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Předloha změn 6303 === ENVI/6303 ===

předkládá Andrea Zanoni, Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
-------------------------------

SECTION III — COMMISSION
Doplňuje se: 02 04 02 04

Rozpočet 2013 Návrh rozpočtu pro rok 2014 Postoj Rady 2014 Rozdíl Nová částka
Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby

02 04 02 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:
Pilotní projekt — Seskupování MSP na regionální úrovní pro cyklickou ekonomiku
Poznámky:
Doplňuje se následující text:
Obavy z nedostatku řady zdrojů, jež jsou omezené, rostoucí tlak na obnovitelné zdroje související se 
zvyšováním tržních cen a jejich výkyvy a obavy z ekonomické nestability a sociálních nepokojů vedly 
globálně řízený politický program k vypracování a provádění nástrojů a opatření zaměřených na 
využívání zdrojů, které pomohou zajistit, aby potřeby rostoucí světové populace byly uspokojeny, aniž by 
byly ohroženy potřeby budoucích generací. Na úrovni EU to zahrnuje plán EU pro Evropu účinněji 
využívající zdroje, který byl zahájen v roce 2011. Tento plán navazuje na celou řadu právních předpisů a 
politik (např. směrnice o ekodesignu, tematická strategie pro přírodní zdroje, politiky pro nakládání s 
odpadem) * a poskytuje rámec pro konkrétnější politiky, např. o upravení konstrukce výrobků, větším 
opětovném využívání, recyklaci a nahrazování surovin a úsporách zdrojů.
Přestože bylo dosaženo pokroku, existují námitky, že dosažení větší účinnosti ve využívání zdrojů nestačí, 
neboť proti zvýšení účinnosti často působí zvýšené využívání (tzv. jojo efekt). Po vydání doporučení Rady 
ohledně stimulačních opatření pro cyklickou, ekologickou ekonomiku ** byla zdůrazněna potřeba 
upevnění a dalšího objasnění programu účinného využívání zdrojů ***. Bylo znovu zdůrazněno, že 
vytvoření „cyklické ekonomiky“ je důležitým prostředkem ke snižování materiálové náročnosti a zvyšování 
využívání materiálů, jejich recyklace a nahrazování. Například Čína se zaměřuje na „cyklickou 
ekonomiku“ ve svých právních předpisech zaměřených na činnosti související se snižováním množství 
materiálu, jeho opětovným využíváním a recyklací, jež probíhají v procesu výroby, oběhu i spotřeby. Na 
úrovni EU sice existují právní předpisy podporující např. ekologické inovace, ale zároveň se argumentuje 
tím, že není k dispozici žádný ambiciózní koherentní, strategický ucelený přístup, aby bylo možné přejít od 
dílčích inovací k inovacím radikálním. Na druhé straně je právní a politická nejistota považována za 
potenciální důvod podrývání konkurenceschopnosti prosperujícího ekologického – a ještě více –
cyklického průmyslu. A potenciální výhody jsou obrovské.
V analýze, kterou provedla společnost McKinsey pro nadaci Ellen MacArthur Foundation****, byly čisté 
úspory materiálových nákladů v cyklické ekonomice odhadem vyčísleny na 340 až 380 miliard USD ročně 
při „přechodném scénáři“ a na 520 až 630 miliard USD při „pokročilém scénáři“ na úrovni EU do roku 
2025, a to vezmeme-li v úvahu pouze část zpracovatelského průmyslu. Mezi další očekávané přínosy patří 
zmírnění volatility cen a dodavatelských rizik, možné přínosy pro zaměstnanost, omezení externalit a 
dlouhodobá odolnost ekonomiky. Kdybychom chtěli využít těchto výhod, znamenalo by to přijmout 
odvážná a kreativní opatření, abychom se vymanili z lineárního modelu „Vezmi, vyrob si, využij“.
Popis projektu
Cíle
Řada průkopnických společností již rozhodla vydat na cestu směřující k cyklické ekonomice. Patří mezi ně 
ty, které podporují cyklický design, např. přístup Cradle to Cradle®, a nové inovativní obchodní modely, 
jako je spoluspotřebitelství*****. Nadace Ellen MacArthur Foundation definovala pro cyklickou 
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ekonomiku tyto zásady: 1) Vyloučit odpad – výrobky jsou určeny pro cyklus rozebrání a opětovného 
použití 2) přísná diferenciace komponentů – spotřební zboží se musí bezpečně vrátit do biosféry a zboží 
dlouhodobé spotřeby prochází různými cykly údržby, aby mohlo být opětovně použito/přerozděleno až do 
závěrečné fáze recyklace 3) energie potřebná pro tyto cykly by měla být obnovitelného typu.
Pilotní projekt spolupráce a účasti napříč odvětvími na místní a regionální úrovni může poskytnout 
empirické poznatky o skutečném provádění tohoto konceptu a může být důležitým testem a zdrojem 
poučení i pro nové vymezení cyklických opatření. V tomto ohledu mohou činnosti mezi malými a 
středními podniky v místních uskupeních představovat důležité výchozí důvody.
Řešení následujících naléhavých úkolů bylo určeno jako mimořádně důležité******. Jejich empirická 
analýza představuje tedy klíčové cíle předloženého pilotního projektu:
- Stávající evropský a vnitrostátní právní a politický rámec může být rozhodujícím faktorem jednak tím, že 
podpoří rychlý přechod, jednak může představovat problémy, které by mohly bránit úspěšné realizaci. 
Poskytují stávající politiky a finanční programy dostatečnou podporu? Záměrem je prozkoumat, s jakými 
právními a politickými problémy se společnosti setkávají a jaké nástroje by mohly poskytnout pobídky pro 
radikální inovace.
- Stávající průmyslové iniciativy, například britský národní program průmyslové symbiózy, vedly k 
úsporám energie a účinného využívání zdrojů, ale má se za to, že jen zřídka zpochybnily základní způsoby 
výroby a spotřeby. Platforma, která podporuje shromažďování a sdílení údajů, šíření osvědčených 
postupů a podporuje spolupráci mezi jednotlivými podniky, je rozhodujícím prvkem pro organizaci a 
zapojení různorodějšího souboru průmyslových odvětví a mnoha jednotlivých podniků. To může být 
důležitým výchozím bodem pro další prohloubení a urychlení pokroku.
- K vyplnění stávajících mezer ve znalostech je třeba usnadnit také spolupráci mezi naukou o materiálech, 
designérskými školami a podniky, aby se umožnilo další předávání znalostí.
- Dokumentace o neúspěších a úspěších při zavádění cyklické ekonomiky je rovněž potřebná, aby bylo 
možné si vyměňovat informace o tvorbě hodnot a také o nových výzvách, které je třeba zvážit.
- Malé a střední podniky (MSP) se zejména potýkají se špatnou dostupností, kvalitou a konzistentností 
údajů a informací souvisejících s jednotlivými opatřeními pro zavedení cyklické ekonomiky. Má se za to, 
že se častěji setkávají s akutními tlaky a potenciálně vysokými náklady na transakce (např. kapacity, 
rozvoj dovedností). Ačkoli existují počáteční platformy pro výměny, např. Circular Economy 100, kterou 
založila nadace Ellen Mac Arturové, obvykle se zaměřují na velké podniky nebo globální měřítko. To 
přináší riziko, že se malé a střední podniky ocitnou na scéně, kde jsou velké části nově vznikajícího trhu 
již zformovány několika velkými společnostmi. Nicméně, malé a střední podniky jsou považovány za 
rozhodující faktor ekonomické stability v Evropě v důsledku jejich role center pro inovace a pracovní 
příležitosti.
Další postup
Dosavadní (pilotní) projekty v oblasti konceptu cyklické ekonomiky se zaměřovaly především na závěrečné 
etapy týkající se kovů a nerostných surovin. Ve svém usnesení ze dne 24. května 2012 o Evropě účinněji 
využívající zdroje *******, spadajícím pod okruh pojednávající o přírodním kapitálu a ekosystémových 
službách, Evropský parlament vyzývá 
Komisi, aby se řídila osvědčenými postupy v oblasti energetické účinnosti a vypracovala na jejich základě 
vhodná kritéria a startovací pilotní projekty pro několik zdrojů, např. fosfor, s cílem dosáhnout do roku 
2020 skutečně 100% míry jejich opětovného využití a optimalizovat jejich využívání a recyklaci; a 
zdůrazňuje, že tyto pilotní projekty by měly být financovány přímo z fondů EU.
V souladu s touto výzvou a po vytyčení výše uvedených hlavních cílů by se navrhovaný pilotní projekt 
zaměřil na vytvoření 2-3 uskupení, v nichž by byla zastoupena celá řada podniků z různých průmyslových 
odvětví. Mezi ně by patřily podniky vyrábějící jak spotřební komponenty, tak i komponenty dlouhodobé 
spotřeby, aby aktivně postoupily o krok dále a nezabývaly se pouze jednotlivými materiály. Aby bylo možné 
tento krok uskutečnit, bude projekt potřebovat jednak odborné znalosti z provádění organizačních změn, 
jednak nejnovější vědecké poznatky. První požadavek může být naplněn formou poradenství v oblasti 
řízení změn a organizačního rozvoje, zatímco naplnění druhého může být dosaženo v partnerství s 
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vědeckými institucemi a centry pro inovace, spolupráci a transfer technologií.
Mezi průkopnickými podniky budou především malé a střední podniky, aby bylo možné prozkoumat 
potenciálně vysoké transakční náklady, kapacitu a potřeby kvalifikace a zároveň využít jejich inovační 
sílu. Společnosti by měly být regionálně uskupeny, ale současně by měly působit ve více než jednom 
členském státě, což umožní užitečné nahlédnutí do odlišných vnitrostátních právních a politických rámců. 
Tohoto cíle by mohlo být dosaženo zaměřením se na malé a střední podniky v přeshraničních regionech, 
jako je Euregio Tyrolsko – Jižní Tyrolsko – Trentino********.
Prostředky, které mají být použity, by zahrnovaly rozvoj skutečných a virtuálních platforem, specifické 
kurzy a vzdělávací semináře na podporu výměny relevantních údajů, osvědčených postupů a sdílení 
dovedností. Měla by být vytvořena celá řada pracovních skupin, jejichž cílem by bylo vypracovat 
konkrétně jednotlivé etapy cyklické ekonomiky, které by byly testovány na základě rozvoje průmyslových 
parků nebo obchodních modelů spoluspotřebitelství. Pilotní projekt by měl mít také vazbu na globální 
iniciativy, jako jsou Circular Economy 100 nebo Evropská inovační sociální platforma, aby mohl 
podporovat synergie prostřednictvím zapojení jejich zástupců a vzájemně propojených akcí.
Očekávaným výstupem by mělo být vypracování organizačního plánu na podporu budoucích souvisejících 
iniciativ.
* Fredrigo-Fazio D., Baldock D., Farmer A., Gantioler S. (2011) EU Natural Resources policy: Signposts 
on the roadmap to sustainability. Directions in European Environmental Policy. Institute for European 
Environmental Policy (IEEP).
** Rada EU (2012). Závěry o stanovení rámce pro sedmý akční program EU pro životní prostředí. 3173. 
zasedání Rady ve složení pro životní prostředí.
***Volkery A., Withana S., Fedrigo D., Baldock D. 2012). Towards a 7th Environment Action 
Programme: Priorities and action needs. IEEP Policy Paper Sept. 2012.
****Ellen MacArthur Foundation (2012) Towards the Circular Economy: Economic and Business 
Rationale for an Accelerated Transition. United Kingdom.
*****Sem patří iniciativy jako Spolujízda Caruso, internetová platforma, kterou využívají vlastníci a 
uživatelé vozidel: www.carusocarsharing.com. Následující webové stránky uvádějí podrobný seznam 
společností, které působí v této oblasti: www.meshing.it.
******Hislop H. and Hill. J. (2011). Reinventing the wheel: a circular economy for resource security. 
Green Alliance, United Kingdom & Preston F. 2012). A Global Redesign? Shaping the Circular 
Economy. Briefing Paper 2012/2. Chatham House, United Kingdom.
*******Usnesení Evropského parlamentu ze dne 24. května 2012 o Evropě účinněji využívající zdroje 
(2011/2068(INI)).
********http://www.europaregion.info/.
Právní základ:
Doplňuje se následující text:
Pilotní projekt 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:
I když existují iniciativy na podporu účinného využívání zdrojů, tvrdí se, že není k dispozici žádný 
koherentní, strategický ucelený přístup, aby bylo možné přejít od dílčích inovací k inovacím radikálním. 
Právní nejistota může potenciálně podrývat konkurenceschopnost prosperujícího cyklického průmyslu. 
Pilotní projekt zaměřený na mezioborovou spolupráci na místní úrovni může poskytnout lepší empirické 
pochopení přechodu od hesla „Vezmi si, vyrob si, využij“ k cyklické ekonomice. Tento projekt může být 
zdrojem poučení pro nové vymezení cyklických kroků mimo rámec surovin, se zaměřením na spolupráci 
mezi MSP v místních uskupeních.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=
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Předloha změn 6312 === ENVI/6312 ===

