 
energetiky do roku 2030 bude v období 
2021–2030 vyžadovat dodatečné investice 
ve výši 177 miliard EUR ročně. Největší 
mezery se týkají investic do dekarbonizace 
budov (energetická účinnost a obnovitelné 
zdroje energie v malém měřítku), kde 
kapitál musí být nasměrován na projekty 
s vysoce distribuovanou povahou. Jedním 
z cílů podprogramu Přechod na čistou 
energii je vybudovat kapacity pro vývoj a 
sdružování projektů, čímž se rovněž 
pomůže čerpat prostředky z evropských 
strukturálních a investičních fondů a 
urychlí investice do čisté energie, a to i s 
použitím finančních nástrojů poskytnutých 
z fondu InvestEU.

(9) V posouzení dopadů právních 
předpisů týkajících se čisté energie se 
odhaduje, že plnění cílů Unie v oblasti 
energetiky do roku 2030 bude v období 
2021–2030 vyžadovat dodatečné investice 
ve výši 177 miliard EUR ročně. Největší 
mezery se týkají investic do dekarbonizace 
budov (energetická účinnost a obnovitelné 
zdroje energie v malém měřítku), kde 
kapitál musí být nasměrován na projekty 
s vysoce distribuovanou povahou. Jedním 
z cílů podprogramu Přechod na čistou 
energii je vybudovat kapacity pro vývoj a 
sdružování projektů, 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 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Na opatření, na něž byl získán 
příspěvek z programu, lze rovněž získat 
příspěvek z jiného programu Unie, pokud 
tyto příspěvky nepokrývají tytéž náklady. 
Opatření, která obdrží kumulativní 
financování z různých programů Unie, 
budou předmětem pouze jediného auditu, 
který zahrne všechny dotčené programy 
a jejich příslušná platná pravidla.

(11) Na opatření, na něž byl získán 
příspěvek z programu, lze rovněž získat 
příspěvek z jiného programu Unie, pokud 
tyto příspěvky nepokrývají tytéž náklady. 
Opatření, která obdrží kumulativní 
financování z různých programů Unie, 
budou předmětem pouze jediného auditu, 
který by měl zahrnovat všechny dotčené 
programy a jejich příslušná platná pravidla.
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Or. en

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) V nejnovějším balíčku unijních 
předpisů týkajícím se přezkumu provádění 
právních předpisů v oblasti životního 
prostředí21 se uvádí, že je zapotřebí značně 
pokročit, aby se urychlilo provádění 
unijního acquis v oblasti životního 
prostředí a aby se cíle z oblasti životního 
prostředí a klimatu více integrovaly 
do ostatních politik. K dosažení 
požadovaného pokroku by tedy program 
měl hrát katalytickou úlohu a rozvíjet, 
zkoušet a přejímat nové přístupy, 
podporovat vývoj, sledování a přezkum 
politiky, posilovat zapojení zúčastněných 
stran, mobilizovat investice ze všech 
unijních investičních programů nebo jiných 
finančních zdrojů a podporovat opatření, 
jimž se překonají různé překážky, které 
brání účinnému provádění klíčových plánů 
vyžadovaných právními předpisy v oblasti 
životního prostředí.

(12) V nejnovějším balíčku unijních 
předpisů týkajícím se přezkumu provádění 
právních předpisů v oblasti životního 
prostředí21 se uvádí, že je zapotřebí značně 
pokročit, aby se urychlilo provádění 
unijního acquis v oblasti životního 
prostředí a aby se cíle z oblasti životního 
prostředí a 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, zlepšovat správu v oblasti 
životního prostředí, změny klimatu a 
souvisejících záležitostí týkajících se 
přechodu na čistou energii, mimo jiné 
prostřednictvím zvýšeného zapojení 
zúčastněných stran; mobilizovat investice 
ze všech unijních investičních programů 
nebo jiných finančních zdrojů a podporovat 
opatření, jimž se překonají různé překážky, 
které brání účinnému provádění klíčových 
plánů vyžadovaných právními předpisy 
v oblasti životního prostředí.

__________________ __________________

21 Sdělení Komise Evropskému 
parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a 
Výboru regionů – Přezkum provádění 
právních předpisů EU v oblasti životního 
prostředí: společné výzvy a jak sjednotit 
úsilí za účelem dosažení lepších výsledků 
(COM/2017/063 final).

