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

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Zvýraznění normální kurzivou je upozorněním pro technická 
oddělení a označuje části návrhu aktu, u nichž je navržena oprava, a má 
sloužit k usnadnění vypracování konečného znění (např. zjevné chyby nebo 
vynechání textu v některé jazykové verzi). Tyto navržené opravy podléhají 
dohodě příslušných oddělení.

V záhlaví každého pozměňovacího návrhu k existujícímu aktu, který má být 
návrhem aktu pozměněn, je na třetím řádku uveden existující akt a na 
čtvrtém řádku ustanovení existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh 
týká. Převzaté části ustanovení existujícího aktu, které Parlament hodlá 
změnit, zatímco návrh aktu tento úsek nezměnil, jsou označeny tučně. 
Případné vypuštění takovýchto úseků se označuje [...].
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení programu pro životní 
prostředí a oblast klimatu (LIFE)
(COM(2011)0874 – C7-0498/2011 – 2011/0428(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Parlamentu a Radě (COM(2011)0874),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 192 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu 
s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0498/2011),

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

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 25. dubna 
20121,

– s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne…2,

– s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 
a na stanoviska Rozpočtového výboru, Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a 
Výboru pro regionální rozvoj (A7-0000/2012),

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

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

Pozměňovací návrh 1

Návrh legislativního usnesení
Bod 1 a (nový)

Legislativní usnesení Pozměňovací návrh

1a. upozorňuje na to, že finanční krytí 
uvedené v legislativním návrhu je pouze 
orientačním údajem pro legislativní orgán 
a lze je přesně stanovit až poté, co bude 

                                               
1 Úř. věst. C 0, 0.0.0000, s. 0.
2 Úř. věst. C 0, 0.0.0000, s. 0.
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dosaženo dohody ve věci návrhu nařízení 
o víceletém finančním rámci na období 
2014–2020;

Or. en

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
 Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Zkušenosti získané při provádění 
programu LIFE+ ukazují, že využívání 
dostupných prostředků programu LIFE je 
mezi členskými státy velmi nerovnoměrné 
i navzdory mechanismu orientačního 
přidělování prostředků jednotlivým 
členským státům. Členským státům, které 
mají největší potíže s přístupem 
k finančním prostředkům, by proto měla 
být poskytnuta zvláštní pomoc a mělo by 
v nich být zajištěno budování kapacit, 
zejména pak prostřednictvím systému 
vnitrostátních a regionálních kontaktních 
míst a poradenských služeb 
poskytovaných úspěšnými příjemci 
v rámci projektu. Solidarita Unie a sdílené 
úsilí by se neměly promítat 
prostřednictvím přidělování rozpočtových 
prostředků, což ohrožuje kvalitu projektu, 
ale spíše prostřednictvím zacílené pomoci 
a udělení dodatečných bodů pro regiony 
se zvláštními potřebami v oblasti životního 
prostředí a klimatu. Samotné členské státy 
mohou výrazně přispět ke svému 
intenzivnějšímu využívání finančních 
prostředků programu LIFE posílením 
svých systémů vnitrostátních nebo 
regionálních kontaktních míst, podporou 
přípravy projektů po technické a finanční 
stránce a zřízením fondů pro oblast 
životního prostředí či jiných mechanismů 
na zajištění dostupnosti finančních 
prostředků pro účely spolufinancování.
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Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
 Bod odůvodnění 4 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4b) Solidarita by měla mít také podobu 
rozsáhlého a nepřetržitého šíření výsledků 
projektů, aby si z nich, a stejně tak z 
technologií či postupů vyvinutých 
úspěšnými projekty, mohly vzít příklad 
členské státy a regiony s menším počtem 
projektů. Projekty programu LIFE by tedy 
měly klást zvláštní důraz na vytváření sítí 
a šíření výsledků projektů a měly by 
poskytovat poradenství zainteresovaným 
stranám a případným budoucím 
žadatelům i mimo síť LIFE. Komise by 
měla dále posilovat své činnosti související 
s cíleným šířením výsledků projektů 
v rámci sítě LIFE i mimo ni a zaměřovat 
se přitom zvláště na členské státy, jež 
využívají finanční prostředky programu 
LIFE v malé míře.

Or. en

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
 Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Vzhledem ke své povaze a velikosti 
nemůže program LIFE řešit všechny 
problémy životního prostředí a klimatu. 
Jeho cílem by spíše mělo být urychlení 
změn v přípravě a provádění politiky tím, 
že bude zajišťovat a šířit řešení a 
osvědčené postupy pro dosažení cílů 

(5) Vzhledem ke své povaze a velikosti 
nemůže program LIFE řešit všechny 
problémy životního prostředí a klimatu. 
Jeho cílem by spíše mělo být urychlení 
změn v přípravě a provádění politiky tím, 
že bude zajišťovat a šířit řešení a 
osvědčené postupy pro dosažení cílů 
v oblasti životního prostředí a klimatu. Při 
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v oblasti životního prostředí a klimatu. tomto úsilí by měl podporovat provádění 
akčního programu Unie pro životní 
prostředí. Ve svém usnesení ze dne 
20. dubna 2012 o přezkumu šestého 
akčního programu pro životní prostředí a 
stanovení priorit pro sedmý akční 
program pro životní prostředí – Lepší 
životní prostředí pro lepší život1 Evropský 
parlament zdůraznil, že akční programy 
pro životní prostředí přispívají k zajištění 
nezbytné koordinace nejrůznějších politik 
Unie a vyjádřil názor, že v příštím 
desetiletí bude ještě více nezbytné řešit 
ekologické problémy soudržnějším 
a integrovanějším způsobem, který 
zohlední jejich vzájemné propojení 
a odstraní přetrvávající nedostatky, neboť 
jinak může dojít k nenapravitelnému 
poškození životního prostředí. Evropský 
parlament taktéž zdůraznil, že sedmý 
akční program pro životní prostředí by 
měl vytvořit náležitý rámec pro zajištění 
přiměřeného financování, a to i pokud jde 
o financování inovací, výzkumu a vývoje, 
a že financování ekologických cílů, 
v součinnosti s programem LIFE a za 
plného zohlednění ochrany životního 
prostředí, by mělo tvořit důležitou součást 
víceletého finančního rámce, reformy 
společné zemědělské politiky (SZP), 
společné rybářské politiky, politiky 
soudržnosti a programu Horizont 2020.
______________
1 P7_TA(2012)0147.

Or. en

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
 Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
 Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Požadavky v oblasti životního 
prostředí a klimatu by měly být začleněny 
do politik a činností Unie. Program LIFE 
by tedy měl doplňovat ostatní programy 
financování Unie, včetně Evropského 
fondu pro regionální rozvoj, Evropského 
sociálního fondu, Fondu soudržnosti, 
Evropského zemědělského záručního 
fondu, Evropského zemědělského fondu 
pro rozvoj venkova, Evropského 
námořního a rybářského fondu a programu 
Horizont 2020. Komise a členské státy by 
měly tuto doplňkovost zajistit na všech 
úrovních. Na úrovni Unie by měla být 
doplňkovost zajištěna vybudováním 
strukturované spolupráce mezi programem 
LIFE a programy financování Unie se 
společným řízením ve společném 
strategickém rámci, zejména s cílem 
prosazovat financování činností, které 
doplňují integrované projekty, nebo 
podporovat využívání řešení, metod a 
přístupů vyvinutých v programu LIFE. 
Program LIFE by měl rovněž podporovat 
využití výsledků výzkumu a inovací 
programu Horizont 2020 v oblasti 