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

SECTION III — COMMISSION
Doplňuje se: 07 02 07

Rozpočet 2013 Návrh rozpočtu pro rok 2014 Postoj Rady 2014 Rozdíl Nová částka
Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby

07 02 07 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000
Rezerva

Celkem 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000

Název:
Pilotní projekt — Vytvoření jihovýchodního evropského regionálního střediska pro pokročilé recyklování 
elektrického a elektronického odpadu
Poznámky:
Doplňuje se následující text:
Tento pilotní projekt se zaměřuje na podporu recyklování elektrického a elektronického odpadu v oblasti 
Balkánu. Bude se zejména zaměřovat na potřebu rozvinout infrastrukturu šetrnou k životnímu prostředí, 
jež bude mít také hospodářský a sociální přínos pro místní ekonomiky. tento přínos se může přeměnit ve 
zisk pro místní společenství prostřednictvím udržitelnějšího vytvoření pracovních míst i pro průmysl, 
protože recyklační střediska poskytnou lepší přístup k surovinám, jak pro tuto oblast, tak pro EU. Projekt 
bude znamenat krok vpřed v procesu posilování regionální soudržnosti a spolupráce v balkánském 
regionu a bude také důležitým zdrojem druhotných surovin pro průmyslová odvětví EU, čímž se urychlí 
dlouhodobý cíl EU, jímž je zlepšení zdrojově efektivního využívání materiálů, její větší nezávislost na 
dovozu některých surovin ze třetích zemí a přechod na cyklickou ekonomiku.
Právní základ:
Doplňuje se následující text:
Pilotní projekt 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:
Kromě ekologických výhod vyplývajících z existence recyklačního zařízení přispěje tento závod rovněž k 
posílení regionálních hospodářských a sociálních vazeb. Tento typ spolupráce navíc pomůže připravit 
oficiální kandidátské země na vstup do EU, neboť je začlení do postupů, procesů a sítí nakládání s odpady v 
EU. Tento projekt také ještě více posílí hospodářskou, environmentální a politickou spolupráci i výměnu 
znalostí a technologií se strategickými regionálními partnery EU a vytvoří příležitosti pro prosperitu a 
udržitelný rozvoj celého regionu.

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

Předloha změn 6306 === ENVI/6306 ===

předkládá João Ferreira, Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
-------------------------------

SECTION III — COMMISSION
Doplňuje se: 07 02 77 26

Rozpočet 2013 Návrh rozpočtu pro rok 2014 Postoj Rady 2014 Rozdíl Nová částka

Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby
07 02 77 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
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Název:
Pilotní projekt — Obnova životního prostředí a znovuzalesnění oblastí zasažených onemocněním, které 
způsobuje háďátko borovicové a další invazivní druhy
Poznámky:
Doplňuje se následující text:
Tento pilotní projekt má být nástrojem pro environmentální obnovu a znovuzalesňování oblastí 
postižených cizími invazivními druhy rostlin a škůdců, jako je háďátko borovicové. Měl by doplnit 
činnosti, které již byly provedeny v rámci stávajících rozpočtových položek, a financovat opatření 
následující po utlumení invazivních druhů/patogenů, tj. obnovu postižených oblastí.
Projekt má tyto fáze:
 1. identifikace postižených oblastí v každém regionu;
2. identifikace strategií obnovy postižených lesních oblastí;
3. analýza osvědčených postupů a dosažených úspěchů;
4. podpora projektů obnovy postižených lesů na místní a regionální úrovni.
Právní základ:
Doplňuje se následující text:
Pilotní projekt 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:
Tento pilotní projekt má být nástrojem pro environmentální obnovu a znovuzalesňování oblastí postižených 
cizími invazivními druhy rostlin a škůdců, jako je háďátko borovicové. Měl by doplnit činnosti, které již 
byly provedeny v rámci stávajících rozpočtových položek, a financovat opatření následující po utlumení 
invazivních druhů/patogenů, tj. obnovu postižených oblastí.