21 Sdělení Komise Evropskému 
parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a 
Výboru regionů – Přezkum provádění 
právních předpisů EU v oblasti životního 
prostředí: společné výzvy a jak sjednotit 
úsilí za účelem dosažení lepších výsledků 
(COM/2017/063 final).

Or. en
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Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 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 a 
degradaci ekosystémů, 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 a členské státy by měly
sledovat své výdaje související 
s biologickou rozmanitostí, aby splnily 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 v konečném znění. 22 COM(2011) 244 v konečném znění.

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

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 9

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 

(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 pomoci podpořit 
akční programy na začlenění příslušných 
cílů v oblasti ochrany přírody a biologické 
rozmanitosti do dalších politik a programů 
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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.

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. en

Pozměňovací návrh 10

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 a účinného využívání zdrojů 
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 uplatňování 
hierarchie způsobů nakládání s odpady a 
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.

Or. en
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Pozměňovací návrh 11

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 
životní prostředí 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 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 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 12

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, zapojení spotřebitelů 
a rozšířeného zapojení veřejnosti a 
zúčastněných subjektů včetně nevládních 
organizací do konzultací a provádění 
souvisejících politik. Je proto vhodné, aby 
tento program podporoval širokou škálu 
nevládních organizací a sítí neziskových 
subjektů, které usilují o cíle, jež jsou v 
obecném zájmu Unie, a především ty, 
které působí v oblasti životního prostředí 
nebo klimatu, a to tím, že bude 
konkurenčním a transparentním 
způsobem poskytovat provozní granty s 
cílem pomoci těmto nevládním 
organizacím a sítím účinně přispívat k 
politice Unie a budovat a posilovat jejich 
schopnost stát se účinnějšími partnery.

Or. en

Pozměňovací návrh 13

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 

(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 
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záležitostech životního prostředí29. informacím, účasti veřejnosti na 
rozhodování a přístupu k právní ochraně v 
záležitostech životního prostředí29.

__________________ __________________

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

Or. en

Pozměňovací návrh 14

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, nízkoemisní 
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.

Or. en

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23a) Úspěch strategických projektů na
ochranu přírody a strategických 
integrovaných projektů závisí na úzké 
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spolupráci mezi vnitrostátními, 
regionálními a místními orgány a 
nestátními subjekty, kterých se cíle 
programu týkají. Zásady transparentnosti 
a zveřejňování rozhodnutí týkajících se 
vývoje, provádění, posuzování a sledování 
projektů by se proto měly uplatňovat 
zejména v případě začleňování, nebo 
pokud je s projektem spojeno více zdrojů 
financování.

Or. en

Pozměňovací návrh 16

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 30 % 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 17

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28a) Měla by být stanovena minimální a 
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 18

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 36 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(36a) V zájmu zajištění, aby podpora a 
provádění programu byly v souladu s 
politikami a prioritami Unie a doplňovaly 
ostatní finanční nástroje Unie, by měla 
být na Komisi přenesena pravomoc k 
přijímání aktů v souladu s článkem 290 
Smlouvy o fungování Evropské unie, aby 
doplnila toto nařízení prostřednictvím 
přijímání víceletých pracovních 
programů. Je obzvláště důležité, aby 
Komise v rámci přípravné činnosti vedla 
odpovídající konzultace, a to i na odborné 
úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v 
souladu se zásadami stanovenými 
v Interinstitucionální dohodě ze dne 
13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby 
právních předpisů. Pro zajištění rovné 
účasti na vypracovávání aktů v přenesené 
pravomoci obdrží Evropský parlament a 
Rada zejména veškeré dokumenty 
současně s odborníky z členských států a 
jejich odborníci mají systematicky přístup 
na zasedání expertních skupin Komise, jež 
se věnují přípravě aktů v přenesené 
pravomoci.
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Or. en

Pozměňovací návrh 19

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 
prováděním soudržných akčních programů
zejména 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 20

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, nízkoemisní
hospodářství odolné vůči změně klimatu, 
chránit a zlepšovat kvalitu životního 
prostředí a zastavit a zvrátit úbytek
biologické rozmanitosti a degradaci 
ekosystémů, a tím přispět k udržitelnému 
rozvoji.

