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Předloha změn 5900 === ENVI/5900 ===

předkládá Áder János, Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
-------------------------------

Doplňuje se: 07 13 04
Rozpočet 2010 ROZDÍL Nová částka

Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby
07 13 04 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Rezerva

Celkem 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Název:
Článek 07 13 04 – Pilotní projekt – Metodika Evropské unie pro klimatické lesy
Poznámky:
Doplňuje se následující text:
Datum zahájení projektu: 01. 01. 2011
Datum ukončení projektu: 31. 12. 2015
Cíl projektu
Vypracovat metodiku pro existující a nové evropské klimatické lesy, jejímž smyslem bude zlepšit systémy 
monitorování, podávání zpráv a kontroly pro činnosti spojené s využíváním půdy, změnami ve využívání 
půdy a lesnictvím (LULUCF), a to včetně plánovacích kapacit. Vytvořit vzorová klimatická lesní 
stanoviště pro čtyři různé klimatické oblasti Evropy. Získat pro budoucí politická rozhodnutí týkající se 
systému EU pro obchodování s emisemi a mezinárodního trhu s uhlíkem ověřenou analýzu nákladů a 
přínosů. 
Vytvořit a zlepšit systémy monitorování lesů, podávání zpráv a kontroly v zájmu snížení emisí vznikajících 
v důsledku odlesňování a degradace lesů (REDD) v rozvojových zemích, které budou založeny na 
uceleném systému klimatického lesa. 
Stručná charakteristika projektu
Tento projekt by mohl zlepšit a rozšířit výsledky mezinárodních, evropských a vnitrostátních programů 
usilujících o zlepšení existujících nebo o vypracování nových klimatologických metodik v lesnictví. K 
monitorování uhlíku a růstu biologické rozmanitosti lze využívat údaje získávané z půdy, stromů a 
vzduchu a pomocí satelitů a je možné ho rozšířit na projekty snižování emisí vznikajících v důsledku 
odlesňování a degradace lesů (REDD). Tato práce by měla zlepšit existující metody a kapacity s cílem 
dosáhnout mezinárodního konsenzu, pokud jde o přístup k systémům monitorování, podávání zpráv a 
kontroly v rámci projektů REDD. Lze se např. zaměřit na mechanismy, jako je geografický informační 
systém (GIS), program CO2FIX , skupina GEO Forest Carbon Tracking task, činnosti platformy GMES, 
hodnocení celosvětových lesních zdrojů 2010 organizací FAO, program OSN REDD a platforma Forest 
Carbon Partnership Facility. 
Tento projekt by měl také zlepšit systém monitorování, podávání zpráv a kontroly v oblasti lesního 
hospodářství vytvořený pro EU jako celek a pro všechny její členské státy, a to včetně plánovacích kapacit.
Výsledek projektu
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Zlepšení systému EU pro monitorování, podávání zpráv a kontrolu p o činnosti v rámci LULUCUF s 
cílem zvýšit podíl tohoto odvětví na plnění závazku EU v oblastech snižování emisí, přizpůsobení se změně 
klimatu a ochrany biologické rozmanitosti. Sociální, ekonomická a ekosystémová analýza nákladů a 
přínosů nových evropských klimatických lesů. Lepší metodika monitorování, podávání zpráv a kontroly a
kvalitnější kapacity pro projekty REDD s cílem podpořit spolehlivé kredity lesního hospodářství získané z 
projektů REDD.
Poznámky:
Před odstavcem:
Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí činnosti nezbytné .......... dopadů a přípravu budoucích politických 
rozhodnutí.
Text se mění takto:
Nový článekčlánek
Odůvodnění:
Jedním z cílů, které EU vyhlásila v oblasti snižování emisí, přizpůsobení se změně klimatu a ochrany 
biologické rozmanitosti, jsou spolehlivé kredity lesního hospodářství z REDD. Má-li být splněn, je třeba 
vytvořit víceúrovňový monitorovací systém. EU musí také zlepšit vlastní kapacity a metody pro přijímání 
opatření v návaznosti na financování, plánování a monitorování lesního hospodářství v EU, protože jsou 
potřebné pro přijímání budoucích politických rozhodnutí a protože po roce 2012 budou tyto projekty 
částečně financovány z dražeb v rámci systému EU pro obchodování s emisemi.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Předloha změn 5901 === ENVI/5901 ===

předkládá Áder János, Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
-------------------------------

Doplňuje se: 07 03 26
Rozpočet 2010 ROZDÍL Nová částka

Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby
07 03 26 500 000 500 000 500 000 500 000
Rezerva

Celkem 500 000 500 000 500 000 500 000

Název:
Článek 07 03 26 – Pilotní projekt – Posouzení literatury o možných dopadech změny klimatu na ochranná 
pásma zdrojů pitné vody v EU a určení prioritních zdrojů mezi různými typy zásob pitné vody
Poznámky:
Doplňuje se následující text:
Název projektu: Posouzení literatury o možných dopadech změny klimatu na ochranná pásma zdrojů 
pitné vody v EU a určení prioritních zdrojů mezi různými typy zásob pitné vody
Rozpočet: 500 000 EUR
Datum zahájení projektu: 01. 01. 2011
Datum ukončení projektu: 31. 12. 2011
Cíl projektu:
Po náležitém zvážení procesů probíhajících v souvislosti se změnou klimatu lze podmínky pro zásobování 
veřejnosti pitnou vodou dlouhodobě zajistit využíváním zranitelných vodních zdrojů (např. ochranných 
pásem s břehovou filtrací vody nebo jiných typů ochranných pásem se zdrojem pitné vody). 
Prvním krokem pro další analýzu bude posouzení literatury pojednávající o možných dopadech změny 
klimatu na ochranná pásma se zdroji pitné vody v EU společně s výsledky získanými v rámci jiných 
projektů, což v budoucnu umožní bezpečněji určovat (případné) strategické rezervní zdroje pitné vody.
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Stručná charakteristika projektu:
V rámci projektu bude v celé EU posouzena literatura, která se týká fungování a přirozené obnovy 
vodních zdrojů používaných pro zásobování veřejnosti pitnou vodou (jako je podzemní, povrchová, 
krasová voda a voda získaná břehovou filtrací) za extrémních klimatických podmínek. Hodnocení dopadů 
změny klimatu na různé typy ochranných pásem se zdroji pitné vody bude zahrnovat určení prioritních 
témat a oblastí: výsledky získané z posouzení literatury budou porovnány a výsledky jiných projektů, jako 
je např. projekt „Přípravná klimatická akce v karpatském regionu“ zabývající se dopady změny klimatu na 
karpatskou oblast . Tento projekt mimo jiné hodnotí zranitelnost zdrojů a zařízení pro dodávky a úpravu 
pitné vody vůči dopadům změny klimatu.
Konečným cílem je zaručit bezpečnost zranitelných ochranných pásem vodních zdrojů a zajistit jejich 
dlouhodobé zachování s cílem zabezpečit veřejné dodávky zdravotně nezávadné vody i tehdy, bude-li se 
nutné vyrovnat s různými dopady změny klimatu. 
Bez analýzy dopadů změny klimatu by činnost usilující o bezpečnost vodních zdrojů neměla pevný základ 
a dokonce by mohla být pro zachování bezpečnosti ochranných pásem zdrojů pitné vody neadekvátní. V 
extrémním případě by to mohlo vyústit v nedostatečné zásobování obyvatelstva pitnou vodou.
Vzhledem k tomu, že zásobování zdravotně nezávadnou vodou je jedním z hlavních celosvětových 
problémů, získá Evropa výhodné postavení, naplánuje-li potřebná opatření dříve, než pocítíme důsledky 
nežádoucích procesů.
Zúčastněné země:
Všechny země, v nichž je voda dodávána ze zranitelných ochranných pásem vodních zdrojů (podzemní 
vodní zdroje, povrchová voda, břehová filtrace, krasové oblasti), zejména pak země ležící v povodí velkých 
toků a horských oblastech. Mezi nejvíce zainteresované státy patří:
Maďarsko, Bulharsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Polsko, Itálie, Rakousko a Německo.
Výsledek projektu:
– kritické zhodnocení literatury o možných dopadech změny klimatu na různé typy ochranných pásem 

vodních zdrojů v EU.
Určení prioritních témat a oblastí.
Odůvodnění:
Využívaná a potenciální ochranná pásma zdrojů pitné vody (představující strategické zásoby vody) jsou v 
některých evropských zemích velmi citlivá na změny klimatu. Změny ve vydatnosti a rozmístění srážek, 
které zajišťují dostatečný průtok vody v řekách, způsobené extrémními povětrnostními podmínkami mohou 
ovlivnit parametry produkce vody. Je třeba přezkoumat poznatky o dopadech různých variant změny klimatu 
na strategická ochranná pásma se zdroji pitné vody.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Předloha změn 5902 === ENVI/5902 ===

předkládá Eickhout Bas, Skupina Zelených/Evropské svobodné aliance
-------------------------------

Článek 21 03 01 — Nestátní subjekty v oblasti rozvoje
Částky se mění takto:

Rozpočet 2010 Návrh rozpočtu pro rok 2011 Postoj Rady 2011 ROZDÍL Nová částka
Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby

21 03 01 182 663 951 160 000 000 192 725 000 180 000 000 192 725 000 180 000 000 43 000 000 192 725 000 223 000 000
Rezerva

Celkem 182 663 951 160 000 000 192 725 000 180 000 000 192 725 000 180 000 000 43 000 000 192 725 000 223 000 000

Odůvodnění:
Z této položky bylo převedeno 43 milionů EUR do jiných položek, protože Komise uvedla, že je obtížné 
určit, které činnosti by měly být financovány z „prostředků rychlého startu“ schválených v Kodani v roce 
2009. V národních akčních programech pro přizpůsobení se změně klimatu je stanoven postup pro určování 
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prioritních činností, kterými členské státy reagují na naléhavé a bezprostřední potřeby, pokud jde o 
přizpůsobení se změně klimatu. Sekretariát Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu obdržel od října 2008 
národní akční programy pro přizpůsobení od 38 nejméně rozvinutých zemí. Komise by měla být schopna 
určit činnosti, které jsou prováděny v rámci těchto národních akčních programů.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Předloha změn 5903 === ENVI/5903 ===

předkládá Staes Bart, Skupina Zelených/Evropské svobodné aliance
-------------------------------

Bod 06 02 02 01 — Evropská agentura pro námořní bezpečnost — Příspěvek pro hlavu 1 a 2
Částky se mění takto:

Rozpočet 2010 Návrh rozpočtu pro rok 2011 Postoj Rady 2011 ROZDÍL Nová částka
Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby

06 02 02 01 21 449 360 21 449 360 21 734 000 21 734 000 20 844 000 20 844 000 1 890 000 1 890 000 22 734 000 22 734 000
Rezerva

Celkem 21 449 360 21 449 360 21 734 000 21 734 000 20 844 000 20 844 000 1 890 000 1 890 000 22 734 000 22 734 000

-------------------------------
Bod 06 02 02 03 — Evropská agentura pro námořní bezpečnost – Opatření proti znečištění
částky a poznámky se mění takto:

Rozpočet 2010 Návrh rozpočtu pro rok 2011 Postoj Rady 2011 ROZDÍL Nová částka
Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby

06 02 02 03 20 500 000 17 500 000 23 000 000 23 000 000 23 000 000 23 000 000 1 000 000 1 000 000 24 000 000 24 000 000
Rezerva

Celkem 20 500 000 17 500 000 23 000 000 23 000 000 23 000 000 23 000 000 1 000 000 1 000 000 24 000 000 24 000 000

Poznámky:
Za odstavcem:
Částky uhrazené podle článku 16 rámcového finančního .......... se zapíší do bodu 6 6 0 0 souhrnného výkazu 
příjmů.
Text se mění takto:
Celkové dotace Evropské unie pro Evropskou agenturu pro námořní bezpečnost na rok 2011 činí celkem 
54 936 150 EUR. Částka 4 239 980 EUR pocházející z úhrady přebytku se připočte k částce 50 696 170 
EUR uvedené v rozpočtu. Celková dotace Evropské unie pro Evropskou agenturu pro námořní bezpečnost 
na rok 2011 činí celkem 54 046 150 EUR. K částce 49 806 170 EUR zapsané v rozpočtu se přičítá částka 4 
239 980 EUR získaná z přebytku.