(10) Požadavky v oblasti životního 
prostředí a klimatu by měly být začleněny 
do politik a činností Unie. Program LIFE 
by tedy měl doplňovat ostatní programy 
financování Unie, včetně Evropského 
fondu pro regionální rozvoj, Evropského 
sociálního fondu, Fondu soudržnosti, 
Evropského zemědělského záručního 
fondu, Evropského zemědělského fondu 
pro rozvoj venkova, Evropského 
námořního a rybářského fondu a programu 
Horizont 2020. Komise a členské státy by 
měly tuto doplňkovost zajistit na všech 
úrovních. Na úrovni Unie by měla být 
doplňkovost zajištěna vybudováním 
strukturované spolupráce mezi programem 
LIFE a programy financování Unie se 
společným řízením ve společném 
strategickém rámci, zejména s cílem 
prosazovat financování činností, které 
doplňují integrované projekty, nebo 
podporovat využívání řešení, metod a 
přístupů vyvinutých v programu LIFE. Aby 
byla zajištěna právní jednoznačnost a 
praktická proveditelnost integrovaných 
projektů programu LIFE, měla by být 
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životního prostředí a klimatu. V této 
souvislosti by měl nabízet příležitosti ke 
spolufinancování pro projekty s jasným 
přínosem pro životní prostředí a klima 
s cílem zajistit synergie. Je nutná 
koordinace, aby se předešlo dvojímu 
financování.

spolupráce mezi ostatními fondy Unie a 
integrovanými projekty výslovně 
zakotvena v nařízení (EU) č. …/… 
[nařízení o společných ustanoveních]1. 
Měla by být přijata zvláštní opatření pro 
zahájení spolupráce již v počáteční fázi, 
aby byly výhody integrovaných projektů 
zohledněny během sestavování smluv o 
partnerství a operačních programů nebo 
programů rozvoje venkova. Program LIFE 
by měl rovněž podporovat využití výsledků 
výzkumu a inovací programu Horizont 
2020 v oblasti životního prostředí a 
klimatu. V této souvislosti by měl nabízet 
příležitosti ke spolufinancování pro 
projekty s jasným přínosem pro životní 
prostředí a klima s cílem zajistit synergie. 
Je nutná koordinace, aby se předešlo 
dvojímu financování.
_______________
1 COM(2011)0615.

Or. en

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Klíčovými výzvami pro Unii zůstává 
zastavení a zvrácení úbytku biologické 
rozmanitosti a zlepšení účinného využívání 
zdrojů spolu s řešením problémů týkajících 
se životního prostředí a zdraví. Tyto výzvy 
vyžadují zvýšené úsilí na úrovni Unie, 
které má zajistit řešení a osvědčené 
postupy na pomoc splnění cílů sdělení 
Komise „Evropa 2020: strategie pro 
inteligentní a udržitelný růst podporující 
začlenění“ (dále jen „strategie Evropa 
2020“). Kromě toho je pro splnění cílů 
v oblasti životního prostředí nezbytné 
zlepšení správy, zvláště prostřednictvím 

(11) Klíčovými výzvami pro Unii zůstává 
zastavení a zvrácení úbytku biologické 
rozmanitosti a zlepšení účinného využívání 
zdrojů spolu s řešením problémů týkajících
se životního prostředí a zdraví. Tyto výzvy 
vyžadují zvýšené úsilí na úrovni Unie, 
které má zajistit řešení a osvědčené 
postupy na pomoc splnění cílů sdělení 
Komise „Evropa 2020: strategie pro 
inteligentní a udržitelný růst podporující 
začlenění“ (dále jen „strategie Evropa 
2020“). Kromě toho je pro splnění cílů 
v oblasti životního prostředí nezbytné 
zlepšení správy, zvláště prostřednictvím 
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zvyšování informovanosti a zapojení 
zúčastněných subjektů. Proto by 
podprogram pro životní prostředí měl mít 
tři prioritní oblasti, kde je potřeba 
podniknout kroky: životní prostředí a 
účinné využívání zdrojů, biologická 
rozmanitost a správa a informace v oblasti 
životního prostředí. Mělo by být možné, 
aby projekty financované z programu LIFE 
přispívaly ke splnění specifických cílů ve 
více než jedné z uvedených prioritních 
oblastí a zahrnovaly účast více než jednoho 
členského státu.

zvyšování informovanosti a zapojení 
zúčastněných subjektů. Proto by 
podprogram pro životní prostředí měl mít 
tři prioritní oblasti, kde je potřeba 
podniknout kroky: životní prostředí a 
účinné využívání zdrojů, příroda a
biologická rozmanitost a správa a 
informace v oblasti životního prostředí. 
Mělo by být možné, aby projekty 
financované z programu LIFE přispívaly 
ke splnění specifických cílů ve více než 
jedné z uvedených prioritních oblastí a 
zahrnovaly účast více než jednoho 
členského státu.

Or. en

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Sdělení Komise Evropskému 
parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a 
Výboru regionů „Naše životní pojistka, náš 
přírodní kapitál: strategie EU v oblasti 
biologické rozmanitosti do roku 2020“ 
(dále jen „strategie Unie v oblasti 
biologické rozmanitosti do roku 2020“) 
stanovilo cíle pro zastavení a zvrácení 
úbytku biologické rozmanitosti. K těmto 
cílům mimo jiné patří úplné provedení 
směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 
21. května 1992 o ochraně přírodních 
stanovišť, volně žijících živočichů a planě 
rostoucích rostlin a směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2009/147/ES ze dne 
30. listopadu 2009 o ochraně volně žijících 
ptáků, jakož i zachování a obnova 
ekosystémů a jejich služeb. Program LIFE 
by měl přispívat k plnění těchto cílů. 
Prioritní oblast biologická rozmanitost by 
se proto měla zaměřit na provádění a řízení 

(13) Sdělení Komise Evropskému 
parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a 
Výboru regionů „Naše životní pojistka, náš 
přírodní kapitál: strategie EU v oblasti 
biologické rozmanitosti do roku 2020“ 
(dále jen „strategie Unie v oblasti 
biologické rozmanitosti do roku 2020“) 
stanovilo cíle pro zastavení a zvrácení 
úbytku biologické rozmanitosti. K těmto 
cílům mimo jiné patří úplné provedení 
směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 
21. května 1992 o ochraně přírodních 
stanovišť, volně žijících živočichů a planě 
rostoucích rostlin a směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2009/147/ES ze dne 
30. listopadu 2009 o ochraně volně žijících 
ptáků, jakož i zachování a obnova 
ekosystémů a jejich služeb. Program LIFE 
by měl přispívat k plnění těchto cílů. 
Prioritní oblast příroda a biologická 
rozmanitost by se proto měla zaměřit na 
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sítě Natura 2000 zřízené směrnicí Rady 
92/43/EHS, zejména pokud jde o akční 
programy, které stanoví priority 
financování sítě, uvedené v článku 8 téže 
směrnice, na vývoj a šíření osvědčených 
postupů týkajících se biologické 
rozmanitosti, a směrnice 2009/147/ES a 
92/43/EHS, jakož i na širší problémy 
v oblasti biologické rozmanitosti určené 
strategií Unie v oblasti biologické 
rozmanitosti do roku 2020.

provádění a řízení sítě Natura 2000 zřízené 
směrnicí Rady 92/43/EHS, zejména pokud 
jde o akční programy, které stanoví priority 
financování sítě, uvedené v článku 8 téže 
směrnice, na vývoj a šíření osvědčených 
postupů týkajících se biologické 
rozmanitosti, a směrnice 2009/147/ES a 
92/43/EHS, jakož i na širší problémy 
v oblasti biologické rozmanitosti určené 
strategií Unie v oblasti biologické 
rozmanitosti do roku 2020. Příspěvek 
programu LIFE k ročním finančním 
potřebám sítě Natura 2000, které se 
odhadují na 5 800 milionů EUR1, by měl 
být uvážen a určen v souvislosti se 
zajištěnými výdaji na biologickou 
rozmanitost z jiných fondů Unie. Ve svém 
usnesení ze dne 20. dubna 2012 na téma 
„Naše životní pojistka, náš přírodní 
kapitál: strategie EU v oblasti biologické 
rozmanitosti do roku 2020“2 Evropský 
parlament vyzval Komisi a členské státy, 
aby se postaraly o to, že z finančních 
zdrojů Unie i členských států bude ročně 
poskytnuto nejméně 5 800 milionů EUR, 
a zajistily, že příslušné finanční 
prostředky budou k dispozici 
prostřednictvím různých fondů Unie 
(např. prostřednictvím fondů SZP, 
Evropského námořního a rybářského 
fondu, fondů soudržnosti a fondu 
LIFE+), a zároveň zajistily lepší 
koordinaci a soudržnost mezi těmito 
fondy, mimo jiné prostřednictvím 
koncepce integrovaných projektů, což 
zlepší transparentnost v případě 
jednotlivých regionů, jež čerpají 
prostředky z evropských fondů.
_____________
1Financování sítě Natura 2000. Investice 
do sítě Natura 2000: přínos pro přírodu i 
člověka. Pracovní dokument útvarů 
Komise SEC (2011)1573.
2 P7_TA(2012)0146.