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

Předloha změn 6307 === ENVI/6307 ===

předkládá João Ferreira, Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
-------------------------------

SECTION III — COMMISSION
Doplňuje se: 07 02 77 26

Rozpočet 2013 Návrh rozpočtu pro rok 2014 Postoj Rady 2014 Rozdíl Nová částka

Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby
07 02 77 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:
Pilotní projekt — Spolupráce v oblasti společné metodiky a minimálních požadavků pro mapování 
nebezpečí a rizik
Poznámky:
Doplňuje se následující text:
Tento pilotní projekt má za cíl získat porovnatelné a analyzovatelné údaje týkající se mapování nebezpečí 
a rizik, a to na základě spolupráce mezi členskými státy.
Návrh projektu vychází z toho, co je ve Ferreirově zprávě uvedeno o prevenci přírodních katastrof a 
katastrof způsobených člověkem, a z návrhu na vytvoření sítě složené ze zástupců různých příslušných 
vnitrostátních útvarů všech členských států, jejíž fungování musí spadat do rámce spolupráce mezi 
celostátními, regionálními a místními orgány, které odpovídají za zvládání katastrof, územní plánování a 
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mapování a řízení rizik;
Konkrétněji je pilotní projekt určen ke: 
1. shromažďování kvantitativních a kvalitativních údajů o mapování nebezpečí a rizik;
2. zkoumání možných společných metodik a minimálních požadavků pro mapování nebezpečí a rizik;
3. předložení návrhu společné metodiky pro mapování nebezpečí a rizik, a to na základě provedených 
studií a práce v rámci sítě za účasti zástupců zemědělského odvětví, programu UNEP a za účasti 
společenských a nevládních organizací působících v této oblasti a dalších aktérů s blízkým vztahem k 
půdě.
Právní základ:
Doplňuje se následující text:
Pilotní projekt 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:
Tento pilotní projekt má za cíl získat porovnatelné a analyzovatelné údaje týkající se mapování nebezpečí a 
rizik, a to na základě spolupráce mezi členskými státy.

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

Předloha změn 6308 === ENVI/6308 ===

předkládá João Ferreira, Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
-------------------------------

SECTION III — COMMISSION
Doplňuje se: 07 02 77 26

Rozpočet 2013 Návrh rozpočtu pro rok 2014 Postoj Rady 2014 Rozdíl Nová částka
Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby

07 02 77 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:
Pilotní projekt — Ochrana vodních zdrojů a obnova související infrastruktury ve venkovských oblastech
Poznámky:
Doplňuje se následující text:
Tento pilotní projekt má za cíl podporovat ochranu vodních zdrojů ve venkovských oblastech s cílem řešit 
problém nedostatku vody v některých ročních obdobích, zejména vody pro zemědělské účely, a má rovněž 
za cíl efektivnější využití vody, která uniká v zimě, její shromažďování, aby mohla být použita v létě pro 
potřeby zemědělství a pro spotřebu obyvatelstva ve veřejných zdrojích vody a kašnách.
Projekt má tyto fáze:
1. zkoumání možných společných metodik a minimálních požadavků pro ochranu vodních zdrojů;
2. vypracování návrhu plánů na ochranu a obnovu vodních zdrojů;
Právní základ:
Doplňuje se následující text:
Pilotní projekt 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:
Tento pilotní projekt si klade za cíl chránit vodní zdroje a obnovit související infrastrukturu ve venkovských 
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oblastech s cílem zajistit zásobování zemědělství vodou v obdobích sucha a obnovu veřejných zdrojů vody a 
kašen.

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

Předloha změn 6309 === ENVI/6309 ===

předkládá João Ferreira, Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
-------------------------------

SECTION III — COMMISSION
Doplňuje se: 07 02 77 26

Rozpočet 2013 Návrh rozpočtu pro rok 2014 Postoj Rady 2014 Rozdíl Nová částka

Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby
07 02 77 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:
Pilotní projekt — Podpora setrvání obyvatelstva ve venkovských oblastech – Boj proti dezertifikaci
Poznámky:
Doplňuje se následující text:
Tento pilotní projekt má za cíl podporovat setrvání obyvatelstva ve venkovských oblastech. Je určen k 
dosažení lepšího pochopení faktorů, které mohou podporovat setrvání obyvatelstva. Navrhuje se 
vypracovat metodiku pro návrh projektů na místní a regionální úrovni, jež jsou zaměřeny na setrvání 
obyvatelstva ve venkovských oblastech, včetně identifikace potřeb a možností v každém místě/regionu.
Projekt má tyto fáze:
1. shromažďování informací na úrovni jednotlivých členských států o tom, co je zapotřebí k podpoře 
efektivního setrvání obyvatelstva ve venkovských oblastech (včetně názorů obyvatel a různých subjektů a 
místních orgánů);
2. identifikace problémů a potenciálu každého regionu s ohledem na tento cíl;
3. analýza osvědčených postupů a dosažených úspěchů;
4. návrhy projektů na místní a regionální úrovni týkajících se setrvání obyvatelstva ve venkovských 
oblastech.
Právní základ:
Doplňuje se následující text:
Pilotní projekt 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:
Setrvání obyvatelstva ve venkovských oblastech je nanejvýš důležité pro zajištění územní soudržnosti, 
zastavení procesu dezertifikace, zastavení trendu opouštění zemědělské výroby, podporu hospodářského 
rozvoje a zabránění vzniku přírodních a člověkem způsobených katastrof. Na základě tohoto pilotního 
projektu se navrhuje vypracovat metodiku pro návrh projektů na místní a regionální úrovni, jež jsou 
zaměřeny na setrvání obyvatelstva ve venkovských oblastech.

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

Předloha změn 6310 === ENVI/6310 ===

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

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
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Doplňuje se: 07 02 77 26
Rozpočet 2013 Návrh rozpočtu pro rok 2014 Postoj Rady 2014 Rozdíl Nová částka

Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby

07 02 77 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:
Pilotní projekt — Vyhodnocení a studie proveditelnosti „Koncepce trajektu s nulovými emisemi“
Poznámky:
Doplňuje se následující text:
Cílem tohoto pilotního projektu je vyhodnotit fáze vývoje, možnost realizace a vypracování studie 
proveditelnosti ke koncepci trajektu s nulovými emise, který by byl poháněn obnovitelnými zdroji energie, 
např. vodíkem v palivových článcích.
I když je princip palivových článků využívajících vodík prokázán jako zdroj energie pro menší dopravní 
prostředky, jako jsou autobusy, musí být jejich využívání ve velkých trajektech (např. trajektech RoPax) 
ještě dále vyhodnoceno za účelem posouzení možností realizace. Vyhodnocení a studie proveditelnosti pro 
tento typ dopravy a trasy by poskytly jasnější posouzení rizik a příležitostí k použití vodíku jako paliva pro 
dopravní prostředky a palivových článků sloužících jako měniče energie v trajektech.
Hodnocení a studie proveditelnosti by se měly zejména zaměřit na možnosti využití nadbytečné energie z 
nočního provozu větrných parků s cílem vyrábět vodíkové palivo, který by pak poskytovalo energii pro 
pohon plavidla a spotřebu elektrické energie na palubě. Mělo by být posouzeno také vybavení lodi 
kombinovanými zdroji energie, např. solárními panely a Flettnerovými rotory, jež by zásobovaly plavidlo 
dodatečnou energií s cílem zamezit veškerým emisím uhlíku, síry nebo dusíku.
S cílem optimalizovat možnosti realizace by se hodnocení mělo zaměřit na krátké trasy námořní dopravy s 
přihlédnutím k infrastrukturním a přírodním předpokladům, aby byla zajištěna efektivní dodávka 
alternativních zdrojů energie (zejména z větrných parků) a umístění odborných pracovišť a přítomnost 
příslušných technologických center a potenciálních partnerů ze soukromého sektoru. Jako první krok by 
mělo být provedeno mapování vhodných míst, aby byly zjištěny potenciální a optimální trasy pro 
trajektovou přepravu s nulovými emisemi v EU.
Vyhodnocení a studie proveditelnosti by měly zahrnovat zmapování nezbytných kroků, které je nutno 
učinit v oblasti hybridních pohonů, baterií, palivových článků a typů paliva ve snaze dosáhnout nulové 
úrovně emisí, aby zvýšení účinnosti mohlo být provedeno, jakmile dojde ke zdokonalení technologií, ale 
také aby byly získány další zkušenosti a mohl být projektován další vývoj.
Mimoto by tržní posouzení zjištěných tras mohlo poskytnout jasnější představu o nákladech na realizaci a 
provoz trajektu s nulovými emisemi a s konečnou platností stanovit, zda by trajektová přeprava, jak je 
uvedena výše, byla za stávajících podmínek na trhu ekonomicky životaschopná.
Pilotní projekt by měl podle předpokladu trvat 1 nebo 2 roky, aby mohl vybrat pro trajekt 1 nebo 2 vhodné 
trasy.
Právní základ:
Doplňuje se následující text:
Pilotní projekt 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:
I když je lodní doprava nejefektivnějším dopravním prostředkem, pokud jde o přepravované objemy, trpí –
po desetiletích neprováděné regulace – nedostatkem udržitelných technologických řešení ve srovnání s 
jinými druhy dopravy. Potřeba přechodu na alternativní paliva byla v poslední době formulována ve sdělení 
EK „Čisté zdroje energie pro dopravu: Evropská strategie pro alternativní paliva (COM (2013)17 v 
konečném znění). Cíle budoucí dopravy jsou rozmanité: situace v oblasti životního prostředí a klimatu 
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vyžaduje přijetí opatření a navíc musí doznat změn také závislost dopravy v EU na ropě.
=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Předloha změn 6313 === ENVI/6313 ===