-------------------------------
Bod 06 02 02 02 — Evropská agentura pro námořní bezpečnost — Příspěvek pro hlavu 3
Částky se mění takto:

Rozpočet 2010 Návrh rozpočtu pro rok 2011 Postoj Rady 2011 ROZDÍL Nová částka
Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby

06 02 02 02 10 500 000 9 816 050 5 962 170 5 962 170 5 962 170 5 962 170 1 000 000 1 000 000 6 962 170 6 962 170
Rezerva

Celkem 10 500 000 9 816 050 5 962 170 5 962 170 5 962 170 5 962 170 1 000 000 1 000 000 6 962 170 6 962 170

Odůvodnění:
Mandát Evropské agentury pro námořní bezpečnost (EMSA) by se měl kromě plavidel vztahovat i na ropné 
plošiny a tyto nové úkoly by měly být zohledněny v rozpočtu a personálu agentury. Agentura byla požádána, 
aby předložila nutné úpravy v plánu pracovních míst a finančních prostředků potřebných k plnění těchto 
úkolů. Než tak učiní, byly do rozpočtu prozatím přidány prostředky ve výši 3 miliony EUR.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=
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Předloha změn 5904 === ENVI/5904 ===

předkládá Schlyter Carl, Skupina Zelených/Evropské svobodné aliance
-------------------------------

Článek 08 04 01 — Spolupráce – Nanovědy, nanotechnologie, materiály a nové výrobní technologie
částky a poznámky se mění takto:

Rozpočet 2010 Návrh rozpočtu pro rok 2011 Postoj Rady 2011 ROZDÍL Nová částka
Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby

08 04 01 403 678 000 274 651 000 442 234 000 270 000 000 442 234 000 262 000 000 8 000 000 442 234 000 270 000 000
Rezerva

Celkem 403 678 000 274 651 000 442 234 000 270 000 000 442 234 000 262 000 000 8 000 000 442 234 000 270 000 000

Poznámky:
Za odstavcem:
Činnosti prováděné v této oblasti mají přispět k dosažení .......... vypouštění nebezpečných látek do životního 
prostředí.
Doplňuje se následující text:
Polovina finančních prostředků určených na výzkum nanotechnologií by měla být vyhrazena na 
posouzení dopadů na životní prostředí a zdravotních rizik.
Odůvodnění:
V současnosti je 90 % zdrojů investováno do výzkumu zabývajícího se vývojem nových produktů, a proto je 
zapotřebí veřejně financovat hodnocení rizik. Další poznatky o rizicích navíc poskytují evropským 
podnikům konkurenční výhody.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Předloha změn 5905 === ENVI/5905 ===

předkládá Durant Isabelle, Skupina Zelených/Evropské svobodné aliance
-------------------------------

Článek 17 03 06 — Akce EU v oblasti zdraví
částky a poznámky se mění takto:

Rozpočet 2010 Návrh rozpočtu pro rok 2011 Postoj Rady 2011 ROZDÍL Nová částka
Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby

17 03 06 45 700 000 24 000 000 47 060 000 35 700 000 47 060 000 27 600 000 8 100 000 47 060 000 35 700 000
Rezerva

Celkem 45 700 000 24 000 000 47 060 000 35 700 000 47 060 000 27 600 000 8 100 000 47 060 000 35 700 000

Poznámky:
Za odstavcem:
Cílem tohoto pilíře je posílit sběr, analýzu, výměnu .......... jejich práci a pro občany, aby mohli vést zdravý 
život.
Text se mění takto:
Měl by také zahrnovat šíření informací a osvětové a vzdělávací kampaně s cílem podpořit znalost a 
správné používání linky „112“, což je evropské jednotné číslo pro tísňová volání zajišťující přístup k 
záchranné lékařské službě na celém území EU. 2) Bezpečnost v oblasti zdraví
Doplňuje se následující text:
2) Bezpečnost v oblasti zdraví
Za odstavcem:
Je zapotřebí účinná kapacita pro rychlou reakci s .......... jakými jsou například ptačí chřipka nebo 
bioterorismus.
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Text se mění takto:
3) Podpora dobrého zdraví zza a účelem zvýšení prosperity a solidarityúčelem zvýšení prosperity a 
solidarity
Odůvodnění:
Ve 27 členských státech EU1 jsou nejrozšířenějšími problémem kardiovaskulární onemocnění, zatímco 
zranění si každý rok vyžádají 252 000 životů, 7 000 000 zraněných osob musí být hospitalizováno a 3 000 
000 osob je následkem úrazu trvale postiženo. Linka 112 je evropské jednotné číslo pro tísňová volání, jehož 
prostřednictvím jsou ve všech členských státech EU dostupné lékařské služby, hasičské záchranné sbory 
nebo policie. Toto číslo bylo vytvořeno před 19 lety, avšak 75 % Evropanů si ho stále nespojuje s evropskou 
tísňovou linkou (viz Eurobarometer 285).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Předloha změn 5906 === ENVI/5906 ===

předkládá Haug Jutta, Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
-------------------------------

Článek 23 03 01 — Civilní ochrana v rámci Evropské unie
Částky se mění takto:

Rozpočet 2010 Návrh rozpočtu pro rok 2011 Postoj Rady 2011 ROZDÍL Nová částka
Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby

23 03 01 18 000 000 12 000 000 18 000 000 18 000 000 16 000 000 12 000 000 2 000 000 6 000 000 18 000 000 18 000 000
Rezerva

Celkem 18 000 000 12 000 000 18 000 000 18 000 000 16 000 000 12 000 000 2 000 000 6 000 000 18 000 000 18 000 000

Odůvodnění:
Přebírá se z PNR.
Původní návrh rozpočtu (NR).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Předloha změn 5907 === ENVI/5907 ===

předkládá Haug Jutta, Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
-------------------------------

Bod 23 01 04 02 — Civilní ochrana – Výdaje na správu a řízení
Částky se mění takto:

Rozpočet 2010 Návrh rozpočtu pro rok 2011 Postoj Rady 2011 ROZDÍL Nová částka
Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby

23 01 04 02 450 000 450 000 350 000 350 000 250 000 250 000 100 000 100 000 350 000 350 000
Rezerva

Celkem 450 000 450 000 350 000 350 000 250 000 250 000 100 000 100 000 350 000 350 000

Odůvodnění:
Přebírá se z PNR.
Původní návrh rozpočtu (NR).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Předloha změn 5908 === ENVI/5908 ===

předkládá Haug Jutta, Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
-------------------------------

                                               
1 Úrazy v Evropské unii, viz https://webgate.ec.europa.eu/idb/documents/2009-IDB-Report_screen.pdf 
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Článek 07 12 01 — Provádění politiky a právních předpisů EU týkajících se oblasti klimatu
Částky se mění takto:

Rozpočet 2010 Návrh rozpočtu pro rok 2011 Postoj Rady 2011 ROZDÍL Nová částka
Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby

07 12 01 10 970 000 9 000 000 17 600 000 15 000 000 17 600 000 7 500 000 7 500 000 17 600 000 15 000 000
Rezerva

Celkem 10 970 000 9 000 000 17 600 000 15 000 000 17 600 000 7 500 000 7 500 000 17 600 000 15 000 000

Odůvodnění:
Přebírá se z PNR.
Původní návrh rozpočtu (NR).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Předloha změn 5909 === ENVI/5909 ===

předkládá Haug Jutta, Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
-------------------------------

Bod 07 03 09 01 — Příspěvek Evropské agentuře pro životní prostředí — Příspěvek pro hlavu 1 a 2
Částky se mění takto:

Rozpočet 2010 Návrh rozpočtu pro rok 2011 Postoj Rady 2011 ROZDÍL Nová částka
Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby

07 03 09 01 20 394 000 20 394 000 21 557 000 21 557 000 21 402 000 21 557 000 155 000 21 557 000 21 557 000
Rezerva

Celkem 20 394 000 20 394 000 21 557 000 21 557 000 21 402 000 21 557 000 155 000 21 557 000 21 557 000

Odůvodnění:
Přebírá se z PNR.
Původní návrh rozpočtu (NR).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Předloha změn 5910 === ENVI/5910 ===

předkládá Haug Jutta, Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
-------------------------------

Bod 17 03 07 01 — Evropský úřad pro bezpečnost potravin – Příspěvek pro hlavu 1 a 2
Částky se mění takto:

Rozpočet 2010 Návrh rozpočtu pro rok 2011 Postoj Rady 2011 ROZDÍL Nová částka
Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby

17 03 07 01 47 047 000 47 047 000 49 845 000 49 845 000 48 360 000 49 845 000 1 485 000 49 845 000 49 845 000
Rezerva

Celkem 47 047 000 47 047 000 49 845 000 49 845 000 48 360 000 49 845 000 1 485 000 49 845 000 49 845 000

Odůvodnění:
Přebírá se z PNR.
Původní návrh rozpočtu (NR).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Předloha změn 5911 === ENVI/5911 ===

předkládá Haug Jutta, Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
-------------------------------
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Bod 17 03 10 01 — Evropská agentura pro léčivé přípravky – Příspěvek pro hlavu 1 a 2
Částky se mění takto:

Rozpočet 2010 Návrh rozpočtu pro rok 2011 Postoj Rady 2011 ROZDÍL Nová částka
Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby

17 03 10 01 9 347 100 9 347 100 9 347 000 9 347 000 8 612 000 8 612 000 735 000 735 000 9 347 000 9 347 000
Rezerva

Celkem 9 347 100 9 347 100 9 347 000 9 347 000 8 612 000 8 612 000 735 000 735 000 9 347 000 9 347 000

Odůvodnění:
Přebírá se z PNR.
Původní návrh rozpočtu (NR).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Předloha změn 5912 === ENVI/5912 ===

předkládá Haug Jutta, Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
-------------------------------

Bod 17 03 10 02 — Evropská agentura pro léčivé přípravky – Příspěvek pro hlavu 3
částky a poznámky se mění takto:

Rozpočet 2010 Návrh rozpočtu pro rok 2011 Postoj Rady 2011 ROZDÍL Nová částka
Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby

17 03 10 02 18 932 500 18 932 500 18 695 000 18 695 000 18 695 000 18 695 000 5 477 000 5 477 000 24 172 000 24 172 000
Rezerva

Celkem 18 932 500 18 932 500 18 695 000 18 695 000 18 695 000 18 695 000 5 477 000 5 477 000 24 172 000 24 172 000

Poznámky:
Před odstavcem:
Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí provozních .......... pediatrické použití (Úř. věst. L 378, 27.12.2006, s. 
1).
Text se mění takto:
Bývalý bod 02 03 02 02Bývalý bod 02 03 02 02
Za odstavcem:
Částky uhrazené podle článku 16 rámcového finančního .......... se zapíší do bodu 6 6 0 0 celkového výkazu 
příjmů.
Text se mění takto:
Dotace Evropské unie pro rok 2011 činí celkem 38 420 000 EUR. K částce 32 943 000 EUR stanovené v 
rozpočtu se přičítá částka 5 477 000 EUR získaná z přebytku. na rok 2011 činí celkem 37 685 000 EUR. K 
částce 32 208 000 EUR zapsané v rozpočtu se přičítá částka 5 477 000 EUR získaná z přebytku.
Odůvodnění:
Financování agentury EMEA závisí do velké míry na poplatcích. Agentura proto velmi citlivě reaguje na 
nepředvídaný vývoj trhu, avšak tato skutečnost není při přípravě rozpočtu EU brána v potaz. EP proto 
několikrát žádal, aby nástroj účelově vázaných příjmů nebyl při stanovování výše dotací z EU zohledňován, 
ale aby byla agentuře EMEA zajištěna nezbytná rozpočtová flexibilita, aby mohla na měnící se podmínky 
tržního hospodářství rychle reagovat. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Předloha změn 5913 === ENVI/5913 ===

předkládá Haug Jutta, Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
-------------------------------

Bod 17 04 07 01 — Bezpečnost krmiv a potravin a s tím spojené činnosti – Nová opatření



11

Částky se mění takto:
Rozpočet 2010 Návrh rozpočtu pro rok 2011 Postoj Rady 2011 ROZDÍL Nová částka

Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby
17 04 07 01 26 000 000 19 000 000 30 000 000 25 000 000 28 000 000 23 000 000 2 000 000 2 000 000 30 000 000 25 000 000
Rezerva

Celkem 26 000 000 19 000 000 30 000 000 25 000 000 28 000 000 23 000 000 2 000 000 2 000 000 30 000 000 25 000 000

Odůvodnění:
Přebírá se z PNR.
Původní návrh rozpočtu (NR).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Předloha změn 5914 === ENVI/5914 ===

předkládá Haug Jutta, Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
-------------------------------

Článek 17 03 06 — Akce EU v oblasti zdraví
Částky se mění takto:

Rozpočet 2010 Návrh rozpočtu pro rok 2011 Postoj Rady 2011 ROZDÍL Nová částka
Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby

17 03 06 45 700 000 24 000 000 47 060 000 35 700 000 47 060 000 27 600 000 8 100 000 47 060 000 35 700 000
Rezerva

Celkem 45 700 000 24 000 000 47 060 000 35 700 000 47 060 000 27 600 000 8 100 000 47 060 000 35 700 000

