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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Program LIFE je nástrojem pro financování politiky Unie na ochranu životního prostředí 
a biologické rozmanitosti a pro přizpůsobení se změně klimatu. Přispívá k plnění cíle Unie, 
kterým je vynaložit 25 % celkových výdajů na cíle v oblasti klimatu. Evropský parlament ve 
svém usnesení ze dne 14. března 2018 o příštím VFR rozhodl: připravit postoj Parlamentu 
k VFR po roce 2020 s tím, že tento cíl by měl být zvýšen na 30 %.

Program financuje projekty v rámci podprogramů „Příroda a biologická rozmanitost“, 
„Oběhové hospodářství a kvalita života“, „Zmírňování změny klimatu a adaptace na tuto 
změnu“ a „Přechod na čistou energii“. Cílem programu je přispět k přechodu na čisté, 
oběhové, energeticky účinné a nízkouhlíkové hospodářství a hospodářství odolné vůči změně 
klimatu. K tomu slouží podpora inovačních technik v oblasti politiky životního prostředí 
a obecné nalezení způsobů, jak zlepšit provádění politiky Unie v této oblasti.

Návrh Komise týkající se programu LIFE na období 2021–2027 bere v úvahu řadu obav, jež 
vyjádřil Výbor pro regionální rozvoj. Konkrétně návrh:

– zajišťuje součinnost mezi programem LIFE a fondy politiky soudržnosti;

– obsahuje zvláštní pravidla pro financování v nejvzdálenějších regionech a v 
zámořských zemích a územích, včetně programu pro služby v oblasti biologické 
rozmanitosti a ekosystémů na evropských zámořských územích (BEST);

– umožňuje za určitých podmínek rozšíření programu na třetí země;

– vytváří významný prostor pro spolupráci a rozvoj osvědčených postupů.

Zpravodaj proto navrhuje schválit tento program s několika změnami:

– zdůraznit souvislost mezi politikou soudržnosti a programem LIFE;

– přidělit větší úlohu regionálním a místním orgánům;

– podporovat projekty v oblasti budování správních kapacit;

– zdůraznit význam financování v oblasti životního prostředí pro nejvzdálenější regiony 
a zámořské země a území;

– stanovit v rámci programu přesnější podmínky pro účast třetích zemí, včetně bývalých 
členských států Unie.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro regionální rozvoj vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost 
potravin jako příslušný výbor, aby zohlednil tyto pozměňovací návrhy:
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Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Program by měl úsilím o dosažení 
cílů a záměrů Unie stanovených právními 
předpisy, politikou, plány a mezinárodními 
závazky v oblasti životního prostředí, 
klimatu a související čisté energie přispět 
k přechodu na čisté, oběhové, energeticky 
účinné, nízkouhlíkové hospodářství odolné 
vůči změně klimatu, k ochraně 
a zlepšování kvality životního prostředí a k 
zastavení a zvrácení úbytku biologické 
rozmanitosti, a to buď prostřednictvím 
přímých zásahů, nebo podporou začlenění 
těchto cílů do jiných politik.

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

Pozměňovací návrh 2

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) Evropská unie je jako celek
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. To 
rovněž podpoří vytváření zelených 
pracovních míst. V tomto duchu by měl 
program materiálně přispět k udržitelnému 
hospodářskému rozvoji i sociální a územní
soudržnosti.
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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 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 
celostátních, regionálních a místních
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.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7a) Evropský parlament ve svém 
usnesení ze dne 14. června 2017 o 
podpoře soudržnosti a rozvoje v 
nejvzdálenějších regionech EU: provádění 
článku 349 Smlouvy o fungování EU 
(2016/2250(INI)) připomněl zvláštní 
potřeby nejvzdálenějších regionů, pokud 
jde o životní prostředí a činnosti na 
ochranu klimatu.
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Pozměňovací návrh 5

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 je usnadnit využití již 
dostupných technologií, což přispěje k 
řešení výzev spojených s životním 
prostředím, zmírňováním změny klimatu a 
dosahováním cílů Unie v oblasti životního 
prostředí. 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 dalších stávajících 
programů a jejich předchůdců.

Pozměňovací návrh 6

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 

(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 
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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.

