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Pozměňovací návrh 61
Julie Girling

Návrh legislativního usnesení
Bod 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) upozorňuje na to, že finanční krytí 
uvedené v legislativním návrhu je pouze 
orientačním údajem pro zákonodárný 
orgán a lze je přesně stanovit, teprve až 
bude dosaženo dohody ve věci návrhu 
nařízení o víceletém finančním rámci na 
období 2014–2020; konstatuje však, že by 
rozpočtová omezení měla být prioritou,
a že finanční prostředky by proto měly být 
úměrné rozpočtu stanovenému v nařízení 
LIFE +1

__________________
1 Nařízení (ES) č. 614/2007, Úř. věst. L 
149, 9.6.2007, s. 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Romana Jordan

Návrh legislativního usnesení
Bod 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Poukazuje na skutečnost, že příděl 
finančních prostředků uvedený
v legislativním návrhu je pouze 
orientačním údajem pro legislativní orgán
a že jej lze s konečnou platností stanovit 
až poté, co bude dosaženo dohody
o nařízení o víceletém finančním rámci;

Or. sl
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Pozměňovací návrh 63
Margrete Auken, Sandrine Bélier, Dan Jørgensen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Toto nařízení stanoví pro celou dobu 
trvání programu LIFE finanční prostředky
v částce 3 618 milionů EUR, která je pro 
rozpočtový orgán hlavní referenční 
hodnotou při ročním rozpočtovém procesu 
ve smyslu bodu 17 návrhu 
interinstitucionální dohody ze dne 
29. června 2011 mezi Evropským 
parlamentem, Radou a Komisí o spolupráci
v rozpočtových záležitostech a o řádném 
finančním řízení, který předložila Komise.

(6) Toto nařízení stanoví pro celou dobu 
trvání programu LIFE finanční prostředky 
ve výši 1% z celkového rozpočtu, která je 
pro rozpočtový orgán hlavní referenční 
hodnotou při ročním rozpočtovém procesu 
ve smyslu bodu 17 návrhu 
interinstitucionální dohody ze dne 
29. června 2011 mezi Evropským 
parlamentem, Radou a Komisí o spolupráci
v rozpočtových záležitostech a o řádném 
finančním řízení, který předložila Komise.

Or. en

Odůvodnění

Zvýšení podílu rozpočtu LIFE na celkovém rozpočtu EU je přiměřené, přičemž 1 % stále 
představuje rozumnou částku s ohledem na výzvy. Navrhované zvýšení má především přispět 
ke spolufinancování správy lokalit Natura 2000 ze strany EU.

Pozměňovací návrh 64
Kriton Arsenis

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Toto nařízení stanoví pro celou dobu 
trvání programu LIFE finanční prostředky
v částce 3 618 milionů EUR, která je pro 
rozpočtový orgán hlavní referenční 
hodnotou při ročním rozpočtovém procesu 
ve smyslu bodu 17 návrhu 
interinstitucionální dohody ze dne 
29. června 2011 mezi Evropským 
parlamentem, Radou a Komisí o spolupráci
v rozpočtových záležitostech a o řádném 

(6) Toto nařízení stanoví pro celou dobu 
trvání programu LIFE finanční prostředky 
ve výši 1% z celkového rozpočtu příštího 
víceletého finančního rámce, která je pro 
rozpočtový orgán hlavní referenční 
hodnotou při ročním rozpočtovém procesu 
ve smyslu bodu 17 návrhu 
interinstitucionální dohody ze dne 
29. června 2011 mezi Evropským 
parlamentem, Radou a Komisí o spolupráci
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finančním řízení, který předložila Komise. v rozpočtových záležitostech a o řádném 
finančním řízení, který předložila Komise.

Or. en

Pozměňovací návrh 65
João Ferreira

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Toto nařízení stanoví pro celou dobu 
trvání programu LIFE finanční prostředky
v částce 3 618 milionů EUR, která je pro 
rozpočtový orgán hlavní referenční 
hodnotou při ročním rozpočtovém procesu 
ve smyslu bodu 17 návrhu 
interinstitucionální dohody ze dne 
29. června 2011 mezi Evropským 
parlamentem, Radou a Komisí o spolupráci
v rozpočtových záležitostech a o řádném 
finančním řízení, který předložila Komise.

(6) Finanční prostředky na program 
LIFE by měly odpovídat alespoň 1 % 
celkového rozpočtu Unie. Toto nařízení 
proto stanoví pro celou dobu trvání 
programu LIFE finanční prostředky ve výši 
1% z celkového rozpočtu příštího 
víceletého finančního rámce na období 
2014–2020, tj. v částce [...] EUR, která je 
pro rozpočtový orgán hlavní referenční 
hodnotou při ročním rozpočtovém procesu 
ve smyslu bodu 17 návrhu 
interinstitucionální dohody ze dne 
29. června 2011 mezi Evropským
parlamentem, Radou a Komisí o spolupráci
v rozpočtových záležitostech a o řádném 
finančním řízení, který předložila Komise.

Or. pt

Pozměňovací návrh 66
Maurice Ponga

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) Na základě „sdělení z ostrova 
Réunion“ z července 2008 a v souladu 
se závěry Rady ze dne 10. prosince 2011,
v nichž se Komise a členské státy vyzývají, 
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aby podporovaly společný přístup
k ochraně přírody v celé Evropské unii,
a to včetně nejvzdálenějších regionů
a zámořských zemí a území členských 
států, a na základě sdělení Komise 
nazvaného „Naše životní pojistka, náš 
přírodní kapitál: strategie EU v oblasti 
biologické rozmanitosti do roku 2020“,
v němž se Komise zavázala rozšířit
a podporovat projekt BEST (Biologická 
rozmanitost a ekosystémové služby na 
zámořských územích EU), by zámořské 
země a území měly být schopny zapojit se 
do programů Unie za podmínek 
stanovených v rozhodnutí o přidružení 
zámoří.

Or. fr

Pozměňovací návrh 67
Julie Girling, Charles Tannock

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) Podle článku 58 rozhodnutí Rady 
2001/822/ES ze dne 27. listopadu 2001
o přidružení zámořských zemí a území
k Evropskému společenství¹ by zámořské 
země a území měly být způsobilé k účasti
v programu LIFE.
_____________
¹Úř. věst. L 314, 30.11.2001, s. 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 68
Horst Schnellhardt

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Sdělení Komise Evropskému 
parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru
a Výboru regionů „Plán pro Evropu účinně 
využívající zdroje“ (dále jen „plán pro 
Evropu účinně využívající zdroje“) 
stanovilo milníky a opatření, jichž je třeba, 
aby Unie vykročila na cestu k udržitelnému 
růstu účinně využívajícímu zdroje. Proto 
by prioritní oblast životní prostředí
a účinné využívání zdrojů měla podpořit 
účinné provádění politiky Unie v oblasti 
životního prostředí veřejným a soukromým 
sektorem, zejména v těch oblastech 
životního prostředí, kterých se týká plán 
pro Evropu účinně využívající zdroje, 
usnadněním vývoje a sdílení nových řešení
a osvědčených postupů. Měla by však 
vyloučit činnosti v oblasti ekologických 
inovací, které se překrývají s programem 
Horizont 2020.

(12) Sdělení Komise Evropskému 
parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru
a Výboru regionů „Plán pro Evropu účinně 
využívající zdroje“ (dále jen „plán pro 
Evropu účinně využívající zdroje“) 
stanovilo milníky a opatření, které by 
mohly pomoci, aby Unie vykročila na cestu
k udržitelnému růstu účinně využívajícímu 
zdroje. Proto by prioritní oblast životní 
prostředí a účinné využívání zdrojů měla 
podpořit účinné provádění politiky Unie
v oblasti životního prostředí veřejným
a soukromým sektorem, zejména v těch 
oblastech životního prostředí, kterých se 
týká plán pro Evropu účinně využívající 
zdroje, usnadněním vývoje a sdílení 
nových řešení a osvědčených postupů. 
Měla by však vyloučit činnosti v oblasti 
ekologických inovací, které se překrývají
s programem Horizont 2020.

Or. de

Pozměňovací návrh 69
Julie Girling

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Prioritní oblast zmírňování změny 
klimatu by měla přispívat k tvorbě
a provádění politiky a právních předpisů 
Unie týkajících se klimatu, zejména pokud 
jde o sledování a vykazování skleníkových 
plynů, politiky týkající se využívání půdy, 
změny využívání půdy a lesnictví, systém 
pro obchodování s emisemi, snahy 
členských států o snížení emisí 
skleníkových plynů, zachycování
a ukládání uhlíku, energii z obnovitelných 

(16) Prioritní oblast zmírňování změny 
klimatu by měla přispívat k tvorbě
a provádění politiky a právních předpisů 
Unie týkajících se klimatu, zejména pokud 
možno podporou synergií s dalšími cíli
v oblasti životního prostředí, jako je 
biologická rozmanitost, a to v oblastech
sledování a vykazování skleníkových 
plynů, politiky týkající se využívání půdy, 
změny využívání půdy a lesnictví, systém 
pro obchodování s emisemi, snahy 
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zdrojů, energetickou účinnost, dopravu
a pohonné hmoty, ochranu ozonové vrstvy
a fluorované plyny.

členských států o snížení emisí 
skleníkových plynů, zachycování
a ukládání uhlíku, energii z obnovitelných 
zdrojů, energetickou účinnost, dopravu
a pohonné hmoty, ochranu ozonové vrstvy
a fluorované plyny.

Or. en

Pozměňovací návrh 70
Margrete Auken, Sandrine Bélier

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) V Evropě i na celém světě již lze 
pozorovat první následky změny klimatu, 
například extrémní povětrnostní podmínky, 
které vedou k povodním a suchu,
a zvyšující se teploty a hladiny moří. 
Prioritní oblast přizpůsobování se změně 
klimatu by proto měla přispívat
k přizpůsobování se těmto dopadům ve 
všech populacích, hospodářských 
odvětvích a regionech s cílem zajistit, aby
Unie byla díky konkrétním opatřením
a strategií pro přizpůsobování odolnější. 
Opatření v této oblasti by měly doplňovat 
akce způsobilé k financování v rámci 
finančního nástroje pro civilní ochranu.

(17) V Evropě i na celém světě již lze 
pozorovat první následky změny klimatu, 
například extrémní povětrnostní podmínky, 
které vedou k povodním a suchu,
a zvyšující se teploty a hladiny moří. 
Prioritní oblast přizpůsobování se změně 
klimatu by proto měla přispívat
k přizpůsobování se těmto dopadům ve 
všech populacích, hospodářských 
odvětvích a regionech s cílem zajistit, aby 
životní prostředí bylo díky konkrétním 
opatřením a strategií pro přizpůsobování 
odolnější. Opatření v této oblasti by měla 
doplňovat akce způsobilé k financování
v rámci finančního nástroje pro civilní 
ochranu a měla by být zaměřena hlavně na 
ekosystémové přístupy, čímž zlepší 
efektivnost vedlejších přínosů z hlediska 
nákladů i v případě jiných cílů v oblasti 
životního prostředí.

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Julie Girling
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) V Evropě i na celém světě již lze 
pozorovat první následky změny klimatu, 
například extrémní povětrnostní podmínky, 
které vedou k povodním a suchu,
a zvyšující se teploty a hladiny moří. 
Prioritní oblast přizpůsobování se změně 
klimatu by proto měla přispívat
k přizpůsobování se těmto dopadům ve 
všech populacích, hospodářských 
odvětvích a regionech s cílem zajistit, aby 
Unie byla díky konkrétním opatřením
a strategií pro přizpůsobování odolnější. 
Opatření v této oblasti by měly doplňovat 
akce způsobilé k financování v rámci 
finančního nástroje pro civilní ochranu.

(17) V Evropě i na celém světě již lze 
pozorovat první následky změny klimatu, 
například extrémní povětrnostní podmínky, 
které vedou k povodním a suchu,
a zvyšující se teploty a hladiny moří. 
Prioritní oblast přizpůsobování se změně 
klimatu by proto měla přispívat
k přizpůsobování se těmto dopadům ve 
všech populacích, hospodářských 
odvětvích a regionech s cílem zajistit, aby 
Unie byla díky konkrétním opatřením
a strategií pro přizpůsobování odolnější. 
Opatření v této oblasti by měla doplňovat 
akce způsobilé k financování v rámci 
finančního nástroje pro civilní ochranu
a měla by pokud možno podporovat 
nákladově efektivní využívání finančních 
prostředků vytvářením přínosů, které 
budou zároveň prospěšné i pro další cíle
v oblasti životního prostředí.

Or. en

Pozměňovací návrh 72
Julie Girling

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Důsledné provádění právních předpisů
v oblasti životního prostředí a klimatu je 
neoddělitelně spjato s lepší správou, lepším 
zapojením zúčastněných subjektů a šířením 
informací. Proto by prioritní oblasti správa
a informace měly v obou podprogramech 
podporovat rozvoj platforem a sdílení 
osvědčených postupů pro lepší dodržování
a vymáhání právních předpisů a usilovat
o podporu ze strany veřejnosti

(18) Důsledné provádění právních předpisů
v oblasti životního prostředí a klimatu je 
neoddělitelně spjato s lepší správou, lepším 
zapojením zúčastněných subjektů a šířením 
informací. Proto by prioritní oblasti správa
a informace měly v obou podprogramech 
podporovat rozvoj platforem a sdílení 
osvědčených postupů pro lepší dodržování
a vymáhání právních předpisů a usilovat
o podporu ze strany veřejnosti
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a zúčastněných subjektů pro tvorbu politik 
Unie v oblasti životního prostředí
a klimatu. Zejména by mělo jít o podporu 
zlepšení v oblasti šíření znalostní základny, 
zvyšování informovanosti, účast veřejnosti, 
přístup k informacím a k právní ochraně
v otázkách životního prostředí.

a zúčastněných subjektů pro tvorbu politik 
Unie v oblasti životního prostředí
a klimatu. Zejména by mělo jít o podporu 
zlepšení v oblasti šíření znalostní základny
a osvědčených postupů, zvyšování 
informovanosti, účast veřejnosti, přístup
k informacím a k právní ochraně
v otázkách životního prostředí.