Odůvodnění:
Přebírá se z PNR.
Původní návrh rozpočtu (NR).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Předloha změn 5915 === ENVI/5915 ===

předkládá Haug Jutta, Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
-------------------------------

Článek 07 03 07 — LIFE+ (finanční nástroj pro životní prostředí – 2007–2013)
Částky se mění takto:

Rozpočet 2010 Návrh rozpočtu pro rok 2011 Postoj Rady 2011 ROZDÍL Nová částka
Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby

07 03 07 280 885 000 158 000 000 298 300 000 200 000 000 298 300 000 162 000 000 38 000 000 298 300 000 200 000 000
Rezerva

Celkem 280 885 000 158 000 000 298 300 000 200 000 000 298 300 000 162 000 000 38 000 000 298 300 000 200 000 000

Odůvodnění:
Přebírá se z PNR.
Původní návrh rozpočtu (NR).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Předloha změn 5916 === ENVI/5916 ===

předkládá Haug Jutta, Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
-------------------------------
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Článek 17 01 01 — Výdaje vztahující se k zaměstnancům v činné službě v oblasti politiky „Ochrana zdraví 
a spotřebitele“
Částky se mění takto:

Rozpočet 2010 Návrh rozpočtu pro rok 2011 Postoj Rady 2011 ROZDÍL Nová částka
Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby

17 01 01 71 490 159 71 490 159 77 974 742 77 974 742 75 973 649 75 973 649 -1 519 473 -1 519 473 74 454 176 74 454 176
Rezerva 200 652 200 652 1 519 473 1 519 473 1 519 473 1 519 473

Celkem 71 690 811 71 690 811 77 974 742 77 974 742 75 973 649 75 973 649 75 973 649 75 973 649

Odůvodnění:
Do rezervy byla zapsána 2 % částky. Prostředky budou uvolněny, jakmile Komise předloží zprávu o tom, 
zda by bylo schůdné a prospěšné vypracovat evropský právní předpis o poplatcích Evropskému úřadu pro 
bezpečnost potravin (EFSA) podle článku 45 nařízení (ES) č. 178/2002.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Předloha změn 5917 === ENVI/5917 ===

předkládá Haug Jutta, Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
-------------------------------

Článek 17 01 01 — Výdaje vztahující se k zaměstnancům v činné službě v oblasti politiky „Ochrana zdraví 
a spotřebitele“
částky a ??? se mění takto:

Rozpočet 2010 Návrh rozpočtu pro rok 2011 Postoj Rady 2011 ROZDÍL Nová částka
Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby

17 01 01 71 490 159 71 490 159 77 974 742 77 974 742 75 973 649 75 973 649 -8 450 000 -8 450 000 67 523 649 67 523 649
Rezerva 200 652 200 652 8 450 000 8 450 000 8 450 000 8 450 000

Celkem 71 690 811 71 690 811 77 974 742 77 974 742 75 973 649 75 973 649 75 973 649 75 973 649

Podmínky pro uvolnění rezervy:
Doplňuje se následující text:
Do rezervy bylo proto zapsáno 8 450 000 EUR, což je 50 % částky, která byla v roce 2010 vyčleněna na 
Tabákový fond Společenství. Tato částka bude uvolněna, jakmile Komise předloží:
– iniciativu navazující na Tabákový fond Společenství.
Odůvodnění:
Tabákový fond Společenství podporuje projekty, které zvyšují povědomí veřejnosti o škodlivých účincích 
tabáku. Prostředky, jejichž vyplácení končí v roce 2010, byly získány převody z položky prémie na tabák.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Předloha změn 5918 === ENVI/5918 ===

předkládá Haug Jutta, Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
-------------------------------

Článek 05 01 01 — Výdaje vztahující se k zaměstnancům v činné službě v oblasti politiky „Zemědělství a 
rozvoj venkova“
částky a ??? se mění takto:

Rozpočet 2010 Návrh rozpočtu pro rok 2011 Postoj Rady 2011 ROZDÍL Nová částka
Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby

05 01 01 96 302 567 96 302 567 100 494 165 100 494 165 97 915 148 97 915 148 -8 450 000 -8 450 000 89 465 148 89 465 148
Rezerva 270 293 270 293 8 450 000 8 450 000 8 450 000 8 450 000

Celkem 96 572 860 96 572 860 100 494 165 100 494 165 97 915 148 97 915 148 97 915 148 97 915 148

Podmínky pro uvolnění rezervy:
Doplňuje se následující text:
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Do rezervy bylo proto zapsáno 8 450 000 EUR, což je 50 % částky, která byla v roce 2010 vyčleněna na 
Tabákový fond Společenství. Tato částka bude uvolněna, jakmile Komise předloží:
– iniciativu navazující na Tabákový fond Společenství.
Odůvodnění:
Prostředky vyčleněné na Tabákový fond Společenství byly získány převody z položky prémie na tabák (05 
03 02 22). Vyplácení těchto prostředků končí v roce 2010.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Předloha změn 5919 === ENVI/5919 ===

předkládá Iacolino Salvatore, Uggias Giommaria, Bartolozzi Paolo, Tatarella Salvatore, Angelilli Roberta, 
Mathieu Véronique, Rinaldi Niccolò, Melo Nuno, Muscardini Cristiana, Bonsignore Vito, Pittella Gianni, 
Hohlmeier Monika, Jiménez-Becerril Barrio Teresa, Mauro Mario, Collino Giovanni, Zanicchi Iva, Pirillo 
Mario, Rossi Oreste, Ronzulli Licia, Crocetta Rosario, Rivellini Crescenzio, Berlato Sergio, Speroni 
Francesco Enrico, Gardini Elisabetta, Grossetête Françoise, Griffin Nick, Strasser Ernst, Výbor pro životní 
prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

-------------------------------
Doplňuje se: 17 03 11

Rozpočet 2010 ROZDÍL Nová částka
Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby

17 03 11 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000
Rezerva

Celkem 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000

Název:
Článek 17 03 11 — Pilotní projekt – Dopad amyotrofické laterální sklerózy (ALS) na sport
Poznámky:
Doplňuje se následující text:
Zatím není známo, co amyotrofickou laterální sklerózu způsobuje. Podle jedné teorie existuje spojitost 
mezi ALS a dopingem/užíváním návykových látek, avšak tato souvislost nebyla definitivně prokázána. 
Mimořádně vysoký výskyt této nemoci mezi profesionálními hráči fotbalu v Itálii vzbuzuje vážné obavy.
Tento pilotní projekt se má podílet na podpoře výzkumu možných příčin ALS, přičemž se zaměří hlavně 
na profesionální sportovce a na případný dopad užívání návykových látek na sport. 
Projektu se ujmou zdravotnická zařízení, která dosáhla vynikajících výsledků v oblasti vzácných 
neurodegenerativních onemocnění a které po organizační stránce podpoří orgány s prokazatelně vysokou 
odborností. Budou odpovídat za:
1. monitorování a shromažďování údajů o osobách trpících ALS; v tomto úkolu jim budou nápomocna 
sdružení pacientů;
2. monitorování a shromažďování údajů o sportovcích trpících ALS; v tomto úkolu jim budou nápomocny 
sportovní federace a kluby a dobrovolnické organizace;
3. určení osvědčených postupů a navržení strategií prevence ALS;
4. šíření poznatků prostřednictvím schůzek s odborníky v oboru, konferencí a zveřejňováním 
informačních balíčků pro univerzity, specializovaná centra a sportovní sdružení;
5. navržení školících programů zaměřených na podporu zdravého fyzického výkonu zejména mezi 
mladými lidmi;
6. vytvoření pokusné databáze sportovců, v níž budou záznamy o jejich utrpěných zraněních a typech 
látek, které užívali během kariéry. 
Projekt potrvá dva roky.
Odůvodnění:
ALS je onemocnění motorických neuronů a je pro něj příznačná postupující a nevratná degenerace 
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mozkových a míšních buněk způsobující stále větší invaliditu. Každý rok je na celém světě diagnostikováno 
téměř 120 000 nových případů. Příčiny nemoci zatím nejsou známy, ale zřejmě se jedná o součinnost více 
faktorů. Větší výskyt této nemoci mezi profesionálními sportovci podporuje teorii, že ALS může mimo jiné 
rozpoutat užívání návykových látek.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Předloha změn 5920 === ENVI/5920 ===

předkládá Jørgensen Dan, Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
-------------------------------

Doplňuje se: 17 04 03 04
Rozpočet 2010 ROZDÍL Nová částka

Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby
17 04 03 04 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Rezerva

Celkem 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Název:
Článek 17 04 03 04 – Pilotní projekt – Stanovení harmonizovaných technických požadavků pro navigační 
systémy používané při přepravě živých zvířat na dlouhé vzdálenosti
Poznámky:
Doplňuje se následující text:
Nedostatečná výměna informací mezi příslušnými orgány vede k neadekvátnímu prosazování právních 
předpisů Společenství, pokud jde o ochranu zvířat během přepravy. Je tedy nezbytné zavést flexibilní 
postupy, které by zlepšily spolupráci mezi příslušnými orgány v různých členských státech. Pilotní projekt 
navržený na rok 2011 by umožnil ustavit konsorcium sdružující veřejný i soukromý sektor, jehož členy by 
byli i zástupci příslušných orgánů členských států, poskytovatelů dopravních služeb, evropských 
organizací na ochranu zvířat, výrobců motorových vozidel a satelitních navigačních systémů a orgánů 
odpovědných za inteligentní dopravní systémy. Mělo by za úkol vypracovat harmonizované technické a 
provozní požadavky a systém certifikace v souladu s povinnostmi a cíli podle článku 20 nařízení (ES) č. 
1/2005 o ochraně zvířat během přepravy. V rámci projektu by se mělo prověřit, jak lze shromažďovat a 
analyzovat existující údaje z navigačních systémů s cílem zlepšit prosazování práva, aniž by byly porušeny 
právní předpisy o ochraně údajů.
Připomínky GŘ SANCO
Komise pilotní projekt vítá, avšak doporučuje několik drobných změn. Komise skutečně při mnoha 
příležitostech zdůraznila význam prosazování práva a pracuje na harmonizaci navigačních systémů.
Nedostatečná harmonizace také příslušným orgánům ztěžuje provádění kontrol v reálném čase, protože ne 
vždy vědí, jak se shromážděné údaje získávají, ani není možné tyto údaje shromažďovat a analyzovat na 
úrovni EU.
Komise se domnívá, že by se v rámci tohoto projektu mělo prověřit, jak lze existující údaje z navigačních 
systémů shromažďovat a analyzovat pro účely lepšího prosazování práva, aniž by byly porušeny právní 
předpisy o ochraně údajů. 
Komise také doporučuje, aby se pilotního projektu účastnily příslušné orgány členských států, protože 
jsou odpovědné za prosazování těchto právních předpisů. 
Odůvodnění:
Nařízení (ES) č. 1/2005 o ochraně zvířat během přepravy ukládá, aby všechna vozidla pro dálkovou 
přepravu byla počínaje rokem 2009 vybavena navigačním systémem a jinými zařízeními pro shromažďování 
a ukládání údajů s cílem ověřit, zda jsou dodržovány předpisy Společenství. Dosud nebyly na úrovni EU 
zveřejněny žádné harmonizované technické požadavky a přepravci si nejsou jisti, jaký typ vybavení mají 
zakoupit. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=
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Předloha změn 5921 === ENVI/5921 ===

předkládá Krahmer Holger, Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
-------------------------------

Doplňuje se: 07 03 26
Rozpočet 2010 ROZDÍL Nová částka

Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby
07 03 26 300 000 300 000 300 000 300 000
Rezerva

Celkem 300 000 300 000 300 000 300 000

Název:
Článek 07 03 26 – Pilotní projekt – Slučitelnost obchodování s emisemi látek znečišťujících ovzduší se 
stávajícími právními předpisy
Poznámky:
Doplňuje se následující text:
Cílem projektu je posoudit, zda je obchodování s emisemi látek znečišťujících ovzduší slučitelné se 
stávajícími právními předpisy. Navrhované konkrétní cíle lze shrnout takto:
Posouzení environmentálních a hospodářských nákladů a přínosů obchodování s emisemi látek 
znečišťujících ovzduší s ohledem na platné právní předpisy
Prošetření toho, do jaké míry obchodování s emisemi látek znečišťujících ovzduší povede k dalšímu 
zdvojování právní úpravy
Prošetření toho, do jaké míry obchodování s emisemi látek znečišťujících ovzduší dále zkomplikuje právní 
úpravu
Datum zahájení projektu: 01/01/2011
Datum ukončení projektu: 31/12/2011
Poznámky:
Před odstavcem:
Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí plateb vztahujících .......... akčním programu Společenství pro životní 
prostředí.
Text se mění takto:
Bývalý článek 07 05 01článek 07 05 01
Odůvodnění:
Má-li se zajistit, aby regulace látek znečišťujících ovzduší byla účinná, funkční a efektivní, mělo by se 
přezkoumat, do jaké míry bude obchodování s emisemi těchto látek slučitelné se stávajícími právními 
předpisy a zda nedojde k dalšímu zdvojování a komplikaci právní úpravy týkající se emisí látek 
znečišťujících ovzduší. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Předloha změn 5922 === ENVI/5922 ===

předkládá Krahmer Holger, Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
-------------------------------