Or. en
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Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) V Evropě i na celém světě již lze 
pozorovat první následky změny klimatu, 
například extrémní povětrnostní podmínky, 
které vedou k povodním a suchu, a 
zvyšující se teploty a hladiny moří. 
Prioritní oblast přizpůsobování se změně 
klimatu by proto měla přispívat 
k přizpůsobování se těmto dopadům ve 
všech populacích, hospodářských 
odvětvích a regionech s cílem zajistit, aby 

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

životní prostřední Unie bylo díky 
konkrétním opatřením a strategiím pro 
přizpůsobování odolnější. Opatření v této 
oblasti by měla doplňovat akce způsobilé 
k financování v rámci finančního nástroje 
pro civilní ochranu a měla by podporovat 
nákladově efektivní využívání finančních 
prostředků vytvářením přínosů, které 
budou zároveň prospěšné i pro další cíle 
v oblasti životního prostředí.

Or. en

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(21) S cílem zlepšit provádění politiky 
v oblasti životního prostředí a klimatu a 
posílit začleňování cílů z oblasti životního 
prostředí a klimatu do ostatních politik by 
měl program LIFE prosazovat projekty 
podporující integrované přístupy 
k provádění právních předpisů a politiky 
týkajících se životního prostředí a klimatu. 
U podprogramu pro životní prostředí by se 
tyto projekty měly zaměřovat především na 
provádění strategie Unie v oblasti 
biologické rozmanitosti do roku 2020, se 
zvláštním důrazem na účinné řízení a 
upevňování sítě Natura 2000 zřízené 
směrnicí Rady 92/43/EHS, prostřednictvím 
akčních programů stanovujících priority 
financování sítě podle článku 8 téže 
směrnice, směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 
23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro 
činnost Společenství v oblasti vodní 
politiky, a právních předpisů týkajících se 
odpadů a ovzduší. Tyto projekty se budou 
zaměřovat na určená témata a současně 
budou představovat víceúčelový prováděcí 
mechanismus (např. zacílený na přínos pro 
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životní prostředí a budování kapacit), který 
umožní dosažení výsledků v jiných 
oblastech politiky, zejména pak směrnice 
Evropského Parlamentu a Rady 
2008/56/ES ze dne 17. června 2008, kterou 
se stanoví rámec pro činnost Společenství 
v oblasti mořské environmentální politiky 
(rámcová směrnice o strategii pro mořské 
prostředí). Tyto druhy projektů by bylo 
možné zřídit v dalších oblastech týkajících 
se životního prostředí. V případě 
podprogramu pro oblast klimatu by se 
uvedené projekty měly týkat zejména 
zmírňování změny klimatu a strategií a 
akčních plánů pro přizpůsobování se 
změně klimatu. Tyto druhy projektů by 
měly podporovat jen okruh konkrétních 
činností a opatření, zatímco jiné činnosti, 
které doplňují činnosti zařazené do 
projektu, by měly být podporovány 
z jiných programů financování Unie i 
z vnitrostátních a regionálních finančních 
prostředků a finančních prostředků 
soukromého sektoru. Financování 
z programu LIFE by mělo využívat 
synergie a zabezpečit soulad mezi 
jednotlivými zdroji financování Unie 
zajištěním strategického zaměření na oblast 
životního prostředí a klimatu.

životní prostředí a budování kapacit), který 
umožní dosažení výsledků v jiných 
oblastech politiky, zejména pak směrnice 
Evropského Parlamentu a Rady 
2008/56/ES ze dne 17. června 2008, kterou 
se stanoví rámec pro činnost Společenství 
v oblasti mořské environmentální politiky 
(rámcová směrnice o strategii pro mořské 
prostředí). Tyto druhy projektů by bylo 
možné zřídit v dalších oblastech týkajících 
se životního prostředí. V případě 
podprogramu pro oblast klimatu by se 
uvedené projekty měly týkat zejména 
zmírňování změny klimatu a strategií a 
akčních plánů pro přizpůsobování se 
změně klimatu. Tyto druhy projektů by 
měly podporovat jen okruh konkrétních 
činností a opatření, zatímco jiné činnosti, 
které doplňují činnosti zařazené do 
projektu, by měly být podporovány 
z jiných programů financování Unie i 
z vnitrostátních a regionálních finančních 
prostředků a finančních prostředků 
soukromého sektoru. Financování 
z programu LIFE by mělo využívat 
synergie a zabezpečit soulad mezi 
jednotlivými zdroji financování Unie 
zajištěním strategického zaměření na oblast 
životního prostředí a klimatu. Integrované 
projekty budou přínosné i pro ostatní 
fondy, neboť zvýší jejich absorpční 
kapacitu pro výdaje související se životním 
prostředím a klimatem. Vzhledem k tomu, 
že přístup založený na integrovaných 
projektech je novinkou a zkušenosti s ním 
nejsou rozsáhlé, zainteresovaným stranám 
by se v případě potřeby mělo dostat 
podpory prostřednictvím vyšší míry 
spolufinancování a technické pomoci 
v přípravné fázi. Dvoustupňový postup 
výběru by navíc měl usnadnit fázi 
podávání žádostí. Měly by být usnadněny 
výměny týkající se úspěšných 
integrovaných přístupů, přičemž je třeba 
zapojit všechna příslušná správní odvětví 
a všechny zainteresované strany. Na 
základě zkušeností z prvních let 
programového období by měla být 
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provedena analýza faktorů, jež jsou 
určující pro hladké fungování a úspěch 
integrovaných projektů. Na základě této 
analýzy a v závislosti na dostupných 
finančních prostředcích mohou být do 
oblasti působnosti integrovaných projektů 
doplněny další oblasti.

Or. en

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21a) Integrované projekty by měly sloužit 
jako model určený na podporu členských 
států při účinném využívání finančních 
prostředků a nastolení konstruktivní a 
trvalé spolupráce mezi různými správními 
odvětvími s cílem řešit hlavní problémy 
spojené s prováděním. Vzhledem k tomu, 
že tyto problémy se vyskytují v celé Unii, 
zkušenosti s novým druhem projektů by 
měly být co nejvíce šířeny. Každému 
členskému státu by tedy mělo být 
zaručeno, že obdrží finanční prostředky 
nejméně na tři integrované projekty 
v různých oblastech za podmínky, že 
budou splněny základní požadavky na 
kvalitu, a to v průběhu celého 
programového období. Komise navíc může 
stanovit další celoevropské tematické cíle 
v oblasti rozložení projektů.