Or. en
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Pozměňovací návrh 21

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 a 
obnovitelnou energii a zvyšování 
energetické účinnosti, a přispět 
k uplatňování osvědčených postupů 
týkajících se ochrany přírody a biologické 
rozmanitosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 22

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, účinné dodržování 
a prosazování příslušných právních 
předpisů a politik Unie, zejména zlepšením 
správy v záležitostech životního prostředí a 
klimatu na všech úrovních, mimo jiné 
prostřednictvím posílení kapacit veřejných 
a soukromých subjektů a zapojením 
občanské společnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. c a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) podporovat provádění obecných 
akčních programů Unie v oblasti 
životního prostředí, které byly přijaty 
podle čl. 192 odst. 3 Smlouvy o fungování 
Evropské unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 24

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 25

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 26

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) 2 150 000 000 EUR na podprogram 1) 3 261 420 000 EUR na podprogram 
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Příroda a biologická rozmanitost a Příroda a biologická rozmanitost a

Or. en

Pozměňovací návrh 27

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 28

Návrh nařízení
Článek 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 6a

Mezinárodní spolupráce

Pokud to vyžaduje dosažení obecných cílů 
uvedených v článku 3, je v průběhu 
provádění programu možná spolupráce s 
příslušnými mezinárodními organizacemi 
a jejich institucemi a orgány.

Or. en

Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Program je prováděn způsobem, který 
zajišťuje jeho soulad s Evropským fondem 
pro regionální rozvoj, Evropským 

Komise zajistí důsledné provádění 
programu a zajistí soudržnost a 
koordinaci s Evropským fondem pro 



PR\1163016CS.docx 23/36 PE627.845v01-00

CS

sociálním fondem, Fondem soudržnosti, 
Evropským zemědělským fondem pro 
rozvoj venkova a Evropským námořním 
a rybářským fondem, programem Horizont 
Evropa, Nástrojem pro propojení Evropy a 
fondem InvestEU, aby bylo možné 
vytvářet synergie, zejména pokud jde o 
strategické projekty na ochranu přírody 
a strategické integrované projekty, 
a podporovat využití a reprodukci řešení 
vyvinutých v rámci programu.

regionální rozvoj, Evropským sociálním 
fondem, Fondem soudržnosti, Evropským 
zemědělským fondem pro rozvoj venkova 
a Evropským námořním a rybářským 
fondem, programem Horizont Evropa, 
Nástrojem pro propojení Evropy a fondem 
InvestEU, aby bylo možné vytvářet 
synergie, zejména pokud jde o strategické 
projekty na ochranu přírody a strategické 
integrované projekty, a podporovat využití 
a reprodukci řešení vyvinutých v rámci 
programu.

Or. en

Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 2 – písm. a – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3) jiná třetí země uvedená v 
pracovním programu za podmínek 
uvedených v odstavcích 4 až 6;

3) jiná třetí země uvedená ve 
víceletých pracovních programech za 
podmínek uvedených v odstavcích 4 až 6;

Or. en

Pozměňovací návrh 31

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kritéria pro udělení grantu jsou stanovena 
ve výzvě k předkládání návrhů a jsou v 
nich zohledněny tyto aspekty:

Kritéria pro udělení grantu jsou stanovena 
ve víceletých pracovních programech a ve
výzvě k předkládání návrhů a jsou v nich 
zohledněny tyto aspekty:

Or. en
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Pozměňovací návrh 32

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) projekty financované z programu 
nesmí narušit cíle programu v oblasti 
životního prostředí, klimatu nebo 
příslušných aspektů čisté energie, a pokud 
možno podporují využívání ekologických 
veřejných zakázek;

a) projekty financované z programu 
přispívají k dosažení cílů v oblasti 
životního prostředí, klimatu nebo 
příslušných aspektů čisté energie 
stanovených v článku 3, žádný z těchto 
cílů nenarušují a podporují využívání 
ekologických veřejných zakázek;

Or. en

Pozměňovací návrh 33

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) projekty zajišťují nákladově 
efektivní přístup a jsou technicky a 
finančně soudržné;

Or. en

Pozměňovací návrh 34

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 – písm. a b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ab) upřednostněny jsou projekty, které 
mají největší možný dopad na politiku 
napomáhající dosažení cílů stanovených v 
článku 3;

Or. en
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Pozměňovací návrh 35

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) upřednostněny jsou projekty, které 
mají největší potenciál, že budou opětovně 
použity a převzaty veřejným nebo 
soukromým sektorem nebo že přitáhnou 
největší investice nebo finanční zdroje 
(katalytický potenciál);

c) projekty, které mají největší 
potenciál, že budou opětovně použity a 
převzaty veřejným nebo soukromým 
sektorem nebo že přitáhnou největší 
investice nebo finanční zdroje (katalytický 
potenciál) získají v hodnocení bonus;