Doplňuje se: 07 03 26
Rozpočet 2010 ROZDÍL Nová částka

Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby
07 03 26 300 000 300 000 300 000 300 000
Rezerva

Celkem 300 000 300 000 300 000 300 000
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Název:
Článek 07 03 26 – Pilotní projekt – Potenciál pro snížení emisí CO2 z těžkých užitkových vozidel 
Poznámky:
Doplňuje se následující text:
Cílem projektu je posoudit další potenciál pro snížení emisí CO2 z těžkých užitkových vozidel a dopad na 
životní prostředí. Navrhované cíle lze shrnout takto:
Posouzení různých požadavků a opatření na snížení emisí CO2 z hlediska jejich prospěšnosti pro životní 
prostředí a hospodářských nákladů a přínosů
Zhodnocení technologického pokroku a možností, jakož i účinnosti snižování emisí CO2 se zvláštním 
důrazem na efektivnost nákladů
Zjištění toho, do jaké míry snížení emisí CO2 z těžkých užitkových vozidel dále zkomplikuje právní úpravu
Datum zahájení projektu: 01/01/2011
Datum ukončení projektu: 31/12/2011
Odůvodnění:
Snižování emisí CO2 je spojeno s vysokými technologickými náklady. Z tohoto důvodu je důležité před 
přijetím legislativních rozhodnutí přezkoumat efektivnost nákladů a obecně dopad snížení emisí CO2 z 
těžkých užitkových vozidel. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Předloha změn 5923 === ENVI/5923 ===

předkládá Lepage Corinne, Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
-------------------------------

Článek 02 02 01 — Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace – Program pro podnikání a 
inovace
částky, název, poznámky a právní základy se mění takto:

Rozpočet 2010 Návrh rozpočtu pro rok 2011 Postoj Rady 2011 ROZDÍL Nová částka
Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby

02 02 01 129 271 300 59 880 500 138 000 000 120 000 000 138 000 000 58 000 000 70 000 000 62 000 000 208 000 000 120 000 000
Rezerva

Celkem 129 271 300 59 880 500 138 000 000 120 000 000 138 000 000 58 000 000 70 000 000 62 000 000 208 000 000 120 000 000

Název:
Článek 02 02 01 – (Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace – Program pro podnikání a 
inovace) Projekty prvního uplatnění nebo tržní replikace ekologicky inovačních technikRámcový program 
pro konkurenceschopnost a inovace – Program pro podnikání a inovace
Poznámky:
Za odstavcem:
Veškeré příspěvky od třetích osob zapsané v bodě 6 .......... zapíší do tohoto bodu v souladu s finančním 
nařízením.
Doplňuje se následující text:
Tato položka je určena ke zvýšení finančních prostředků na projekty prvního uplatnění nebo tržní 
replikace ekologicky inovačních technik z 32 560 000 EUR na 70 000 000 EUR.
Projekty se zabývají prvním uplatněním nebo tržní replikací ekologicky inovačních technik, produktů, 
služeb či postupů s významem pro Společenství, které se již osvědčily při technických demonstracích, ale 
vzhledem k přetrvávajícímu riziku dosud nepronikly na trh. Podpora takových inovačních ekotechnologií 
by měla přispět k odstranění překážek bránících vývoji a širokému uplatňování ekoinovací, vytvořit nebo 
rozšířit trhy s příbuznými produkty a zlepšit konkurenceschopnost podniků EU na světových trzích. V 
rámci projektů by se mělo usilovat i o zmírnění dopadu na životní prostředí nebo o zlepšení 
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environmentálního profilu podniků, zejména malých a středních podniků.
Zkušenosti s předchozími výzvami k předkládání návrhů ukazují stálý nárůst zájmu malých a středních 
podniků o zavádění ekologický inovačních technologií na trh. V návaznosti na výzvu zveřejněnou v roce 
2009 ( s rozpočtem 32 milionů EUR) bylo předloženo 202 návrhů. V porovnání se 134 návrhy 
předloženými po zveřejnění výzvy v roce 2008 to představuje poloviční nárůst. Na návrzích se podílí 
celkem 614 účastníků ze 32 zemí. Celková výše požadovaných finančních prostředků přesahuje 150 
milionů EUR, což odpovídá téměř 40% nárůstu oproti předchozí výzvě. Takřka 70 % subjektů účastnících 
se výzev jsou malé a stření podniky.
Tyto výzvy řídí Výkonná agentura pro konkurenceschopnost a inovace (EACI). Má-li se usnadnit jejich 
realizace, je třeba zajistit obdobné finanční prostředky i v příštích letech, aby agentura EACI byla 
schopna přiměřeně stabilně přizpůsobovat pracovní náplň v rámci své činnosti.
Prosazování ekoinovací prostřednictvím Rámcového programu pro konkurenceschopnost a inovace 
přispívá k uplatňování akčního plánu pro environmentální technologie (ETAP). Plán ETAP má za cíl 
podněcovat ekoinovace a v širokém měřítku podporovat zavádění technologií šetrných k životnímu 
prostředí. Toto opatření bude podporovat projekty související s ekologicky inovačními produkty, 
technikami, službami nebo postupy, které usilují o prevenci nebo zmírnění dopadů na životní prostředí či 
přispívají k optimálnímu využívání zdrojů. Toto opatření by jako takové mělo spolu s plněním plánu 
ETAP přispět k provádění akcí Společenství v oblastech, jako je klimatický balíček, akční plán pro 
udržitelnou spotřebu a výrobu a udržitelnou průmyslovou politiku a iniciativa rozhodujících trhů. V 
prioritách stanovených v rámci této výzvy jsou uvedené politické iniciativy zohledněny, a proto se 
soustřeďují na odvětví se značným inovačním potenciálem a s největšími přínosy z hlediska životního 
prostředí.
Právní základ:
Za odstavcem:
Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1639/2006/ES .......... (2007 až 2013) (Úř. věst. L 310, 
9.11.2006, s. 15).
Doplňuje se následující text:
Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1639/2006/EC ze dne 24. října 2006 a zejména čl. 5 odst. 1 
tohoto rozhodnutí.
Odůvodnění:
Projekty se zabývají prvním uplatněním nebo tržní replikací ekologicky inovačních technik, produktů, 
služeb či postupů s významem pro Společenství, které se již osvědčily při technických demonstracích, ale 
vzhledem k přetrvávajícímu riziku dosud nepronikly na trh. Podpora takových inovačních ekotechnologií by 
měla přispět k odstranění překážek bránících vývoji a širokému uplatňování ekoinovací, vytvořit nebo 
rozšířit trhy s příbuznými produkty a zlepšit konkurenceschopnost podniků EU na světových trzích.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Předloha změn 5924 === ENVI/5924 ===

předkládá Rossi Oreste, Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
-------------------------------

Doplňuje se: 04 03 13
Rozpočet 2010 ROZDÍL Nová částka

Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby
04 03 13 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000
Rezerva

Celkem 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000

Název:
Článek 04 03 13 — Pilotní projekt – Záchranná služba pomocí textových zpráv:projekt pro osoby s 
různým postižením
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Poznámky:
Doplňuje se následující text:
Tato služba využívá jedinou „inteligentní“ platformu, která se dokáže sama programovat a vytvářet 
neomezené množství operačních postupů. Systém je schopen rozeznat žádosti o pomoc od neslyšících nebo 
jinak postižených osob a vhodně zareagovat, přičemž naváže komunikaci s uživatelem například 
odesláním textové zprávy, v níž je dotčená osoba požádána o další informace o nouzové situaci, a tyto 
informace předá policii nebo posádce vyslaného záchranného vozu a tak zajistí co nejrychlejší a 
nejúčinnější průběh akce. 
Tato služba umožní jakékoli zdravotně postižené osobě rychle a účinně zaslat záchranným službám žádost 
o pomoc prostřednictvím jednoduché textové zprávy.
Uživatel v případě nebezpečí odešle na číslo serveru zprávu, v níž uvede „SOS“ a potřebnou záchrannou 
službu (policie, záchranná lékařská služba atd.). Server textovou zprávu přesměruje na portál, odkud je 
odeslána do „virtuálního mozkového centra“ aplikace, které žádost vyhodnotí a napojí se na IT systémy 
příslušné služby, které automaticky zobrazí žádost o pomoc obdrženou z mobilního telefonu uživatele 
např. formou 3D mapy, v níž bude vyznačena poloha uživatele. Centrální systém aplikace současně 
automaticky uživatele požádá o další informace (např. je-li někdo zraněn), díky nimž bude jasnější, jak je 
uživatel ohrožen. Informace poskytnuté uživatelem se zobrazí na mobilních telefonech nebo jiných 
mobilních komunikačních zařízeních vyslané posádky záchranné služby, což jí umožní, aby se co nejlépe 
připravila na řešení nastalé situace. Uvede-li uživatel, že je někdo zraněn, centrála automaticky použije 
stejné postupy pro uvědomění záchranných služeb a veškerých dalších relevantních služeb napojených na 
tento systém. Poté bude uživatel opět kontaktován pomocí textové zprávy, takže bude s jistotou vědět, že 
jeho žádost o pomoc byla co nejrychleji zpracována a že byla zahájena akce.
Přehled hlavních rysů systému:
1. vyvinuté funkce a dostupné služby existují ve všech světových jazycích;
2. server zpracovává žádosti 24 hodin denně a je napojen na kontrolní střediska evropské linky 112;
3. ústředna s bezplatným telefonním číslem je nepřetržitě v provozu;
4. aktivovaná služba TSV (italská zkratka pro „Zachráním ti život“) poskytující lékařské údaje zaslané 
pomocí textových zpráv a vydávání zákaznických karet pro tuto službu;
5. systém nainstalován ve všech italských regionech;
6. systém je již zkušebně používán turínskou policií.
Odůvodnění:
Tato služba byla vyvinuta, aby bylo možné rychle a účinně reagovat na žádosti o pomoc neslyšících nebo 
jinak postižených osob s cílem zajistit, aby jejich „odlišnost“ neohrozila jejich bezpečnost či schopnost 
požádat o pomoc a přijmout ji. Služba doplňuje projekt REACH112 a je s ním plně slučitelná.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Předloha změn 5925 === ENVI/5925 ===

předkládá Scottà Giancarlo, Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
-------------------------------

Doplňuje se: 07 13 04
Rozpočet 2010 ROZDÍL Nová částka

Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby
07 13 04 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Rezerva