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Julie Girling

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) S cílem zlepšit provádění politiky
v oblasti životního prostředí a klimatu
a posílit začleňování cílů z oblasti 
životního prostředí a klimatu do ostatních 
politik by měl program LIFE prosazovat 
projekty podporující integrované přístupy
k provádění právních předpisů a politiky 
týkajících se životního prostředí a klimatu.
U podprogramu pro životní prostředí by se 
tyto projekty měly zaměřovat především na 
provádění strategie Unie v oblasti 
biologické rozmanitosti do roku 2020, se 
zvláštním důrazem na účinné řízení
a upevňování sítě Natura 2000 zřízené 
směrnicí Rady 92/43/EHS, prostřednictvím 
akčních programů stanovujících priority 
financování sítě podle článku 8 téže 
směrnice, směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 
23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro 
činnost Společenství v oblasti vodní 
politiky, a právních předpisů týkajících se 
odpadů a ovzduší. Tyto projekty se budou 
zaměřovat na určená témata a současně 
budou představovat víceúčelový prováděcí 
mechanismus (např. zacílený na přínos pro 
životní prostředí a budování kapacit), který 

(21) S cílem zlepšit provádění politiky
v oblasti životního prostředí a klimatu
a posílit začleňování cílů z oblasti 
životního prostředí a klimatu do ostatních 
politik by měl program LIFE prosazovat 
projekty podporující integrované přístupy
k provádění právních předpisů a politiky 
týkajících se životního prostředí a klimatu.
U podprogramu pro životní prostředí by se 
tyto projekty měly zaměřovat především na 
provádění strategie Unie v oblasti 
biologické rozmanitosti do roku 2020, se 
zvláštním důrazem na účinné řízení
a upevňování sítě Natura 2000 zřízené 
směrnicí Rady 92/43/EHS, prostřednictvím 
akčních programů stanovujících priority 
financování sítě podle článku 8 téže 
směrnice, směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 
23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro 
činnost Společenství v oblasti vodní 
politiky, a právních předpisů týkajících se 
odpadů a ovzduší. Tyto projekty se budou 
zaměřovat na určená témata a současně 
budou představovat víceúčelový prováděcí 
mechanismus (např. zacílený na přínos pro 
životní prostředí a budování kapacit), který 



AM\906961CS.doc 11/80 PE492.686v01-00

CS

umožní dosažení výsledků v jiných 
oblastech politiky, zejména pak směrnice 
Evropského Parlamentu a Rady 
2008/56/ES ze dne 17. června 2008, kterou 
se stanoví rámec pro činnost Společenství
v oblasti mořské environmentální politiky 
(rámcová směrnice o strategii pro mořské 
prostředí). Tyto druhy projektů by bylo 
možné zřídit v dalších oblastech týkajících 
se životního prostředí. V případě 
podprogramu pro oblast klimatu by se 
uvedené projekty měly týkat zejména 
zmírňování změny klimatu a strategií
a akčních plánů pro přizpůsobování se 
změně klimatu. Tyto druhy projektů by 
měly podporovat jen okruh konkrétních 
činností a opatření, zatímco jiné činnosti, 
které doplňují činnosti zařazené do 
projektu, by měly být podporovány
z jiných programů financování Unie i 
z vnitrostátních a regionálních finančních 
prostředků a finančních prostředků 
soukromého sektoru. Financování
z programu LIFE by mělo využívat 
synergie a zabezpečit soulad mezi 
jednotlivými zdroji financování Unie 
zajištěním strategického zaměření na oblast 
životního prostředí a klimatu.

umožní dosažení výsledků v jiných 
oblastech politiky, zejména pak směrnice 
Evropského Parlamentu a Rady 
2008/56/ES ze dne 17. června 2008, kterou 
se stanoví rámec pro činnost Společenství
v oblasti mořské environmentální politiky 
(rámcová směrnice o strategii pro mořské 
prostředí). Tyto druhy projektů by bylo 
možné zřídit v dalších oblastech týkajících 
se životního prostředí. V případě 
podprogramu pro oblast klimatu by se 
uvedené projekty měly týkat zejména 
zmírňování změny klimatu a strategií
a akčních plánů pro přizpůsobování se 
změně klimatu. Tyto druhy projektů by 
měly podporovat jen okruh konkrétních 
činností a opatření, zatímco jiné činnosti, 
které doplňují činnosti zařazené do 
projektu, by měly být podporovány
z jiných programů financování Unie i 
z vnitrostátních a regionálních finančních 
prostředků a finančních prostředků 
soukromého sektoru. Financování
z programu LIFE by mělo využívat 
synergie a zabezpečit soulad mezi 
jednotlivými zdroji financování Unie 
zajištěním strategického zaměření na oblast 
životního prostředí a klimatu. Integrované 
projekty by měly usnadnit tzv. přístup 
„začleňování“ k financování životního 
prostředí zlepšením absorpční kapacity 
ostatních finančních prostředků pro 
výdaje související s životním prostředím
a klimatem. Vzhledem k tomu, že přístup 
založený na integrovaných projektech je 
novinkou a nejsou s ním velké zkušenosti, 
zainteresovaným stranám by se v případě 
potřeby mělo dostat podpory zvýšením 
míry spolufinancování až na 75 %
a technické pomoci v přípravné fázi. 
Dvoustupňový postup výběru by navíc měl 
pomoci usnadnit fázi podávání žádostí. 
Měla by se podporovat výměna informací
o úspěšných integrovaných přístupech, do 
níž by byly zapojeny všechny příslušné 
oblasti správy a zainteresované strany. Na 
základě zkušeností z prvních let 
programového období by měla být 
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provedena analýza faktorů, jež jsou 
rozhodující pro bezproblémové fungování
a úspěch integrovaných projektů. Na 
základě této analýzy a v závislosti na 
dostupných finančních prostředcích 
mohou být do oblasti působnosti 
integrovaných projektů zahrnuty i další 
oblasti.

Or. en

Pozměňovací návrh 74
Julie Girling

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21a) Integrované projekty by měly sloužit 
jako model určený na podporu členských 
států v účinném využívání finančních 
prostředků a navazování konstruktivní
a trvalé spolupráce mezi různými oblastmi 
správy s cílem řešit hlavní problémy 
spojené s prováděním. Vzhledem k tomu, 
že se tyto problémy se vyskytují v celé 
Unii, měly by být zkušenosti s novým 
druhem projektů co nejširší. Komise by 
měla povzbuzovat každý členský stát, aby
v průběhu programového období předložil 
alespoň tři integrované projekty v různých 
oblastech.

Or. en

Pozměňovací návrh 75
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21a) Povaha projektů LIFE, včetně těch, 
které podporují integrované přístupy jako 
nový typ projektů zaměřených provádění 
politiky a právních předpisů Unie v oblasti 
životního prostředí a změny klimatu, 
vyžaduje opatření v celé Unii a ve všech 
cílových odvětvích. To vyžaduje zavedení 
distribučního prvku do výběrového řízení, 
aby bylo možné dosáhnout geografické 
vyváženosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 76
Julie Girling

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) K plnění své úlohy při stimulaci 
rozvoje a provádění politiky v oblasti 
životního prostředí a klimatu by Komise 
měla využívat prostředky z programu LIFE
k podpoře stimulace, provádění
a začleňování politiky a právních předpisů 
Unie v oblasti životního prostředí
a klimatu, včetně nákupu služeb a zboží.
Finanční prostředky vyčleněné na 
komunikační činnosti podle tohoto 
nařízení by měly zahrnovat i horizontální 
komunikaci o politických prioritách Unie.

(23) K plnění své úlohy při stimulaci 
rozvoje a provádění politiky v oblasti 
životního prostředí a klimatu by Komise 
měla využívat prostředky z programu LIFE
k podpoře stimulace, provádění
a začleňování politiky a právních předpisů 
Unie v oblasti životního prostředí
a klimatu, včetně nákupu služeb a zboží. 

Or. en

Pozměňovací návrh 77
Linda McAvan

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) K plnění své úlohy při stimulaci 
rozvoje a provádění politiky v oblasti 
životního prostředí a klimatu by Komise 
měla využívat prostředky z programu LIFE
k podpoře stimulace, provádění
a začleňování politiky a právních předpisů 
Unie v oblasti životního prostředí
a klimatu, včetně nákupu služeb a zboží. 
Finanční prostředky vyčleněné na 
komunikační činnosti podle tohoto nařízení 
by měly zahrnovat i horizontální 
komunikaci o politických prioritách Unie.

(23) K plnění své úlohy při stimulaci 
rozvoje a provádění politiky v oblasti 
životního prostředí a klimatu by Komise 
měla využívat prostředky z programu LIFE
k podpoře stimulace, provádění
a začleňování politiky a právních předpisů 
Unie v oblasti životního prostředí
a klimatu, včetně nákupu služeb a zboží. 
Měla by být přijata konkrétní opatření na 
podnícení účasti malých a středních 
podniků v těchto výzvách k předkládání 
nabídek. Finanční prostředky vyčleněné na 
komunikační činnosti podle tohoto nařízení 
by měly zahrnovat i horizontální 
komunikaci o politických prioritách Unie.

Or. en

Odůvodnění

Komise by měla přizpůsobit své postupy zadávání veřejných zakázek, aby byly výhodnější pro 
malé a střední podniky, například pokud jde o předběžné financování.

Pozměňovací návrh 78
Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) K plnění své úlohy při stimulaci 
rozvoje a provádění politiky v oblasti 
životního prostředí a klimatu by Komise 
měla využívat prostředky z programu LIFE
k podpoře stimulace, provádění
a začleňování politiky a právních předpisů 
Unie v oblasti životního prostředí
a klimatu, včetně nákupu služeb a zboží. 
Finanční prostředky vyčleněné na 
komunikační činnosti podle tohoto nařízení 
by měly zahrnovat i horizontální 
komunikaci o politických prioritách Unie.

(23) K plnění své úlohy při stimulaci 
rozvoje a provádění politiky v oblasti 
životního prostředí a klimatu by Komise 
měla využívat prostředky z programu LIFE
k podpoře stimulace, provádění
a začleňování politiky a právních předpisů 
Unie v oblasti životního prostředí
a klimatu, včetně nákupu služeb a zboží. 
Finanční prostředky vyčleněné na 
komunikační činnosti podle tohoto nařízení 
by měly zahrnovat i horizontální 
komunikaci o politických prioritách Unie.
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Program LIFE by měl navíc přispívat
k provádění akce 3c) v rámci cíle 1 
strategie Unie v oblasti biologické 
rozmanitosti, podle něhož Komise
a členské státy usnadní prosazování 
směrnic o ochraně přírody tím, že pro 
soudce a státní zástupce připraví 
specifické školicí programy k síti Natura 
2000, a zavedením lepší propagace 
dodržování právních předpisů..

Or. en

Odůvodnění

Reakce na doporučení vyjádřené ve zprávě Evropského parlamentu o strategii EU v oblasti 
biologické rozmanitosti.

Pozměňovací návrh 79
Romana Jordan

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) Zkušenosti s předešlými nástroji 
zdůraznily potřebu programovat ve 
víceletém výhledu a soustředit úsilí na 
konkrétní priority politiky a oblasti týkající 
se životního prostředí a klimatu. Tyto 
víceleté pracovní programy by měly být 
pružné, aby mohlo být dosaženo úkolů
a cílů programu LIFE a současně zajištěna 
potřebná stabilita prioritních oblastí pro 
potenciální žadatele pro účely plánování, 
přípravy a předkládání návrhů. Proto by 
tyto víceleté programy měly být platné po 
dobu alespoň dvou let s neomezenými 
prioritami.

(25) Zkušenosti s předešlými nástroji 
zdůraznily potřebu programovat ve 
víceletém výhledu a soustředit úsilí na 
konkrétní priority politiky a oblasti týkající 
se životního prostředí a klimatu. Tyto 
víceleté pracovní programy by měly být 
pružné, aby mohlo být dosaženo úkolů
a cílů programu LIFE a současně zajištěna 
potřebná stabilita prioritních oblastí pro 
potenciální žadatele pro účely plánování, 
přípravy a předkládání návrhů. Proto by 
tyto víceleté programy měly být platné po 
dobu alespoň tří let s neomezenými 
prioritami.

Or. en
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Pozměňovací návrh 80
Kārlis Šadurskis

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) S cílem zjednodušit program LIFE
a snížit administrativní zátěž pro žadatele
a příjemce by měly být více využívány 
paušální sazby a jednorázové částky
a financování by se mělo zaměřit na 
konkrétnější kategorie nákladů. Pro účely 
náhrady nezpůsobilých nákladů
a zachování efektivní úrovně podpory 
poskytované v rámci programu LIFE by 
sazby spolufinancování měly činit obecně 
70 % a ve zvláštních případech 80 %.

(26) S cílem zjednodušit program LIFE
a snížit administrativní zátěž pro žadatele
a příjemce by měly být více využívány 
paušální sazby a jednorázové částky.
Náklady na DPH a stálé zaměstnance by 
měly být způsobilé. Pro zachování 
efektivní úrovně podpory poskytované
v rámci programu LIFE by sazby 
spolufinancování měly činit obecně 70 %
a ve zvláštních případech 80 %, a 75 % na 
ochranu přírody a biologické 
rozmanitosti, pokud jde o prioritní 
stanoviště a druhy ve smyslu směrnice 
92/43/EHS nebo druhy ptáků uvedené ve 
směrnici 2009/147/EHS a druhy
a přírodní stanoviště definované ve 
směrnici 92/43/EHS, které podle 
posledního hodnocení nevykazují
z hlediska ochrany uspokojivý stav.

Or. en

Pozměňovací návrh 81
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) S cílem zjednodušit program LIFE
a snížit administrativní zátěž pro žadatele
a příjemce by měly být více využívány 
paušální sazby a jednorázové částky
a financování by se mělo zaměřit na 
konkrétnější kategorie nákladů. Pro účely 
náhrady nezpůsobilých nákladů
a zachování efektivní úrovně podpory 

(26) S cílem zjednodušit program LIFE
a snížit administrativní zátěž pro žadatele
a příjemce by měly být více využívány 
paušální sazby a jednorázové částky, aniž 
by byla ohrožena způsobilost nákladů na 
DPH a stálé zaměstnance, jak je 
stanoveno ve finančním nařízení,. Pro 
účely zachování efektivní úrovně podpory 
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poskytované v rámci programu LIFE by 
sazby spolufinancování měly činit obecně 
70 % a ve zvláštních případech 80 %.

poskytované v rámci programu LIFE by 
sazby spolufinancování měly činit obecně 
65 % a ve zvláštních případech 75 až 80 %.