předkládá Gerben-Jan Gerbrandy, Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
-------------------------------

SECTION III — COMMISSION
Doplňuje se: 07 02 77 26

Rozpočet 2013 Návrh rozpočtu pro rok 2014 Postoj Rady 2014 Rozdíl Nová částka
Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby

07 02 77 26 500 000 500 000 500 000 500 000
Rezerva

Celkem 500 000 500 000 500 000 500 000

Název:
Pilotní projekt — Zdrojově účinné využívání směsného odpadu
Poznámky:
Doplňuje se následující text:
Směsný odpad: velmi důležitý způsob využití zdrojů v Evropě
Recyklace odpadu je důležitým pilířem programu účinného využívání zdrojů. Vzhledem k tomu, že vysoce 
kvalitní recyklace je v Evropě omezena a vlastně se dobře rozvinula jen v několika členských státech, je v 
současné době opomíjen obrovský potenciál využitelných zdrojů. Jelikož je v Evropě kladen silný důraz na 
tuhý komunální odpad, jedná se jen o malý zlomek všech dostupných odpadů. Suché smíšené odpady, 
např. odpad z obchodů a průmyslový odpad, objemný odpad z domácností a stavební a demoliční odpady 
obsahují mnohem více zdrojů, které mohou být i získány jednodušším způsobem, než materiály z 
(vlhkého) tuhého komunálního odpadu. Z těchto typů odpadu je velmi významný odpad z obchodů a 
průmyslový a demoliční odpad vzhledem k jejich objemu (zahrnuje jednu třetinu veškerého odpadu v EU) 
a cíli, který je u něj v současné době stanoven v rámcové směrnici o odpadech (70% recyklace).
Rozvoj recyklace odpadu z obchodů a průmyslového a demoličního odpadu (a vlastně recyklace 
jakéhokoli druhu odpadu) se ubírá určitou „obecnou“ cestou, jak ukazuje historie dobře fungujících zemí. 
To znamená, že lze zjistit obecné mechanismy pro recyklaci a popsat osvědčené postupy. Na základě téměř 
30 let recyklace v několika členských státech by měly být dostupné vzory a pokyny pro ty členské státy, kde 
je recyklace stále ještě v plenkách. Je nezbytné podporovat recyklaci v Evropě předáváním znalostí a 
zkušeností.
Důležitými prvky recyklace jsou například dobré řízení toků odpadu a zajištění kvality. Odvětví zabývající 
se recyklací a orgány v řadě členských států pro to vyvinuly nástroje, např. systém nazvaný Tracemat 
(sledování materiálů) a programy k zajišťování kvality, včetně environmentálního testování a certifikace.
Je třeba rozvíjet recyklaci smíšených suchých odpadů. Mohou se zpětně získávat cenné materiály, jako 
jsou dřevo a plasty, a upravovat pro nové využití. Recyklační zařízení mohou být také využívána ke 
zpracování tuhého komunálního odpadu, pokud se od něj oddělí suchá složka. Vybudování takové 
kapacity pro třídění je pro členské státy možností, jak nalézt správnou rovnováhu mezi recyklací a 
spalováním.
Cíl
Tento projekt se zaměřuje na zvýšení recyklace v členských státech, zejména pokud jde o odpad z obchodů 
a průmyslový a demoliční odpad a také o suchý smíšený odpad, a to na základě účinného přenosu znalostí 
a zkušeností. Bude také pomáhat členským státům při dosahování cílů podle rámcové směrnice o 
odpadech. Klíčovým faktorem úspěchu je to, že se průmysl recyklace sám do tohoto procesu zapojí. 
Experti z tohoto odvětví jsou uznáváni jako nejlepší nositelé těchto zkušeností a znalostí. Konkrétně se 
projekt zaměřuje na zahájení, na vhodném základě, recyklace odpadu z obchodů a průmyslového a 
demoličního odpadu ve třech (regionech v) členských státech. Historické zkušenosti budou sloužit jako 
příklad pro ty členské státy, kde se dosud tento typ recyklace neprováděl. Stejně jako u jiných suchých 
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smíšených odpadů budou úspěšné případy analyzovány a bude vypracován plán pro další členské státy, 
jak takového úspěchu dosáhnout. V jednom (regionu v jednom) členské státě bude tato recyklace 
zahájena.
Klíčovou záležitostí tohoto projektu je prokázat úspěšnou realizaci prvních kroků k recyklaci odpadu z 
obchodů a průmyslového a demoličního odpadu ve vybraných regionech v Evropě. Aby se tak stalo, je 
třeba, aby se zúčastněné strany v těchto regionech dohodly na prováděcím plánu. Tento plán popisuje cíle, 
kterých má být dosaženo, a opatření, která mají být přijata. Tato opatření budou z velké části odrážet 
osvědčené postupy, jež byly vyvinuty na základě zkušeností v dobře fungujících členských státech. 
Zúčastněné strany souhlasí s opatřeními a ke každému opatření jsou přiřazeni příslušní aktéři. Klíčovými 
otázkami jsou spolehlivé sledování odpadů a řízení kvality recyklovaných produktů.
Právní základ:
Doplňuje se následující text:
Pilotní projekt 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:
Recyklace odpadu je důležitým pilířem programu účinného využívání zdrojů. Avšak vysoce kvalitní 
recyklace je v Evropě omezena a vlastně se dobře rozvinula jen v několika členských státech. Cílem tohoto 
projektu je stimulovat recyklaci v Evropské unii a využívat potenciál zdrojů, které lze znovu získat.

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

Předloha změn 6302 === ENVI/6302 ===

předkládá Riikka Pakarinen, Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin, Anneli 
Jäätteenmäki

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Doplňuje se: 09 04 04

Rozpočet 2013 Návrh rozpočtu pro rok 2014 Postoj Rady 2014 Rozdíl Nová částka

Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby
09 04 04 1 400 000 1 400 000 1 400 000 1 400 000

Rezerva

Celkem 1 400 000 1 400 000 1 400 000 1 400 000

Název:
Pilotní projekt — Řešení v oblasti dobrého zdravotního stavu a zdravotní péče v sítích optického připojení 
k internetu pro domácnosti (FTTH), které mají otevřený přístup
Poznámky:
Doplňuje se následující text:
Cílem tohoto návrhu pilotního projektu je otestovat aplikace pro dobrý zdravotní stav a zdravotní péči v 
sítích optického připojení k internetu pro domácnosti (FTTH), které mají otevřený přístup. Budoucí 
poskytování služeb souvisejících s dobrým zdravotním stavem a zdravotní péčí by se mělo spoléhat na 
řešení na základě sítí optického připojení k internetu pro domácnosti, přičemž realizace řešení 
plnohodnotného vysokorychlostního elektronického zdravotnictví by přispěla k dosažení jednoho z cílů 
Digitální agendy EU.
Projekt bude zkoumat, zjišťovat a testovat nové a stávající aplikace elektronického zdravotnictví s cílem 
zlepšit rentabilitu a využitelnost služeb. Cílem projektu je např. vyhodnotit posílení postavení pacienta a 
schopnost pracovníků působících v oblasti zdravotní péče sdílet digitální informace o pacientovi. Sítě 
optického připojení k internetu pro domácnosti (FTTH), které mají otevřený přístup, mají potenciál 
provádět řadu řešení v oblasti elektronického zdravotnictví, např. spravovat informace o zdraví pacientů, 
sledovat stav pacienta doma, zasílat rentgenové snímky z centrální nemocnice do zdravotního střediska ve 