Celkem 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Název:
Článek 07 13 04 – Pilotní projekt – Obnova životního prostředí ve znevýhodněné podhorské oblasti 
postižené změnou klimatu
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Poznámky:
Doplňuje se následující text:
Analýza environmentálních problémů ve znevýhodněné oblasti o celkové rozloze 642,52 km2 a otázek, na 
které upozornily úřady 22 místních obcí (Budoia, Polcenigo, Caneva, Cordignano, Cappella Maggiore, 
Sarmede, Fregona, Vittorio Veneto, Colle Umberto, Refrontolo, Pieve di Soligo, San Pietro di Feletto, 
Sernaglia Della Battaglia, Farra di Soligo, Miane, Revine Lago, Cison di Valmarino, Follina, Tarzo, 
Segusino, Vidor a Valdobbiadene) ukázala, že:
1. je třeba sledovat a řešit problémy zapříčiněné nadbytkem vody, a sice pomocí opatření na zlepšení 
kvality půdy, která mají zabránit záplavám a povodním způsobeným změnou klimatu, jež ničí úrodu a 
ekosystémy;
2. je třeba přijmout kroky na zachování typických rysů podhorských oblastí, jejichž svahy přestávají být 
postupně využívány; tento trend má vážný dopad na sousední oblasti a zhoršuje již existující problémy 
vzniklé v důsledku změny klimatu; 
V souvislosti s bodem 1 je vhodné upozornit na následující skutečnosti:
Výše uvedené obce nedokáží spravovat oblasti s vodními útvary tak, aby to vyhovovalo jejich vlastním 
potřebám. Během nejdeštivějších ročních období (podzim a zima) pravidelně dochází kvůli svažitému 
terénu a morfologii půdy k malým zátopám, které ničí úrodu a ekosystémy. V celém předhůří 
ohraničeném řekami Piave a Livenza dochází k malým sesuvům půdy, což vyžaduje neustálé opravy a 
znemožňuje vypracovat plány na obnovu zemědělské výroby a životního prostředí. Je tedy nutné ve 
spolupráci s místní komunitou přijmout opatření na zmírnění dopadů změny klimatu.
Jakmile budou zmapována kritická místa na svazích kopců a v nízko položených oblastech (údolích), bude 
nutné vypracovat společné plány s cílem zajistit, aby všechny vodní zdroje byla vhodně spravovány (čištění 
říčních koryt, zvyšování břehů jezer a řek, vytváření vodních útvarů, budování extenzivních zavlažovacích 
systémů). Zejména zakládání vodních útvarů na strategických místech v údolí by vedlo k rozmachu 
zemědělství, které v současné době prochází krizí mimo jiné i kvůli obtížnému zavlažování úrody v letních 
měsících.
V souvislosti s bodem 2 bylo zjištěno následující:
Během posledních 50 let byly svahy předhůří, jež představují téměř třetinu celkové rozlohy výše uvedené 
oblasti, postupně opouštěny, což značně poškodilo životní prostředí. Louky byly pohlceny lesy, čímž se 
zmenšila rozloha pastvin. V místech, kde se dříve nacházely malé usedlosti s chovem hospodářských zvířat 
nebo letní pastviny dnes najdeme pouze prázdné chalupy a opuštěné louky. Každý rok zabírá lesní porost 
další tři metry pastvin. Bude-li tento proces pokračovat stejným tempem, brzy se krajina naprosto změní a 
některé oblasti již budou nepřístupné. Fauna na svazích předhůří se již mění – objevují se nové druhy 
zvířat (medvědi, divoká prasata) a dostávají se stále blíže k vysoko položeným obydleným oblastem. V 
zájmu snížení škod způsobených změnou klimatu je nutné zlepšit kvalitu půdy a znovu začít s pěstováním 
tradičních plodin, které tu původně rostly.
V této souvislosti jsou požadována tato opatření: omezit celkovou lesní plochu; pravidelně udržovat lesní 
porosty (mimo jiné i v zájmu ochrany proti požárům, k nimž v současné době často dochází); zřídit 
chráněnou oblast nebo přírodní park; znovu otevřít přístupové cesty, které přestaly být používány a znovu 
zavést plodiny, které zachovají krajinu a zmírní dopad změny klimatu. Ve stručnosti – požaduje se soubor 
opatření pro obnovu životního prostředí vrchoviny. V této oblasti nyní žije 133 050 osob.
Odůvodnění:
Tento projekt má zásadní význam, neboť tím, že chrání životní prostředí v souladu se zásadami přijatými v 
souvislosti se změnou klimatu v Kodani, se snaží pomoci oblastem, kterým hrozí odliv obyvatelstva a v 
nichž by mohly být s potřebným lidským přispěním výrazně zmírněny dopady změny klimatu.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Předloha změn 5926 === ENVI/5926 ===

předkládá Skylakakis Theodoros, Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
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-------------------------------
Doplňuje se: 07 13 04

Rozpočet 2010 ROZDÍL Nová částka
Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby

07 13 04 400 000 400 000 400 000 400 000
Rezerva

Celkem 400 000 400 000 400 000 400 000

Název:
Článek 07 13 04 – Pilotní projekt – Přizpůsobení se změně klimatu a rozsáhlé požáry:vypracování 
preventivních opatření a výměna osvědčených postupů pro boj s rozsáhlými požáry
Poznámky:
Doplňuje se následující text:
Cíle
 Určení preventivních opatření zvyšujících odolnost lesů vůči velmi velkým požárům (např. jaký druh 
 stromů by měl být vysazován v závislosti na dopadech změny klimatu v různých regionech).
 Případné propojení politiky v oblasti biomasy se snižováním mrtvé dřevní hmoty v lesích Středomoří, 
 kde budou nanejvýš pravděpodobně zapotřebí dotace. 
 Příprava budoucích politik pro přizpůsobení se změně klimatu a současně zlepšení reakce na 
 stávající naléhavý problém v několika členských státech.
Cílové oblasti
Životní prostředí, biologická rozmanitost, činnosti a odvětví související s lesním hospodářstvím, místní 
ekonomiky
Odůvodnění:
Cílem toho projektu je přizpůsobit se změně klimatu a velkým požárům: vypracování preventivních opatření 
a výměna osvědčených postupů pro boj s rozsáhlými požáry.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Předloha změn 5927 === ENVI/5927 ===

předkládá Skylakakis Theodoros, Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
-------------------------------

Doplňuje se: 07 13 04
Rozpočet 2010 ROZDÍL Nová částka

Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby
07 13 04 400 000 400 000 400 000 400 000
Rezerva

Celkem 400 000 400 000 400 000 400 000

Název:
Článek 07 13 04 – Pilotní projekt – Studium důsledků efektu městských tepelných ostrovů v hustě 
osídlených evropských městech
Poznámky:
Doplňuje se následující text:
Cíle
 Studie o očekávaných dopadech změny klimatu na mikroklima v městských oblastech 
 Důkladné prozkoumání jejich souvislosti s efektem městských tepelných ostrovů
 Studie o zátěži pro hospodářství v důsledku nižší produktivity populace a zvýšené spotřeby energie 
 na jihu Evropy a s tím spojeného nárůstu emisí skleníkových plynů, 
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 Případné adaptační strategie na oslabení efektu městských tepelných ostrovů 
 Výměna osvědčených postupů mezi významnými evropskými městy s podobnými urbanistickými 
charakteristikami 
Potenciální překrývání: Nehrozí žádné překrývání s předchozími nebo současnými iniciativami, které se 
týkají období veder, neboť tento projekt se zabývá přetrvávajícím teplotním rozdílem mezi městskými a 
venkovskými oblastmi a jeho důsledky, jenž se neomezuje jen na období veder.
Cílové oblasti a skupiny
Životní prostředí, obyvatelé hustě osídlených evropských měst (z hlediska kvality života, hospodářské 
produktivity atd.)
Odůvodnění:
Tento pilotní projekt má za cíl studium důsledků efektu městských tepelných ostrovů v hustě osídlených 
evropských městech.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Předloha změn 5928 === ENVI/5928 ===

předkládá Skylakakis Theodoros, Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
-------------------------------

Doplňuje se: 17 03 11
Rozpočet 2010 ROZDÍL Nová částka

Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby
17 03 11 600 000 600 000 600 000 600 000
Rezerva

Celkem 600 000 600 000 600 000 600 000

Název:
Pilot Project - Improve the access of immigrants and disadvantage minority groups in metropolitan 
centres, to preventive medical services 
Poznámky:
Doplňuje se následující text:
Objectives
The project shall study the access and usage of immigrants and other disadvantage minority groups in 
metropolitan centres, to preventive medical services (especially concerning diseases such as tuberculosis, 
hepatitis and preventive exams like pap tests and mammography). The lack of proper access shall be 
examined in terms of cultural attitudes which generate reservations and ultimately lead to a form of social 
exclusion. Also pilot campaigns to improve access to preventive medical services will be developed, 
targeted at these specific groups in selected metropolitan centres.
The project shall also create a mechanism for exchange of best practices among local, regional and 
national authorities in different Member States; 
Beneficiaries
The people belonging to these groups, improvement of public health indicators, improvement of living 
conditions in densely populated urban environments 
Odůvodnění:
This project aims to improve the access of immigrants and disadvantage minority groups in metropolitan 
centres, to preventive medical services

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Předloha změn 5929 === ENVI/5929 ===

předkládá Skylakakis Theodoros, Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
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-------------------------------
Doplňuje se: 15 05 56

Rozpočet 2010 ROZDÍL Nová částka
Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby

15 05 56 180 000 180 000 180 000 180 000
Rezerva

Celkem 180 000 180 000 180 000 180 000

Název:
Článek 15 05 56 – Pilotní projekt – Míra skutečné expozice dětí tabákovému kouři a jeho zbytkům v 
prostředí
Poznámky:
Doplňuje se následující text:
Cíle
 Vědecké posouzení expozice dětí v EU tabákovému kouři a jeho zbytkům v prostředí, které bude vycházet 
 z přítomnosti relevantních látek ve slinách dětí a spočívat v porovnání těchto údajů s výsledky průzkumu 
veřejného mínění.
 Zvýšení povědomí rodičů o neuvědomělém vystavování svých dětí tabáku 
 Předání těchto poznatků příslušným vnitrostátním orgánům k jejich použití v protikuřáckých kampaních
Cílové oblasti a skupiny
Děti a rodiče. Posílení ochrany dětí před pasivním kouřením a před expozicí zbytkům tabákového kouře v 
prostředí.
Odůvodnění:
Cílem projektu je zjistit míru skutečné expozice dětí tabákovému kouři a jeho zbytkům v prostředí.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Předloha změn 5930 === ENVI/5930 ===

předkládá Ulmer Thomas, Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
-------------------------------

Doplňuje se: 17 03 11
Rozpočet 2010 ROZDÍL Nová částka

Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby
17 03 11 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Rezerva

Celkem 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Název:
Článek 17 03 11 – Pilotní projekt – Vytvoření systému osvědčených postupů při zjišťování a léčbě 
hepatitidy typu B, který povede k prevenci rakoviny jater
Poznámky:
Doplňuje se následující text:
Závěry Rady z roku 20082 týkající se rakoviny uznaly prevenci vzniku hepatitidy typu B a její léčbu za 
alternativní formu prevence rakoviny jater. Cílem tohoto projektu je proto vytvořit v celé Evropské unii 
systém osvědčených postupů při zjišťování a vhodné následné léčbě hepatitidy typu B, který by v 
konečném důsledku vedl k prevenci rakoviny jater. Hepatitida typu B je virové onemocnění, které 

                                               
2 Závěry Rady o zmírnění dopadů r a k o v i n y ,  Lucemburg 10. června 2008 

http://www.eu2008.si/en/News_and_Documents/Council_Conclusions/June/0609_EPSCO-
cancer.pdf
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způsobuje 80 % všech případů vzniku rakoviny jater ve světě 3. To činí hepatitidu typu B nejčastějším 
karcinogenem hned po kouření. Prevence a včasné rozpoznání nemoci jsou klíčovými prvky z hlediska 
nákladové efektivnosti: očkování proti hepatitidě typu B pomáhá předejít vzniku rakoviny jater a nutnosti 
transplantace jater. 
Země, které se účastní projektu, mají následující cíle:
1. zvýšit informovanost veřejnosti a zdravotníků o hepatitidě a její souvislosti s rakovinou jater 
2. vytvořit rámec pro celounijní databázi případů hepatitidy, které vedly ke vzniku rakoviny jater 
3. odhadnout náklady vynaložené na léčbu pacientů trpících rakovinou jater, u nichž se nepodařilo nemoc 
včas rozpoznat 
4. vytvořit plány vyšetření hepatitidy typu B, které budou moci podstoupit všechny ohrožené osoby ve 
všech systémech zdravotní péče a společenstvích
5. vytvořit efektivní plán následné péče u pacientů s diagnózou hepatitidy typu B
6. rozšířit plán osvědčených postupů ve členských státech 
Datum zahájení projektu: 01/01/2011
Datum ukončení projektu: 31/12/2011
Právní základ:
Doplňuje se následující text:
Pilotní projekt v souladu s čl. 49 odst. 6 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 
2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství (Úř. věst. L 248, 
16.9.2002, s. 1), naposledy pozměněného nařízením (ES) č. 1525/2007 (Úř. věst. L 343, 27.12.2007, s. 9). 
Odůvodnění:
Rada ve svých závěrech z června 2008 připustila značnou souvislost mezi hepatitidou typu B a rakovinou 
jater. Vyšetření na hepatitidu typu B je zásadně důležité, protože 80 % případů vzniku primární rakoviny 
jater lze připsat hepatitidě typu B. Rakovina jater velmi často končí úmrtím a její výskyt se za posledních 20 
let již zdvojnásobil. Vzhledem k značné souvislosti mezi hepatitidou a rakovinou jater je třeba vytvořit 
odpovídající plány osvědčených postupů při zjišťování a následné léčbě této nemoci, aby mohli být pacienti 
léčeni ještě předtím, než se u nich vyvine rakovina.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Předloha změn 5931 === ENVI/5931 ===

předkládá Panayotov Vladko Todorov, Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
-------------------------------

Doplňuje se: 07 03 26
Rozpočet 2010 ROZDÍL Nová částka

Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby
07 03 26 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Rezerva

Celkem 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Název:
Článek 07 03 26 – Pilotní projekt – Přípravná akce na „Podporu zachování přírodních zdrojů a boj proti 
změně klimatu větším využíváním solární energie“ (solární termické a fotovoltaické sytémy)
Poznámky:
Doplňuje se následující text:
Nová přípravná akce na „Podporu zachování přírodních zdrojů a boj proti změně klimatu větším 
využíváním solární energie“.