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 a zaměřit se přitom na 
specifický energetický potenciál regionů, 
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.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Synergie s programem Horizont 
Evropa by měly zajistit, že během jeho 
strategického plánovacího procesu v 
oblasti výzkumu a inovací budou zjištěny 
potřeby výzkumu a inovací k řešení 
problémů v oblasti životního prostředí, 
klimatu a energetiky v rámci EU. Nástroj 
LIFE by měl i nadále působit jako 
katalyzátor provádění politiky a právních 
předpisů EU v oblasti životního prostředí, 
klimatu a čisté energie, mimo jiné 
převzetím a uplatňováním výsledků 
výzkumu a inovací z programu Horizont 
Evropa, a pomoci zavádět je v širším 
měřítku, pokud mohou pomoci řešit otázky 
životního prostředí, klimatu nebo přechodu 
na čistou energii. Evropská rada pro 
inovace programu Horizont Evropa může 
poskytnout podporu při šíření a 
komercializaci nových převratných 
myšlenek, které mohou vyplynout z 
provádění programu LIFE.

(10) Synergie s programem Horizont 
Evropa by měly zajistit, že během jeho 
strategického plánovacího procesu v 
oblasti výzkumu a inovací budou zjištěny 
potřeby výzkumu a inovací k řešení 
problémů v oblasti životního prostředí, 
klimatu a energetiky v rámci EU. Nástroj 
LIFE by měl i nadále působit jako 
katalyzátor provádění politiky a právních 
předpisů EU v oblasti životního prostředí, 
klimatu a čisté energie, mimo jiné 
převzetím a uplatňováním výsledků 
výzkumu a inovací z programu Horizont 
Evropa, a pomoci zavádět je v širším 
měřítku, pokud mohou pomoci řešit otázky 
životního prostředí, klimatu nebo přechodu 
na čistou energii. Administrativně složitější 
postup pro podávání žádostí a jejich 
hodnocení v rámci nového programu 
LIFE by navíc měl být zjednodušen podle 
modelu pravidel a postupů programu 
Horizont 2020. Nový program LIFE by 
měl do svých budoucích prováděcích 
plánů začlenit účinné prvky programu 
Horizont 2020. Evropská rada pro inovace 
programu Horizont Evropa může 
poskytnout podporu při šíření a 
komercializaci nových převratných 
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myšlenek, které mohou vyplynout z 
provádění programu LIFE.

Pozměňovací návrh 8

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 a osvědčené 
přístupy, jakož i zvyšovat jejich viditelnost,
podporovat vývoj, soudržnost, ucelenost, 
sledování a přezkum politiky, prosazovat 
účinnější koordinaci mezi celostátními, 
regionálními a místními orgány a 
posilovat zapojení všech zúčastněných 
stran, zvláště pokud jde o celostátní, 
regionální a místní orgány, nevládní 
organizace, výzkumná střediska a 
podniky; 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).
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Pozměňovací návrh 9

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, 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. Otázku ochrany biologické 
rozmanitosti nelze řešit izolovaně, a je 
proto zapotřebí koordinovaného postupu 
na unijní a mezinárodní úrovni. Unie by 
měla klást větší důraz a vynaložit více 
prostředků na shromažďování a 
srovnávání biologických dat a na jejich 
přeměnu na výstupy, s jejichž pomocí 
bude možné lépe zeměpisně zacílit 
ochranná opatření. 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.
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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).

Pozměňovací návrh 10

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 

(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 a nízká koordinace mezi 
orgány veřejné správy a vědeckými ústavy. 
K uspokojení těchto potřeb mohou 
významně přispět zejména evropské 
strukturální a investiční fondy, konkrétně 
Evropský fond pro regionální rozvoj, Fond 
soudržnosti, Evropský zemědělský fond 
pro rozvoj venkova a Evropský námořní a
rybářský fond. Program musí dále zlepšit 
účinnost tohoto začleňování pomocí 
strategických projektů zaměřených na 
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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.

udržitelnost a ochranu životního prostředí 
a také 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. V mnoha členských 
státech se zhoršila kvalita velké části 
ekosystémů. Jejich obnova pomáhá 
zastavit úbytek biologické rozmanitosti a 
zajistit služby, které tyto ekosystémy 
poskytují. Zvláštní pozornost by měla být 
věnována vymezení prostoru pro přírodní 
procesy v zájmu obnovy a zachování 
ekosystémů, jakož i navazování 
partnerství s dalšími odvětvími 
hospodářství, jako je lesnictví a 
vodohospodářství, při rozvoji ekologické 
ekonomiky. 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 uvolněny příslušné 
finanční prostředky umožňující 
součinnost mezi různými finančními 
nástroji EU s cílem provádět tyto politiky 
pomocí nastolení rovnováhy mezi 
ochranou přírody a místními a 
regionálními potřebami, pokud jde o 
rozvoj. Členské státy a jejich regiony 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.