Or. en

Pozměňovací návrh 36

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Na opatření, na něž byl získán 
příspěvek z jiného programu Unie, lze 
rovněž získat příspěvek v rámci programu, 
pokud tyto příspěvky nepokrývají tytéž 
náklady. Příspěvek k opatření z 
jednotlivých programů Unie podléhá 
pravidlům těchto programů. Kumulativní 
financování nepřesáhne celkové způsobilé 
náklady na opatření a podporu z různých 
programů Unie lze vypočítat na poměrném 
základě v souladu s dokumenty, v nichž 
jsou stanoveny podmínky podpory.

1. Na opatření, na něž byl získán 
příspěvek z jiného programu Unie, lze 
rovněž získat příspěvek v rámci programu, 
pokud tyto příspěvky nepokrývají tytéž 
náklady. Aby byla opatření, financovaná v 
rámci jiného programu Unie, způsobilá 
pro příspěvky v rámci programu, nesmějí 
jimi být ohroženy cíle v oblasti životního 
prostředí a klimatu stanovené v článku 3. 
Příspěvek k opatření z jednotlivých 
programů Unie podléhá pravidlům těchto 
programů. Kumulativní financování 
nepřesáhne celkové způsobilé náklady na 
opatření a podporu z různých programů 
Unie lze vypočítat na poměrném základě 
v souladu s dokumenty, v nichž jsou 
stanoveny podmínky podpory.

Or. en
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Pozměňovací návrh 37

Návrh nařízení
Čl. 17 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pracovní program Víceletý pracovní program

Or. en

Pozměňovací návrh 38

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Program se provádí prostřednictvím 
alespoň dvou víceletých pracovních 
programů uvedených v článku 110 
finančního nařízení. V pracovních 
programech se případně stanoví celková 
částka vyhrazená pro operace 
kombinování zdrojů.

1. Program se provádí prostřednictvím 
alespoň dvou víceletých pracovních 
programů uvedených v článku 110 
finančního nařízení. Komise je zmocněna 
přijímat akty v přenesené pravomoci v 
souladu s článkem 21 s cílem doplnit toto 
nařízení přijetím těchto víceletých 
pracovních programů.

Or. en

Pozměňovací návrh 39

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 2 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) minimální a maximální úrovně 
míry spolufinancování, rozlišené podle 
podprogramů stanovených v článku 4;

Or. en
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Pozměňovací návrh 40

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 2 – písm. a b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ab) maximální částka vyhrazená pro 
operace kombinování zdrojů financování;

Or. en

Pozměňovací návrh 41

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 2 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) orientační harmonogramy pro 
výzvy k předkládání návrhů na celou dobu 
trvání víceletého pracovního programu;

Or. en

Pozměňovací návrh 42

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 2 – písm. d b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

db) technickou metodiku pro prvky 
procesu výběru projektů a kritérií pro 
udělení grantu podle článku 13.

Or. en

Pozměňovací návrh 43

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 2 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Doba trvání prvního víceletého 
pracovního programu je čtyři roky a doba 
trvání druhého víceletého pracovního 
programu je tři roky.

Or. en

Pozměňovací návrh 44

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. Komise zajistí, aby nevyužité 
finanční prostředky z určité výzvy k 
předkládání návrhů byly přerozděleny 
mezi různé druhy opatření uvedených v 
článku 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 45

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 2 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2c. Komise zajistí, aby při přípravě 
víceletých pracovních programů proběhly 
konzultace se zúčastněnými stranami.

Or. en

Pozměňovací návrh 46

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Průběžné hodnocení programu se 
provede, jakmile je k dispozici dostatek 
informací o jeho provádění, avšak 
nejpozději do čtyř let od začátku provádění 
programu.

2. Hodnocení programu v polovině 
období se provede, jakmile je k dispozici 
dostatek informací o jeho provádění, avšak 
nejpozději do tří let od začátku provádění 
programu.