Or. en

Pozměňovací návrh 82
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) S cílem zjednodušit program LIFE
a snížit administrativní zátěž pro žadatele
a příjemce by měly být více využívány 
paušální sazby a jednorázové částky
a financování by se mělo zaměřit na 
konkrétnější kategorie nákladů. Pro účely 
náhrady nezpůsobilých nákladů
a zachování efektivní úrovně podpory 
poskytované v rámci programu LIFE by 
sazby spolufinancování měly činit obecně 
70 % a ve zvláštních případech 80 %.

(26) S cílem zjednodušit program LIFE
a snížit administrativní zátěž pro žadatele
a příjemce by měly být více využívány 
paušální sazby a jednorázové částky, aniž 
by byla ohrožena způsobilost nákladů na 
DPH a stálé zaměstnance. Pro účely 
náhrady nezpůsobilých nákladů
a zachování efektivní úrovně podpory 
poskytované v rámci programu LIFE by 
sazby spolufinancování měly činit obecně 
70 % a ve zvláštních případech 80 %.

Or. en

Pozměňovací návrh 83
Jolanta Emilia Hibner

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) S cílem zjednodušit program LIFE
a snížit administrativní zátěž pro žadatele
a příjemce by měly být více využívány 
paušální sazby a jednorázové částky
a financování by se mělo zaměřit na 
konkrétnější kategorie nákladů. Pro účely 
náhrady nezpůsobilých nákladů
a zachování efektivní úrovně podpory 

(26) S cílem zjednodušit program LIFE
a snížit administrativní zátěž pro žadatele
a příjemce by měly být více využívány 
paušální sazby a jednorázové částky, aniž 
by byla ohrožena způsobilost nákladů na 
DPH a stálé zaměstnance, a financování 
by se mělo zaměřit na konkrétnější 
kategorie nákladů. Pro účely náhrady 
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poskytované v rámci programu LIFE by 
sazby spolufinancování měly činit obecně 
70 % a ve zvláštních případech 80 %.

nezpůsobilých nákladů a zachování 
efektivní úrovně podpory poskytované
v rámci programu LIFE by sazby 
spolufinancování měly činit obecně 70 %
a ve zvláštních případech 80 %.

Or. en

Pozměňovací návrh 84
Kriton Arsenis

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) S cílem zjednodušit program LIFE
a snížit administrativní zátěž pro žadatele
a příjemce by měly být více využívány 
paušální sazby a jednorázové částky
a financování by se mělo zaměřit na 
konkrétnější kategorie nákladů. Pro účely 
náhrady nezpůsobilých nákladů
a zachování efektivní úrovně podpory 
poskytované v rámci programu LIFE by 
sazby spolufinancování měly činit obecně 
70 % a ve zvláštních případech 80 %.

(26) S cílem zjednodušit program LIFE
a snížit administrativní zátěž pro žadatele
a příjemce by měly být více využívány 
paušální sazby a jednorázové částky
a financování by se mělo zaměřit na 
konkrétnější kategorie nákladů. Pro účely 
náhrady nezpůsobilých nákladů
a zachování efektivní úrovně podpory 
poskytované v rámci programu LIFE by 
sazby spolufinancování měly činit obecně 
70 % a ve zvláštních případech 90 %.

Or. en

Pozměňovací návrh 85
Kārlis Šadurskis

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30) Aby bylo zajištěno nejlepší možné 
využití finančních prostředků Unie
a zabezpečena evropská přidaná hodnota, 
měla by být na Komisi v souladu
s článkem 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie přenesena pravomoc, pokud 

(30) Aby bylo zajištěno nejlepší možné
hodnocení využití finančních prostředků 
Unie, měla by být na Komisi v souladu
s článkem 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie přenesena pravomoc, pokud 
jde o ukazatele výkonnosti platné pro 
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jde o kritéria způsobilosti pro výběr 
projektů, kritéria pro uplatnění zeměpisné 
vyváženosti na „integrované projekty“
a ukazatele výkonnosti platné pro 
specifické priority. Je zejména důležité, 
aby Komise v rámci přípravné činnosti
vedla odpovídající konzultace, a to i na 
odborné úrovni. Komise by při přípravě
a vypracovávání aktů v přenesené 
pravomoci měla zajistit souběžné, včasné
a náležité předávání příslušných 
dokumentů Evropskému parlamentu
a Radě.

specifické priority. Je zejména důležité, 
aby Komise v rámci přípravné činnosti 
vedla odpovídající konzultace, a to i na 
odborné úrovni. Komise by při přípravě
a vypracovávání aktů v přenesené 
pravomoci měla zajistit souběžné, včasné
a náležité předávání příslušných 
dokumentů Evropskému parlamentu
a Radě.

Or. en

Pozměňovací návrh 86
João Ferreira

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) „projekty využívajícími osvědčené 
postupy“ projekty, které používají vhodné, 
nákladově efektivní, nejmodernější 
techniky, metody a přístupy zohledňující 
konkrétní souvislosti daného projektu;

(c) „projekty využívajícími osvědčené 
postupy“ projekty, které používají vhodné 
techniky, metody a přístupy zohledňující 
konkrétní souvislosti daného projektu;

Or. pt

Pozměňovací návrh 87
Kārlis Šadurskis

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(d) „integrovanými projekty“ projekty, 
které udržitelným způsobem, ve velkém 
územním měřítku, zvláště v měřítku 
regionu, více regionů nebo v měřítku 

(d) „integrovanými projekty“ projekty 
zohledňující právní předpisy a politiku 
Unie v oblasti životního prostředí a změny 
klimatu primárně v oblasti ochrany 
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celostátním, provádějí strategie či akční 
plány v oblasti životního prostředí nebo 
klimatu vyžadované konkrétními právními 
předpisy Unie týkajícími se životního 
prostředí nebo klimatu, na základě jiných 
aktů Unie nebo vypracované orgány 
členských států;

přírody, vody, odpadu, ovzduší, 
zmírňování změny klimatu
a přizpůsobování se této změně, které 
udržitelným způsobem, ve velkém 
územním měřítku, zvláště v měřítku 
regionu, více regionů nebo v měřítku 
vnitrostátním nebo mezinárodním, 
provádějí strategie či akční plány v oblasti 
životního prostředí nebo klimatu 
vyžadované konkrétními právními předpisy 
Unie týkajícími se životního prostředí nebo 
klimatu, na základě jiných aktů Unie nebo 
vypracované orgány členských států;
Integrované projekty se zaměřují na 
podporu koordinace a mobilizace 
ostatních relevantních zdrojů Unie na 
financování;

Or. en

Pozměňovací návrh 88
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(d) „integrovanými projekty“ projekty, 
které udržitelným způsobem, ve velkém 
územním měřítku, zvláště v měřítku 
regionu, více regionů nebo v měřítku 
celostátním, provádějí strategie či akční 
plány v oblasti životního prostředí nebo 
klimatu vyžadované konkrétními právními 
předpisy Unie týkajícími se životního 
prostředí nebo klimatu, na základě jiných 
aktů Unie nebo vypracované orgány 
členských států;

(d) „integrovanými projekty“ projekty, 
které udržitelným způsobem, ve velkém 
územním měřítku, zvláště v měřítku 
regionu, více regionů nebo v měřítku 
celostátním, provádějí strategie či akční 
plány v oblasti životního prostředí nebo 
klimatu, a to primárně v jedné nebo více 
oblastech ochrany přírody, vody, odpadu, 
ovzduší, zmírňování změny klimatu
a přizpůsobování se této změně, 
vyžadované konkrétními právními předpisy 
Unie týkajícími se životního prostředí nebo 
klimatu, na základě jiných aktů Unie nebo 
vypracované orgány členských států;

Or. en
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Pozměňovací návrh 89
João Ferreira

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ba) podporovat řízení oblastí, které jsou 
součástí sítě Natura 2000 a ochranu 
přírodních hodnot obsažených v této síti, 
zejména druhů a stanovišť považovaných 
za priority v souladu s právními předpisy 
Unie;

Or. pt

Pozměňovací návrh 90
Romana Jordan

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Program LIFE tak přispívá k udržitelnému 
rozvoji a plnění cílů a úkolů strategie 
Evropa 2020.

Program LIFE tak přispívá k udržitelnému 
rozvoji a plnění cílů a úkolů strategie 
Evropa 2020 a energetického plánu do 
roku 2050. .

Or. en

Pozměňovací návrh 91
Romana Jordan

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) prokazatelných zlepšení v oblasti 
životního prostředí a klimatu, pokud jde
o cíl uvedený v odst. 1 písm. a). Pokud jde
o cíl, kterým je přispívat k zastavení

(a) prokazatelných zlepšení v oblasti 
životního prostředí a klimatu, pokud jde
o cíl uvedený v odst. 1 písm. a). Pokud jde
o cíl, kterým je přispívat k zastavení
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a zvrácení úbytku biologické rozmanitosti, 
lze prokazatelná zlepšení v oblasti 
životního prostředí měřit pomocí procenta 
sítě Natura 2000, kde byla obnovena nebo 
nastolena přiměřená správa, povrchu, na 
němž došlo k obnovení ekosystémových 
služeb, a počtu a druhu cílových přírodních 
stanovišť a druhů, u nichž bylo dosaženo 
zlepšení stavu z hlediska ochrany;

a zvrácení úbytku biologické rozmanitosti, 
lze prokazatelná zlepšení v oblasti 
životního prostředí měřit pomocí procenta 
sítě Natura 2000, kde byla obnovena nebo 
nastolena přiměřená správa, povrchu, na 
němž došlo k obnovení nebo opětovnému 
zavedení ekosystémových služeb, a počtu
a druhu cílových přírodních stanovišť
a druhů, u nichž bylo dosaženo zlepšení 
stavu z hlediska ochrany;

Or. sl

Pozměňovací návrh 92
Kriton Arsenis

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(da) dvakrát ročně hodnocení 
ekonomického přínosu dosaženého 
prostřednictvím financování z programu 
LIFE s ohledem na zachování nebo 
zlepšení ekosystémových služeb a dalších 
vedlejších hospodářských přínosů tohoto 
programu;

Or. en

Pozměňovací návrh 93
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise je oprávněna přijímat akty
v přenesené pravomoci podle článku 30 
týkající se výkonnosti s ohledem na jejich 
použití v tematických prioritách 
definovaných ve víceletých pracovních 

Komise je oprávněna přijímat akty
v přenesené pravomoci podle článku 30 
upřesňující ukazatele výkonnosti
s ohledem na jejich použití v tematických 
prioritách definovaných ve víceletých 
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programech uvedených v článku 24. pracovních programech uvedených
v článku 24.

Or. en

Pozměňovací návrh 94
Margrete Auken, Sandrine Bélier, Dan Jørgensen

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Finanční prostředky vyčleněné
k provádění programu LIFE činí 
3 618 000 000 EUR.

1. Finanční prostředky vyčleněné
k provádění programu LIFE činí 1 % 
celkového rozpočtu Unie.

Or. en

Odůvodnění

Zvýšení podílu rozpočtu LIFE na celkovém rozpočtu EU je přiměřené, přičemž 1 % stále 
představuje rozumnou částku s ohledem na výzvy. Navrhované zvýšení má především přispět 
ke spolufinancování správy lokalit sítě Natura 2000 ze strany EU.

Pozměňovací návrh 95
Kriton Arsenis

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Finanční prostředky vyčleněné
k provádění programu LIFE činí 
3 618 000 000 EUR.

1. Finanční prostředky vyčleněné
k provádění programu LIFE činí 1 % 
příštího víceletého finančního rámce.

Or. en

Pozměňovací návrh 96
João Ferreira
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Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Finanční prostředky vyčleněné
k provádění programu LIFE činí 
3 618 000 000 EUR.

1. Finanční prostředky vyčleněné
k provádění programu LIFE činí [...] EUR.

Or. pt

Pozměňovací návrh 97
Julie Girling

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Rozdělení rozpočtových prostředků pro 
jednotlivé podprogramy je stanoveno 
takto:

vypouští se

(a) 2 713 500 000 EUR z celkového 
finančního rámce uvedeného v odstavci 1 
se přiděluje podprogramu pro životní 
prostředí;
(b) 904 500 000 EUR z celkového 
finančního rámce uvedeného v odstavci 1 
se přiděluje podprogramu pro oblast 
klimatu.

Or. en

Pozměňovací návrh 98
Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) 2 713 500 000 EUR z celkového 
finančního rámce uvedeného v odstavci 1 

(a) 2 894 400 000 EUR, což představuje 
přibližně 80 % z celkového finančního 
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se přiděluje podprogramu pro životní 
prostředí;

rámce uvedeného v odstavci 1, se přiděluje 
podprogramu pro životní prostředí;

Or. en

Odůvodnění

Zvýšení podílu finančních prostředků programu LIFE určených na oblast životního prostředí 
je zapotřebí, aby se zajistilo, že program LIFE výrazně přispěje na náklady na řízení sítě 
Natura 2000. V oblasti ochrany klimatu jsou dostupné jiné zdroje financování a je třeba 
pracovat s využitím tržních mechanismů nebo přístupů založených na principu znečišťovatel 
platí.

Pozměňovací návrh 99
Kriton Arsenis

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) 2 713 500 000 EUR z celkového 
finančního rámce uvedeného v odstavci 1 
se přiděluje podprogramu pro životní 
prostředí;

(a) 75 % z celkového finančního rámce 
uvedeného v odstavci 1 se přiděluje 
podprogramu pro životní prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 100
João Ferreira

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) 2 713 500 000 EUR z celkového 
finančního rámce uvedeného v odstavci 1 
se přiděluje podprogramu pro životní 
prostředí;

(a) (...)EUR z celkového finančního rámce 
uvedeného v odstavci 1 se přiděluje 
podprogramu pro životní prostředí;

Or. pt
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Pozměňovací návrh 101
Gerben-Jan Gerbrandy

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) 904 500 000 EUR z celkového 
finančního rámce uvedeného v odstavci 1 
se přiděluje podprogramu pro oblast 
klimatu.