Or. en
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Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(23) K plnění své úlohy při stimulaci 
rozvoje a provádění politiky v oblasti 
životního prostředí a klimatu by Komise 
měla využívat prostředky z programu LIFE 
k podpoře stimulace, provádění a 
začleňování politiky a právních předpisů 
Unie v oblasti životního prostředí a 
klimatu, včetně nákupu služeb a zboží. 
Finanční prostředky vyčleněné na 
komunikační činnosti podle tohoto nařízení 
by měly zahrnovat i horizontální 
komunikaci o politických prioritách Unie. 
Komise by měla rovněž vyčlenit finanční 
prostředky na zlepšování komunikačních 
činností a informačních systémů 
týkajících se provádění všech zásadních 
právních předpisů Unie v oblasti životního 
prostředí, jak je uvedeno v jejím sdělení ze 
dne 7. března 2012 nazvaném „Větší 
využití potenciálu opatření EU v oblasti 
životního prostředí: budování důvěry 
prostřednictvím lepších znalostí a lepší 
schopnosti reakce“1. To by mělo 
především a naléhavě zahrnovat on-line 
zveřejňování a pravidelnou aktualizaci 
přesných informací o tom zda, jak a kde 
se uplatňují směrnice Unie v oblasti 
klimatu a životního prostředí, včetně 
směrnic provedených do vnitrostátního 
práva, v každém členském státě. Takový 
široce přístupný přehled bude doplňovat 
záměr provádění projektů programu 
LIFE, poskytne užitečné základní 
informace pro návrhy projektů a 
z obecnějšího hlediska přispěje ke zvýšení 
informovanosti občanů o širokém 
uplatnění právních předpisů Unie, jejich 
pozitivním dopadu na celou Unii a tedy i o 
jejich důležitosti.
_____________
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1 COM(2012)0095.
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Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(26) S cílem zjednodušit program LIFE a 
snížit administrativní zátěž pro žadatele a 
příjemce by měly být více využívány 
paušální sazby a jednorázové částky. 
Komise by měla uvážit zavedení 
dvoustupňových postupů pro podávání 
žádostí pro všechny projekty a možností 
urychlit postup výběru, včetně zkrácení 
doby mezi výběrem a zahájením projektu. 
Komise by rovněž měla usilovat o to, aby 
byl na základě žádosti umožněn kontakt 
mezi zainteresovanými žadateli a příjemci 
v rámci probíhajících projektů 
v podobných oblastech, aby byla možná 
výměna zkušeností, pokud jde o fázi 
podávání žádosti a fázi provádění. Komise 
by dále měla zajistit, aby v případě 
zamítnutí projektu byly předloženy 
podrobné důvody a aby byly tyto důvody 
sděleny před vyhlášením následné výzvy 
k předkládání návrhů. Jsou-li k dispozici 
osvědčené postupy související s jinými 
fondy, měly by být popřípadě vhodně 
upraveny pro účely programu LIFE.

Or. en
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Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26a) Aby bylo možné zachovat účinnou 
úroveň podpory poskytované z programu 
LIFE, míry spolufinancování by měly 
obecně činit 50 % a u integrovaných 
projektů a odpovídajících projektů 
technické pomoci pak 60 %. Pro zvýšení 
dostupnosti financování z programu 
LIFE pro regiony s nejmenší kapacitou 
poskytnout prostředky nutné pro 
spolufinancování by měly být méně 
rozvinuté regiony definované v nařízení 
(EU) č. …/… [nařízení o společných 
ustanoveních] oprávněny využít zvýšené 
míry spolufinancování ve výši až 75 %.

Or. en

Odůvodnění

Komise navrhuje zvýšenou míru spolufinancování s cílem kompenzovat navrhované omezení 
způsobilosti nákladů na DPH a stálé zaměstnance. Tato zpráva znovu zavádí tuto způsobilost, 
a to z mnoha důvodů. Výrazné navýšení míry spolufinancování by bylo možné pouze na úkor 
celkového počtu projektů a pákového efektu nástroje LIFE. Avšak vzhledem k tomu, že 
nedostatek prostředků na spolufinancování na straně žadatelů byl identifikován jako hlavní 
překážka způsobující omezené využívání finančních prostředků programu LIFE v některých 
členských státech, méně rozvinuté regiony by měly mít nárok na vyšší míru spolufinancování.

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26b) Vzhledem k malé velikosti nástroje 
LIFE, zejména ve srovnání s jinými fondy 
Unie, by to mělo co nejpříměji vést ke 
konkrétním opatřením a evropské přidané 
hodnotě. Financování nákladů na daň 
z přidané hodnoty a stálé zaměstnance 
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z rozpočtu programu LIFE by tedy mělo 
být co nejvíce omezeno. Správa veřejných 
statků, jako je příroda a životní prostředí, 
je jedním z hlavních úkolů orgánů veřejné 
správy. Program LIFE by měl takovou 
správu podporovat. V případě orgánů 
veřejné správy by tudíž měli být pro 
financování způsobilí pouze zaměstnanci 
přijímaní konkrétně pro program LIFE. 
Pravidla způsobilosti programu LIFE by 
měla být v co největší míře uvedena do 
souladu s pravidly pro ostatní fondy, aby 
se zajistila hladká spolupráce, a to 
zejména prostřednictvím integrovaných 
projektů.

Or. en

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26c) Ne všechny neziskové organizace a 
další příjemci v rámci projektu, kteří 
získají spolufinancování ze strany Unie, 
mohou podle svých vnitrostátních režimů 
DPH zpětně získat náklady na DPH. 
Pouze v těchto případech by měly být 
v rámci programu LIFE náklady na DPH 
způsobilé, aby se tak zajistilo spravedlivé a 
rovné zacházení se všemi příjemci. To by 
se nemělo vztahovat na osoby nepovinné 
k dani ve smyslu čl. 13 odst. 1 prvního 
pododstavce směrnice Rady 2006/112/ES 
ze dne 28. listopadu 2006 o společném 
systému daně z přidané hodnoty1. Komise 
by měla za podpory ze strany příjemců 
v rámci projektu a kontaktních míst 
programu LIFE předložit roční přehled 
výše DPH proplacené v souvislosti 
s projekty programu LIFE v každém 
členském státě a informace o praxi 
zpětného vyplácení DPH u projektů 
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programu LIFE v každém členském státě.
___________

1 Úř. věst. L 347, 11.12.2006, s. 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Program LIFE a podprogramy by 
měly být pravidelně monitorovány a 
vyhodnocovány podle odpovídajících 
ukazatelů, aby bylo možné je upravit. Aby 
bylo možné poskytnout doklady o 
vedlejších přínosech, které mohou oba 
podprogramy znamenat pro oblast klimatu 
a biologickou rozmanitost, a poskytnout 
informace o úrovni výdajů, mělo by 
monitorování programu LIFE sledovat 
výdaje spojené s oblastmi klimatu a 
biologické rozmanitosti, jak je definuje 
sdělení o VFR. Toto sledování by mělo být 
prováděno podle jednoduché metodiky a 
zařazovat výdaje do jedné ze tří kategorií: 
kategorie související pouze s oblastí 
klimatu / biologické rozmanitosti 
(započítávané ve výši 100 %), významně 
související s oblastí klimatu / biologické 
rozmanitosti (započítávané ve výši 40 %), 
a nesouvisející s oblastí klimatu / 
biologické rozmanitosti (započítávané ve 
výši 0 %). Metodika by neměla ve 
vhodných případech vylučovat použití 
přesnějších metodik.

(27) Program LIFE a podprogramy by 
měly být pravidelně monitorovány a 
vyhodnocovány podle odpovídajících 
ukazatelů, aby bylo možné je upravit. Při 
sestavování ukazatelů pro posuzování 
programů a projektů by Komise měla 
klást důraz na kvalitní monitorování na 
základě ukazatelů výkonnosti a 
očekávaných výsledků a dopadů. Komise 
by rovněž měla navrhnout metodu pro 
monitorování dlouhodobého úspěchu 
projektů, zejména v oblasti přírody a 
biologické rozmanitosti. Aby bylo možné 
poskytnout doklady o vedlejších přínosech, 
které mohou oba podprogramy znamenat 
pro oblast klimatu a biologickou 
rozmanitost, a poskytnout informace o 
úrovni výdajů, mělo by monitorování 
programu LIFE sledovat výdaje spojené 
s oblastmi klimatu a biologické 
rozmanitosti, jak je definuje sdělení 
o VFR. Toto sledování by mělo být 
prováděno podle jednoduché metodiky a 
zařazovat výdaje do jedné ze tří kategorií: 
kategorie související pouze s oblastí 
klimatu / biologické rozmanitosti 
(započítávané ve výši 100 %), významně 
související s oblastí klimatu / biologické 
rozmanitosti (započítávané ve výši 40 %), 
a nesouvisející s oblastí klimatu / 
biologické rozmanitosti (započítávané ve 
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výši 0 %). Metodika by neměla ve 
vhodných případech vylučovat použití 
přesnějších metodik.