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Dobrovolný program pro služby v 
oblasti biologické rozmanitosti a 
ekosystémů na evropských zámořských 
územích (program BEST) podporuje 
zachování biologické rozmanitosti, včetně 
biologické rozmanitosti moří, a udržitelné 
využívání ekosystémových služeb, včetně 
ekosystémových přístupů k přizpůsobování 
se změně klimatu a zmírňování dopadů 
změny klimatu v nejvzdálenějších 
regionech a zámořských zemích a územích 
Unie. Program BEST pomohl zvýšit 
povědomí o ekologickém významu 
nejvzdálenějších regionů a zámořských
zemí a území pro zachování celosvětové 
biologické rozmanitosti. Zámořské země 
a území tento malý grantový program pro 
biologickou rozmanitost ocenily 
v prohlášení ministrů v letech 2017 a 2018. 
Je vhodné umožnit, aby program malé 
granty pro biologickou rozmanitost 
v nejvzdálenějších regionech i zámořských 
zemích a územích nadále financoval.

(15) Dobrovolný program pro služby v 
oblasti biologické rozmanitosti a 
ekosystémů na evropských zámořských 
územích (program BEST) podporuje 
zachování biologické rozmanitosti, včetně 
biologické rozmanitosti moří, a udržitelné 
využívání ekosystémových služeb, včetně 
ekosystémových přístupů k přizpůsobování 
se změně klimatu 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 tudíž nezbytné učinit jej udržitelným 
díky tomu, že se začlení do programu 
LIFE a že se zajistí ctižádostivé finanční 
zdroje pro jeho rozpočet. Program musí i 
nadále financovat malé granty pro 
biologickou rozmanitost v nejvzdálenějších 
regionech i zámořských zemích a územích, 
čímž se zajistí účinné plnění povinností 
Unie vůči těmto oblastem, zaručí 
naplňování cílů Unie v oblasti životního 
prostředí a přispěje k sociální a územní 
soudržnosti. Tento program nenahrazuje 
jiné financování pro nejvzdálenější 
regiony z programu LIFE.

Pozměňovací návrh 12

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 je zapotřebí změnit způsob 
navrhování, výroby, spotřeby a likvidace 
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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.

materiálů a výrobků, včetně plastů. K
přechodu na model oběhového 
hospodářství by měl program přispět 
finanční podporou zaměřenou na různé 
subjekty (podniky, celostátní, regionální a 
místní 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 vyřešit 
problém odpadu v mořích, čímž se přispěje 
k zachování jejich biologické 
rozmanitosti.

Pozměňovací návrh 13

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 na všech úrovních, 
změny klimatu a souvisejícího přechodu na
čistou energii vyžaduje zapojení občanské 
společnosti prostřednictvím zdokonalení 
propagace a zvyšování povědomí 
veřejnosti, na němž se budou podílet 
celostátní, regionální a místní orgány i 
spotřebitelé, a rozšířeného zapojení 
zúčastněných subjektů, včetně nevládních 
organizací, partnerů a podniků činných v 
oblasti výzkumu a inovací, do konzultací a
provádění souvisejících politik.

Pozměňovací návrh 14

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 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, zkoušením 
nových metod k přizpůsobení stávajících 
postupů a podnikatelského prostředí a 
zapojením místních a regionálních 
zúčastněných stran do naplňování 
souvisejících s oběhovým hospodářstvím. 
Aby se podpořilo širší tržní uplatnění 
udržitelných řešení, je třeba prosazovat 
přijetí širokou veřejností a zapojení 
spotřebitelů, mimo jiné i pomocí 
mediálních kampaní.

Pozměňovací návrh 15

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), včetně fondů 
soudržnosti. 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.
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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.