Toto hodnocení zahrnuje:

Or. en

Pozměňovací návrh 47

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 2 – písm. a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) kvalitativní a kvantitativní hlediska 
jeho provádění,

Or. en

Pozměňovací návrh 48

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 2 – písm. b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) efektivnost využívání zdrojů,

Or. en

Pozměňovací návrh 49

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 2 – písm. c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) dosažení cílů všech opatření, 



PE627.845v01-00 30/36 PR\1163016CS.docx

CS

pokud je to možné, na úrovni výsledků a 
dopadů,

Or. en

Pozměňovací návrh 50

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 2 – písm. d (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) skutečný nebo očekávaný úspěch 
projektů v případě využití dalších fondů 
Unie, zejména s přihlédnutím k výhodám 
zvýšené soudržnosti s ostatními 
finančními nástroji Unie,

Or. en

Pozměňovací návrh 51

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 2 – písm. e (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) rozsah, v němž bylo dosaženo 
součinnosti mezi cíli, a jejich doplňkovost 
s dalšími příslušnými programy Unie,

Or. en

Pozměňovací návrh 52

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 2 – písm. f (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) přidaná hodnota Unie a 
dlouhodobý dopad programu s ohledem 
na přijetí rozhodnutí o obnovení, změně 
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nebo pozastavení opatření,

Or. en

Pozměňovací návrh 53

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 2 – písm. g (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) míru zapojení zúčastněných stran,

Or. en

Pozměňovací návrh 54

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 2 – písm. h (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) kvantitativní a kvalitativní analýzu 
příspěvku programu ke stavu ochrany 
přírodních stanovišť a druhů uvedených 
ve směrnicích 92/43/EHS a 2009/147/ES,

Or. en

Pozměňovací návrh 55

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Na konci provádění programu, 
avšak nejpozději do čtyř let po skončení 
období uvedeného v čl. 1 druhém 
pododstavci provede Komise závěrečné 
hodnocení programu.

3. Na konci provádění programu, 
avšak nejpozději do čtyř let po skončení 
období uvedeného v čl. 1 druhém 
pododstavci provede Komise závěrečné 
hodnocení program, které bude doplněno o 
externí a nezávislou zprávu o následném 
hodnocení provádění a výsledků 
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programu.

Or. en

Pozměňovací návrh 56

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise sdělí závěry hodnocení 
spolu se svými připomínkami Evropskému 
parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a 
Výboru regionů.

4. Komise předloží závěry hodnocení 
spolu se svými připomínkami Evropskému 
parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a 
Výboru regionů.

Or. en

Pozměňovací návrh 57

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Příjemci finančních prostředků 
Unie uvádějí původ a zajišťují viditelnost 
těchto prostředků (zejména při propagaci 
projektů a jejich výsledků) tím, že 
poskytují ucelené, účinné a přiměřené 
informace různým cílovým skupinám 
včetně médií a veřejnosti.

1. Příjemci finančních prostředků 
Unie uvádějí původ a zajišťují viditelnost 
těchto prostředků (zejména při propagaci 
projektů a jejich výsledků) tím, že 
poskytují ucelené, účinné a přiměřené 
informace různým cílovým skupinám 
včetně médií a veřejnosti. Za tímto účelem 
příjemci používají pro veškeré 
komunikační činnosti logo programu, jak 
je zobrazeno v příloze IIa, a toto logo se 
uvede se na informačních tabulích na 
strategických místech viditelných pro 
veřejnost. Veškeré zboží dlouhodobé 
spotřeby pořízené v rámci programu nese 
logo programu, nestanoví-li Komise jinak.

Or. en
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Pozměňovací návrh 58

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Do finančních nástrojů zřízených 
v rámci [fondu InvestEU] lze investovat 
prostředky získané z dřívějších operací v 
rámci finančních nástrojů zřízených podle 
nařízení (EU) č. 1293/2013.

4. Prostředky získané z dřívějších 
operací v rámci finančních nástrojů 
zřízených podle nařízení (EU) č. 
1293/2013 lze přerozdělovat mezi 
opatřeními v rámci tohoto programu.

Or. en

Pozměňovací návrh 59

Návrh nařízení
Příloha II – bod 2.1 – odrážka 2 – pododrážka 5 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– Účinné využívání zdrojů

Or. en

Pozměňovací návrh 60

Návrh nařízení
Příloha II a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Or. en
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Ochrana životního prostředí nepředstavuje překážku pro hospodářský růst a zaměstnanost. 
Z hlediska dlouhodobé sociálně-ekonomické prosperity a globální konkurenceschopnosti mají 
zastavení a zvrácení ztráty biologické rozmanitosti, dekarbonizace a přechod na oběhové 
hospodářství naopak zásadní význam. Jak už opakovaně uvedly orgány, EU by měla být v 
celosvětovém měřítku na čele rozvoje udržitelného hospodářského růstu a zaměstnanosti. 
Přesto je stále ještě třeba udělat mnohem více.  