Or. en

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27a) Vzhledem k dlouhodobým 
zkušenostem Generálního ředitelství (GŘ) 
pro životní prostředí Komise s řízením 
programu LIFE a jeho projektů a 
pozitivním zkušenostem příjemců v rámci 
programu LIFE s externími kontrolními 
skupinami by jakékoli změny ve struktuře 
řízení programu LIFE a jeho projektů 
měly být důkladně posouzeny a měla by se 
na ně vztahovat zkušební doba. Za řízení 
integrovaných projektů v rámci 
podprogramu pro životní prostředí a 
stejně tak projektů v prioritní oblasti 
příroda a biologická rozmanitost by mělo i 
nadále odpovídat GŘ pro životní prostředí 
Komise.

Or. en

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29) Za účelem zajištění jednotných 
podmínek k provedení tohoto nařízení 
v souvislosti s přijímáním víceletých 
pracovních programů by měly být Komisi 
svěřeny prováděcí pravomoci. Tyto 

vypouští se
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pravomoci by měly být vykonávány 
v souladu s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze 
dne 16. února 2011, kterým se stanoví 
pravidla a obecné zásady způsobu, jakým 
členské státy kontrolují Komisi při výkonu 
prováděcích pravomocí.

Or. en

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30) Aby bylo zajištěno nejlepší možné 
využití finančních prostředků Unie a 
zabezpečena evropská přidaná hodnota, 
měla by být na Komisi v souladu 
s článkem 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie přenesena pravomoc, pokud 
jde o kritéria způsobilosti pro výběr 
projektů, kritéria pro uplatnění zeměpisné 
vyváženosti na „integrované projekty“ a 
ukazatele výkonnosti platné pro specifické 
priority. Je zvláště důležité, aby Komise 
během přípravných prací prováděla 
potřebné konzultace, a to i na úrovni 
odborníků. Při přípravě a vypracování aktů 
v přenesené pravomoci by Komise měla 
zajistit, aby byly příslušné dokumenty 
předány současně, včas a vhodným 
způsobem Evropskému parlamentu a Radě.

(30) Aby bylo zajištěno nejlepší možné 
využití finančních prostředků Unie a 
zabezpečena evropská přidaná hodnota, 
měla by být na Komisi v souladu 
s článkem 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie přenesena pravomoc, pokud 
jde o přijímání a popřípadě revizi 
víceletých pracovních programů, zavedení 
dodatečných kritérií pro uplatnění 
zeměpisné vyváženosti na „integrované 
projekty“, rozšíření oblasti působnosti 
integrovaných projektů a úpravu 
maximálního přídělu na integrované 
projekty a zavedení ukazatelů výkonnosti 
platných pro specifické priority. Je zvláště 
důležité, aby Komise během přípravných 
prací prováděla potřebné konzultace, a to i 
na úrovni odborníků. Při přípravě a 
vypracování aktů v přenesené pravomoci 
by Komise měla zajistit, aby byly příslušné 
dokumenty předány současně, včas a 
vhodným způsobem Evropskému 
parlamentu a Radě.

Or. en
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Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Čl. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

d) „integrovanými projekty“ projekty, které 
udržitelným způsobem, ve velkém 
územním měřítku, zvláště v měřítku 
regionu, více regionů nebo v měřítku 
celostátním či nadnárodním, provádějí 
strategie či akční plány v oblasti životního 
prostředí nebo klimatu vyžadované 
konkrétními právními předpisy Unie 
týkajícími se životního prostředí nebo 
klimatu, na základě jiných aktů Unie nebo 
vypracované orgány členských států. 
Jejich cílem je integrace politiky v oblasti 
životního prostředí a klimatu do ostatních 
politik, zejména podporou koordinované 
mobilizace ostatních fondů Unie a 
vnitrostátních a soukromých fondů ve 
prospěch cílů v oblasti životního prostředí 
nebo klimatu a ve prospěch řešení 
hlavních problémů spojených 
s prováděním;

Or. en

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Čl. 2 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) „projekty budování kapacit“ projekty, 
jejichž cílem je finančně podporovat 
vnitrostátní či regionální kontaktní místo 
programu LIFE, a to nanejvýše po dobu 
dvou let a ne více než jednou na členský 
stát a programové období. Kontaktním 
místům tak bude umožněno rozsáhle 
distribuovat informace o programu LIFE 
mezi potenciální žadatele, navazovat 
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úzkou spolupráci se správními orgány, 
které spravují další fondy Unie s cílem 
určit synergie s programem LIFE a 
podporovat žadatele v průběhu celého 
postupu podání žádosti, aby byla zajištěna 
vysoká kvalita projektů. Projekty 
budování kapacit se vybírají 
prostřednictvím zvláštního postupu 
podávání žádostí;

Or. en

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Čl. 2 – písm. f b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fb) „informačními projekty, projekty 
zaměřenými na zvyšování informovanosti 
a projekty zaměřenými na výměnu a šíření 
osvědčených postupů“ projekty, jejichž
cílem je podpora komunikace, šíření 
informací a zvyšování informovanosti 
v oblastech životního prostředí a klimatu. 
Může to zahrnovat rovněž meziodvětvové 
výměny osvědčených postupů mezi 
správními orgány a/nebo 
zainteresovanými stranami s cílem 
představit úspěšné integrované projekty a 
přístupy.

Or. en

Pozměňovací návrh 25

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) podporovat provádění akčního 
programu Unie pro životní prostředí.
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Or. en

Pozměňovací návrh 26

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Program LIFE tak přispívá k udržitelnému 
rozvoji a plnění cílů a úkolů strategie 
Evropa 2020, strategie Unie v oblasti 
biologické rozmanitosti do roku 2020, 
plánu pro Evropu účinně využívající 
zdroje a plánu do roku 2050.

Or. en

Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Jelikož dosud nebylo dosaženo dohody ohledně návrhu nařízení, kterým se stanoví víceletý 
finanční rámec na období 2014–2020, vyčleněné finanční prostředky jsou pouze orientačním 
údajem pro legislativní orgán.
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Pozměňovací návrh 28

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

a) [...] EUR, což představuje přibližně 
75 % z celkového finančního rámce 
uvedeného v odstavci 1, se přiděluje 
podprogramu pro životní prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 29

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

b) [...] EUR, což představuje přibližně 
25 % z celkového finančního rámce 
uvedeného v odstavci 1, se přiděluje 
podprogramu pro oblast klimatu.

Or. en

Pozměňovací návrh 30

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Alespoň 78 % rozpočtových 
prostředků programu LIFE bude 
vyčleněno na inovační finanční nástroje a 
projekty podporované prostřednictvím 
grantů na akce stanovených v článku 18.

Or. en
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Pozměňovací návrh 31

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. Z částky uvedené v odstavci 2a tohoto 
článku bude nanejvýše 35 % vyčleněno na 
integrované projekty uvedené v čl. 18 
písm. d) za celou dobu programového 
období. Tento maximální podíl podléhá 
opětovnému hodnocení v rámci 
hodnocení v polovině období uvedeného 
v čl. 27 odst. 2 písm. a). V závislosti na 
výsledku hodnocení a po konzultaci 
zainteresovaných stran je Komise 
zmocněna přijímat v souladu 
s článkem 30 akty v přenesené pravomoci 
týkající se snížení, zvýšení nebo zrušení 
tohoto maximálního procentního podílu.

Or. en

Odůvodnění

Integrované projekty jsou velmi slibným nástrojem s ohledem na jejich potenciál představovat 
modelové případy pro integraci, pro soudržné a dobře koordinované provádění právních 
předpisů v oblasti klimatu a životního prostředí a pro účinné využívání finančních prostředků 
Unie. Vzhledem k omezeným zkušenostem s integrovanými projekty by však tyto projekty měly 
být zaváděny postupně a faktory související úspěchem by měly být podrobně přešetřeny 
v hodnocení v polovině programového období programu LIFE.