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) Při provádění programu by měla 
být s ohledem na článek 349 SFEU
a specifické potřeby a zranitelná místa 
nejvzdálenějších regionů věnována 
náležitá pozornost strategii pro 
nejvzdálenější regiony. 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) V souladu s články 174 a 349 
SFEU musí provádění programu 
dodržovat strategii pro nejvzdálenější 
regiony, které jsou plnohodnotnou 
součástí Unie, a obecně reagovat na 
konkrétní potřeby, charakteristiky, 
omezení a zranitelnosti regionů, které jsou 
postiženy vážnými a trvalými přírodními či 
demografickými omezeními. Toto 
provádění by mohlo rovněž napomáhat 
snižování nerovnosti mezi úrovněmi 
rozvoje jednotlivých regionů a snižování 
deficitu rozvoje nejvíce znevýhodněných
regionů, včetně řešení konkrétních 
problémů s prováděním environmentálně 
příznivých politik, s cílem napomáhat 



PE625.424v02-00 16/31 AD\1165920CS.docx

CS

přechodu na čisté, oběhové, energeticky 
účinné, nízkouhlíkové a vůči klimatu 
odolné hospodářství a ochraně místní 
biologické rozmanitosti. Zohlednit by se 
měly také jiné politiky Unie, než je politika 
Unie v oblasti životního prostředí, klimatu 
a příslušných aspektů přechodu na čistou 
energii.

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Na podporu provádění programu by 
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.

(26) Na podporu provádění programu by 
Komise měla spolupracovat s
vnitrostátními, regionálními a místními
kontaktními místy programu, pořádat 
semináře a workshopy, zveřejňovat 
seznamy projektů financovaných v rámci 
programu nebo podnikat jiné činnosti (jako 
jsou např. mediální kampaně) k šíření 
výsledků projektu a usnadnění výměny 
zkušeností, znalostí a osvědčených postupů 
a reprodukci výsledků projektu v celé Unii, 
čímž se podpoří spolupráce a komunikace. 
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. Je 
nezbytné, aby toto sdělení a spolupráce 
zapojovaly rovněž regionální a místní 
orgány a zúčastněné strany.

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 31
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(33) Podle článku 94 rozhodnutí Rady 
2013/755/EU 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/EU jsou subjekty usazené v 
zámořských zemích a územích, za něž je 
Unie odpovědná, 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.

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 35
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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 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, včetně 
bývalých členských států Unie, 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. 
V případě potřeby by měla být rovněž 
poskytnuta možnost obrátit se na Soudní 
dvůr Evropské unie.

Pozměňovací návrh 22

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.

Pozměňovací návrh 23

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 se cíle programu, rozpočet na 
období 2021–2027, formy financování z 
prostředků Unie a pravidla pro poskytnutí 
takového financování od 1. ledna 2021 do 
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31. prosince 2027.

Pozměňovací návrh 24

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 
v členských státech na celostátní, 
regionální a místní úrovni 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;

Pozměňovací návrh 25

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, 
vnitrostátní nebo nadnárodní úrovni akční 
plány nebo strategie v oblasti životního 
prostředí nebo klimatu vypracované orgány 
členských států na celostátní, regionální a 
místní úrovni 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;

Pozměňovací návrh 26
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Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) „standardními akčními projekty“ se 
rozumí projekty, jiné než strategické 
integrované projekty, strategické projekty 
na ochranu přírody nebo projekty technické 
pomoci, které sledují specifické cíle 
programu uvedené v čl. 3 odst. 2;

(4) „standardními akčními projekty“ se 
rozumí projekty, jiné než strategické 
integrované projekty, strategické projekty 
na ochranu přírody nebo projekty technické 
pomoci, jako jsou projekty typu „zdola 
nahoru“ (komunitně vedený místní 
rozvoj), které sledují specifické cíle 
programu uvedené v čl. 3 odst. 2;

Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) „projekty v oblasti budování 
správních kapacit“ se rozumí projekty, 
jimiž orgány členských států zvyšují svoji 
schopnost vykonávat funkce, řešit 
problémy a dosahovat cílů, jakož 
i rozumět vlastnímu rozvoji a zabývat se 
svým rozvojem v širším kontextu 
a udržitelným způsobem.

Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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.

Obecným cílem tohoto programu je přispět 
k přechodu na udržitelné, čisté, oběhové, 
energeticky a zdrojově účinné, 
nízkouhlíkové hospodářství odolné vůči 
změně klimatu, a to i prostřednictvím 
přechodu na čistou energii a energii z 
obnovitelných zdrojů, k zachování, 
ochraně a zlepšování kvality životního 
prostředí a k zastavení a zvrácení úbytku 
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biologické rozmanitosti, a tím přispět k 
udržitelnému rozvoji a řešení změny 
klimatu. Program také podpoří lepší 
správu v oblasti životního prostředí a 
klimatu na všech úrovních, včetně většího 
zapojení místních a regionálních orgánů 
a organizací občanské společnosti.