                                               
3 European orientation towards the Better Management of Hepatitis B in Europe, 2007
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Hlavním cílem projektu je vypracovat návrhy na přípravu budoucích investic v zemích EU do malých 
demonstračních zařízení na výrobu solární energie využívané na vytápění, chlazení a výrobu elektrické 
energie. Konkrétně by se měly v zemích a regionech, které nemají žádné nebo jen velmi omezené dotace, 
vybudovat taková zařízení v obytných oblastech, aby se široká veřejnost mohla obeznámit s různými 
technologiemi a možnostmi využívání slunce na výrobu tepla, chladu a elektrické energie. Jelikož se jedná 
o nové technologie a většina obyvatel EU není dostatečně informovaná o jejich výhodách, lze 
vybudováním těchto demonstračních zařízení v blízkosti jejich bydliště výrazně podpořit soukromé 
investice do solárních instalací v obytných oblastech.
V rámci projektu by mělo být v obytných domech a budovách nainstalováno několik solárních zařízení, 
která by měla být funkční a které by mohla veřejnost shlédnout. 
Odůvodnění:
Má-li být podpořen rozvoj malých solárních termických a fotovoltaických systémů v obytných oblastech, je 
zapotřebí intervence EU. V roce 2009 pokleslo využívání solárních termických systémů o 10 %, zatímco EU 
se zavázala k většímu využívání obnovitelných energií. Možnosti dotací ze strany členských států jsou však 
omezeny, mimo jiné i kvůli hospodářské krizi. Cílem této přípravné akce je podpořit instalaci většího počtu 
solárních systémů vybudováním demonstračních funkčních zařízení.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Předloha změn 5932 === ENVI/5932 ===

předkládá Panayotov Vladko Todorov, Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
-------------------------------

Doplňuje se: 07 03 26
Rozpočet 2010 ROZDÍL Nová částka

Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby
07 03 26 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Rezerva

Celkem 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Název:
Článek 07 03 26 – Pilotní projekt – Zhodnocení dřevinného odpadu výrobou elektrické energie a tepla
Poznámky:
Doplňuje se následující text:
V rámci projektu se usiluje o vypracování a používání účinné technologie spalování dřevinného odpadu 
sloužící k výrobě biouhlí a zajištění zdrojů energie.
Účinné využívání dřevinného odpadu má za cíl výrobu tepla a elektrické energie a současně výrobu 
čistého biouhlí, což poslouží více účelům. Na jedné straně se podpoří řádné lesní hospodářství a na straně 
druhé to přispěje k místním a regionálním dodávkám čisté energie. Výroba biouhlí představuje inovační 
metodu udržitelné výroby energie.
Odůvodnění:
Cílem je vybudovat pilotní elektrárnu ve venkovské oblasti, kde budou předváděny osvědčené postupy a 
nejlepší dostupné zdroje pomocí obnovitelných zdrojů energie. Nadto se usnadní nakládání s dřevinným 
odpadem, a zabrání se tak jeho výskytu v řekách.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Předloha změn 5933 === ENVI/5933 ===

předkládá Panayotov Vladko Todorov, Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
-------------------------------

Doplňuje se: 07 03 26
Rozpočet 2010 ROZDÍL Nová částka

Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby
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Rozpočet 2010 ROZDÍL Nová částka
Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby

07 03 26 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Rezerva

Celkem 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Název:
Článek 07 03 26 – Pilotní projekt – Sběr a recyklace elektronických a elektrických přístrojů pro získávání 
cenných součástek a vzácných kovů
Poznámky:
Doplňuje se následující text:
Cílem je využívat elektronický odpad jako novou zdrojovou základnu a zvýšit zásobu zdrojů v Evropě. 
Podle platných právních předpisů EU jsou sběr a recyklace elektronických a elektrických vyřazených 
přístrojů prováděny bez ohledu na obsažené cenné prvky, a proto důležité vzácné kovy končí v odpadu.
Odůvodnění:
Vzhledem k současné revizi směrnice OEEZ je zapotřebí prosadit důslednější recyklaci elektronických a 
elektrických přístrojů. Je navýsost důležité zajistit dodávky surovin pomocí lepší recyklace existujícího 
elektronického a elektrického zařízení. Podporujeme tedy nové způsoby vytváření zásob zdrojů, zejména 
cenných a strategických kovů, které jsou nepostradatelné pro konkurenceschopnost evropského průmyslu.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Předloha změn 5934 === ENVI/5934 ===

předkládá Panayotov Vladko Todorov, Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
-------------------------------

Doplňuje se: 07 03 26
Rozpočet 2010 ROZDÍL Nová částka

Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby
07 03 26 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Rezerva

Celkem 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Název:
Článek 07 03 26 – Pilotní projekt – Vývoj nových technologií a metod pro výrobu platiny a palladia 
Poznámky:
Doplňuje se následující text:
Platina a palladium jsou klíčovými prvky ve struktuře vodíkového palivového článku. Usnadňují v něm 
průběh chemických procesů. Platina a palladium jsou navíc drahými a vzácnými kovy, jejichž ceny na 
trzích kolísají. Je proto zásadně důležité, aby byly vyvinuty nové metody těžby a získávání platiny a 
palladia.
Odůvodnění:
Platina a palladium hrají klíčovou úlohu při vytváření vodíkového hospodářství a diverzifikaci dodávek 
energie. Využití vodíku jako paliva je možné pouze tehdy, dokážeme-li zajistit dodávky platiny a palladia za 
dostupnou cenu. Vzhledem ke skrovným zdrojům platiny a palladia v EU je třeba přezkoumat, zda je možné 
vyvinout nákladově efektivní způsoby jejich výroby. Výzkum a vývoj v této oblasti přispěje k zavádění 
levných vodíkových palivových článků v širokém měřítku.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Předloha změn 5935 === ENVI/5935 ===

předkládá Panayotov Vladko Todorov, Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
-------------------------------
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Doplňuje se: 07 03 26
Rozpočet 2010 ROZDÍL Nová částka

Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby
07 03 26 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Rezerva

Celkem 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Název:
Článek 07 03 26 – Pilotní projekt – Přenos technologií mezi EU a Latinskou Amerikou v zájmu lepšího 
nakládání a hospodaření s přírodními zdroji a zajištění dodávek surovin
Poznámky:
Doplňuje se následující text:
EU, zejména její elektronický průmysl, telekomunikace, nové energetické technologie atd., silně závisí na 
dovozu surovin. Požadavkům evropského trhu mohou vyjít vstříc země Latinské Ameriky s velkými ložisky 
surovin. Posílená technologická spolupráce mezi EU a Latinskou Amerikou v těžebním a energetickém 
průmyslu by tedy byla prospěšná pro obě strany. Kromě toho by poskytla základnu pro přenos technologií 
z EU do Latinské Ameriky a na oplátku dovozu surovin z Latinské Ameriky do EU.
Cílem pilotního projektu je podpořit země Latinské Ameriky v boji proti změně klimatu tím, že jim 
poskytne čistější technologie pro ochranu životního prostředí a hospodaření s přírodními zdroji v těžebním 
průmyslu. Projekt by měl být završen vyjednáním obchodní dohody o surovinách.
Poznámky:
Před odstavcem:
Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí plateb vztahujících .......... akčním programu Společenství pro životní 
prostředí.
Text se mění takto:
Bývalý článek 07 05 01článek 07 05 01
Odůvodnění:
Tento projekt usiluje o dosažení cílů, jako je zajištění dodávek surovin pro EU, posílení vědecko-
technického dialogu se třetími zeměmi z Latinské Ameriky, udržení konkurenceschopnosti průmyslu EU a 
úspěšný boj proti změně klimatu. EU potřebuje navázat dlouhodobé strategické partnerství se třetími 
zeměmi, které mají bohaté přírodní zdroje, s cílem získat suroviny za dostupné ceny. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Předloha změn 5936 === ENVI/5936 ===

předkládá Yannakoudakis Marina, Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
-------------------------------

Doplňuje se: 07 03 26
Rozpočet 2010 ROZDÍL Nová částka

Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby
07 03 26 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Rezerva

Celkem 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Název:
Článek 07 03 26 – Pilotní projekt – Celounijní informační kampaň o programu Natura 2000
Poznámky:
Doplňuje se následující text:
Program Natura 2000 je páteří naší ekologické činnosti v EU a klíčovým nástrojem v úsilí vynakládaném 
EU v boji proti ztrátě biologické rozmanitosti. Natura 2000 není navzdory svému významu občanům EU 
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dostatečně známa, a proto nemá potřebnou podporu. Nedávné průzkumy skutečně doložily, že o programu 
Natura 2000 slyšelo méně než 20 % občanů EU. Navrhujeme proto v celé EU spustit informační kampaň 
o programu Natura 2000, v níž by byly využity různé sdělovací prostředky jako internet a audiovizuální či 
tištěné materiály, a zahájit činnosti, jako jsou Dny Natura 2000. Tato kampaň by měla být vzdělávací 
povahy a měla by se zaměřit na mládež a dospělé. Má-li být tedy tento projekt úspěšný, budou zřejmě 
zapotřebí různé strategie zvyšování povědomí pro různé skupiny obyvatelstva a jednotlivé země. Pilotní 
projekt bude usilovat nejen o lepší informovanost o programu Natura 2000, ale i o jeho větší zviditelnění 
jakožto jedné z nejdůležitějších a nejrelevantnějších iniciativ Evropské unie v oblasti životního prostředí.
Odůvodnění:
Přepracovali jsme náš pilotní projekt tak, aby se soustředil na celounijní informační kampaň o programu 
Natura 2000. Naším cílem bylo zajistit, aby se o tomto projektu dozvědělo co nejvíce lidí. Informační 
kampaň Natura 2000 bude přínosná pro celou evropskou společnost, protože může občany podnítit k tomu, 
aby se zapojili do místní činnosti usilující o zachování životního prostředí, což má zásadní význam v boji 
proti dalším ztrátám biologické rozmanitosti. Rovněž se tak zviditelní činnost EU v této oblasti.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Předloha změn 5937 === ENVI/5937 ===

předkládá Parvanova Antonyia, Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
-------------------------------

Doplňuje se: 07 03 26
Rozpočet 2010 ROZDÍL Nová částka

Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby
07 03 26 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Rezerva

Celkem 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Název:
Článek 07 03 26 – Pilotní projekt – Recyklační cyklus plastů a jeho dopad na životní prostředí v mořích
Poznámky:
Doplňuje se následující text:
Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí pilotního projektu, v jehož rámci má být na úrovni EU posouzena 
účinnost recyklačního cyklu plastů a odhaleny jeho případné slabiny, přičemž zvláštní důraz bude kladen 
na posouzení dopadů na sladkovodní a mořské životní prostředí. Tento pilotní projekt může zahrnovat i 
vypracování hloubkových hodnocení na místní nebo regionální úrovni a studie zaměřené na pobřežní 
oblasti s cílem určit konkrétní výzvy, osvědčené postupy a doporučení ohledně dalších kroků. 
Hodnocení a studie vypracované v rámci tohoto pilotního projektu by se proto soustředily na určení 
technických slabin a nedostatků v recyklačním řetězci plastů v EU i na případnou legislativní nápravu v 
zájmu snížení objemu plastů nacházejících se na souši, které zasahují do životního prostředí v mořích. 
Poznámky:
Před odstavcem:
Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí plateb vztahujících .......... akčním programu Společenství pro životní 
prostředí.
Text se mění takto:
Bývalý článek 07 05 01článek 07 05 01
Odůvodnění:
Odpadem v moři je veškerý perzistentní tuhý materiál, ať vyrobený či zpracovaný, který byl odhozen, uložen 
nebo zanechán v moři nebo na pobřeží. Plasty tvoří 60 až 80 % veškerého odpadu v mořích. 80 % těchto 
odpadních plastů pochází ze zdrojů na pevnině a 20 % z lodí. S pomocí tohoto projektu bychom získali lepší 
obraz a pochopení problematiky znečištění moří plasty a ukázal by nám, jak lze na úrovni EU zlepšit 
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recyklační řetězec plastů.
=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Předloha změn 5938 === ENVI/5938 ===

předkládá Vălean Adina-Ioana, Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
-------------------------------

Doplňuje se: 07 03 26
Rozpočet 2010 ROZDÍL Nová částka

Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby
07 03 26 500 000 500 000 500 000 500 000
Rezerva

Celkem 500 000 500 000 500 000 500 000

Název:
Článek 07 03 26 – Pilotní projekt – Hodnocení dopadu v souvislosti se zákazem používání kyanidu při 
těžbě zlata
Odůvodnění:
V návaznosti na usnesení přijaté EP žádající zákaz používání kyanidu při těžbě zlata je zapotřebí studie, 
která by tuto otázku prozkoumala v širší perspektivě. Měla by posoudit důsledky tohoto zákazu pro místní a 
evropský těžební průmysl a budoucí investice a prozkoumat stávající technologie užívané při těžbě zlata, 
jejich dopad na životní prostředí a budoucí alternativní technologie. V tomto hodnocení by měly být také 
navrženy politické možnosti vedoucí k rozvoji těžby zlata, která by byla udržitelná z ekonomického, 
sociálního a environmentálního hlediska. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Předloha změn 5939 === ENVI/5939 ===

předkládá Lepage Corinne, Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
-------------------------------