Pozměňovací návrh 32

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V souladu se svými příslušnými 
povinnostmi Komise a členské státy zajistí 
koordinaci mezi programem LIFE a 
Evropským fondem pro regionální rozvoj, 
Evropským sociálním fondem, Fondem 
soudržnosti, Evropským zemědělským 

3. V souladu se svými příslušnými 
povinnostmi Komise a členské státy 
aktivním a společným úsilím zajistí 
koordinaci mezi programem LIFE a 
Evropským fondem pro regionální rozvoj, 
Evropským sociálním fondem, Fondem 



PE489.483v01-00 28/48 PR\901913CS.doc

CS

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 33

Návrh nařízení
Článek 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 8a

Integrované projekty

1. Integrované projekty slouží jako 
konkrétní nástroj pro začleňování cílů 
v oblasti životního prostředí a klimatu do 
celkových výdajů Unie v souladu se 
strategií Evropa 2020. Slouží jako 
modelové případy pro účinné a dobře 
koordinované provádění v oblastech, ve 
kterých je to pro členské státy nebo 
regiony nejvíce zapotřebí. 
2. Integrované projekty se zaměřují 
především na oblasti, jako je ochrana 
přírody, voda a odpad, ovzduší, 
zmírňování změny klimatu a 
přizpůsobování se této změně. V závislosti 
na jejich výsledcích, tedy po provedení 
hodnocení v polovině období podle čl. 27 
odst. 2 písm. a), a v závislosti na 
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dostupných prostředcích je Komise 
v souladu s článkem 30 zmocněna 
přijímat akty v přenesené pravomoci 
týkající se rozšíření škály oblastí, na něž 
se vztahují integrované projekty, např. 
hluk, půda, mořské či městské prostředí.
3. Koordinace s ostatními finančními 
zdroji Unie a jejich mobilizace je 
ústředním prvkem integrovaných 
projektů, a proto je podporována. 
4. Integrované projekty jsou spravovány 
na příslušné správní a územní úrovni, aby 
mohly být zaměřeny na konkrétní odvětví 
a mobilizovaly doplňující finanční 
prostředky na úrovni Unie a vnitrostátní, 
regionální nebo soukromé prostředky. Do 
provádění integrovaných projektů se 
zapojují zainteresované strany.
5. Komise a členské státy aktivně 
podporují integrované projekty a 
usnadňují jejich vytváření 
prostřednictvím:
a) projektů technické pomoci, jež skrze 
grantů na akce v rámci programu LIFE 
v programovém období 2007–2013 a 
2014–2020 finančně podporují žadatele 
při přípravě integrovaných projektů, 
včetně zřízení vhodné institucionální 
struktury pro spolupráci mezi různými 
odděleními a zúčastněnými skupinami. 
Technická pomoc zajišťuje zejména to, 
aby tyto projekty splňovaly požadavky 
programu LIFE na časový rozvrh a 
technické a finanční požadavky ve 
spojitosti s fondy Unie uvedenými v čl. 8 
odst. 3;
b) výměnných projektů, kdy partneři 
v rámci úspěšných integrovaných projektů 
nebo integrovaných přístupů vyzvou 
zainteresované skupiny z ostatních 
členských států či regionů, aby společně 
sdíleli zkušenosti se zaváděním 
koordinačních struktur mezi různými 
fondy Unie a vnitrostátními a soukromými 
fondy. Všechny hostující skupiny musí 
zastupovat různá správní odvětví nebo 
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zainteresované strany;
c) pravidelných seminářů a setkání 
konaných alespoň každé dva roky s cílem 
umožnit výměnu zkušeností, znalostí a 
osvědčených postupů ohledně návrhu, 
přípravy a provádění integrovaných 
projektů. Tyto semináře organizuje 
Komise;
d) komunikačních a informačních 
činností zaměřených mimo jiné na správní 
orgány odpovědné za různé fondy. 
6. Zeměpisná vyváženost integrovaných 
projektů se zajišťuje v souladu s čl. 19 
odst. 3. Členské státy usilují, je-li to nutné, 
pak za podpory projektů technické pomoci 
programu LIFE, o to, aby připravily a 
předložily alespoň jeden integrovaný 
projekt v prvních dvou letech 
programového období nebo v rámci trvání 
prvního víceletého pracovního programu.

Or. en

Pozměňovací návrh 34

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– biologická rozmanitost; – příroda a biologická rozmanitost;

Or. en

Pozměňovací návrh 35

Návrh nařízení
Čl. 10 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) zlepšovat znalostní základnu pro 
přípravu, posuzování, sledování a 

c) zlepšovat znalostní základnu pro 
přípravu, provádění, posuzování, sledování 
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vyhodnocování politiky a právních 
předpisů Unie v oblasti životního prostředí 
a pro posuzování a sledování činitelů, tlaků 
a reakcí s dopadem na životní prostředí 
v Unii a mimo ni.

a vyhodnocování politiky a právních 
předpisů Unie v oblasti životního prostředí 
a pro posuzování a sledování činitelů, tlaků 
a reakcí s dopadem na životní prostředí 
v Unii a mimo ni.

Or. en

Pozměňovací návrh 36

Návrh nařízení
Čl. 11 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Specifické cíle prioritní oblasti biologická 
rozmanitost

Specifické cíle prioritní oblasti příroda 
a biologická rozmanitost

Or. en

Pozměňovací návrh 37

Návrh nařízení
Čl. 11 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) zlepšovat znalostní základnu pro 
přípravu, posuzování, sledování a 
vyhodnocování politiky a právních 
předpisů Unie v oblasti biologické 
rozmanitosti a pro posuzování a sledování 
činitelů, tlaků a reakcí s dopadem na 
biologickou rozmanitost v Unii a mimo ni.

c) zlepšovat znalostní základnu pro 
přípravu, provádění, posuzování, sledování 
a vyhodnocování politiky a právních 
předpisů Unie v oblasti biologické 
rozmanitosti a pro posuzování a sledování 
činitelů, tlaků a reakcí s dopadem na 
biologickou rozmanitost v Unii a mimo ni.

Or. en



PE489.483v01-00 32/48 PR\901913CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 38

Návrh nařízení
Čl. 14 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 39

Návrh nařízení
Čl. 15 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 40

Návrh nařízení
Čl. 18 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) integrované projekty zejména 
v oblastech, jako je ochrana přírody, voda 
a odpad, ovzduší, zmírňování změny 
klimatu a přizpůsobování se této změně;

d) integrované projekty;
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Or. en

Odůvodnění

Oblasti, na něž se vztahují integrované projekty, jsou upřesněny v navrhovaném čl. 8a 
(novém) odst. 2.

Pozměňovací návrh 41

Návrh nařízení
Čl. 18 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) projekty budování kapacit v souladu 
s čl. 19 odst. 2a;

Or. en

Pozměňovací návrh 42

Návrh nařízení
Čl. 18 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) informační projekty, projekty zaměřené 
na zvyšování informovanosti a projekty 
zaměřené na šíření osvědčených postupů;

g) informační projekty, projekty zaměřené 
na zvyšování informovanosti a projekty 
zaměřené na výměnu a šíření osvědčených 
postupů;

Or. en

Pozměňovací návrh 43

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

a) musí být v zájmu Unie v tom smyslu, že 
významnou měrou přispívají k dosažení 
některého z obecných cílů programu LIFE 
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stanovených v článku 3; stanovených v článku 3 a stejně tak 
některého ze specifických cílů prioritních 
oblastí stanovených v článcích 10, 11, 12, 
14, 15 a 16;

Or. en

Pozměňovací návrh 44

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 1 – pododstavec 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 45

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Výběr financování pro všechny 
projekty uvedené v článku 18 je založen 
na přínosu a kvalitě podle odstavce 1.
Zadávací řízení vychází ze zásady 
solidarity a sdíleného úsilí a přednost je 
dávána členským státům a oblastem, které 
obzvláště potřebují solidaritu Unie. 
Zvláštní odpovědnost, zátěž či expozice 
členského státu nebo regionu s ohledem 
na oblasti, na něž se vztahuje tento 
program, tedy bude při zadávacím řízení 
zohledněna jako součást hodnocení 
kritéria způsobilosti uvedeného v odst. 1 
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písm. a).
Pokud byly členskému státu zadány méně 
než dva projekty ve dvou po sobě 
následujících letech, má nárok získat 
zvláštní technickou pomoc, např. se jedná 
o cílené semináře na podporu přípravy 
vysoce kvalitních projektů pro následující 
rok, a může podat žádost týkající se 
projektu budování kapacit podle čl. 18 
písm. ea). Členské státy, které 
v programovém období 2007–2013 
obdržely mnohem méně prostředků, než 
kolik pro ně stanoví mechanismus 
orientačního přidělování prostředků, 
rovněž mohou podat žádost týkající se 
projektu budování kapacit.
Komise zajistí šíření výsledků 
nejúspěšnějších projektů a případně se 
zaměří zvláště na členské státy, kterým 
bylo přiděleno nejméně projektů 
v příslušné oblasti.