Pozměňovací návrh 29

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

Pozměňovací návrh 30

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 a současně zdokonalovat spolupráci 
a komunikaci, mimo jiné zlepšením správy 
prostřednictvím posílení kapacit veřejných 
a soukromých subjektů a zapojením 
občanské společnosti, a to i na regionální 
a místní úrovni;

Pozměňovací návrh 31
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Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) podnítit rozsáhlé zavádění 
úspěšných technických a koncepčních 
řešení k provádění příslušných právních 
předpisů a politik Unie prostřednictvím 
reprodukce výsledků, začlenění 
souvisejících cílů do dalších politik a 
postupů veřejného a soukromého sektoru, 
mobilizace investic a zlepšení přístupu 
k financování.

c) podnítit rozsáhlé zavádění 
úspěšných technických a koncepčních 
řešení k provádění příslušných právních 
předpisů a politik Unie prostřednictvím 
reprodukce výsledků a osvědčených 
postupů, začlenění souvisejících cílů do 
dalších politik a postupů veřejného a
soukromého sektoru, a to i na regionální a 
místní úrovni, mobilizace investic a
zlepšení přístupu k financování.

Pozměňovací návrh 32

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;

Pozměňovací návrh 33

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Finanční krytí pro provádění 
programu na období 2021–2027 činí 6 442
000 000 EUR v cenách z roku 2018.

Pozměňovací návrh 34

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2.  Orientační rozdělení částky uvedené v 2. Orientační rozdělení částky 
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odstavci 1 je následující:  uvedené v odstavci 1 je následující:

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

a) 4 122 880 000 EUR pro oblast 
Životní prostředí, z čehož

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

1) 2 514 956 800 EUR na podprogram 
Příroda a biologická rozmanitost a

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

2) 1 607 923 200 EUR na podprogram 
Oběhové hospodářství a kvalita života;

b) 1 950 000 000 EUR na oblast 
Opatření v oblasti klimatu, z čehož

b) 2 319 120 000 EUR na oblast 
Opatření v oblasti klimatu, z čehož

1) 950 000 000 EUR na podprogram 
Zmírňování změny klimatu a 
přizpůsobování se této změně a

1) 1 136 368 800 EUR na podprogram 
Řízení změny klimatu, její zmírňování a 
přizpůsobování se této změně a

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

2) 1 182 751 200 EUR na podprogram 
Přechod na čistou energii.

Pozměňovací návrh 35

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) informační a komunikační činnosti 
včetně kampaní ke 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 mediálních kampaní, jako jsou 
kampaně ke 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

Pozměňovací návrh 36

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) vytváření sítí a platforem pro šíření 
osvědčených postupů;

e) vytváření sítí a platforem pro šíření 
osvědčených postupů nebo projektů;
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Pozměňovací návrh 37

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. d – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) jiné třetí země v souladu 
s podmínkami stanovenými ve zvláštní 
dohodě upravující účast třetí země na 
programu Unie za předpokladu, že tato 
dohoda

d) jiné třetí země, včetně bývalých 
členských států Unie, v souladu s
podmínkami stanovenými ve zvláštní 
dohodě upravující účast třetí země na 
programu Unie za předpokladu, že tato 
dohoda

Pozměňovací návrh 38

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. d – odrážka 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– zaručuje práva Unie zajistit řádné 
finanční řízení a chránit její finanční 
zájmy.

– zaručuje práva Unie zajistit řádné 
finanční řízení a chránit její finanční zájmy
a případně poskytuje možnost obrátit se 
na Soudní dvůr Evropské unie.

Pozměňovací návrh 39

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 
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 

Program je prováděn způsobem, který 
zajišťuje transparentnost a jeho soulad s
politikou soudržnosti Unie, a zejména s 
Evropským fondem pro regionální rozvoj, 
Evropským sociálním fondem, Fondem 
soudržnosti, Evropským zemědělským 
fondem pro rozvoj venkova a Evropským
námořním a rybářským fondem a rovněž s
programem Horizont Evropa, Nástrojem 
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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.

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. 
Dotčené regionální a místní orgány se 
zapojí do všech příslušných fází 
programování a provádění.

Pozměňovací návrh 40

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Komise by měla usilovat o 
vyvážené roční rozdělení finančních 
prostředků na tradiční projekty mezi 
členské státy.

Pozměňovací návrh 41

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Granty v rámci programu se udělují a 
spravují v souladu s hlavou VIII finančního 
nařízení.