Doplňuje se: 02 02 10
Rozpočet 2010 ROZDÍL Nová částka

Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby
02 02 10 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000
Rezerva

Celkem 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000

Název:
Článek 02 02 10 – Pilotní projekt – Garanční systém pro ekoinovace
Poznámky:
Doplňuje se následující text:
Dříve než bude v rámci budoucích finančních výhledů zaveden nový finanční nástroj na podporu 
ekoinovací, je velmi důležité prověřit jeho jednotlivé prvky, a to i ve spolupráci s finančními institucemi, 
jako je EIB a EIF, a s jejich podporou.
Tato položka je určena k financování pilotního projektu, který prověří podobu nástroje, jenž má pomocí 
záruk financovat projekty v oblasti ekoinovací, které již přinášejí úspěšné výsledky, avšak mají obtížný 
přístup k běžným zdrojům financování kvůli profilu rizika a výnosu, jenž je pro tradiční finanční subjekty 
stále nepřiměřený, a proto svou činnost na trhu zakládají na rizikovém kapitálu.
Tato myšlenka vzešla z výsledků nedávné studie zadané Komisí, v níž se uvádí, že mnohé projekty v oblasti 
ekoinovací nejsou způsobilé k financování, a v níž se závěrem doporučuje podpora ze systému záručních 
fondů s cílem zajistit větší přístup k financování formou podílových investic a dluhopisů.
Dále se často diskutuje o tom, jak zabránit situacím, kdy výsledky úspěšných projektů financovaných EU 
nelze uplatnit na trhu kvůli nedostatečným finančním prostředkům. Pilotní projet se bude tímto 
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problémem zabývat v co nejširším rozsahu a s ohledem na pravidla státních dotací a hospodářské soutěže 
prozkoumá stanovená preferenční pravidla pro příslušné projekty v oblasti ekoinovací, které jsou již 
financovány v rámci evropských programů, jako je sedmý rámcový program, program LIFE+ životní 
prostředí nebo program pro konkurenceschopnost a inovace. Pilotní projekt přitom bude usilovat o 
dosažení součinnosti s těmito programy a zajištění toho, aby cenné výsledky nepřišly vniveč.
Bude rovněž otevřen všem jiným vnitrostátním programům, které mohou využít podporu nabízenou tímto 
pilotním projektem. 
V rámci provádění pilotního projektu bude koordinováno úsilí příslušných finančních institucí (jmenovitě 
EIB a EIF) o vypracování technické podoby tohoto nástroje a vyřešení otázek týkajících se jeho 
uplatňování, jako jsou pravidla státních dotací a hospodářské soutěže, náležitá velikost projektu, jeho 
právní forma a síť dalších zapojených finančních institucí. Vzhledem k technické náročnosti takových 
nástrojů lze s velkou pravděpodobností očekávat, že proces vytváření a realizace až po získání výsledků 
nebude v roce 2011 ukončen.
Pilotní projekt by měl zajistit, aby při vytváření tohoto systému byly v co největší míře zohledněny odborné 
poznatky a nabyté zkušenosti z jiných, již existujících finančních nástrojů. 
Dalším cílem pilotního projektu je také prověřit finanční nástroje, které mohou být používány v souvislosti 
s připravovaným akčním plánem v oblasti ekoinovací a finančním výhledem na období po roce 2013.
Odůvodnění:
Tato položka je určena k financování pilotního projektu, který prověří podobu nástroje, jenž má pomocí 
záruk financovat projekty v oblasti ekoinovací, které již přinášejí úspěšné výsledky, avšak mají obtížný 
přístup k běžným zdrojům financování kvůli profilu rizika a výnosu, jenž je pro tradiční finanční subjekty 
stále nepřiměřený, a proto svou činnost na trhu zakládají na rizikovém kapitálu.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Předloha změn 5940 === ENVI/5940 ===

předkládá Lepage Corinne, Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
-------------------------------

Doplňuje se: 02 02 10
Rozpočet 2010 ROZDÍL Nová částka

Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby
02 02 10 250 000 250 000 250 000 250 000
Rezerva

Celkem 250 000 250 000 250 000 250 000

Název:
Článek 02 02 10 – Pilotní projekt – Mezinárodní partnerství na podporu ekoinovací v rozvojových 
ekonomikách a ekonomikách v procesu transformace
Poznámky:
Doplňuje se následující text:
Tato položka je určena k financování pilotního projektu, který má prověřit nové způsoby prosazování 
technologií šetrných k životnímu prostředí v rozvojových zemích. 
Při prosazování ekoinovací na celém světě se v mnoha ohledech používá akční plán pro environmentální 
technologie (ETAP), avšak vzhledem k potřebě zvýšit úsilí v této sféře, jež vyvstala v souvislosti s 
připravovaným akčním plánem v oblasti ekoinovací, je nutné otestovat nové platformy pro spolupráci s 
mezinárodními subjekty, jako je např. Program OSN pro životní prostředí (UNEP).
V rámci pilotního projektu se bude usilovat o vybudování partnerství s příslušnými mezinárodními 
organizacemi (např. UNEP či OECD), což podpoří ekoinovace a zejména účinné využívání zdrojů, 
zejména rozšiřováním sítě národních center čistší produkce. Tato síť umožní posilování kapacit, bude 
podporovat demonstrační projekty a financovat projekty zaměřené na účinné využívání zdrojů, přičemž se 
zaměří hlavně na rozvojové ekonomiky a ekonomiky procházející procesem transformace. 
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Tento způsob testování umožní lépe pochopit, do jaké míry by Komise měla investovat do těchto způsobů 
spolupráce, zejména v souvislosti s finančním výhledem na období po roce 2013.
Odůvodnění:
Tato položka je určena k financování pilotního projektu, který má prověřit nové způsoby prosazování 
technologií šetrných k životnímu prostředí v rozvojových zemích. V rámci pilotního projektu se bude 
usilovat o vybudování partnerství s příslušnými mezinárodními organizacemi, což podpoří ekoinovace a 
zejména účinné využívání zdrojů, hlavně rozšiřováním sítě národních center čistší produkce. Síť umožní 
posilování kapacit, bude podporovat demonstrační projekty a financovat projekty zaměřené na účinné 
využívání zdrojů.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Předloha změn 5941 === ENVI/5941 ===

předkládá Uggias Giommaria, Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
-------------------------------

Doplňuje se: 17 03 11
Rozpočet 2010 ROZDÍL Nová částka

Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby
17 03 11 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Rezerva

Celkem 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Název:
Článek 17 03 11 – Pilotní projekt – Posílení výzkumu roztroušené sklerózy v Evropě
Poznámky:
Doplňuje se následující text:
Cílem tohoto pilotního projektu je posílit v Evropě výzkum roztroušené sklerózy, přičemž zvláštní 
pozornost bude věnována určení faktorů, které stojí za její rozdílnou mírou výskytu v severní a jižní 
Evropě.
V Evropské unii trpí roztroušenou sklerózou více než 400 000 osob a je jednou z nejběžnějších poruch 
centrálního nervového sytému a jednou z nejčastějších příčin postižení mladých lidí (ve věku od 20 do 40 
let). 
Navzdory velkému úsilí vynakládanému v této oblasti výzkumu není roztroušená skleróza v současné době 
léčitelná (minimálně neexistuje konkrétní terapie). Výzkum jejích příčin a způsobů léčby proto má velký
potenciál a obrovský význam. 
Do projektu bude zapojena síť úřadů, zdravotnických zařízení a špičkových laboratoří specializovaných 
na tuto poruchu vytvořená na evropské úrovni, která bude neustále v kontaktu s nevládními organizacemi 
a sdruženími činnými v této oblasti. 
Vysoce kvalifikovaní zaměstnanci pracující pro tyto subjekty pomohou zajistit důkladnější výzkum této 
nemoci a budou také tento výzkum koordinovat a zveřejňovat jeho výsledky, a to i pomocí databází 
vytvořených pro tento účel. 
Projekt potrvá dva roky.
Odůvodnění:
Tento výzkum má základní význam pro pochopení faktorů, které stojí za rozdílnou mírou výskytu této 
nemoci v severní a jižní Evropě Vzhledem k různým přístupům k této studii a léčbě nemoci, jakož i k 
rozdílům v typu a kvalitě služeb poskytovaných v Evropské unii osobám trpícím roztroušenou sklerózou je 
nezbytné, aby byl výzkum v této oblasti koordinován.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Předloha změn 5942 === ENVI/5942 ===
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předkládá Pirillo Mario, Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
-------------------------------

Článek 07 03 07 — LIFE+ (finanční nástroj pro životní prostředí – 2007–2013)
částky,poznámky a právní základy se mění takto:

Rozpočet 2010 Návrh rozpočtu pro rok 2011 Postoj Rady 2011 ROZDÍL Nová částka
Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby

07 03 07 280 885 000 158 000 000 298 300 000 200 000 000 298 300 000 162 000 000 6 700 000 44 700 000 305 000 000 206 700 000
Rezerva

Celkem 280 885 000 158 000 000 298 300 000 200 000 000 298 300 000 162 000 000 6 700 000 44 700 000 305 000 000 206 700 000

Poznámky:
Před odstavcem:
Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí finanční podpory .......... životního prostředí a informovanost a 
komunikace.
Text se mění takto:
Bývalý článek 07 03 07 (zčásti)článek 07 03 07 (zčásti)
Za odstavcem:
Veškeré příjmy z příspěvků kandidátských zemí a popřípadě .......... finančního nařízení vést k dodatečným 
prostředkům.
Doplňuje se následující text:
Tato položka je určena na pokrytí finanční podpory určené na opatření a projekty přispívající k 
provádění, aktualizaci a rozvoji politiky a právních předpisů Unie v oblasti životního prostředí, včetně 
začlenění problematiky životního prostředí do jiných politik, čímž se přispěje k udržitelnému rozvoji. 
Program LIFE+ zejména podpoří provádění šestého akčního programu Společenství pro životní prostředí 
(EAP), včetně tematických strategií, a bude financovat opatření a projekty, které jsou přínosné pro celou 
Evropu, ve třech prioritních oblastech: příroda a biologická rozmanitost, politika a správa v oblasti 
životního prostředí a informovanost a komunikace.
Nejméně 78 % prostředků se použije na granty pro akce v rámci projektů, z čehož nejméně 50 % na 
projekty podporující zachování přírody a biologické rozmanitosti. Projekty, které budou podporovány, se 
vyberou prostřednictvím výzvy k podávání návrhů. Podporované projekty musí být v zájmu Unie, 
technicky a finančně soudržné, proveditelné a nákladově efektivní.
Projekty podporované prostřednictvím grantů na akce musí splňovat jedno z následujících kritérií, aby 
byla zajištěna evropská přidaná hodnota a aby se zabránilo financování opakovaných činností:
– projekty představující osvědčený postup nebo demonstrační projekty související s prováděním směrnice 
79/409/EHS nebo směrnice 92/43/EHS,
– inovační nebo demonstrační projekty týkající se environmentálních cílů Unie, včetně vývoje nebo šíření 
osvědčených metod, know-how nebo technologií,
– osvětové kampaně a speciální odborná příprava osob zapojených do předcházení požárům nebo
- projekty pro rozvoj a provádění cílů Unie týkajících se široce pojatého, harmonizovaného, souhrnného a 
dlouhodobého monitorování lesů a environmentálních interakcí.
Opatření podporovaná programem LIFE+ musí mimo jiné:
– podporovat nezávislé a neziskové nevládní organizace, které přispívají k vytváření a provádění politiky a 
právních předpisů Unie v oblasti životního prostředí, 
– podporovat úlohu Komise při iniciování tvorby a provádění politiky v oblasti životního prostředí, a to 
prostřednictvím studií a hodnocení, seminářů a workshopů s odborníky a zainteresovanými subjekty, sítí a 
počítačových systémů, informačních a publikačních činností a šíření informací, včetně akcí, výstav a 
podobných opatření na zvyšování povědomí.
Projekty a opatření financované z programu LIFE+ mohou být prováděny prostřednictvím grantů nebo 
postupů zadávání zakázek a jejich součástí mohou být:
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– studie, průzkumy, modelování a tvorba scénářů,
– monitorování, včetně monitorování lesů,
– opatření podporující zalesňování, 
– boj proti znečištění Středozemního moře a pobřežní erozi,
– pomoc při budování kapacit, 
– odborná příprava, semináře a setkání, včetně odborné přípravy pověřených osob zapojených do iniciativ 
na prevenci lesních požárů, 
– vytváření sítí a platforem pro osvědčené postupy, 
– informační a komunikační činnosti, včetně osvětových kampaní a zejména kampaní na zvyšování 
povědomí veřejnosti o lesních požárech, 
– demonstrace inovačních přístupů, technologií, metod a nástrojů politiky, 
– podpora provozní činnosti nevládních organizací, které působí především v oblasti ochrany a zlepšování 
životního prostředí na evropské úrovni a podílí se na tvorbě a provádění politik a právních předpisů Unie, 
– rozvoj a údržba sítí, databází a informačních a počítačových systémů přímo spjatých s prováděním 
politiky a právních předpisů Unie v oblasti životního prostředí, zejména pokud jde o zlepšení přístupu 
veřejnosti k informacím o životním prostředí. Prostředky se použijí na pokrytí nákladů na vývoj, údržbu, 
provoz a podporu (technické a programové vybavení a služby) informačních a komunikačních systémů. 
Dále budou použity k financování nákladů na řízení projektů, kontrolu jakosti, bezpečnost, dokumentaci 
a odbornou přípravu související se zaváděním těchto systémů,
– konkrétně pro složku příroda a biologická rozmanitost: správa lokalit a druhů a plánování lokalit, 
včetně zlepšení ekologické soudržnosti sítě Natura 2000, monitorování stavu ochrany, mimo jiné včetně 
stanovení postupů a struktur určených k tomuto monitorování, vypracování a provádění akčních plánů 
zaměřených na ochranu jednotlivých druhů a přírodních stanovišť, rozšíření soustavy Natura 2000 na 
mořské oblasti a v ojedinělých případech nákup pozemků.
Podpora by měla být také poskytnuta na obnovu těch rostlin, které byly vystaveny nepříznivým 
environmentálním a klimatickým podmínkám, aby bylo zajištěna jejich dlouhodobá výnosnost.
Komise musí vypracovat zprávu o dopadu projektových mechanismů (CDM/JI) na hostitelské země, 
zejména na jejich rozvojové cíle v souladu s požadavky uvedenými ve směrnici 2004/101/ES (propojovací 
směrnice).
Veškeré příjmy z příspěvků kandidátských zemí a případně potenciálních kandidátských zemí západního 
Balkánu na účast v programech Unie uvedené v bodě 6 0 3 1 výkazu příjmů mohou v souladu s čl. 18 
odst. 1 písm. d) finančního nařízení vést k vyčlenění dodatečných prostředků.
Právní základ:
Za odstavcem:
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 614/2007 .......... prostředí (LIFE+) (Úř. věst. L 149, 
9.6.2007, s. 1).
Doplňuje se následující text:
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 614/2007 ze dne 23. května 2007 o finančním nástroji 
pro životní prostředí (LIFE+) (Úř. věst. L 149, 9.6.2007, s. 1).
Odůvodnění:
Mezi opatření zahrnutá do iniciativy LIFE+ by měly patřit i konkrétní činnosti prováděné v rámci boje proti 
znečištění Středozemního moře a pobřežní erozi.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Předloha změn 5943 === ENVI/5943 ===