Nezbytným předpokladem k dosažení zastřešujících cílů v oblasti životního prostředí a klimatu 
a mezinárodních závazků EU a členských států je správné provádění právních předpisů a 
politiky EU v oblasti životního prostředí a klimatu spolu s potřebným financováním. Klíčovým 
požadavkem pro Evropský parlament bylo zajistit dostatečnou úroveň financování víceletého 
finančního rámce na období 2021–2027 a větší koncentraci rozpočtových zdrojů v oblastech, 
které vykazují zřejmou evropskou přidanou hodnotu a povzbuzují udržitelný hospodářský růst. 
Prostředky rozpočtu EU jsou však omezené a členské státy musí také zajistit dostatečné 
vnitrostátní zdroje k dosažení cílů stanovených EU. 

Jako jediný program specificky určený opatřením v oblasti životního prostředí a klimatu 
představuje program LIFE důležitý, účinný a účelný finanční nástroj, který přispívá k dosažení 
cílů EU. Zdvojnásobení finančního krytí pro program LIFE je proto – jak to potvrdil Evropský 
parlament – nezbytné a odůvodněné. Vzhledem k tomu, že existuje množství dalších způsobů 
financování zmírňování změny klimatu a přizpůsobení se této změně, je vhodné, aby bylo 
portfolio životního prostředí v rámci tohoto krytí přiměřeně doplněno o další prostředky. 

Vzhledem k rozsahu navrhovaného finančního krytí programu LIFE nelze očekávat, že bude 
postačovat k naplnění zastřešujících ambicí EU v oblasti životního prostředí a klimatu. 
Předpokládá se, že jako vyvážení skromného rozpočtu bude program LIFE usnadňovat 
začleňování, zejména do větších programů financování EU. I když zlepšený přístup začleňování 
bude nepochybně přínosný, je nezbytně nutné, aby byla zajištěna dostatečná transparentnost, 
sledování a hodnocení programů, pro něž má být program LIFE jedním z hlavních faktorů 
začleňování. Mají-li výdaje zajistit účinné dosažení stanovených cílů programu LIFE, bude to 
vyžadovat důsledné dodržování a větší soudržnost mezi součinnými rozpočtovými programy a 
oblastmi politiky EU. 

Dosažené výsledky a kvalita

Tvorba rozpočtů založená na výkonnosti a důraz na kvalitu a dosažené výsledky by měly být 
základními pilíři každého veřejného financování. Vnitrostátní příděly jsou považovány za 
neúčinné a postupné ukončování těchto přídělů ve stávajícím programu LIFE je příznivým 
vývojem, který je v souladu s požadavky Parlamentu. Je třeba připomenout, že zaměření na 
dosažené výsledky zajistí, že finanční prostředky EU budou zacíleny na zastřešující cíle EU, a 
nikoli na rozdílné vnitrostátní priority. Návratem priorit a finančního krytí programu LIFE na 
úroveň jednotlivých států by nedošlo ke snížení zátěže daňových poplatníků a spotřebitelů ani 
k dosažení lepších výsledků, ale omezila by se jím účinnost a účelnost programu. 

Centralizace řízení a cílené pokyny pomohou vytvořit rovné podmínky a zlepšit standardy a 
celkovou přidanou hodnotu návrhů a projektů. Zřízením vnitrostátních kontaktních míst a sítě 
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učinila Komise krok správným směrem. Je třeba připomenout, že výsledkem by nemělo být 
snížení standardů v oblasti kritérií pro udělení grantu. Dosažení cílů programu LIFE 
předpokládá horizontální uplatňování jednoznačně vymezených kritérií. 