(b) 723 600 000 EUR, což představuje 
přibližně 20 % z celkového finančního 
rámce uvedeného v odstavci 1, se přiděluje 
podprogramu pro oblast klimatu.

Or. en

Odůvodnění

Zvýšení podílu finančních prostředků programu LIFE určených na oblast životního prostředí 
je zapotřebí, aby se zajistilo, že program LIFE výrazně přispěje na náklady na řízení sítě 
Natura 2000. V oblasti ochrany klimatu jsou dostupné jiné zdroje financování a je třeba 
pracovat s využitím tržních mechanismů nebo přístupů založených na principu znečišťovatel 
platí.

Pozměňovací návrh 102
Kriton Arsenis

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) 904 500 000 EUR z celkového 
finančního rámce uvedeného v odstavci 1 
se přiděluje podprogramu pro oblast 
klimatu.

(b) 25 % z celkového finančního rámce 
uvedeného v odstavci 1 se přiděluje 
podprogramu pro oblast klimatu.

Or. en

Pozměňovací návrh 103
João Ferreira

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) 904 500 000 EUR z celkového 
finančního rámce uvedeného v odstavci 1 
se přiděluje podprogramu pro oblast 
klimatu.

(b) (...) EUR z celkového finančního rámce 
uvedeného v odstavci 1 se přiděluje 
podprogramu pro oblast klimatu.

Or. pt

Pozměňovací návrh 104
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Nejméně 85 % rozpočtových zdrojů 
pro program LIFE se vyčlení na projekty 
podporované granty na akce.

Or. en

Pozměňovací návrh 105
Kriton Arsenis

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Integrované projekty obdrží 
maximálně 30 % celkového rozpočtu 
programu LIFE.

Or. en

Pozměňovací návrh 106
Julie Girling, Charles Tannock
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Návrh nařízení
Čl. 5 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Účast třetích zemí v programu LIFE Účast zámořských zemí a území a třetích 
zemí v programu LIFE

Or. en

Pozměňovací návrh 107
Maurice Ponga

Návrh nařízení
Čl. 5 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Účast třetích zemí v programu LIFE Účast zámořských zemí a území a třetích 
zemí v programu LIFE

Or. fr

Pozměňovací návrh 108
Julie Girling, Charles Tannock

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Program LIFE je otevřen pro účast těchto 
zemí:

Program LIFE je otevřen pro účast těchto 
zemí a území:

Or. en

Pozměňovací návrh 109
Maurice Ponga

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Program LIFE je otevřen pro účast těchto 
zemí:

Program LIFE je otevřen pro účast těchto 
zemí a území:

Or. fr

Pozměňovací návrh 110
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Charles Tannock, Sandrine Bélier

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Program LIFE je otevřen pro účast těchto 
zemí:

Program LIFE je otevřen pro účast těchto 
zemí a území:

Or. en

Pozměňovací návrh 111
Maurice Ponga

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. -a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(-a) zámořské země a území uvedené
v rozhodnutí Rady 2001/822/ES ze dne 27. 
listopadu 2001 o přidružení zámořských 
zemí a území k Evropskému společenství;

Or. fr

Pozměňovací návrh 112
Julie Girling, Charles Tannock

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. a a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(aa) zámořské země a území uvedené
v rozhodnutí Rady 2001/822/ES;

Or. en

Pozměňovací návrh 113
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Charles Tannock, Sandrine Bélier

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(aa) zámořské země a území uvedené
v rozhodnutí Rady 2001/822/ES;

Or. en

Odůvodnění

EU se zavázala prosazovat a podporovat zachování biologické rozmanitosti v zámořských 
zemích a územích v rámci strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2020
a rozhodnutí o přidružení zámořských zemí a území (2001/822/ES). Samotná Komise navíc 
navrhla zpřístupnit program LIFE i sousedním zemím, třetím zemím a nejvzdálenějším 
regionům Francie. Program LIFE by proto měl být přístupný pro zámořské země a území 
vzhledem k tomuto závazku a často jedinečnou a bohatou biodiverzitu těchto území.

Pozměňovací návrh 114
Margrete Auken, Sandrine Bélier

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(aa) zámořské země a území Unie, které 
jsou uvedeny v rozhodnutí Rady 
2001/822/ES;

Or. en
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Pozměňovací návrh 115
Maurice Ponga

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato účast se uskuteční v souladu
s podmínkami stanovenými v příslušných 
dvoustranných nebo mnohostranných 
dohodách, kterými se stanoví obecné 
zásady účasti uvedených zemí
v programech Unie.

Tato účast se uskuteční v souladu
s podmínkami stanovenými v rozhodnutí
o přidružení zámoří a v příslušných 
dvoustranných nebo mnohostranných 
dohodách, kterými se stanoví obecné 
zásady účasti uvedených zemí a území
v programech Unie.

Or. fr

Pozměňovací návrh 116
Julie Girling

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V souladu se svými příslušnými 
povinnostmi Komise a členské státy zajistí 
koordinaci mezi programem LIFE
a Evropským fondem pro regionální 
rozvoj, Evropským sociálním fondem,
Fondem soudržnosti, Evropským 
zemědělským fondem pro rozvoj venkova
a Evropským námořním a rybářským 
fondem s cílem dosáhnout synergií, zvláště
v rámci integrovaných projektů podle 
čl. 18 písm. d), a podpořit využívání řešení, 
metod a přístupů vyvinutých v rámci 
programu LIFE. Na úrovni Unie probíhá 
koordinace podle společného strategického 
rámce uvedeného v článku 10 nařízení 
(EU) č. …. (nařízení o SSR).

3. V souladu se svými příslušnými 
povinnostmi Komise a členské státy 
případně zajistí koordinaci mezi 
programem LIFE a Evropským fondem pro 
regionální rozvoj, Evropským sociálním 
fondem, Fondem soudržnosti, Evropským 
zemědělským fondem pro rozvoj venkova
a Evropským námořním a rybářským 
fondem s cílem dosáhnout synergií, zvláště
v rámci integrovaných projektů podle 
čl. 18 písm. d) a rovněž prostřednictvím 
vytvoření akčních programů zahrnujících 
opatření na různém stupni priorit, na něž 
odkazuje článek 8 směrnice 92/43/EHS,
a podpořit využívání řešení, metod
a přístupů vyvinutých v rámci programu 
LIFE. Na úrovni Unie probíhá koordinace 
podle společného strategického rámce 
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uvedeného v článku 10 nařízení (EU) č. …. 
(nařízení o SSR).

Or. en

Pozměňovací návrh 117
Jolanta Emilia Hibner

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V souladu se svými příslušnými 
povinnostmi Komise a členské státy zajistí 
koordinaci mezi programem LIFE
a Evropským fondem pro regionální 
rozvoj, Evropským sociálním fondem, 
Fondem soudržnosti, Evropským 
zemědělským fondem pro rozvoj venkova
a Evropským námořním a rybářským 
fondem s cílem dosáhnout synergií, zvláště
v rámci integrovaných projektů podle 
čl. 18 písm. d), a podpořit využívání řešení, 
metod a přístupů vyvinutých v rámci 
programu LIFE. Na úrovni Unie probíhá 
koordinace podle společného strategického 
rámce uvedeného v článku 10 nařízení 
(EU) č. …. (nařízení o SSR).

3. V souladu se svými příslušnými 
povinnostmi Komise a členské státy zajistí, 
je-li to možné, koordinaci mezi programem 
LIFE a Evropským fondem pro regionální 
rozvoj, Evropským sociálním fondem, 
Fondem soudržnosti, Evropským 
zemědělským fondem pro rozvoj venkova
a Evropským námořním a rybářským 
fondem s cílem dosáhnout synergií, zvláště
v rámci integrovaných projektů podle 
čl. 18 písm. d), a podpořit využívání řešení, 
metod a přístupů vyvinutých v rámci 
programu LIFE. Na úrovni Unie probíhá 
koordinace podle společného strategického 
rámce uvedeného v článku 10 nařízení 
(EU) č. …. (nařízení o SSR).

Or. en

Pozměňovací návrh 118
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V souladu se svými příslušnými 
povinnostmi Komise a členské státy zajistí 
koordinaci mezi programem LIFE
a Evropským fondem pro regionální 

3. V souladu se svými příslušnými 
povinnostmi Komise a členské státy 
aktivním a společným úsilím podpoří
koordinaci mezi programem LIFE
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rozvoj, Evropským sociálním fondem, 
Fondem soudržnosti, Evropským 
zemědělským fondem pro rozvoj venkova
a Evropským námořním a rybářským 
fondem s cílem dosáhnout synergií, zvláště
v rámci integrovaných projektů podle 
čl. 18 písm. d), a podpořit využívání řešení, 
metod a přístupů vyvinutých v rámci 
programu LIFE. Na úrovni Unie probíhá 
koordinace podle společného strategického 
rámce uvedeného v článku 10 nařízení 
(EU) č. …. (nařízení o SSR).

a Evropským fondem pro regionální 
rozvoj, Evropským sociálním fondem, 
Fondem soudržnosti, Evropským 
zemědělským fondem pro rozvoj venkova
a Evropským námořním a rybářským 
fondem s cílem dosáhnout synergií, zvláště
v rámci integrovaných projektů podle 
čl. 18 písm. d), a podpořit využívání řešení, 
metod a přístupů vyvinutých v rámci 
programu LIFE. Na úrovni Unie probíhá 
koordinace podle společného strategického 
rámce uvedeného v článku 10 nařízení 
(EU) č. …. (nařízení o SSR).

Or. en

Pozměňovací návrh 119
Jutta Haug

Návrh nařízení
Článek 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 8a
Zviditelnění programu LIFE

Koordinující příjemci a přidružení 
příjemci zveřejní projekt programu LIFE
a jeho výsledky a vždy uvedou podporu 
získanou od Unie. Logo programu LIFE 
zobrazené v příloze se používá pro 
všechny komunikační činnosti a objevuje 
se na informačních tabulích na 
strategických místech viditelných pro 
veřejnost. Všechno zboží dlouhodobé 
spotřeby pořízené v rámci programu LIFE 
nese logo programu LIFE, není-li Komisí 
stanoveno jinak.

Or. en

Odůvodnění

Logo programu LIFE bylo velmi úspěšné při zviditelňování financování Unie v oblasti 
životního prostředí a změny klimatu a ukazuje přínos Unie k činnostem zaměřeným na 



PE492.686v01-00 34/80 AM\906961CS.doc

CS

ochranu přírody a životního prostředí v praxi. Proto je vhodné uvést v tomto nařízení logo 
programu LIFE.

Pozměňovací návrh 120
Judith A. Merkies, Jo Leinen

Návrh nařízení
Článek 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 8a
Oblasti, na něž se vztahují integrované 

projekty
Integrované projekty se zaměřují 
především na oblasti, jako je ochrana 
přírody, voda a odpad, ovzduší, hluk, 
zmírňování změny klimatu
a přizpůsobování se této změně.
V závislosti na jejich výsledcích, tedy po 
provedení hodnocení v polovině období 
podle čl. 27 odst. 2 písm. a), a v závislosti 
na dostupných prostředcích je Komise
v souladu s článkem 30 zmocněna 
přijímat akty v přenesené pravomoci 
týkající se rozšíření škály oblastí, na něž 
se vztahují integrované projekty, např. 
půda, mořské či městské prostředí.

Or. en

Pozměňovací návrh 121
Romana Jordan

Návrh nařízení
Čl. 9 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(Netýká se českého znění.) 

Or. sl
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Pozměňovací návrh 122
Julie Girling

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Nejméně 50 % rozpočtových zdrojů 
přidělených na projekty podporované 
prostřednictvím grantů na akce v rámci 
podprogramu pro životní prostředí je 
věnováno na projekty podporující 
ochranu přírody a biologické 
rozmanitosti.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 123
Margrete Auken, Sandrine Bélier

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Nejméně 50 % rozpočtových zdrojů
přidělených na projekty podporované 
prostřednictvím grantů na akce v rámci 
podprogramu pro životní prostředí je 
věnováno na projekty podporující ochranu 
přírody a biologické rozmanitosti.

2. Nejméně 75 % rozpočtových zdrojů 
přidělených na projekty podporované 
prostřednictvím grantů na akce v rámci 
podprogramu pro životní prostředí je 
věnováno na projekty podporující ochranu 
přírody a biologické rozmanitosti.

Or. en

Souvisí s pozměňovacím návrhem k čl. 4 odst. 1.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh souvisí se zvýšením rozpočtu programu LIFE na 1% celkového 
rozpočtu EU, přičemž toto zvýšení má především přispět k správě lokalit sítě Natura 2000.
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Pozměňovací návrh 124
Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Nejméně 50 % rozpočtových zdrojů 
přidělených na projekty podporované 
prostřednictvím grantů na akce v rámci 
podprogramu pro životní prostředí je 
věnováno na projekty podporující ochranu 
přírody a biologické rozmanitosti.

2. Nejméně 75 % rozpočtových zdrojů 
přidělených na projekty podporované 
prostřednictvím grantů na akce v rámci 
podprogramu pro životní prostředí je 
věnováno na projekty podporující ochranu 
přírody a biologické rozmanitosti.

Or. en

Odůvodnění

Zvýšení podílu rozpočtu programu LIFE určeného na biologickou rozmanitost je nutné, aby 
se zajistilo, že program LIFE může splnit 20 % požadavků na financování sítě Natura 2000 
(částka je vypočtena na 5,8 miliardy ročně).

Pozměňovací návrh 125
Kriton Arsenis

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Nejméně 50 % rozpočtových zdrojů 
přidělených na projekty podporované 
prostřednictvím grantů na akce v rámci 
podprogramu pro životní prostředí je 
věnováno na projekty podporující ochranu 
přírody a biologické rozmanitosti.