Or. en

Odůvodnění

Všechny projekty programu LIFE by měly být vybírány na základě kvality a jejich příspěvku 
k přidané hodnotě EU s ohledem na specifické cíle programu LIFE, tj. jejich potenciál 
inspirovat další projekty nebo potenciál opětovného využití projektu a dopad na životní 
prostředí nebo klima. Tyto prvky by nemělo ohrožovat zaměření na vnitrostátní podíl. 
Solidarita znamená, že členské státy a regiony s nízkou mírou výběru by měly být silně 
podporovány, aby se zvýšila kvalita jejich žádostí – to bude přínosné pro všechny projekty a 
zajistí se tak spravedlivé rozložení v dlouhodobém horizontu, aniž by systém přidělování 
zbytečně komplikoval zadávací řízení.

Pozměňovací návrh 46

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Do integrovaných projektů uvedených 
v čl. 18 písm. d) se ve vhodných případech
zapojí zúčastněné strany, a je-li to možné,
tyto projekty podpoří koordinaci s dalšími 

3. Do integrovaných projektů uvedených 
v čl. 18 písm. d) se zapojí zúčastněné 
strany a tyto projekty podpoří koordinaci 
s dalšími zdroji financování Unie a 
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zdroji financování Unie a uvolnění 
prostředků z těchto zdrojů.

uvolnění prostředků z těchto zdrojů.

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

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

a) Komise zajistí, aby každý členský stát 
v průběhu celého programového období, a 
jsou-li splněny podmínky uvedené 
v odstavci 1, obdržel finanční prostředky 
alespoň na jeden integrovaný projekt 
v oblasti ochrany přírody, alespoň jeden 
integrovaný projekt v oblasti zmírňování 
změny klimatu a přizpůsobování se této
změně a alespoň jeden projekt v jedné 
z ostatních oblastí uvedených v článku 8a;
b) Komise je v souladu s článkem 30 
zmocněna k přijetí aktů v přenesené 
pravomoci, pokud jde o stanovení 
specifických tematických celoevropských 
cílů v oblasti rozložení projektů, které se 
vztahují na integrované projekty pro 
programové období. Komise zohlední tyto 
tematické cíle v oblasti rozložení projektů 
v zadávacím řízení pro integrované 
projekty jakožto součást hodnocení 
kritéria způsobilosti uvedeného v odst. 1 
písm. a).

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že integrované projekty jsou novinkou a vyžadují specifické plánování, je 
zásadní, aby členské státy v průběhu příštího programového období programu LIFE získaly 
zkušenosti s tímto druhem projektu. Navrhuje se proto, aby každý členský stát získal nárok na 
financování alespoň tří integrovaných projektů za podmínky, že se tyto projekty týkají různých 
oblastí.
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Pozměňovací návrh 47

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Komise vytvoří zvláštní zrychlený 
postup pro podání žádosti a výběr pro 
účely projektů budování kapacit, který 
netrvá déle než tři měsíce od podání 
žádosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 48

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4b. Komise pravidelně zveřejňuje seznamy 
projektů financovaných z programu 
LIFE, včetně stručného popisu cílů a 
dosažených výsledků a celkových 
vynaložených finančních prostředků a 
učiní tak za použití vhodných médií a 
technologií. Komise rovněž usnadňuje 
porovnání dokončených nebo 
probíhajících projektů příjemcům v rámci 
nových projektů, dále žadatelům či 
zainteresovaným stranám ve stejné 
oblasti.

Or. en

Pozměňovací návrh 49

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

projektů uvedených v článku 18 se 
stanovuje na 50 % způsobilých nákladů. U 
projektů uvedených v čl. 18 písm. d) a f) se 
maximální míra spolufinancování 
výjimečně stanovuje na 60 % způsobilých 
nákladů. Méně rozvinuté regiony, jak jsou 
vymezeny v nařízení (EU) 
č. …/…[nařízení o společných 
ustanoveních], jsou oprávněny využít 
zvýšené míry spolufinancování ve výši až 
75 % způsobilých nákladů.

Or. en

Odůvodnění

The Commission proposes an increased co-financing rate to compensate for the proposed 
limitation of eligibility of VAT and permanent staff costs. This report reintroduces this 
eligibility for many cases. A significant increase in the co-financing rate would obviously only 
be possible at the expense of the total number of projects and the leverage effect of the LIFE 
instrument. However, given that the lack of matching funds has been identified as an 
important bottleneck for the limited uptake of LIFE funding in some Member States, less 
developed regions should be entitled to a higher co-funding rate.

Pozměňovací návrh 50

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Jelikož program LIFE je malým nástrojem, financování nákladů na DPH z rozpočtu tohoto 
programu by mělo být co nejvíce omezeno. DPH proplacená v souvislosti s projekty 
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programu LIFE plyne zpět do rozpočtů členských států a vede k podstatnému omezení 
finančních prostředků dostupných pro projekty programu LIFE. Je logické, že osobám 
nepovinným k dani („státy, kraje, obce a jiné veřejnoprávní subjekty“) nelze prostřednictvím 
programu LIFE proplatit výdaje na DPH.

Pozměňovací návrh 51

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Náklady na zaměstnance se považují za 
způsobilé u projektů uvedených 
v článku 18, pokud se týkají nákladů na 
činnosti, jež by příjemce nevykonal, pokud 
by dotyčný projekt nebyl uskutečněn. 
Příslušní zaměstnanci se přidělí pouze pro 
dotyčný projekt. Náklady na platy 
úředníků veřejné správy, kteří nejsou 
přijímání konkrétně pro účely daného 
projektu, se nepovažují za způsobilé 
s výjimkou případů, kdy se jedná o 
projekty budování kapacit.

Or. en

Odůvodnění

Program LIFE je velmi malým nástrojem a měl by co nejpříměji vést k evropské přidané 
hodnotě. Financování nákladů na stálé zaměstnance z rozpočtu programu LIFE by tedy mělo 
být co nejvíce omezeno. Správa veřejných statků, jako je příroda a životní prostředí, je jedním 
ze zásadních úkolů orgánů veřejné správy – způsobilé by tudíž měly být pouze náklady na 
úředníky veřejné správy, kteří jsou přijímáni konkrétně pro program LIFE. Mělo by se 
pokračovat v současném úsilí o zjednodušení monitorování pracovních hodin, které 
zaměstnanci na projektu odpracují.

Pozměňovací návrh 52

Návrh nařízení
Čl. 22 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) informování o provádění všech 
zásadních právních předpisů Unie 
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v oblasti životního prostředí a popřípadě o 
jejich provedení do vnitrostátních 
právních předpisů;

Or. en

Pozměňovací návrh 53

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Komise je zmocněna přijímat pro 
program LIFE v souladu s článkem 30 
akty v přenesené pravomoci týkající se 
přijímání víceletých pracovních 
programů.

Or. en

Pozměňovací návrh 54

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V případě potřeby Komise reviduje
víceleté pracovní programy v souladu 
s postupem uvedeným v čl. 29 odst. 2.

3. V případě potřeby je Komise v souladu 
s článkem 30 zmocněna přijímat akty 
v přenesené pravomoci, aby tak mohla 
revidovat víceleté pracovní programy.