Rovnováha mezi flexibilitou a odpovědností 

Komise dosáhla významného pokroku ve zkrácení právního textu a zefektivnění rozhodovacího 
postupu. Jakkoli je to chvályhodné, nesmí tento proces vést k právní nejistotě nebo nejistotě 
ohledně stávajících opatření a financování. Strategická flexibilita a adaptabilita umožní 
programu LIFE splnit nejnaléhavější priority. Posílený důraz na tyto prvky ve víceletých 
pracovních programech je pozitivním krokem; pro účinné a účelné fungování jakéhokoli 
rozpočtového programu je však nesmírně důležité zprůhlednění a stabilita. Žádná „plná moc“ 
k zajištění efektivnosti však nesmí být na úkor dosažení cílů programu LIFE a zastřešujících 
cílů EU.  Je proto vhodné, aby byly víceleté pracovní programy prováděny prostřednictvím aktů 
v přenesené pravomoci, které zajistí interinstitucionální zapojení a zapojení zúčastněných stran 
a demokratickou odpovědnost. 

V posouzení dopadů se uvádí, že právní základ nepředjímá konkrétní míru financování 
vzhledem k měnícím se nárokům a požadavkům. Stanovením minimální a maximální míry 
spolufinancování, jež se v jednotlivých podprogramech a opatřeních liší, získávají potenciální 
žadatelé a projekty stabilitu a současně flexibilitu a adaptabilitu pro individuální požadavky 
a situace. 

Životní prostředí 

Program LIFE je důležitým hnacím motorem a faktorem v oblasti ochrany přírody v EU, 
zejména pokud jde o provádění směrnic o ochraně ptáků a o ochraně přírodních stanovišť, a to 
prostřednictvím řízení sítě Natura 2000. Biologická rozmanitost a zdravé ekosystémy jsou také 
důležité pro růst, pracovní místa a hospodářství. Odhaduje se, že na zdravých ekosystémech v 
Evropě je přímo závislých 4,4 milionu pracovních míst a že síť Natura 2000 přispívá k HDP 
EU v podílu od 1,7 a 2,5 % prostřednictvím poskytování ekosystémových služeb, jako jsou 
skladování uhlíku, čištění vody, opylování a cestovní ruch. Přesto za stávajícího vývoje ztráty 
biologické rozmanitosti nebude cílů EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2020 a cílů 
v oblasti biologické rozmanitosti stanovených v Aiči dosaženo. Zvýšení úsilí ze strany EU musí 
zahrnovat závazek k okamžitému, významnému a dodatečnému úsilí v oblasti ochrany přírody.

V posouzení dopadů se uvádí, že ochraně biologické rozmanitosti a ekosystémů by nejlépe 
prospěl cílený přístup založený na financování malých projektů a nikoli větších a obecnějších 
fondů pro biologickou rozmanitost. Zvýšené finanční krytí by zvětšilo dosah a dopad těchto 
cílených projektů a zároveň by přispělo k jejich zefektivnění a stimulaci. V takovém rozsahu je 
třeba zajistit transparentnost, odpovědnost a účinnost. Evropský parlament zdůrazňuje, že EU, 
a zejména členské státy, musí zajistit jednoznačné, kvantitativní a měřitelné cíle doprovázené 
ukazateli výkonnosti, nástroji pro sledování, postupy plnění závazků a mechanismy přezkumu 
a podávání zpráv. 

Klima a přechod na čistou energii

Cíle Unie v oblasti klimatu a energie do roku 2030, její strategie do poloviny století a 
dlouhodobá strategie v oblasti dekarbonizace a její závazky vyplývající z Pařížské dohody musí 
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korespondovat s příslušnými politikami a finančními zdroji. Ani v jednom roce v současném 
víceletém finančním rámci EU nesplnila svůj cíl v oblasti výdajů na oblast klimatu. Přechodem 
na čistou energii se kromě přínosů v oblasti klimatu vytvoří nová pracovní místa, povzbudí růst 
a zvýší bezpečnost dodávek energie. Jak proto zdůraznil Evropský parlament, zvýšení výdajů 
na oblast klimatu ve VFR na období 2021–2027 minimálně na 30 % je nezbytné. 

Cíl dekarbonizace v Pařížské dohodě vyžaduje rychlý posun k čisté, nízkoemisní strategii v 
energetice. Významný podíl navrhovaného navýšení krytí pro program LIFE je určeno pro nový 
podprogram Přechod na čistou energii. Vzhledem ke specifickému fungování programu LIFE 
lze tento vývoj považovat za přirozený; je třeba zdůraznit, že výdaje z programu LIFE by měly 
být používány výhradně na podporu vývoje a zavádění projektů v oblasti obnovitelné energie a 
energetické účinnosti. 
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