2. Nejméně 60 % rozpočtových zdrojů 
přidělených na projekty podporované 
prostřednictvím grantů na akce v rámci 
podprogramu pro životní prostředí je 
věnováno na projekty podporující ochranu 
přírody a biologické rozmanitosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 126
João Ferreira
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Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Nejméně 50 % rozpočtových zdrojů 
přidělených na projekty podporované 
prostřednictvím grantů na akce v rámci 
podprogramu pro životní prostředí je 
věnováno na projekty podporující ochranu 
přírody a biologické rozmanitosti.

2. Nejméně 60 % rozpočtových zdrojů 
přidělených na projekty podporované 
prostřednictvím grantů na akce v rámci 
podprogramu pro životní prostředí je 
věnováno na projekty podporující ochranu 
přírody a biologické rozmanitosti.

Or. pt

Pozměňovací návrh 127
Romana Jordan

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) podporovat uplatňování, vývoj, 
testování a demonstrace integrovaných 
přístupů k provádění plánů a programů 
podle politiky a právních předpisů Unie
v oblasti životního prostředí, především 
pokud jde o vodu, odpady a ovzduší;

(b) podporovat uplatňování, vývoj, 
testování a demonstrace integrovaných 
přístupů k provádění plánů a programů 
podle politiky a právních předpisů Unie
v oblasti životního prostředí, především 
pokud jde o vodu, odpady, ovzduší a hluk;

Or. en

Pozměňovací návrh 128
Judith A. Merkies, Jo Leinen

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) podporovat uplatňování, vývoj, 
testování a demonstrace integrovaných 
přístupů k provádění plánů a programů 
podle politiky a právních předpisů Unie
v oblasti životního prostředí, především 

(b) podporovat uplatňování, vývoj, 
testování a demonstrace integrovaných 
přístupů k provádění plánů a programů 
podle politiky a právních předpisů Unie
v oblasti životního prostředí, především 
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pokud jde o vodu, odpady a ovzduší; pokud jde o vodu, odpady, ovzduší a hluk;

Or. en

Pozměňovací návrh 129
Horst Schnellhardt

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) prosazovat účinnější dodržování
a vymáhání právních předpisů Unie
v oblasti životního prostředí a přispívat
k němu, zejména podporou vývoje a šíření 
osvědčených postupů a přístupů politiky;

(c) prosazovat účinnější dodržování
a vymáhání stávajících právních předpisů 
Unie v oblasti životního prostředí ve všech 
členských státech a přispívat k němu, 
zejména podporou vývoje a šíření 
osvědčených postupů a přístupů politiky;

Or. de

Pozměňovací návrh 130
Thomas Ulmer

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) prosazovat účinnější dodržování
a vymáhání právních předpisů Unie
v oblasti životního prostředí a přispívat
k němu, zejména podporou vývoje a šíření 
osvědčených postupů a přístupů politiky;

(c) prosazovat účinnější dodržování
a vymáhání právních předpisů Unie
v oblasti životního prostředí a přispívat
k němu, zejména podporou vývoje a šíření 
osvědčených postupů;

Or. de

Odůvodnění

Nemělo by vzniknout podezření, že je politice poskytována podpora z prostředků programu 
LIFE.
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Pozměňovací návrh 131
Thomas Ulmer

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(d) prosazovat lepší správu v oblasti 
životního prostředí širším zapojením 
zúčastněných stran, včetně nevládních 
organizací, do konzultací a provádění 
politik.

(d) prosazovat lepší správu v oblasti 
životního prostředí.

Or. de

Odůvodnění

Právě nevládní organizace v oblasti ochrany životního prostředí mají často dobrý zdroj 
příjmů. Prostředky programu LIFE jsou velmi omezené, a proto by měly být investovány 
zejména do lepší správy, a to i prostředků strukturálních fondů, aby bylo možné zajistit účinné 
provádění projektů v oblasti ochrany životního prostředí na místě (většina projektů, které 
nejsou realizovány, neuspěje z důvodu nedostatečné správy).

Pozměňovací návrh 132
João Ferreira

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(d) prosazovat lepší správu v oblasti 
životního prostředí širším zapojením 
zúčastněných stran, včetně nevládních 
organizací, do konzultací a provádění 
politik.

(d) prosazovat lepší správu v oblasti 
životního prostředí širším zapojením 
zúčastněných stran, včetně nevládních 
organizací, do konzultací a provádění 
politik a zvyšovat povědomí o právech 
občanů vyplývajících z Aarhuské úmluvy.

Or. en

Pozměňovací návrh 133
Julie Girling
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Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(da) podporovat cílené šíření výsledků 
projektů zúčastněným stranám
a případným budoucím žadatelům; šíření 
by mělo být do těch regionů, které jsou 
pro určité tematické oblasti nejvhodnější
a budou mít s největší pravděpodobností
z výměny pozitivních zkušeností prospěch.

Or. en

Pozměňovací návrh 134
Romana Jordan

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(Netýká se českého znění.)

Or. sl

Pozměňovací návrh 135
Julie Girling

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

S cílem přispívat ke snižování emisí 
skleníkových plynů má prioritní oblast 
zmírňování změny klimatu zejména tyto 
specifické cíle:

S cílem přispívat ke snižování emisí 
skleníkových plynů má prioritní oblast 
zmírňování změny klimatu při současné 
podpoře synergií s ostatními cíli v oblasti 
životního prostředí, jako je biologická 
rozmanitost, zejména tyto specifické cíle:

Or. en
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Pozměňovací návrh 136
Julie Girling

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

S cílem podpořit snahy vedoucí ke zvýšené 
odolnosti vůči změně klimatu má prioritní 
oblast přizpůsobování se změně klimatu 
zejména tyto specifické cíle:

S cílem podpořit snahy vedoucí ke zvýšené 
odolnosti vůči změně klimatu má prioritní 
oblast přizpůsobování se změně klimatu při 
současné podpoře synergií s ostatními cíli
v oblasti životního prostředí, jako je 
biologická rozmanitost, zejména tyto 
specifické cíle:

Or. en

Pozměňovací návrh 137
Margrete Auken, Sandrine Bélier

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) přispívat k přípravě a provádění 
politiky a právních předpisů Unie v oblasti 
přizpůsobování, včetně začleňování ve 
všech oblastech politiky, zejména 
prostřednictvím přípravy, testování
a demonstrací přístupů týkajících se 
politiky nebo řízení, osvědčených postupů
a řešení pro přizpůsobování se změně 
klimatu;

(a) přispívat k přípravě a provádění 
politiky a právních předpisů Unie v oblasti 
přizpůsobování, včetně začleňování ve 
všech oblastech politiky, zejména
podporou součinnosti s dalšími cíli
v oblasti životního prostředí, jako je 
biologická rozmanitost, a prostřednictvím 
přípravy, testování a demonstrací 
ekosystémových přístupů týkajících se 
politiky nebo řízení, osvědčených postupů
a řešení pro přizpůsobování se změně 
klimatu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 138
Thomas Ulmer

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) podporovat zvyšování informovanosti
o klimatických záležitostech, včetně 
vytváření veřejné podpory a podpory 
zúčastněných subjektů pro tvorbu politik 
Unie v oblasti klimatu, a prosazovat 
vzdělávání pro udržitelný rozvoj;

(a) podporovat kritické zvyšování 
informovanosti o klimatických 
záležitostech, a to i kritické povahy, včetně 
podpory veřejnosti a zúčastněných 
subjektů při tvorbě politik Unie v oblasti 
klimatu, a prosazovat vzdělávání pro 
udržitelný rozvoj;

Or. de

Pozměňovací návrh 139
Thomas Ulmer

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) prosazovat účinnější dodržování
a vymáhání právních předpisů Unie
v oblasti klimatu a přispívat k němu, 
zejména podporou vývoje a šíření 
osvědčených postupů a přístupů politiky;

(c) prosazovat účinnější dodržování
a vymáhání právních předpisů Unie
v oblasti klimatu a přispívat k němu, 
zejména podporou vývoje a šíření 
osvědčených postupů;

Or. de

Odůvodnění

Nemělo by vzniknout podezření, že je politice poskytována podpora z prostředků programu 
LIFE.

Pozměňovací návrh 140
Thomas Ulmer

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 1 – písm. d
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(d) prosazovat lepší správu v oblasti 
klimatu širším zapojením zúčastněných 
stran, včetně nevládních organizací, do 
konzultací a provádění politik.

(d) prosazovat lepší správu v oblasti 
klimatu.

Or. de

Odůvodnění

Právě nevládní organizace v oblasti ochrany životního prostředí mají často dobrý zdroj 
příjmů. Prostředky programu LIFE jsou velmi omezené, a proto by měly být investovány 
zejména do lepší správy, a to i prostředků strukturálních fondů, aby bylo možné zajistit účinné 
provádění projektů v oblasti ochrany životního prostředí na místě (většina projektů, které 
nejsou realizovány, neuspěje z důvodu nedostatečné správy).

Pozměňovací návrh 141
Julie Girling

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(da) podporovat cílené šíření výsledků 
projektů zúčastněným stranám
a případným budoucím žadatelům; šíření 
by mělo být do těch regionů, které jsou 
pro určité tematické oblasti nejvhodnější
a budou mít s největší pravděpodobností
z výměny pozitivních zkušeností prospěch.

Or. en

Pozměňovací návrh 142
Romana Jordan

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) musí být v zájmu Unie v tom smyslu, 
že významnou měrou přispívají k dosažení 
některého z cílů programu LIFE 
stanovených v článku 3;

(a) musí být v zájmu Unie v tom smyslu, 
že přispívají k dosažení alespoň některého
z cílů programu LIFE stanovených
v článku 3;

Or. en

Pozměňovací návrh 143
Kārlis Šadurskis

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) musí zajišťovat nákladově efektivní 
přístup a být technicky a finančně 
soudržné;

(b) musí zajišťovat nákladově efektivní 
přístup a být technicky a finančně soudržné
a splňují alespoň minimální kritéria 
kvality;

Or. en

Pozměňovací návrh 144
Thomas Ulmer

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ca) jsou politicky neutrální;

Or. de

Pozměňovací návrh 145
Kārlis Šadurskis

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 1 – pododstavec 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise je v souladu s článkem 30 
zmocněna k přijetí aktů v přenesené 
pravomoci, pokud jde o podmínky pro 
uplatnění kritéria uvedeného v odst. 1 
písm. a), aby bylo možné je přizpůsobit 
specifickým prioritním oblastem 
stanoveným v článcích 9 a 13.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 146
Julie Girling

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Je-li to možné, projekty financované
z programu LIFE podpoří synergické 
působení mezi různými cíly a podpoří
veřejné zakázky.

2. Je-li to možné, projekty financované
z programu LIFE podpoří využívání 
ekologických veřejných zakázek a podpoří 
synergie mezi různými cíli. Projekty 
zaměřené na zajištění takových synergií 
mezi různými cíli mají ve fázi zadávání 
zakázky přednost.

Or. en

Pozměňovací návrh 147
João Ferreira

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Komise zajistí rovnoměrné rozdělení 
finančních prostředků programu LIFE 
mezi členské státy stanovením 
orientačních ročních vnitrostátních 
přídělů pro každý členský stát na 
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současné programové období. S ohledem 
na potřeby a zvláštnosti jednotlivých 
členských států a ve spolupráci
s vnitrostátními nebo regionálními orgány 
poskytne Komise případně zvláštní 
technickou pomoc na podporu 
vypracování projektů pro členské státy, 
pokud finanční prostředky přidělené 
těmto státům během programového 
období 2007–2013 klesly pod příslušnou 
výši orientačního ročního vnitrostátního 
přídělu. 

Or. pt

Pozměňovací návrh 148
Julie Girling

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Komise zajistí rovnoměrné rozvržení 
všech projektů uvedených v článku 18 tím, 
že stanoví orientační roční rozdělení 
prostředků mezi členské státy pro období 
2014-2017 a 2018-2020, přičemž vychází
z těchto kritérií:
(a) počet obyvatel:
(i) celkový počet obyvatel jednotlivých 
členských států. Na toto kritérium se 
uplatní váha 50 %;
a
(ii) hustota obyvatelstva jednotlivých 
členských států, až do výše dvojnásobku 
průměrné hustoty obyvatelstva Unie. Na 
toto kritérium se uplatní váha 5 %;
(b) příroda a biologická rozmanitost:
(i) celková rozloha lokalit významných 
pro Společenství na území jednotlivých 
členských států, vyjádřená jako podíl na 
celkové rozloze lokalit významných pro 
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Společenství. Na toto kritérium se uplatní 
váha 25 %;
a
(ii) podíl území členského státu, na němž 
se nacházejí lokality významné pro 
Společenství, ve vztahu k podílu území 
Společenství, na němž se nacházejí 
lokality významné pro Společenství. Na 
toto kritérium se uplatní váha 20 %.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zachovává kritéria stanovená v nařízení o programu LIFE +.

Pozměňovací návrh 149
Margrete Auken, Sandrine Bélier

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Do integrovaných projektů uvedených v čl. 
18 písm. d) se ve vhodných případech 
zapojí zúčastněné strany, a je-li to možné, 
tyto projekty podpoří koordinaci s dalšími 
zdroji financování Unie a uvolnění 
prostředků z těchto zdrojů.

Do integrovaných projektů uvedených v čl. 
18 písm. d) mají přístup a ve všech fázích 
se do nich zapojí zúčastněné strany, a je-li 
to možné, tyto projekty podpoří koordinaci
s dalšími zdroji financování Unie
a uvolnění prostředků z těchto zdrojů.

Or. en

Pozměňovací návrh 150
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Do integrovaných projektů uvedených v čl. 
18 písm. d) se ve vhodných případech 

Do integrovaných projektů uvedených v čl. 
18 písm. d) se ve vhodných případech 
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zapojí zúčastněné strany, a je-li to možné, 
tyto projekty podpoří koordinaci s dalšími 
zdroji financování Unie a uvolnění 
prostředků z těchto zdrojů.

zapojí zúčastněné strany, a je-li to možné, 
tyto projekty podpoří koordinaci s dalšími 
zdroji financování Unie a uvolnění 
prostředků z těchto zdrojů. Z částky určené 
na granty na akce se vyčlení maximálně 
20 % na integrované projekty.