Není-li v této kapitole uvedeno jinak, 
granty v rámci programu se udělují a 
spravují v souladu s hlavou VIII finančního 
nařízení, přičemž maximální míra 
spolufinancování činí 85 %.

Pozměňovací návrh 42

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) projekty v oblasti budování 
správních kapacit;

Pozměňovací návrh 43
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Návrh nařízení
Čl. 11– odst. 2 – písm. a – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) členský stát nebo zámořská země 
nebo území s ním spojené;

1) členský stát nebo zámořská země 
nebo území s ním spojené, včetně 
nejvzdálenějších regionů;

Pozměňovací návrh 44

Návrh nařízení
Čl. 11– odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Právní subjekty účastnící se 
konsorcia nejméně tří nezávislých 
subjektů, které jsou usazeny v různých 
členských státech nebo v zámořských 
zemích nebo na územích spojených s 
těmito státy nebo ve třetích zemích 
přidružených k programu nebo v jiných 
třetích zemích, jsou způsobilé.

5. Právní subjekty účastnící se 
konsorcia nejméně tří nezávislých 
subjektů, které jsou usazeny v různých 
členských státech nebo v zámořských 
zemích nebo na územích, včetně 
nejvzdálenějších regionů, spojených s 
těmito státy nebo ve třetích zemích 
přidružených k programu nebo v jiných 
třetích zemích, jsou způsobilé.

Pozměňovací návrh 45

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) projekty musí dodržovat obecnou 
zásadu geografické vyváženosti;

Pozměňovací návrh 46

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) zvláštní pozornost se případně 
věnuje projektům v zeměpisných oblastech 
se zvláštními potřebami nebo ve
zranitelných oblastech, jako jsou oblasti se 

f) zvláštní pozornost se případně 
věnuje projektům v zeměpisných oblastech 
se zvláštními potřebami nebo ve 
zranitelných oblastech, jako jsou oblasti se 
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specifickými problémy v oblasti životního 
prostředí nebo oblasti s přírodními 
omezeními, přeshraniční oblasti nebo 
nejvzdálenější regiony.

specifickými problémy v oblasti životního 
prostředí nebo oblasti s přírodními 
omezeními, přeshraniční oblasti, severní 
řídce osídlené oblasti nebo nejvzdálenější 
regiony.

Pozměňovací návrh 47

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) zvláštní důraz je kladen na 
přidělování finančních prostředků na
realizaci projektů prováděných v 
nejvzdálenějších regionech.

Pozměňovací návrh 48

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Opatření, která získala osvědčení 
„Pečeť excelence“, nebo která splňují 
následující kumulativní srovnávací 
podmínky:

vypouští se

a) byla posouzena ve výzvě k předkládání 
návrhů v rámci programu;

b) splňují minimální požadavky na kvalitu 
uvedené v této výzvě k předkládání 
návrhů;

c) nesmějí být financovány v rámci této 
výzvy k předkládání návrhů z důvodu 
rozpočtových omezení,

mohou získat podporu z Evropského 
fondu pro regionální rozvoj, Fondu 
soudržnosti, Evropského sociálního fondu 
+ a Evropského zemědělského fondu pro 
rozvoj venkova v souladu s čl. [67] odst. 5 
nařízení (EU) XX [nařízení o společných 
ustanoveních] a článkem [8] nařízení 
(EU) XX [o financování, řízení 
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a sledování společné zemědělské politiky] 
za předpokladu, že jsou v souladu s cíli 
příslušného programu. Použijí se pravidla 
pro poskytování podpory z fondu.

Pozměňovací návrh 49

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Všechny zúčastněné strany, včetně 
regionálních a místních orgánů a 
organizací občanské společnosti musí být 
řádně zapojovány do všech fází plánování 
a provádění pracovních programů.

Pozměňovací návrh 50

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) rozdělení prostředků v rámci 
každého podprogramu mezi potřeby těchto 
podprogramů a mezi jednotlivé druhy 
financování;

a) rozdělení prostředků v rámci 
každého podprogramu mezi potřeby těchto 
podprogramů a mezi jednotlivé druhy 
financování, jakož i minimální 
a maximální míru spolufinancování 
v jednotlivých případech;

Pozměňovací návrh 51

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Příjemci finančních prostředků 
Unie určí pro každý konkrétní projekt 
komunikačního pracovníka (dále jen 
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„komunikační pracovník“).
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