13

venkovské oblasti a provádět fyzioterapii na dálku.
Projekt má být realizován ve venkovských regionech s dlouhými vzdálenostmi a již existujícími sítěmi 
optického připojení k internetu pro domácnosti (FTTH), které fungují na družstevní bázi a které pracují v 
režimu reálného otevřeného přístupu. Taková síť existuje například v jižní části oblasti Pohjanmaa. 
Jelikož jsou venkovské oblasti daleko od fyzických poskytovatelů služeb a čelí demografickým výzvám, 
mělo by se na ně poskytování elektronických řešení v oblasti dobrého zdravotního stavu a zdravotní péče v 
budoucnu speciálně zaměřit.
Sítě optického připojení k internetu pro domácnosti jsou nejpokročilejší technologií, která může 
podporovat aplikace související s konkrétním zdravotním stavem a zdravotnickými službami a využívá 
rychlého symetrického připojení a nízké latentnosti, a to zejména tím, že zajišťují vysokou rychlost mezi 
uživateli a poskytovateli služeb v obou směrech. Nejdůležitější je, že model otevřeného přístupu umožňuje 
všem poskytovatelům služeb, aby nabízeli své služby ve stejném vlákně zdarma. Panuje názor, že tato 
spravedlivá hospodářská soutěž zlepšuje podporu služeb, zhodnocení vložených prostředků a přístupnost 
služeb.
Tento návrh je jedinečný a není nadpočetný nebo v rozporu s jakýmikoli vnitrostátními programy nebo 
programy EU. Hlavním záměrem předloženého návrhu není zavádění širokopásmových sítí, tudíž se 
nepřekrývá s již existujícími vnitrostátními programy nebo programy EU pro zavádění širokopásmového 
připojení v členských státech.
Tento pilotní projekt má trvat dva roky. 
Pilotní projekt 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).
Právní základ:
Doplňuje se následující text:
Pilotní projekt 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:
Počet lidí, kteří potřebují doma pečovatelské služby, a poptávka po službách elektronického zdravotnictví se 
zvyšují v celé EU, zejména ve venkovských oblastech. Tato skutečnost představuje velké výzvy pro systémy 
zdravotní péče. Elektronická řešení v sítích optického připojení k internetu pro domácnosti mohou 
poskytnout pravidelné sledování a zajistit komunikační podporu pro ty, kteří ji potřebují. Elektronická řešení 
umožňují snížit náklady, léčit lidi, zabránit budoucím onemocněním, prosazovat zdravější životní styl a 
podporovat dobrý zdravotní stav. Tento pilotní projekt je plně v souladu s Evropským akčním plánem pro 
elektronické zdravotnictví a mohl by sloužit jako dobrý příklad zavádění vysokorychlostních elektronických 
řešení v oblasti zdravotnictví do praxe.

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

Předloha změn 6301 === ENVI/6301 ===

předkládá Erik Bánki, Elisabetta Gardini, Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
-------------------------------

SECTION III — COMMISSION
Doplňuje se: 17 03 09

Rozpočet 2013 Návrh rozpočtu pro rok 2014 Postoj Rady 2014 Rozdíl Nová částka

Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby
17 03 09 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:
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Pilotní projekt — Evropské akce pro zdravé prostředí ve školách 
Poznámky:
Doplňuje se následující text:
Pilotní projekt - Evropské akce pro zdravé prostředí ve školách zahrnuje komplexní a na tyto akce 
zaměřený výzkum, který se týká zdraví dětí a prostředí ve školách. Do něj patří mj. analýza účinků 
stavebních materiálů a ostatních výrobků ve školách, účinků dopravy a kvality ovzduší v okolí škol a 
změny klimatu a také zvyšování povědomí s cílem je snížit zdravotní rizika u dětí.
Cíle tohoto pilotního projektu:
Tento pilotní projekt je určen k posouzení
- vysoké míry provázanosti mezi kvalitou vzduchu ve školách a ve venkovním ovzduší a zdravím dětí;
- významných zdravotních účinků stavebních materiálů použitých při výstavbě škol a jiných výrobků 
používaných ve školách;
- úrovně pohodlí dětí a větrání budov s cílem podrobněji posoudit provázanost mezi zdroji/příčinami 
znečištění a dopady na zdraví dětí; a dále
- kombinace fyzikálních, chemických a biologických zdrojů znečištění vzduchu ve školách.
Na základě analýzy výsledků výzkumu má pilotní projekt v úmyslu
- navrhnout pokyny pro řešení problémů souvisejících s kvalitou vzduchu ve školách, jež by zahrnovaly 
také problematiku znečištění venkovního ovzduší;
- posoudit účinnost opatření přijatých v zájmu zlepšení situace ve školách.
Datum zahájení projektu: 01.01.2014
Datum ukončení projektu: 31. 12. 2015
Výstup pilotního projektu:
Výstupem předkládaného návrhu bude „Soubor nástrojů pro zdravé školy v Evropě“, tj. cenný zdroj, který 
přispěje k výraznému snížení zdravotních rizik u žáků v evropských školách. Výsledky výzkumu přispějí k 
získání nových komplexních poznatků a poskytnou místním orgánům a evropským školám nástroje pro 
řízení rizik.
Výsledky rozsáhlé studie podpoří také tvorbu politik v oblasti životního prostředí a zdraví s cílem chránit 
dnešní mládež a budoucí generace před řadou respiračních symptomů a podporovat zdraví a pohodu po 
celý život. Tento projekt přispěje ke zlepšení správy životního prostředí a zdraví tím, že umožní výměnu 
zkušeností a bude pořádat školení pro instituce a orgány působící v oblasti životního prostředí a 
zdravotnictví.
Právní základ:
Doplňuje se následující text:
Pilotní projekt 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:
Vzhledem k tomu, že děti a mládež tráví většinu svého času v průběhu týdne ve školních budovách, jsou 
obzvláště náchylné k potížím spojeným se špatnou kvalitou vzduchu ve školách, což může být zejména 
škodlivé v případě žáků, kteří trpí alergiemi a astmatem. Jelikož je rok 2013 Evropským rokem ovzduší, je 
nanejvýš důležité monitorovat školní prostředí v několika evropských zemích a získat poznatky, aby se 
mohla zlepšit kvalitu vzduchu ve školách a tím i zdraví dětí v Evropě.

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

Předloha změn 6300 === ENVI/6300 ===

předkládá Antonyia Parvanova, Rebecca Taylor, Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost 
potravin
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-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Doplňuje se: 17 03 77 12

Rozpočet 2013 Návrh rozpočtu pro rok 2014 Postoj Rady 2014 Rozdíl Nová částka
Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby

17 03 77 12 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:
Pilotní projekt — Snížení nerovností v oblasti zdraví: získávání odborných znalostí a hodnocení akcí.
Poznámky:
Doplňuje se následující text:
Jedná se o návrh pilotního projektu, jehož cílem je zlepšení sdílení znalostí a přijetí opatření ke snížení 
nerovností v oblasti zdraví v EU - zejména v členských státech a regionech s největšími potřebami a v těch, 
které jsou příjemci prostředků z fondů soudržnosti.
Vytvoří se síť pro výměny mezi odborníky a politickými poradci v rámci celé EU, a to se zaměřením na 
podporu a školení pro rozvoj a provádění politik a také konkrétních činností, řešení nerovností v oblasti 
zdraví na celostátní i územní/regionální úrovni.
Priority této sítě by zejména zahrnovaly rozvoj odborného poradenství v záležitostech týkajících se 
účinnosti politik v oblasti prevence, rozdílů a diskriminace v přístupu ke zdravotní péči a také strategií 
zaměřených na zmírnění sociálních, environmentálních a behaviorálních faktorů, které přispívají k 
nerovnostem v oblasti zdraví.
Pilotní projekt rovněž provede přezkum a hodnocení činností, které řeší nerovnosti v oblasti zdraví, jimž se 
již dostalo podpory ze strukturálních fondů a programů EU. Konkrétní činnosti prováděné v rámci tohoto 
pilotního projektu by měly být definovány po proběhnutí procesu konzultací mezi zúčastněnými členskými 
státy a subjekty v oblasti veřejného zdraví a politik zdravotní péče.
Výše uvedený pilotní projekt by se zaměřil na zvyšování povědomí a znalostí v klíčových cílových 
skupinách o významu řešení nerovností v oblasti zdraví a příležitostech k provedení takových opatření, 
zejména prostřednictvím strukturálních fondů. Bude také revidovat a hodnotit opatření přijatá za pomoci 
strukturálních fondů a programů v této oblasti, a tím podpoří rozvoj lepší tvorby politiky v budoucnu.
Právní základ:
Doplňuje se následující text:
Pilotní projekt 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:
Usnesení EP o nerovnostech v oblasti zdraví a sdělení Komise o nerovnostech v oblasti zdraví COM 
(2009)567 upozornily na význam rozdílů ve zdravotní péči mezi členskými státy EU a i v rámci jednotlivých 
států. V mnoha zemích existují rozdíly v délce života mezi skupinami s nejvyšším a nejnižším vzděláním a s 
nejvyššími a nejnižšími příjmy, které se pohybují mezi 5-10 lety, a podobné rozdíly existují také mezi 
členskými státy a regiony. Ke snížení těchto rozdílů jsou zapotřebí politiky, které pokrývají několik oblastí 
politiky na všech úrovních státní správy. I když jsou dobře známy příčiny nerovností v oblasti zdraví, máme 
mnohem slabší znalosti o tom, jak tyto problémy řešit.