Or. en

Pozměňovací návrh 151
Julie Girling

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise zajistí, aby v souladu se zásadou 
solidarity a sdílení úsilí byla při zadávání
v rámci integrovaných projektů 
zachována zeměpisná rovnováha. Komise 
je v souladu s článkem 30 zmocněna
k přijetí aktů v přenesené pravomoci, 
pokud jde o kritéria pro uplatnění 
zeměpisné rovnováhy u všech tematických 
oblastí uvedených v čl. 18. písm. d).

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 152
Jolanta Emilia Hibner

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise zajistí, aby v souladu se zásadou 
solidarity a sdílení úsilí byla při zadávání
v rámci integrovaných projektů 
zachována zeměpisná rovnováha. Komise 
je v souladu s článkem 30 zmocněna
k přijetí aktů v přenesené pravomoci, 
pokud jde o kritéria pro uplatnění 

vypouští se
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zeměpisné rovnováhy u všech tematických 
oblastí uvedených v čl. 18. písm. d).

Or. en

Pozměňovací návrh 153
Romana Jordan

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise zajistí, aby v souladu se zásadou 
solidarity a sdílení úsilí byla při zadávání
v rámci integrovaných projektů 
zachována zeměpisná rovnováha. Komise 
je v souladu s článkem 30 zmocněna
k přijetí aktů v přenesené pravomoci, 
pokud jde o kritéria pro uplatnění 
zeměpisné rovnováhy u všech tematických 
oblastí uvedených v čl. 18. písm. d).

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 154
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise zajistí, aby v souladu se zásadou 
solidarity a sdílení úsilí byla při zadávání
v rámci integrovaných projektů 
zachována zeměpisná rovnováha. Komise 
je v souladu s článkem 30 zmocněna
k přijetí aktů v přenesené pravomoci, 
pokud jde o kritéria pro uplatnění 
zeměpisné rovnováhy u všech tematických 
oblastí uvedených v čl. 18. písm. d).

vypouští se

Or. en



PE492.686v01-00 50/80 AM\906961CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 155
Romana Jordan

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise zajistí, aby v souladu se zásadou 
solidarity a sdílení úsilí byla při zadávání
v rámci integrovaných projektů zachována 
zeměpisná rovnováha. Komise je v souladu
s článkem 30 zmocněna k přijetí aktů
v přenesené pravomoci, pokud jde
o kritéria pro uplatnění zeměpisné 
rovnováhy u všech tematických oblastí 
uvedených v čl. 18. písm. d).

Komise zajistí, aby v souladu se zásadou 
solidarity a sdílení úsilí byla při výběru
a zadávání v rámci integrovaných projektů
a tradičních projektů zachována 
zeměpisná rovnováha.

Or. en

Pozměňovací návrh 156
Jolanta Emilia Hibner

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise zajistí, aby v souladu se zásadou 
solidarity a sdílení úsilí byla při zadávání
v rámci integrovaných projektů zachována 
zeměpisná rovnováha. Komise je
v souladu s článkem 30 zmocněna k přijetí 
aktů v přenesené pravomoci, pokud jde
o kritéria pro uplatnění zeměpisné 
rovnováhy u všech tematických oblastí 
uvedených v čl. 18. písm. d).

Komise zajistí, aby v souladu se zásadou 
solidarity a sdílení úsilí byla při zadávání
v rámci všech projektů zachována 
zeměpisná rovnováha. Komise zajistí 
rovnoměrné rozvržení projektů tím, že 
stanoví orientační roční rozdělení 
prostředků mezi členské státy pro období 
2014-2017 a 2018-2020; členské státy se 
mohou ucházet o finanční prostředky na 
integrované projekty v rámci jejich 
vnitrostátního přidělování.

Or. en
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Pozměňovací návrh 157
Kārlis Šadurskis

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise zajistí, aby v souladu se zásadou 
solidarity a sdílení úsilí byla při zadávání
v rámci integrovaných projektů zachována 
zeměpisná rovnováha. Komise je v souladu
s článkem 30 zmocněna k přijetí aktů
v přenesené pravomoci, pokud jde
o kritéria pro uplatnění zeměpisné 
rovnováhy u všech tematických oblastí 
uvedených v čl. 18. písm. d).

Komise zajistí, aby v souladu se zásadou 
solidarity a sdílení úsilí byla pouze při 
zadávání v rámci integrovaných projektů 
zachována zeměpisná rovnováha, a to
přidělením určitého počtu integrovaných 
projektů každému členskému státu
v rámci plánovacího období.

Or. en

Pozměňovací návrh 158
Kriton Arsenis

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise zajistí, aby v souladu se zásadou 
solidarity a sdílení úsilí byla při zadávání
v rámci integrovaných projektů zachována 
zeměpisná rovnováha. Komise je v souladu
s článkem 30 zmocněna k přijetí aktů
v přenesené pravomoci, pokud jde
o kritéria pro uplatnění zeměpisné 
rovnováhy u všech tematických oblastí 
uvedených v čl. 18. písm. d).

Komise zajistí, aby na základě rozšíření 
sítě Natura 2000 a v souladu se zásadou 
solidarity a sdílení úsilí byla při zadávání
v rámci integrovaných projektů zachována 
zeměpisná rovnováha. Komise je v souladu
s článkem 30 zmocněna k přijetí aktů
v přenesené pravomoci, pokud jde
o kritéria pro uplatnění zeměpisné 
rovnováhy u všech tematických oblastí 
uvedených v čl. 18. písm. d).

Or. en

Pozměňovací návrh 159
Romana Jordan
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Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 3 – pododstavec 3 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Rovnoměrné rozdělení všech druhů 
projektů je zajištěno stanovením 
orientačních ročních vnitrostátních 
přídělů na základě následujících kritérií:
(1) Podprogram pro životní prostředí:
(a) Počet obyvatel:
(i) celkový počet obyvatel jednotlivých 
členských států. Na toto kritérium se 
uplatní váha 45 %;
(ii) hustota obyvatelstva jednotlivých 
členských států, až do výše dvojnásobku 
průměrné hustoty obyvatelstva EU. Na 
toto kritérium se uplatní váha 5 %.
(b) Příroda a biologická rozmanitost:
(i) celková rozloha lokalit významných 
pro Společenství na území jednotlivých 
členských států, vyjádřená jako podíl na 
celkové rozloze lokalit významných pro 
Společenství. Na toto kritérium se uplatní 
váha 25 %;
(ii) celková rozloha lokalit významných 
pro Společenství určená pro prioritní typy 
přírodních stanovišť a prioritní druhy na 
území jednotlivých členských států, 
vyjádřená jako podíl na celkové rozloze 
lokalit významných pro Společenství. Na 
toto kritérium se uplatní váha 25 %;
(2) Podprogram pro podprogramu pro 
oblast klimatu:
(a) dopady změny klimatu. Na toto 
kritérium se uplatní váha 50 %.
(b) rozsah přírodních úložišť uhlíku 
vyjádřený jako podíl území Společenství 
každého členského státu. Na toto 
kritérium se uplatní váha 30 %.
(c) plánované zvýšení podílu 
obnovitelných zdrojů ve skladbě zdrojů 
energie. Na toto kritérium se uplatní váha 
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20 %.

Or. en

Odůvodnění

Nařízení o programu LIFE + zavedlo od roku 2007 orientační vnitrostátní příděly jako 
způsob zlepšení distribučních dopadů programu. Tento pozměňovací návrh znovu zavádí 
národní příděly pro všechny druhy projektů (integrované projekty i tradiční projekty)
a specifikuje váhu pro všechny tematické oblasti. Může sloužit jako prostředek k orientačnímu 
zjištění úspěšnosti členských států při předkládání projektů. Hodnocení a výběr projektu 
vychází z kvality projektu.

Pozměňovací návrh 160
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Komise zajistí zeměpisnou rovnováhu
v průběhu přidělovacího řízení pro 
všechny projekty v souladu s kritérii 
stanovenými v příloze I k usnadnění 
rozdělení projektů uvedených v článku 18 
mezi všechny členské státy.

Or. en

Pozměňovací návrh 161
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3b. Komise zajistí v souladu se zásadami 
solidarity a společného úsilí rovnoměrné 
rozdělení projektů v rámci podprogramu 
životní prostředí mezi všechny členské 
státy tak, že jim přidělí prostředky na celé 
programové období na všechny projekty 
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podle těchto kritérií:
(a) Kritérium počtu obyvatel (ovzduší
a odpady):
(i) celkový počet obyvatel každého 
členského státu (váha 50%);
(ii) hustota obyvatelstva každého 
členského státu až do výše dvojnásobku 
průměrné hustoty obyvatelstva Unie (váha 
5%).
(b) Kriterium přírody a biologické 
rozmanitosti;
(i) celková rozloha lokalit sítě Natura 
2000 každého členského státu vyjádřená 
jako podíl celkové rozlohy sítě Natura 
2000 (váha 20%);
(ii) podíl území členského státu, na němž 
se nacházejí lokality sítě Natura 2000 
(váha 15 %).
(c) Kritérium vody:
(i) celková rozloha povodí každého 
členského státu vyjádřená jako podíl 
všech oblastí povodí v EU (váha 10 %).

Or. en

Pozměňovací návrh 162
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 3 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3c. Komise zajistí v souladu se zásadami 
solidarity a společného úsilí rovnoměrné 
rozdělení projektů v rámci podprogramu 
pro oblast klimatu mezi všechny členské 
státy tak, že jim přidělí prostředky na celé 
programové období na všechny projekty 
podle tohoto kritéria počtu obyvatel:
(i) celkový počet obyvatel každého 
členského státu jako podíl celkového 
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počtu obyvatel EU (váha 50%);
(ii) obrácené HDP na obyvatele
k vyjádření solidarity s méně 
prosperujícími členskými státy (váha 
50%).

Or. en

Pozměňovací návrh 163
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 3 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3d. Pokud je celková částka finančních 
prostředků, kterou členský využije, nižší 
než objem prostředků, který mu byl 
přidělen, Komise použije zbývající 
prostředky na spolufinancování projektů 
předložených jinými členskými státy, které 
více přispívají k dosažení cílů stanovených
v článku 3.

Or. en

Pozměňovací návrh 164
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 3 e (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3e. Když Komise navrhuje výboru 
uvedenému v článku 29 seznam projektů 
na spolufinancovaní, musí k němu 
poskytnout písemné vysvětlení, jak byla 
zohledněna kritéria přidělování uvedená
v odstavcích 3c a 3d.

Or. en
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Pozměňovací návrh 165
Julie Girling

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise zohlední zejména nadnárodní 
projekty, pokud je nadnárodní spolupráce 
nezbytná k zajištění ochrany životního 
prostředí a cílů v oblasti klimatu, a usiluje
o splnění požadavku, aby nejméně 15 % 
rozpočtových prostředků určených na 
projekty bylo přiděleno nadnárodním 
projektům.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 166
João Ferreira

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise zohlední zejména nadnárodní 
projekty, pokud je nadnárodní spolupráce 
nezbytná k zajištění ochrany životního 
prostředí a cílů v oblasti klimatu, a usiluje
o splnění požadavku, aby nejméně 15 % 
rozpočtových prostředků určených na 
projekty bylo přiděleno nadnárodním 
projektům.

4. Komise zohlední zejména nadnárodní 
projekty, pokud je nadnárodní spolupráce 
nezbytná k zajištění ochrany životního 
prostředí a cílů v oblasti klimatu.

Or. pt

Pozměňovací návrh 167
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Sandrine Bélier
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Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Komise zohlední zejména projekty
v zámořských zemích a územích Unie
a přizpůsobí pokyny pro uchazeče tak, aby 
odrážely kapacity, ochranu životního 
prostředí a cíle v oblasti klimatu těchto 
území, zajistí jejich účast na programu 
LIFE a snaží se zajistit, aby na projekty
v těchto územích bylo přiděleno nejméně 
5% a maximálně 10 % rozpočtových 
prostředků určených na projekty v oblasti 
biologické rozmanitosti.

Or. en

Odůvodnění

EU se zavázala prosazovat a podporovat zachování biologické rozmanitosti v zámořských 
zemích a územích v rámci strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2020
a rozhodnutí o přidružení zámořských zemí a území (2001/822/ES). Samotná Komise navíc 
navrhla zpřístupnit program LIFE i sousedním zemím, třetím zemím a nejvzdálenějším 
regionům Francie. Program LIFE by proto měl být přístupný pro zámořské země a území 
vzhledem k tomuto závazku a často jedinečnou a bohatou biologickou rozmanitost těchto 
území.

Pozměňovací návrh 168
Charles Tannock

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Komise zohlední zejména projekty
v zámořských zemích a územích Unie
a přizpůsobí pokyny pro uchazeče tak, aby 
odrážely kapacity a cíle v oblasti ochrany 
životního prostředí a klimatu těchto 
území, zajistí jejich účast na programu 
LIFE a snaží se zajistit, aby na projekty
v těchto územích bylo přiděleno nejméně 
5% rozpočtových prostředků určených na 



PE492.686v01-00 58/80 AM\906961CS.doc

CS

projekty v oblasti biologické rozmanitosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 169
Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Komise pravidelně zveřejňuje krátký 
popis synergií dosažených programem 
LIFE mezi různými cíli v oblasti životního 
prostředí a klimatu.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité, aby projekty LIFE co nejlépe vyžívaly společný přínos cílů v oblasti biologické 
rozmanitosti a klimatu.

Pozměňovací návrh 170
Justas Vincas Paleckis

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Aby podnítila občany k účasti na 
dosahování cílů v oblasti životního 
prostředí a klimatu, klade Komise důraz 
na projekty místního významu co 
nejširším zapojením nevládních 
organizací, občanských akčních skupin
a komunit.

Or. lt
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Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že dobré řešení problémů týkajících se životního prostředí a klimatu v EU 
bylo nalezeno na místní úrovni, měly by místní zainteresované strany (nevládní organizace, 
občanské akční skupiny a komunity) dostat odpovídající příležitost účastnit se programu 
LIFE.

Pozměňovací návrh 171
Julie Girling

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Maximální míra spolufinancování
u projektů uvedených v článku 18 se 
stanovuje na 70 % způsobilých nákladů.
U projektů uvedených v čl. 18 písm. d) a f) 
se maximální míra spolufinancování 
výjimečně stanovuje na 80 % způsobilých 
nákladů.