předkládá Pirillo Mario, Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
-------------------------------
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Doplňuje se: 07 03 26
Rozpočet 2010 ROZDÍL Nová částka

Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby
07 03 26 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000
Rezerva

Celkem 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000

Název:
Článek 07 03 26 – Pilotní projekt – Garanční systém pro ekoinovace
Poznámky:
Doplňuje se následující text:
Pilotní projekt
– prověří možnosti podpory ekoinovací pomocí systému záručních fondů, což zajistí větší přístup k 
financování formou podílových investic a dluhopisů.
– prozkoumá, jak zabránit situacím, kdy výsledky úspěšných projektů financovaných EU nelze uplatnit na 
trhu kvůli nedostatečným finančním prostředkům. 
– otestuje finanční nástroje, které by mohly být používány v souvislosti s připravovaným akčním plánem v 
oblasti ekoinovací a finančním výhledem na období po roce 2013.
Projekt prozkoumá vytvoření preferenčních pravidel pro příslušné projekty v oblasti ekoinovací, které jsou 
již financovány v rámci evropských programů, jako je sedmý rámcový program, program LIFE+ životní 
prostředí nebo program pro konkurenceschopnost a inovace, přičemž zohlední pravidla státních dotací a 
hospodářské soutěže. V jeho rámci bude usilováno o dosažení součinnosti se stávajícími programy.
Pilotní projekt bude rovněž otevřen všem jiným vnitrostátním programům, které mohou využít podporu 
nabízenou v jeho rámci. 
Úkolem pilotního projektu bude pomáhat koordinovat úsilí příslušných finančních institucí (jmenovitě 
EIB a EIF) o vypracování technické podoby tohoto nástroje a vyřešení otázek týkajících se jeho 
uplatňování. Vzhledem k technické náročnosti takových nástrojů lze s velkou pravděpodobností očekávat, 
že proces vytvoření, uplatňování a získání výsledků nebude v roce 2011 ukončen.
Odůvodnění:
Pilotní projekt vychází z výsledků nedávné studie zadané Komisí, v níž se uvádí, že mnohé projekty v 
oblasti ekoinovací nejsou způsobilé k financování. Dříve než bude v rámci budoucích finančních výhledů 
zaveden jakýkoli nový finanční nástroj na podporu ekoinovací, je velmi důležité prověřit jeho jednotlivé 
prvky, a to i ve spolupráci s finančními institucemi, jako je EIB a EIF.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Předloha změn 5944 === ENVI/5944 ===

předkládá Morkūnaitė-Mikulėnienė Radvilė, Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost 
potravin

-------------------------------
Doplňuje se: 17 01 04 32

Rozpočet 2010 ROZDÍL Nová částka
Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby

17 01 04 32 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000
Rezerva

Celkem 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000

Název:
Bod 17 01 04 32 Pilotní projekt – Změna chování spotřebitelů ve prospěch udržitelné spotřeby
Odůvodnění:
Cílem tohoto pilotního projektu je otestovat komunikační strategie, které mají zvyšovat informovanost 
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spotřebitelů o dopadech spotřeby na životní prostředí a podpořit využívání nástrojů politik EU, jež 
spotřebitele nabádají k přijímání informovaných rozhodnutí založených na hledisku udržitelnosti. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Předloha změn 5945 === ENVI/5945 ===

předkládá Ronzulli Licia, Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
-------------------------------

Doplňuje se: 07 03 26
Rozpočet 2010 ROZDÍL Nová částka

Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby
07 03 26 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Rezerva

Celkem 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Název:
Článek 07 03 26 Pilotní projekt – Ekologizace – Kreativita při budování zeleného světa
Poznámky:
Doplňuje se následující text:
Projekt Ekologizace je zaměřen na zlepšení environmentálního chování komunit, v němž budou využita 
veřejná místa, jako je např. veřejný úřad (tj. sídlo EU), univerzitní areál či kulturní objekt (tj. místo 
zařazené na seznam UNESCO). Projekt bude zahájen měřením množství odpadu v životním prostředí 
podle jeho fyzikální struktury a posouzením technologického vybavení a chování uživatelů. Dalším 
krokem bude posouzení žádoucích změn s cílem snížit objem takového odpadu. Poté příslušník některé 
tvůrčí profese (umělec, architekt nebo designér) navrhne a vytvoří dílo, které bude ovlivňovat povědomí o 
problematice životního prostředí a ekologické chování. Bude se moci jednat o umělecké objekty, písně, 
zvuky a jakékoli další prostředky komunikace a způsoby dekorace, jež mohou ovlivnit volby, rozhodnutí a 
chování uživatelů. Po uplynutí stanovené (minimálně tříměsíční) lhůty bude možné znovu posoudit 
environmentální chování dané komunity s cílem ověřit, v jakém rozsahu byl po proběhnutí kampaně 
skutečně snížen objem odpadu a zda se nové ekologické styly a vzorce chování ujaly.
Výsledkem optimalizace takového procesu bude definice standardního profilu odpovědnosti komunit za 
životní prostředí a případně zavedení označení EU pro ekologické lokality. 
Pro tento projekt lze stanovit jednoletou lhůtu: měsíc na přípravnou analýzu, tři měsíce na první 
hodnocení, měsíc na přípravu a realizaci uměleckého projektu, čtyři měsíce na reakci komunity a 
přivyknutí na nové způsoby chování, dva měsíce na druhé hodnocení a jeden měsíc na kritický rozbor 
výsledků.
Celkový rozpočet projektu činí 1 000 000 EUR (jeden milion) a bude rozdělen následovně:
vědecká analýza a vyhodnocení 150 000,00 EUR
technické práce (měření) 500 000,00 EUR
tvůrčí projekt (a jeho realizace) 150 000,00 EUR
závěrečná zpráva a její zveřejnění 150 000,00 EUR
cestovní výlohy a ubytování 50 000,00 EUR
Odůvodnění:
Tento projekt je významný z dvojího hlediska – na jedné straně dokáže zvýšit environmentální profil a na 
straně druhé podnítí originální tvůrčí proces s cílem ztvárnit žádoucí chování komunity, jenž zanechá ve 
vnímání a chování jednotlivců i společnosti trvalejší stopy.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Předloha změn 5946 === ENVI/5946 ===

předkládá Gutiérrez-Cortines Cristina, Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
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-------------------------------
Doplňuje se: 07 03 26

Rozpočet 2010 ROZDÍL Nová částka
Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby

07 03 26 850 000 850 000 850 000 850 000
Rezerva

Celkem 850 000 850 000 850 000 850 000

Název:
Článek 07 03 26 – Pilotní projekt – Životní prostředí, provádění politiky a právních předpisů Unie v 
oblasti životního prostředí.Přípravná akce:Studie vizuálního dopadu staveb ve městech a venkovských 
oblastech
Poznámky:
Doplňuje se následující text:
1. Cíl
Účelem přípravné akce je vypracovat studii o vizuálním a environmentálním dopadu staveb ve městech a 
venkovských oblastech, jež poslouží ke stanovení společných ukazatelů a doporučených objektivních 
kritérií pro posouzení vizuálního dopadu a k docílení jejich uplatňování. 
2. Realizace
Projekt budou tvořit tyto fáze:
— Studie srovnávající různé předpisy a platnou legislativu v různých evropských zemích s cílem zjistit, 
zda v nich existuje koncepce vizuálního dopadu staveb ve městech a venkovských oblastech. Pokud taká 
koncepce existuje, prověří se kritéria a pokyny pro její uplatňování. 
— Ustavení pracovní skupiny složené z odborníků z různých zemí a orgánů, jež bude mít za úkol 
vypracovat legislativní návrh pro revizi směrnice o posuzování vlivu na životní prostředí, který se bude 
týkat tematických oblastí uvedených v této směrnici. 
— Vypracování kritérií, která budou moci používat vývojáři v oblasti obnovitelných energií a místní 
orgány při výběru vhodných lokalit pro tyto velké objekty. 
— Vypracování spolehlivých pokynů pro výklad a uplatňování směrnice o posuzování vlivu na životní 
prostředí v souvislosti s posuzováním vizuálního dopadu, která bude výchozím podkladovým dokumentem 
správních orgánů přijímajících příslušné rozhodnutí. 
3. Orientační odhad
— 1.–2. měsíc: vytvoření pracovní skupiny, která definuje projekt a určí nejlepší předlohu výzvy nebo jiný 
postup, který lze zahájit v souladu s platnými právními předpisy; předtím bude zadána srovnávací právní 
studie o koncepci vizuálního dopadu a jejím uplatňování v členských státech a dalších zemích. 
— 3.–12. měsíc: zapojení zainteresovaných institucí a institucí se zkušenostmi s touto problematikou, jako 
je Rada Evropy, UNESCO a další kulturní organizace, univerzity, nevládní organizace činné v oblasti 
životního prostředí atd.
— 13.–15. měsíc: představení srovnávacích studií a diskuse na různých seminářích na půdě Evropského 
parlamentu a v členských státech, které mohou mít o tento projekt zájem; schůzky s odborníky, veřejnými 
a soukromými institucemi nevládních organizací a dalšími zúčastněnými stranami. 
— 16.– 22. měsíc: předložení studie a legislativního návrhu. 
Právní základ:
Doplňuje se následující text:
Přípravná akce ve smyslu čl. 49 odst. 6 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, 
kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství (Úř. věst. L 248, 16. 9. 
2002, s. 1).
Odůvodnění:
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Studie o vizuálním dopadu různých budov a staveb ve městech i venkovských oblastech je důležitá zejména
v době, kdy nové technologie, např. výroba obnovitelných energií, mají výrazný dopad na městkou i 
venkovskou krajinu. Evropské kulturní a environmentální dědictví je křehkým a omezeným zdrojem, které je 
třeba řádně spravovat a zachovat.