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

Předloha změn 6304 === ENVI/6304 ===

předkládá Christel Schaldemose, Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
-------------------------------
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SECTION III — COMMISSION
Doplňuje se: 17 03 77 12

Rozpočet 2013 Návrh rozpočtu pro rok 2014 Postoj Rady 2014 Rozdíl Nová částka
Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby

17 03 77 12 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000
Rezerva

Celkem 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000

Název:
Pilotní projekt — Rozvoj strategií podložených důkazy ke zlepšení zdraví osamělých a ohrožených osob
Poznámky:
Doplňuje se následující text:
Ve všech členských státech EU roste nebývalou rychlostí výskyt nepřenosných nemocí. Současně se stále 
více Evropanů potýká s problémy týkajícími se např. obezity a duševního zdraví. Zejména osamělé a 
ohrožené osoby se potýkají se zhoršujícím se zdravím. Tímto vývojem strádají muži i ženy, ale jejich 
zdravotní problémy nejsou stejné a měly by být řešeny odlišným způsobem.
V roce 2011 Komise zveřejnila podrobnou zprávu o stavu zdraví evropských mužů, která poukázala na 
významné nerovnosti mezi zdravím žen a mužů. Jedním z klíčových prohlášení ve zprávě je, že „zlepšení 
zdraví mužů znamená také přímý i nepřímý přínos pro ženy a děti.“ V roce 2009 Komise zveřejnila 
podobnou zprávu o stavu zdraví žen v Evropě.
Zdá se, že je stále více uznávána skutečnost, že na zdravotní problémy mužů a žen je nutno pohlížet z 
různých úhlů, a proto má tento projekt následující cíle:
1. Shromáždit a posoudit – např. prostřednictvím zdravotních ukazatelů Evropského společenství (ECHI) 
– stávající informace o rozdílech ve zdravotním stavu mužů a žen (zejména v případě osamělých a 
ohrožených osob) v zúčastněných členských státech a o stávajících postupech k řešení tohoto problému.
2. Rozšířit znalostní základnu o životním stylu a postojích vůči zdraví jednotlivce (včetně duševního), 
prevenci, léčbě a rehabilitaci, a to zejména u osamělých a ohrožených osob, a důvody, proč se zdá, že u 
této specifické skupiny lidí existuje větší neochota změnit životní styl a vyhledat pomoc lékařů nebo jiné 
zdravotnické služby – studie mohou být zaměřeny na konkrétní onemocnění nebo mohou být plošné. 
3. Provést analýzu systémů zdravotní péče v různých členských státech s cílem zjistit, jaké jsou příčiny 
relativně nízkého využívání zdravotnických služeb ze strany znevýhodněných skupin, a také to, co lze 
učinit pro řešení tohoto problému.
4. Na základě shromážděných důkazů vypracovat a otestovat strategie zaměřené na hledisko pohlaví s 
cílem zlepšit zdravotní stav těchto lidí, usnadnit jejich přístup ke zdravotnickým službám a předcházet 
zdravotním problémům, které se především vyskytují.
5. Rozšiřovat výsledky a příklady osvědčených postupů do členských států, a to zejména mezi 
poskytovatele zdravotní péče v primárním sektoru, a podněcovat návaznost na výsledky.
Právní základ:
Doplňuje se následující text:
Pilotní projekt 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:
Sdělení Komise „Solidarita v oblasti zdraví: snížení nerovnosti v oblasti zdraví v EU“ řeší problém 
nerovnosti v oblasti zdraví v členských státech, a zdá se, že existuje shoda na tom, že znalost a realizace 
cílených strategií může tyto nerovnosti snížit a zvýšit kvalitu života jednotlivce. Kromě toho se tím zajistí 
větší míra zapojení do pracovního procesu. Tuto skutečnost uznávají závěry Rady z června 2011 nazvané 
„Evropský pakt za duševní zdraví a pohodu“.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=
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Předloha změn 6311 === ENVI/6311 ===

předkládá Zofija Mazej Kukovič, Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
-------------------------------

SECTION III — COMMISSION
Doplňuje se: 17 03 77 12

Rozpočet 2013 Návrh rozpočtu pro rok 2014 Postoj Rady 2014 Rozdíl Nová částka
Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby

17 03 77 12 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:
Pilotní projekt — Vliv různých způsobů léčby chronického onemocnění ledvin a postupů transplantace na 
výdaje za zdravotní péči a na výsledky léčby
Poznámky:
Doplňuje se následující text:
Navrhovaná oblast zkoumání:
Více než 10 % evropské populace trpí chronickým onemocněním ledvin (CKD), s vysokým rizikem 
progrese až k celkovému selhání ledvin, a tudíž existuje potřeba substituční terapie – dialýza nebo 
transplantace. Rozšiřující se epidemie diabetu a kardiovaskulárních onemocnění tato čísla ještě více 
zvyšuje. Dialýza je z hlediska zdrojů velmi náročná, náklady na ni činí 40 000 až 80 000 EUR za rok na 
jednoho pacienta, a to v závislosti na zemi a metodě dialýzy, zatímco transplantace ledvin stojí téměř 
stejnou částku jako dialýza v prvním roce, ale poté méně než 40 % této částky v dalších letech. Prognóza, 
včetně délky a kvality života, je mnohem lepší po transplantaci ledvin, než při používání dialýzy.
Tento pilotní projekt navrhuje porovnat z makroekonomického hlediska různé způsoby léčby CKD v 
členských státech Evropské unie na základě zkoumání faktorů, které ovlivňují volbu léčby (pacientem 
nebo lékařem), a vliv této volby na rozpočty na zdravotní péči. Pilotní projekt si klade za cíl odpovědět na 
otázku: „Proč existuje v praxi tak obrovská variabilita při celkovém zvládání CKD v Evropě, a jak by tyto 
postupy mohly být sladěny, aby byla zajištěna rovnocenná a kvalitnější péče při snížených nákladech?“
V době hospodářské krize je velmi důležité najít způsoby, jak zlepšit efektivitu zdravotnických systémů v 
členských státech Evropské unie. Při léčbě chronického onemocnění ledvin jsou v současné době k 
dispozici dva hlavní způsoby léčby: dialýza a transplantace ledvin.
Pokud jde o dialýzu, je třeba posoudit, jaký typ dialýzy by zajistil lepší výsledek, ze dvou hledisek: zaprvé z 
hlediska pacienta (zlepšení kvality života a lepší snášení) a zadruhé ze zdravotně-ekonomického hlediska.
Pokud jde o transplantaci ledvin, tato metoda není – ve srovnání s dialýzou – dostatečně používána, ačkoli 
umožňuje mnohem lepší kvalitu života a je nákladově efektivnější. Proto je nezbytné posoudit různé 
organizační postupy v jednotlivých členských státech, které hrají roli při usnadňování transplantace (tj. 
různé přístupy k darování orgánů, různé postupy pro souhlas dárce, existence koordinátorů transplantací, 
dvoustranných nebo vícestranných dohod pro přeshraniční výměnu orgánů mezi členskými státy atd.), 
zjistit faktory, které ovlivňují volbu léčby, a postupy, jež mají v konečném důsledku významný vliv na dobu 
čekání na transplantaci.
Tyto rozdíly v přístupu k darování orgánů významně ovlivňují dobu čekání na transplantaci a dlouhé 
čekací doby na dialýzu mají velmi škodlivé účinky na kandidáty transplantace ledvin:
1) Je u nich zaznamenána zvýšená míra úmrtnosti, pokud využívají dialýzu, v porovnání s dobou žití s 
transplantátem.
2) Čím delší je doba čekání na dialýzu, tím menší je úspěch transplantace a nižší míra přežití pacienta.
3) A konečně, náklady na dialýzu jsou mnohem vyšší, než náklady na funkční transplantát ledvin, takže 
čím je delší doba čekání na dialýzu, tím jsou vyšší celkové náklady.
Všechny tyto faktory mají nejen významný dopad na přístup k transplantaci, ale také na celkové výdaje na 
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léčbu chronického onemocnění ledvin. Proto je velmi důležité shromáždit potřebné informace o jejich 
dopadu na konečné výsledky léčby, a to jak z hlediska kvality péče, tak i z hlediska efektivity nákladů.
V současné době jsou některé členské státy EU lépe organizované než ty ostatní, pokud jde o léčbu pomocí 
dialýzy a transplantaci ledvin. Jedním z důvodů je skutečnost, že mnoho členských států EU navázalo 
úzkou a koordinovanou spolupráci prostřednictvím specializovaných sítí, jako jsou Eurotransplant a 
Scandiatransplant.
Tento projekt si klade za cíl posoudit situaci v členských státech EU prostřednictvím sdílení odborných 
poznatků a navázat na zkušenosti a údaje ze stávajících iniciativ a registrů. Kromě toho vezme tento 
projekt v úvahu práci vykonanou v rámci dalších projektů v této oblasti, jako jsou například EULID, 
ELIPSY a společná akce ACCORD, zaměřená na dárcovství od živých dárců.
Vzhledem k tomu, že přípravu a provádění politik v oblasti zdraví, včetně politik darování orgánů, jejich 
přidělování a sestavování pořadníků, zajišťují příslušné vnitrostátní orgány, projekt předpokládá zapojení 
těchto orgánů do koordinace konsorcia spolu s odbornými sdruženími, univerzitami a organizacemi 
pacientů. Pilotní projekt rovněž vyzve ke spolupráci a poskytnutí odborných poznatků specializované 
organizace, např. Evropskou společnost pro transplantace orgánů (ESOT) a Evropskou organizaci 
koordinátorů transplantací (ETCO).
Očekávané výsledky:
Úhrnem je třeba uvést, že zkoumání rozmanitých faktorů, jež ovlivňují výběr způsobu léčení CKD u 
pacientů s onemocněním ledvin a různých organizačních postupů, které hrají roli při usnadňování 
transplantace ledvin, pomůže uskutečňovat lepší a nákladově efektivnější postupy léčby onemocnění 
ledvin v členských státech EU.
Hlavním cílem projektu je poskytnout přehled o různých způsobech léčby a faktorech, které ovlivňují 
výběr těchto způsobů v praxi v členských státech. Konečným cílem je využít výsledky projektu ke sladění 
léčby onemocnění ledvin v terminálním stádiu, zlepšit dostupnost transplantací v členských státech a 
současně snížit náklady na zdravotní péči a zlepšit kvalitu této péče.
Očekává se, že některé z členských států, jež jsou účastníky projektu, budou moci využívat tento projekt 
jako odrazový můstek k úspěšnému provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/53/EU ze 
dne 7. července 2010 o jakostních a bezpečnostních normách pro lidské orgány určené k transplantaci a 
akčního plánu EU pro dárcovství a transplantaci orgánů. 
Datum zahájení projektu: červen 2014
Datum ukončení projektu: červen 2016
Právní základ:
Doplňuje se následující text:
Pilotní projekt 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:
Akční plán pro dárcovství a transplantaci orgánů (2009–2015): posílená spolupráce mezi členskými státy, 8. 
prosince 2008
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/53/EU ze dne 7. července 2010 o jakostních a 
bezpečnostních normách pro lidské orgány určené k transplantaci
Závěry Rady o dárcovství a transplantaci orgánů, 7. prosince 2012
PROVÁDĚCÍ SMĚRNICE KOMISE 2012/25/EU ze dne 9. října 2012, kterou se stanoví informační 
postupy pro výměnu lidských orgánů určených k transplantaci mezi členskými státy.

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

Předloha změn 6314 === ENVI/6314 ===

předkládá Eleni Theocharous, Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
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-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Doplňuje se: 17 03 77 12

Rozpočet 2013 Návrh rozpočtu pro rok 2014 Postoj Rady 2014 Rozdíl Nová částka
Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby

17 03 77 12 3 000 000 1 500 000 3 000 000 1 500 000
Rezerva

Celkem 3 000 000 1 500 000 3 000 000 1 500 000

Název:
Pilotní projekt — Proveditelnost a dlouhodobá udržitelnost celoevropské ověřovací sítě pro brzké 
zjišťování nových hrozeb v oblasti alergií
Poznámky:
Doplňuje se následující text:
Tento pilotní projekt by se měl zaměřit na prokázání dlouhodobé udržitelnosti celoevropské ověřovací sítě 
pro brzké zjišťování nových hrozeb v oblasti alergií s následujícími dlouhodobými cíli této sítě:
1. Vytvořit centrální databázi, shromažďovat údaje (o jednotlivých zemích i na úrovni celé EU), 
pravidelně analyzovat a zveřejňovat údaje.
2. Zjišťovat nové trendy v oblasti alergických onemocnění, než se stanou hlavními problémy veřejného 
zdraví, jež mohou představovat dodatečnou zátěž pro evropské systémy zdravotní péče.
3. Podávat zprávy politickým činitelům a upozorňovat je včas na nové alergeny, pokud je zapotřebí jednat.
4. Vybudovat udržitelný systém pro lepší informovanost, a to již od úrovně škol, s cílem snížit zatížení 
alergiemi pro společnost.
Opatření:
1. Posoudit stávající vnitrostátní systémy dohledu nad alergiemi, které mohou být napojeny na ověřovací 
síť.
2. Zapojit již existující infrastrukturu více než 100 center pro léčbu alergií, která působí v celé Evropské 
unii. Tato síť existuje již více než 7 let a stále se rozšiřuje, což je potvrzením udržitelnosti tohoto projektu.
3. Používat standardizovanou sérii pro inhalační a potravinové alergeny (s přihlédnutím k regionálním 
rozdílům) ve 100 centrech u všech pacientů a rozšířit tuto činnost na celou EU. To umožňuje systematické 
sledování trendů v alergiích u pacientů standardizovaným způsobem.
4. Používat v pilotní studii vzorek pacientů, tzv. „zpravodajů“, k systematickému sledování alergie ve 
vybraných centrech s využitím internetu a technologie chytrého telefonu (ověřovací síť vzdušných 
alergenů).
5. Ohlašovat případy neznámých alergií v oblasti inhalačních alergií, potravinových alergií, alergií na 
léky nebo kontaktních alergií do centrální databáze, aby bylo možné rozpoznat nové alergeny přicházející 
do EU v raném stadiu.
6. Rozšiřovat výsledky politickým činitelům, zdravotníkům a široké veřejnosti. 
Právní základ:
Doplňuje se následující text:
Pilotní projekt 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:
Více než 30 % evropské populace trpí alergiemi a jejich prevalence roste. Nové alergeny se rychle vyvíjejí z 
důvodu změny klimatu, znečištění ovzduší a změn ve stravovacích návycích. V současnosti neexistuje v 
Evropě žádná síť dohledu, která by monitorovala a upozorňovala politiky na nové trendy v oblasti alergií, 
přestože socioekonomické náklady spojené s neléčenými nebo špatně léčenými alergickými onemocněními a 
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zvyšováním absencí ve škole nebo v zaměstnání výrazně narůstají.
=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Předloha změn 6305 === ENVI/6305 ===

předkládá Kriton Arsenis, Sabine Wils, Satu Hassi, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage, Gaston Franco, 
Chris Davies, Bas Eickhout, Anne Delvaux, Dan Jørgensen, Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a 
bezpečnost potravin

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Doplňuje se: 34 01 05

Rozpočet 2013 Návrh rozpočtu pro rok 2014 Postoj Rady 2014 Rozdíl Nová částka
Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby

34 01 05 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000
Rezerva

Celkem 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000

Název:
Pilotní projekt — Efektivní využívání finančních prostředků EU v oblasti klimatu: používání silnic jako 
prvotního ukazatele výkonnosti u projektu REDD+
Poznámky:
Doplňuje se následující text:
EU přidělila značné zdroje; poskytuje kladné pobídky rozvojovým zemím na snížení emisí z globálního 
odlesňování a znehodnocování lesů prostřednictvím projektu REDD+. EU – i s přihlédnutím k 
příspěvkům svých jednotlivých členských států – je ve skutečnosti největším partnerem, který financuje 
tento program.
První hodnocení naznačují, že nedostatek společných metodik a dostatečných zdrojů (lidských, 
technických i finančních) k prognózám, měření, vykazování, ověřování a srovnávání (FMRVC) lesních 
emisí v čase a v jednotlivých zemích, jsou hlavní slabinou projektu REDD+.
Tento pilotní projekt navrhuje využít stávající silnice a rozšiřování přístupnosti otevíráním nových silnic 
jako prvotní ukazatel výkonnosti pro projekty zaměřené na snižování (emisí skleníkových plynů z) 
odlesňování (REDD+) a na posilování prosazování práva a správu v oblasti lesnictví a obchodu s 
dřevařskými výrobky (FLEGT). Současně má pilotní projekt za cíl zahrnutí informací o přístupnosti 
(např. silniční síť) do harmonizovaných metodik FMRVC jako způsobu, jak zvýšit účinnost a spolehlivost 
výkaznictví u projektu REDD+, a připravit tak klimatický režim po roce 2020, o němž má být dosaženo 
dohody na 21. konferenci smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu v Paříži v prosinci 
2015.
V tropických oblastech ukazují satelitní a pozemní údaje, že po otevření nové silnice lesem obecně 
následuje budování silnice druhé třídy (zpevněné nebo nezpevněné), které potom zapříčiní další 
znehodnocování a odlesňování (přechod na zemědělství a farmaření). Vědecké zprávy se shodují na tom, 
že k odlesňování, fragmentaci a znehodnocování lesů dochází v „rizikovém pásmu“ kolem infrastruktury 
a přístupových sítí.
Proto je budování nových silnic nejen hlavní hybnou silou odlesňování a znehodnocování lesů, ale může 
být také nákladově efektivním ukazatelem pravděpodobných lesních emisí a ztráty biologické rozmanitosti. 
Na základě prostorových informací o infrastruktuře je možné vypracovat „Mapy oblastí bez silnic“, na 
nichž budou zobrazeny i silnice. Tyto mapy se pak mohou porovnat s aktualizovanými mapami lesních 
porostů s cílem provést prvotní posouzení dopadů odvětvových politik EU a efektivity činností, které 
projekt REDD+ podporuje. Mohl by také přispět k dosažení strategických cílů EU, které vyplývají z 
Úmluvy OSN o biologické rozmanitosti: do roku 2020 snížit tempo ztráty všech přírodních stanovišť, 
včetně lesů, minimálně na polovinu – a pokud možno se přiblížit nulové hodnotě – a výrazně snížit 
znehodnocování a fragmentaci lesů.
Posouzení dopadu rozšiřování přístupnosti může pomoci měřit výkonnost pěti činností, jež jsou zahrnuty 
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do projektu REDD+ (odlesňování, znehodnocování lesů, ochrana lesů, lesní hospodářství a zvýšení 
množství uhlíku uloženého v lesních porostech). Navíc je plánování silnic snadno srozumitelným 
strategickým nástrojem, který mohou využívat jak dárci, tak i příjemci programu REDD+, a má vazbu na 
mezinárodní hybné síly odlesňování (včetně dovozů do EU).
Pilotní projekt a na něj přidělené prostředky by měly přispět k zajištění a pokrytí nákladů na:
- Vypracování aktualizované globální mapy oblastí bez silnic v zalesněných oblastech, se zvláštním 
zaměřením na tropické lesy (na základě nejlepších dostupných prostorových údajů a satelitních snímků). 
Tyto mapy se zpřístupní veřejnosti na k tomu určených internetových stránkách.
- Vypracování modelu prognóz odlesňování a znehodnocování lesů vycházejícího z existence a 
předpokládaného rozvoje silnic v prioritních oblastech.
- Vypracování tematické brožury o dopadech odvětvových politik EU (např. infrastruktura, zemědělství a 
hornictví) na odlesňování a znehodnocování lesů v tropických oblastech.
- Prezentace na základě výše uvedených výstupů na seminářích a sympoziích (zejména jako doprovodné 
akce v průběhu konferencí Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu a konferencí smluvních stran Úmluvy 
OSN o biologické rozmanitosti) a rozšiřování příslušných materiálů.
Právní základ:
Doplňuje se následující text:
Pilotní projekt 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:
EU podporuje několik globálních cílů do roku 2020 nebo nejpozději do roku 2030, které se týkají lesů:
- zpomalit, zastavit a obrátit trend ztrát celkové lesní plochy,
- snížit na polovinu tempo ztráty všech přírodních stanovišť, včetně lesů – a pokud možno se přiblížit nulové 
hodnotě – snížit znehodnocování a fragmentaci lesů.
- zvýšit odolnost ekosystémů a příspěvek biologické rozmanitosti k ukládání uhlíku pomocí obnovy nejméně 
15 % poškozených ekosystémů, a tím přispět ke zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně.
- vyloučit, postupně rušit nebo přepracovat pobídky, a to včetně dotací, které škodí biologické rozmanitosti.

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

Předloha změn 6315 === ENVI/6315 ===

předkládá Cristina Gutiérrez-Cortines, Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
-------------------------------

SECTION III — COMMISSION
Doplňuje se: 34 02 77 02

Rozpočet 2013 Návrh rozpočtu pro rok 2014 Postoj Rady 2014 Rozdíl Nová částka

Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby
34 02 77 02 800 000 800 000 800 000 800 000

Rezerva

Celkem 800 000 800 000 800 000 800 000

Název:
Pilotní projekt — Ekologizace měst – Zvyšování informovanosti a podněcování obyvatelstva k tomu, aby 
přizpůsobilo své domy a jejich okolí postupující změně klimatu
Poznámky:
Doplňuje se následující text:
Vytvořit tuto rozpočtovou položku (PP): Pilotní projekt, jehož cílem je podnítit obyvatelstvo k tomu, aby 
přizpůsobilo své domy a jejich okolí změně klimatu pomocí nových nebo tradičních řešení.
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Po posouzení Všeobecného akčního programu Unie pro životní prostředí na období do roku 2020: 
„Spokojený život v mezích naší planety“ se jednou z priorit stalo zvýšit „informovanost o významu 
přírodního prostředí v městských oblastech a zachování biologické rozmanitosti pomocí opatření, jako je 
znovuzačlenění přírody do městského prostředí“. V této souvislosti může být úloha všech postupů pro 
ekologizaci budov a jejich okolí, úloha přírody, jako jsou stromy a jiné prvky, důležitým opatřením k 
lepšímu přizpůsobení městské zástavby změně klimatu.
Tento pilotní projekt ekologizace města má zvýšit informovanost obyvatelstva o možnosti přizpůsobení 
domů a okolních oblastí chladu a teplu, a to pomocí tradičních technik a postupů a nových technologií, s 
cílem podpořit přechod na nízkouhlíkové hospodářství a udržitelné městské prostředí ve střednědobém a 
dlouhodobém horizontu. Tyto jednotlivé postupy mohou přispět k ekologizaci města a ke zvýšení odolnosti 
budov a veřejných prostranství vůči výkyvům teplot a podporovat proudění vzduchu.
Fáze projektu:
– shromažďování informací z jednotlivých členských států o tradičních řešeních a osvědčených postupech 
používaných zejména v jižních zemích ke chlazení domu a veřejných prostorů;
– zapojení místních aktérů, obcí, orgánů a dalších zúčastněných stran;
– analýza osvědčených postupů a úspěšných výsledků;
– navržení modelových místních a regionálních projektů s cílem podnítit obyvatelstvo k transformaci 
svých domů;
– doporučení a výsledky by měly být veřejně dostupné v digitální podobě.
Právní základ:
Doplňuje se následující text:
Pilotní projekt 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:
Existuje celá řada výzkumných prací pro potřeby severských zemí na téma vytápění a o dalších problémech 
týkajících se jejich vlastních klimatických podmínek, ale neexistují ucelené informace a je jen velmi málo 
poznatků o komplexních řešeních v zemích na jihu Evropy, která se týkají zastavěných lokalit, úlohy 
zahradních domků a užívání tradičních konstrukčních řešení, která nalézáme v architektuře středomořských 
měst, a všech postupů uplatňovaných v zájmu udržení výkyvů teploty a snížení energetických potřeb.