1. Maximální míra spolufinancování
u projektů uvedených v článku 18 se 
stanovuje na 50 % způsobilých nákladů. 
Výjimečně se však může maximální míra 
spolufinancování zvýšit na 75 % v případě 
projektů týkajících se prioritních 
stanovišť nebo druhů pro provádění 
směrnice 92/43/EHS nebo druhů ptáků 
považovaných výborem zřízeným podle 
článku 16 směrnice 79/409/EHS za 
prioritu pro financování, pokud je to 
nezbytné pro dosažení cíle ochrany.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zachovává míru spolufinancování stanovenou v nařízení
o programu LIFE +.

Pozměňovací návrh 172
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Maximální míra spolufinancování
u projektů uvedených v článku 18 se 

1. Maximální míra spolufinancování
u projektů uvedených v článku 18 se 
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stanovuje na 70 % způsobilých nákladů.
U projektů uvedených v čl. 18 písm. d) a f) 
se maximální míra spolufinancování 
výjimečně stanovuje na 80 % způsobilých 
nákladů.

stanovuje na 65% – 80% způsobilých 
nákladů. Výjimečně se stanovuje:

– maximální míra spolufinancování
u projektů uvedených v čl. 18 písm. d) a f) 
na 80 % způsobilých nákladů;

– maximální výše spolufinancování pro 
LIFE+ Příroda a biologická rozmanitost 
činit až 75 % způsobilých nákladů pro 
projekty týkajících se prioritních stanovišť
a druhů podle směrnice 92/43/EHS nebo 
druhů ptáků považovaných výborem 
zřízeným podle článku 16 směrnice 
79/409/EHS za prioritu pro financování, 
pokud je to nezbytné pro dosažení cíle 
ochrany.

Or. en

Pozměňovací návrh 173
Jolanta Emilia Hibner

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Maximální míra spolufinancování
u projektů uvedených v článku 18 se 
stanovuje na 70 % způsobilých nákladů.
U projektů uvedených v čl. 18 písm. d) a f) 
se maximální míra spolufinancování 
výjimečně stanovuje na 80 % způsobilých 
nákladů.

1. Maximální míra spolufinancování
u projektů uvedených v článku 18 se 
stanovuje na 70 % způsobilých nákladů.
U projektů uvedených v čl. 18 písm. d) a f) 
se maximální míra spolufinancování 
výjimečně stanovuje na 80 % způsobilých 
nákladů. Výjimečně však může maximální 
míra spolufinancování pro LIFE+ 
Příroda a biologická rozmanitost činit až 
75 % způsobilých nákladů v případě 
projektů týkajících se prioritních 
stanovišť nebo druhů pro provádění 
směrnice 92/43/EHS nebo druhů ptáků 
považovaných výborem zřízeným podle 
článku 16 směrnice 79/409/EHS za 
prioritu pro financování, pokud je to 
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nezbytné pro dosažení cíle ochrany.

Or. en

Pozměňovací návrh 174
Kriton Arsenis

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Maximální míra spolufinancování
u projektů uvedených v článku 18 se 
stanovuje na 70 % způsobilých nákladů.
U projektů uvedených v čl. 18 písm. d) a f) 
se maximální míra spolufinancování
výjimečně stanovuje na 80 % způsobilých 
nákladů.

1. Maximální míra spolufinancování
u projektů uvedených v článku 18 se 
stanovuje na 70 % způsobilých nákladů.
U projektů uvedených v čl. 18 písm. d) a f) 
se maximální míra spolufinancování 
výjimečně stanovuje na 80 % způsobilých 
nákladů. Maximální míra 
spolufinancování pro méně rozvinuté 
regiony se stanovuje na 90 % způsobilých 
nákladů.

Or. en

Pozměňovací návrh 175
João Ferreira

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Maximální míra spolufinancování
u projektů uvedených v článku 18 se 
stanovuje na 70 % způsobilých nákladů.
U projektů uvedených v čl. 18 písm. d) a f) 
se maximální míra spolufinancování 
výjimečně stanovuje na 80 % způsobilých 
nákladů.

1. Maximální míra spolufinancování
u projektů uvedených v článku 18 se 
stanovuje na 70 % způsobilých nákladů.
U projektů uvedených v čl. 18 písm. d) a f) 
se maximální míra spolufinancování 
výjimečně stanovuje na 80 % způsobilých 
nákladů. Méně rozvinuté regiony, jak jsou 
vymezeny v nařízení (EU) 
č. …/…[nařízení o společných 
ustanoveních], jsou oprávněny využít 
zvýšené míry spolufinancování ve výši až 
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85 % způsobilých nákladů.

Or. pt

Pozměňovací návrh 176
Kārlis Šadurskis

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Maximální míra spolufinancování
u projektů uvedených v článku 18 se 
stanovuje na 70 % způsobilých nákladů.
U projektů uvedených v čl. 18 písm. d) a f) 
se maximální míra spolufinancování
výjimečně stanovuje na 80 % způsobilých 
nákladů.

1. Maximální míra spolufinancování
u projektů uvedených v článku 18 se 
stanovuje na 70 % způsobilých nákladů. 
Výjimečně se stanovuje:

– maximální míra spolufinancování
u projektů uvedených v čl. 18 písm. d) a f)
na 80 % způsobilých nákladů;
– maximální míra spolufinancování pro 
LIFE+ Příroda a biologická rozmanitost 
činit až 75 % způsobilých nákladů pro 
projekty týkajících se prioritních stanovišť
a druhů podle směrnice 92/43/EHS nebo 
druhů ptáků považovaných výborem 
zřízeným podle článku 16 směrnice 
2009/147/EHS za prioritu pro 
financování;
– maximální míra spolufinancování může 
být až 75 % v případě druhů a stanovišť 
uvedených ve směrnici 92/43/EHS, které 
podle posledního hodnocení nevykazují
z hlediska ochrany uspokojivý stav.

Or. en

Pozměňovací návrh 177
Jolanta Emilia Hibner
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Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. DPH a náklady na stálé zaměstnance 
jsou způsobilé.

Or. en

Pozměňovací návrh 178
Horst Schnellhardt

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

U projektů uvedených v článku 18 se 
DPH nepovažuje za způsobilý náklad.

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 179
Kārlis Šadurskis

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

U projektů uvedených v článku 18 se 
DPH nepovažuje za způsobilý náklad.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 180
Romana Jordan

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 2 – pododstavec 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

U projektů uvedených v článku 18 se DPH 
nepovažuje za způsobilý náklad.

U projektů uvedených v článku 18 se DPH 
považuje za způsobilý náklad.

Or. en

Pozměňovací návrh 181
João Ferreira

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

U projektů uvedených v článku 18 se DPH 
nepovažuje za způsobilý náklad. 

U projektů uvedených v článku 18 se DPH 
považuje za způsobilý náklad, pokud na 
částky DPH nelze uplatnit nárok na 
vrácení podle vnitrostátních právních 
předpisů o DPH. Do dne vstupu tohoto 
nařízení v platnost informuje každý 
členský stát Komisi o vnitrostátních 
právních předpisech upravujících DPH,
o subjektech s právem na odpočet a 
o případech vrácení.

Or. en

Pozměňovací návrh 182
Margrete Auken, Sandrine Bélier

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

U projektů uvedených v článku 18 se DPH 
nepovažuje za způsobilý náklad.

U projektů uvedených v článku 18 se DPH
v zásadě nepovažuje za způsobilý náklad.
Částky odpovídající DPH jsou způsobilé, 
pokud na ně nelze podle vnitrostátních 
právních předpisů o DPH uplatnit nárok 
na vrácení a uhradil je jiný příjemce než 
osoba nepovinná k dani podle čl. 13 
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odst. 1 prvního pododstavce směrnice 
2006/112/ES.

Or. en

Pozměňovací návrh 183
Linda McAvan

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

U projektů uvedených v článku 18 se DPH 
nepovažuje za způsobilý náklad.

U projektů uvedených v článku 18 se DPH
v zásadě nepovažuje za způsobilý náklad.
Částky odpovídající DPH jsou způsobilé, 
pokud jsou podle vnitrostátních právních 
předpisů neodečitatelné.

Or. en

Pozměňovací návrh 184
Margrete Auken, Sandrine Bélier

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Náklady na zaměstnance se považují za 
způsobilé u projektů uvedených
v článku 18, pokud se týkají nákladů na 
činnosti, jež by příjemce nevykonal, pokud 
by dotyčný projekt nebyl uskutečněn. 
Příslušní zaměstnanci přidělí pouze
k dotyčnému projektu podle počtu hodin, 
částečného nebo plného úvazku. Náklady 
na platy úředníků veřejné správy, kteří 
nejsou přijímáni výslovně pro účely 
daného projektu, se považují za vlastní 
příspěvek do rozpočtu projektu.

Or. en
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Odůvodnění

Mělo by být možné uznávat i příspěvek úředníků veřejné správy do projektů a započítat ho 
jako součást vlastního příspěvku do rozpočtu projektu (nehrazeného z rozpočtu programu 
LIFE), aby se umožnila jejich účast a spolupráce na aktivitách projektu.

Pozměňovací návrh 185
Romana Jordan

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Náklady na zaměstnance se považují za 
způsobilé u projektů uvedených
v článku 18, pokud se týkají nákladů na 
činnosti, jež by příjemce nevykonal, pokud 
by dotyčný projekt nebyl uskutečněn. 
Příslušní zaměstnanci se přidělí pouze pro 
dotyčný projekt.

Or. en en

Pozměňovací návrh 186
Linda McAvan

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Náklady na zaměstnance se považují za 
způsobilé u projektů uvedených
v článku 18, pokud se týkají nákladů na 
činnosti, jež by příjemce nevykonal, pokud 
by dotyčný projekt nebyl uskutečněn. 
Příslušní zaměstnanci se přidělí pouze pro 
dotyčný projekt.

Or. en
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Odůvodnění

V případě místních orgánů jsou stávající zaměstnanci často nejlepší odborníci a náklady na 
přidělení těchto zaměstnanců projektům programu LIFE by měly být i nadále způsobilé pro 
financování, pokud se týkají činností, které by veřejné orgány jinak nevykonávaly.

Pozměňovací návrh 187
João Ferreira

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Náklady na zaměstnance se považují za 
způsobilé u projektů uvedených
v článku 18, pokud se týkají nákladů na 
činnosti, jež by příjemce nevykonal, pokud 
by dotyčný projekt nebyl uskutečněn.

Or. pt

Pozměňovací návrh 188
Margrete Auken, Sandrine Bélier

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 2 – pododstavec 2 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

nákup přispěje ke zlepšení, k udržení a 
k obnově celistvosti sítě Natura 2000 
zřízené článkem 3 směrnice 92/43/EHS,

nákup přispěje ke zlepšení, k udržení a 
k obnově celistvosti sítě Natura 2000 
zřízené článkem 3 směrnice 92/43/EHS, 
včetně zlepšení propojení vytvořením 
koridorů, spojovací ostrůvky nebo jiných 
prvků zelené infrastruktury;

Or. en

Pozměňovací návrh 189
Kriton Arsenis
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Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 2 – pododstavec 2 – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

nákup pozemku je jedinou nebo 
nákladově nejefektivnější možností, jak 
dosáhnout požadovaného ochranného 
výsledku,

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 190
Kriton Arsenis

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 2 – pododstavec 2 – odrážka 5 (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– příjemce by měl podle možností hledat 
místní podporu při nabývání půdy po 
zapojení místních zúčastněných subjektů, 
nevládních organizací, skupin občanské 
společnosti a zainteresovaných stran.

Or. en

Pozměňovací návrh 191
Romana Jordan

Návrh nařízení
Článek 20 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 20a
Maximální míra spolufinancování pro 

prioritní oblast příroda a biologická 
rozmanitost

Maximální míra spolufinancování
u projektů uvedených v čl. 11 písm. b) pro 
prioritní oblast příroda a biologická 
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rozmanitost se stanovuje na 75 % 
způsobilých nákladů.

Or. en

Odůvodnění

Pro oblast biodiverzity je obvykle obtížné přilákat soukromé investice. S největší 
pravděpodobností se realizují v rámci projektů v oblasti ochrany klimatu.

Pozměňovací návrh 192
João Ferreira

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Náklady související s přípravou
a předkládáním projektů uvedené
v článku 18 jsou zahrnuty do nákladů 
způsobilých pro financování v rámci 
programu LIFE v souladu
s předcházejícím pododstavcem.

Or. pt

Pozměňovací návrh 193
Kriton Arsenis

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Z prostředků programu LIFE mohou být 
financovány činnosti, kterými Komise 
podporuje zahájení, provádění
a začleňování politik a právních předpisů 
Unie v oblasti životního prostředí a klimatu 
za účelem dosažení cílů uvedených
v článku 3. Tyto činnosti mohou zahrnovat:

Z prostředků programu LIFE mohou být 
financovány činnosti, kterými Komise 
podporuje zahájení, provádění
a začleňování politik a právních předpisů 
Unie v oblasti životního prostředí a klimatu 
za účelem dosažení cílů uvedených
v článku 3. Maximální míra 
spolufinancování pro méně rozvinuté 
regiony se stanovuje na 50 % způsobilých 
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nákladů. Tyto činnosti mohou zahrnovat:

Or. en

Pozměňovací návrh 194
João Ferreira

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Z prostředků programu LIFE mohou být 
financovány činnosti, kterými Komise
podporuje zahájení, provádění
a začleňování politik a právních předpisů 
Unie v oblasti životního prostředí a klimatu 
za účelem dosažení cílů uvedených
v článku 3. Tyto činnosti mohou zahrnovat:

Z prostředků programu LIFE mohou být 
financovány činnosti, kterými se podporuje 
zahájení, provádění a začleňování politik
a právních předpisů Unie v oblasti 
životního prostředí a klimatu za účelem 
dosažení cílů uvedených v článku 3. Tyto 
činnosti mohou zahrnovat:

Or. pt

Pozměňovací návrh 195
Thomas Ulmer

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) informační a komunikační činnosti 
včetně kampaní na zvyšování 
informovanosti. Finanční zdroje 
přidělované na komunikační činnosti
v souladu s tímto nařízením pokryjí také 
společnou komunikaci politických priorit 
Unie;

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 196
Thomas Ulmer
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Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Prostřednictvím programu LIFE mohou být 
financovány veřejné a soukromé subjekty.

Prostřednictvím programu LIFE mohou být 
financovány veřejné subjekty.

Or. de

Odůvodnění

Cílem je zajistit, aby využívání prostředků bylo účinné a neutrální z hlediska hodnoty a aby 
poskytovalo maximální přidanou hodnotu danému regionu, nikoli individuálním zájmům.

Pozměňovací návrh 197
Kriton Arsenis

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Prostřednictvím programu LIFE mohou být 
financovány veřejné a soukromé subjekty.

Prostřednictvím programu LIFE mohou být 
financovány veřejné a soukromé subjekty.
Měly by se upřednostnit neziskové 
organizace, místní organizace a občanská 
společnost, malé a střední podniky, 
nevládní organizace a vysokoškolské 
instituce.

Or. en

Pozměňovací návrh 198
Margrete Auken, Sandrine Bélier

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise přijímá pro program LIFE 
víceleté pracovní programy. Tyto 
prováděcí akty se přijímají v souladu

1. Komise je zmocněna přijímat pro 
program LIFE v souladu s článkem 30 
akty v přenesené pravomoci týkající se 
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s přezkumným postupem uvedeným
v čl. 29 odst. 2 .

přijímání víceletých pracovních 
programů. Komise zajistí, aby byly při 
tvorbě víceletých pracovních programů 
odpovídajícím způsobem konzultovány 
zúčastněné strany.

Or. en

Pozměňovací návrh 199
Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise přijímá pro program LIFE 
víceleté pracovní programy. Tyto 
prováděcí akty se přijímají v souladu
s přezkumným postupem uvedeným
v čl. 29 odst. 2 .

1. Komise přijímá pro program LIFE 
víceleté pracovní programy. Tyto 
prováděcí akty se přijímají v souladu
s přezkumným postupem uvedeným
v čl. 29 odst. 2 . Komise zajistí, aby byly 
při tvorbě víceletých pracovních 
programů odpovídajícím způsobem 
konzultovány zúčastněné strany.

Or. en

Odůvodnění

Zapojení zúčastněných stran do přípravy pracovních programů je nezbytné k zajištění toho, 
aby tyto pracovní programy odrážely schopnost občanské společnosti realizovat vhodné 
projekty programu LIFE v praxi.

Pozměňovací návrh 200
Romana Jordan

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Každý víceletý pracovní program musí 
trvat nejméně dva roky a v souladu s cíli 
stanovenými v článku 3 v něm musí být 

2. Každý víceletý pracovní program musí 
trvat nejméně tři roky a v souladu s cíli 
stanovenými v článku 3 v něm musí být 
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stanoveny: stanoveny:

Or. en

Pozměňovací návrh 201
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) rozdělení prostředků v rámci každého 
podprogramu mezi jednotlivé prioritní 
oblasti a mezi jednotlivé druhy 
financování;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 202
Maurice Ponga

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) rozdělení prostředků v rámci každého 
podprogramu mezi jednotlivé prioritní 
oblasti a mezi jednotlivé druhy 
financování;

(b) rozdělení prostředků v rámci každého 
podprogramu mezi jednotlivé prioritní 
oblasti a mezi jednotlivé druhy 
financování, se zvláštním oddílem 
„zámořské oblasti“ zahrnujícím 
nejvzdálenější regiony a zámořské země
a území; 

Or. fr

Pozměňovací návrh 203
Maurice Ponga

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 2 – písm. e
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(e) kritéria pro výběr a poskytnutí grantů; (e) kritéria pro výběr a poskytnutí grantů, 
přičemž zvláštní pozornost bude věnována 
nejvzdálenějším regionům a zámořským 
zemím a územím, aby byla zajištěna jejich 
skutečná účast;

Or. fr

Pozměňovací návrh 204
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise přijímá pro program LIFE
víceleté pracovní programy. Tyto 
prováděcí akty se přijímají v souladu
s přezkumným postupem uvedeným
v čl. 29 odst. 2 .

3. Každý víceletý pracovní program trvá 
minimálně 3 roky a je obnovitelný za 
předpokladu, že tematické priority 
stanovené ve víceletém pracovním 
programu nadále platí. Komise 
přezkoumá víceleté pracovní programy
alespoň prostřednictvím střednědobého 
přezkumu programu LIFE. Tyto 
prováděcí akty se přijímají v souladu
s přezkumným postupem uvedeným
v čl. 29 odst. 2 .

Or. en

Pozměňovací návrh 205
Romana Jordan

Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise pravidelně zpřístupňuje 
nejzajímavější výsledky různých projektů 
financovaných v rámci programu LIFE
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s cílem zlepšit využívání získaných 
zkušeností a sdílení postupů v rámci celé 
Evropské unie.

Or. sl

Pozměňovací návrh 206
João Ferreira

Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) do 30. září 2017 externí hodnotící 
zprávu programu LIFE (a jeho 
podprogramů) v polovině období za 
účelem přijetí rozhodnutí o obnovení, 
změně nebo pozastavení opatření, jež 
zahrne mimo jiné kvalitativní
a kvantitativní aspekty jeho provádění, výši 
výdajů na oblast klimatu a na oblast 
biologické rozmanitosti, jeho doplňkovost
s ostatními relevantními programy Unie, 
plnění cílů u všech opatření (pokud možno 
na úrovni výsledků a dopadů), účinnost 
využívání prostředků a jeho evropskou 
přidanou hodnotu. Hodnocení se dále 
zaměří na prostor pro zjednodušení, na 
jeho vnitřní a vnější soudržnost, na to, zda 
jsou všechny cíle programu nadále 
relevantní, a na to, jak daná opatření 
přispívají k dosažení priorit Unie v oblasti 
inteligentního a udržitelného růstu 
podporujícího začlenění. Zohlední 
výsledky hodnocení dlouhodobého dopadu 
předchozího programu. Zpráva je doplněna 
připomínkami Komise včetně jejího 
vyjádření ke způsobu, jakým mají být 
zjištění hodnocení v polovině období 
zohledněna při provádění programu LIFE,
a zejména při přípravě víceletých 
pracovních programů;

(a) do 30. září 2017 externí hodnotící 
zprávu programu LIFE (a jeho 
podprogramů) v polovině období za 
účelem přijetí rozhodnutí o obnovení, 
změně nebo pozastavení opatření, jež 
zahrne mimo jiné kvalitativní
a kvantitativní aspekty jeho provádění, výši 
výdajů na oblast klimatu a na oblast 
biologické rozmanitosti, jeho doplňkovost
s ostatními relevantními programy Unie, 
financování využívané všemi členskými 
státy a příslušné procento orientačních 
vnitrostátních přídělů na celé programové 
období, plnění cílů u všech opatření (pokud 
možno na úrovni výsledků a dopadů), 
účinnost využívání prostředků a jeho 
evropskou přidanou hodnotu. Hodnocení se 
navíc zaměří na prostor ke zjednodušení, 
na vnitřní a vnější soudržnost, na trvalou 
relevantnost všech cílů, na vliv a přidanou 
hodnotu činností souvisejících s projekty 
pro komunity přímo nebo nepřímo 
zapojené, jakož i na příspěvek opatření
k naplňování priorit Unie v oblasti 
inteligentního a udržitelného růstu 
podporujícího začlenění. Zohlední 
výsledky hodnocení dlouhodobého dopadu 
předchozího programu. Zpráva je doplněna 
připomínkami Komise včetně jejího 
vyjádření ke způsobu, jakým mají být 
zjištění hodnocení v polovině období 
zohledněna při provádění programu LIFE,
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a zejména při přípravě víceletých 
pracovních programů;

Or. pt

Pozměňovací návrh 207
João Ferreira

Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) do 31. prosince 2023 externí nezávislou 
hodnotící zprávu ex post o provádění
a výsledcích programu LIFE a jeho 
podprogramů, jež zahrne také výši výdajů 
na oblast klimatu a na oblast biologické 
rozmanitosti, hodnocení, do jaké míry 
program LIFE jako celek a každý z jeho 
podprogramů dosáhly stanovených cílů
a jakým způsobem se program LIFE 
podílel na plnění cílů a úkolů strategie 
Evropa 2020.

(b) do 31. prosince 2023 externí nezávislou 
hodnotící zprávu ex post o provádění
a výsledcích programu LIFE a jeho 
podprogramů, jež zahrne také výši výdajů 
na oblast klimatu a na oblast biologické 
rozmanitosti, financování využívané všemi 
členskými státy a příslušné procento 
orientačních vnitrostátních přídělů na 
celé programové období, hodnocení, do 
jaké míry program LIFE jako celek a každý
z jeho podprogramů dosáhly stanovených 
cílů a jakým způsobem se program LIFE 
podílel na plnění cílů a úkolů strategie 
Evropa 2020.

Or. pt

Pozměňovací návrh 208
Kārlis Šadurskis

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedené v čl. 3 odst. 2, čl. 19 
odst. 1 a čl. 19 odst. 3 je Komisi svěřena na 
dobu neurčitou ode dne [datum vstupu 
tohoto nařízení v platnost].

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedené v čl. 3 odst. 2 je 
Komisi svěřena na dobu neurčitou ode dne 
[datum vstupu tohoto nařízení v platnost].
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Or. en

Pozměňovací návrh 209
Kārlis Šadurskis

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Evropský parlament nebo Rada mohou 
přenesení pravomoci uvedené v čl. 3 
odst. 2, čl. 19 odst. 1 a čl. 19 odst. 3
kdykoliv zrušit. Rozhodnutím o zrušení se 
ukončuje přenesení pravomocí v něm blíže 
určených. Rozhodnutí nabývá účinku 
prvním dnem po zveřejnění v Úředním 
věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu 
dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se 
platnosti již platných aktů v přenesené 
pravomoci.

3. Evropský parlament nebo Rada mohou 
přenesení pravomoci uvedené v čl. 3 odst. 
2 kdykoliv zrušit. Rozhodnutím o zrušení 
se ukončuje přenesení pravomocí v něm 
blíže určených. Rozhodnutí nabývá účinku 
prvním dnem po zveřejnění v Úředním 
věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu 
dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se 
platnosti již platných aktů v přenesené 
pravomoci.

Or. en

Pozměňovací návrh 210
Kārlis Šadurskis

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 
čl. 3 odst. 2, čl. 19 odst. 1 nebo čl. 19 
odst. 3 vstupuje v platnost, pouze pokud 
Evropský parlament nebo Rada nevysloví 
ve lhůtě dvou měsíců od oznámení aktu 
Evropskému parlamentu a Radě námitky 
nebo pokud před uplynutím této lhůty 
Evropský parlament a Rada uvědomí 
Komisi, že námitky nevysloví. Z podnětu 
Evropského parlamentu nebo Rady se tato 
lhůta prodlouží o dva měsíce.

5. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 
čl. 3 odst. 2 vstupuje v platnost, pouze 
pokud Evropský parlament nebo Rada 
nevysloví ve lhůtě dvou měsíců od 
oznámení aktu Evropskému parlamentu
a Radě námitky nebo pokud před 
uplynutím této lhůty Evropský parlament
a Rada uvědomí Komisi, že námitky 
nevysloví. Z podnětu Evropského 
parlamentu nebo Rady se tato lhůta 
prodlouží o dva měsíce.
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Pozměňovací návrh 211
Jutta Haug

Návrh nařízení
Příloha (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

PŘÍLOHA
Logo programu LIFE

Or. en

Odůvodnění

Tato úprava se vztahuje k pozměňovacímu návrhu k článku 8a (nový). Logo programu LIFE 
bylo velmi úspěšné při zviditelňování financování Unie v oblasti životního prostředí a změny 
klimatu a ukazuje přínos Unie k činnostem zaměřeným na ochranu přírody a životního 
prostředí v praxi. Proto je vhodné uvést v tomto nařízení logo programu LIFE.

Pozměňovací návrh 212
Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez, Pilar Ayuso

Návrh nařízení
Příloha (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

PŘÍLOHA
KRITÉRIA GEOGRAFICKÉ 

VYVÁŽENOSTI PRO VŠECHNY 
PROJEKTY

Nárok na příspěvek je u všech projektů 
podmíněn splněním minimálních 
požadavků kvality, které stanoví výbor 
LIFE v souladu s čl. 24 odst. 2 písm. e).
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Integrované projekty
2. Během programového období má každý 
členský stát nárok na dva integrované 
projekty z tematických oblastí uvedených
v čl. 18 písm. d) v rámci podprogramu 
životní prostředí, tj. jeden integrovaný 
projekt pro přírodu a jeden pro vodu, 
odpady nebo ovzduší.
3. Během programového období má každý 
členský stát nárok na jeden integrovaný 
projekt z tematické oblasti uvedené v čl. 
18 písm. d) v rámci podprogramu ochrana 
klimatu, tj. zmírňování změny klimatu
a přizpůsobování se této změně.  
4. O informativním minimálním
a maximálním objemu finančních 
prostředků pro každý integrovaný projekt 
rozhodne výbor programu LIFE uvedený
v článku 29 v souladu s čl. 24 odst. 2 písm. 
b) o celkovém rozdělení finančních 
prostředků na integrované projekty.
5. Projekty se rozdělují s ohledem na 
splnění cílů stanovených výborem LIFE
v souladu s čl. 24 odst.. 2 písm. d) pro 
každou tematickou oblast uvedenou v čl. 
18 písm. d).
6. Předcházející kritéria nebrání členským 
státům ucházet se o finanční prostředky 
na doplňkové integrované projekty
v rámci celkového roční rozpočtu 
programu LIFE a orientačního 
vnitrostátního přídělu.  
Ostatní projekty
7. Všechny projekty každého členského 
státu jsou zhodnoceny a seřazeny na 
základě přidělených bodů v rámci 
hodnocení.
8. V rámci celkového ročního rozpočtu 
programu LIFE jsou každému členskému 
státu přiděleny nejlepší projekty v souladu
s čl. 24 odst. 2 písm. e).
9. V souladu s čl. 9 odst. 2 se požadavek 
50 % pro projekty podprogramu příroda
a biologická rozmanitost se zajistí v rámci 
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procesu přidělování.
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