Or. en
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Pozměňovací návrh 55

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

a) do 30. září 2017 externí hodnotící 
zprávu programu LIFE (a jeho 
podprogramů) v polovině období za 
účelem přijetí rozhodnutí o obnovení, 
změně nebo pozastavení opatření, jež 
zahrne mimo jiné kvalitativní a 
kvantitativní aspekty jeho provádění, výši 
výdajů na oblast klimatu a na oblast 
biologické rozmanitosti, jeho doplňkovost 
s ostatními relevantními programy Unie, 
plnění cílů u všech opatření (pokud možno 
na úrovni výsledků a dopadů), účinnost 
využívání prostředků a jeho evropskou 
přidanou hodnotu. Hodnocení se bude dále 
zabývat prostorem pro zjednodušení, 
vnitřní a vnější soudržností programu, 
přetrvávající důležitostí všech cílů 
a příspěvkem opatření k prioritám Unie 
v oblasti inteligentního a udržitelného růstu 
podporujícího začlenění. Zohlední 
výsledky hodnocení dlouhodobého dopadu 
předchozího programu. Zpráva je doplněna 
připomínkami Komise včetně jejího 
vyjádření ke způsobu, jakým mají být 
zjištění hodnocení v polovině období 
zohledněna při provádění programu LIFE, 
a zejména při přípravě víceletých 
pracovních programů. Hodnotící zpráva 
v polovině období obsahuje důkladné 
posouzení rozsahu a kvality žádosti 
týkající se integrovaných projektů, 
plánování a provádění integrovaných 
projektů nebo je k ní takové hodnocení 
přiloženo. Zvláštní důraz se klade na 
jejich realizovaný nebo očekávaný úspěch 
při mobilizaci dalších finančních 
prostředků Unie, zejména s ohledem na 
přínosy posílené soudržnosti s ostatními 
finančními nástroji Unie, rozsah, v jakém 
jsou zapojeny zainteresované strany a 
rozsah, v jakém předchozí tradiční 
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projekty programu LIFE zahrnují 
integrované projekty nebo očekávaný 
rozsah integrovaných projektů v jejich 
rámci. K takovému posouzení mohou být 
připojeny vhodné návrhy na úpravu 
celkového finančního podílu, který je 
v rámci programu LIFE k dispozici na 
integrované projekty a který je uveden 
v čl. 4 odst. 2b, a na úpravu oblasti 
působnosti integrovaných projektů, jak je 
uvedeno v čl. 8a odst. 2;

Or. en

Pozměňovací návrh 56

Návrh nařízení
Článek 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Postup projednávání ve výboru vypouští se
1. Komisi je nápomocen výbor pro 
program LIFE – program pro životní 
prostředí a oblast klimatu. 
Jedná se o výbor ve smyslu nařízení (EU) 
č. 182/2011. 
2. Odkazuje-li se na tento odstavec, 
použije se článek 5 nařízení (EU) č. 
182/2011.

Or. en

Odůvodnění

Článek o postupu projednávání ve výboru nebude nutný, budou-li přijaty pozměňovací návrhy 
na zrušení prováděcích aktů nebo jejich nahrazení akty v přenesené pravomoci.
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Pozměňovací návrh 57

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedené v čl. 3 odst. 2, čl. 4 
odst. 2b, čl. 8a odst. 2, čl. 19 odst. 3, čl. 24 
odst. 1 a čl. 24 odst. 3 je Komisi svěřena na 
dobu neurčitou ode dne [datum vstupu 
tohoto nařízení v platnost].

Or. en

Pozměňovací návrh 58

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. Evropský parlament nebo Rada mohou 
přenesení pravomoci uvedené v čl. 3 
odst. 2, čl. 4 odst. 2b, čl. 8a odst. 2, čl. 19 
odst. 3, čl. 24 odst. 1 a čl. 24 odst. 3
kdykoliv zrušit. Rozhodnutím o zrušení se 
ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže 
určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním 
dnem po zveřejnění v Úředním věstníku 
Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, 
který je v něm upřesněn. Nedotýká se 
platnosti již platných aktů v přenesené 
pravomoci.

Or. en
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Pozměňovací návrh 59

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

5. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 
čl. 3 odst. 2, čl. 4 odst. 2b, čl. 8a odst. 2,
čl. 19 odst. 3, čl. 24 odst. 1 nebo čl. 24 
odst. 3 vstupuje v platnost, pouze pokud 
Evropský parlament nebo Rada nevysloví 
ve lhůtě dvou měsíců od oznámení aktu 
Evropskému parlamentu a Radě námitky 
nebo pokud před uplynutím této lhůty 
Evropský parlament a Rada uvědomí 
Komisi, že námitky nevysloví. Z podnětu 
Evropského parlamentu nebo Rady se tato 
lhůta prodlouží o dva měsíce.

Or. en

Pozměňovací návrh 60

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Opatření zahájená před 31. prosincem 
2013 na základě nařízení (ES) č. 614/2007 
se tímto nařízením řídí i nadále až do svého 
ukončení a musí splňovat technická 
ustanovení, která jsou v něm vymezena. 
Výbor uvedený v čl. 29 odst. 1 nahrazuje 
ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost 
výbor zřízený nařízením (ES) č. 614/2007.

1. Opatření zahájená před 31. prosincem 
2013 na základě nařízení (ES) č. 614/2007 
se tímto nařízením řídí i nadále až do svého 
ukončení a musí splňovat technická 
ustanovení, která jsou v něm vymezena. 

Or. en
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

V posledních dvaceti letech dosáhl program LIFE značného úspěchu jakožto prostředek 
k řešení složitých úkolů souvisejících se životním prostředím a klimatem, jimž čelí evropští 
občané. Program je malým, ale dobře zacíleným a účinným nástrojem, který vysoce oceňují 
orgány veřejné správy na místní, regionální i vnitrostátní úrovni, nevládní organizace, 
výzkumné instituce a malé a střední podniky. Z hlediska rozpočtu jsou výsledky programu 
LIFE rovněž velmi uspokojivé; míra plnění je dlouhodobě a značně nadprůměrná.

Rozpočet a začleňování

Je tedy zřejmé, že podíl programu LIFE na celkovém rozpočtu EU, který podle návrhu 
Komise dosahuje 0,3 %, je nepřiměřeně nízký v porovnání s výzvami a příležitostmi, jež 
představuje přechod k udržitelné, nízkouhlíkové společnosti účinně využívající zdroje a 
bohaté z hlediska biologické rozmanitosti. Investice podporované Evropským parlamentem 
(EP) v souvislosti se stávajícími jednáními o hlavních fondech EU, které spadají do příštího 
víceletého finančního rámce, ovlivní rozvoj EU minimálně v příštích dvou desetiletích. 
Zpravodajka tedy zdůrazňuje, že je nutné zajistit, aby tyto investice podpíraly politiky a 
strategie, o něž se EP zasazuje, např. se jedná o plán pro Evropu účinně využívající zdroje, 
plán přechodu na nízkouhlíkové hospodářství nebo strategii EU v oblasti biologické 
rozmanitosti.

Ve svém usnesení o strategii EU v oblasti biologické rozmanitosti EP vyjadřuje svoji 
nespokojenost s navrženými prostředky na nový program LIFE a domnívá se, že úkoly, které 
stanoví plány na zachování biologické rozmanitosti a ochrany přírody, vyžadují podstatné 
navýšení prostředků přidělených na program LIFE. Dále poznamenává, že prospěch 
vyplývající ze samotné sítě Natura 2000 se odhaduje na 200 až 300 miliard EUR a počet 
pracovních míst, která jsou přímo podporována, dosahuje celkem přibližně 4,5 až 8 milionů.

Vybavení programu LIFE odpovídajícím rozpočtem a viditelným podílem v rámci celkových 
výdajů EU bude silným signálem, že EU míní své závazky v oblasti životního prostředí a 
klimatu vážně. V souladu s globálním přístupem EP k jednání o víceletém finančním rámci se 
zpravodajka v této zprávě zdržela jakýchkoli přesných návrhů, pokud jde o výši rozpočtu 
programu LIFE. Výše zmíněné argumenty však jasně volají po zásadním navýšení. Program 
LIFE by měl přispívat alespoň k 10 % finančních potřeb sítě Natura 2000, aniž by byly 
omezeny výdaje na jakoukoli jinou oblast. Současný rozpočet by měl být navýšen 
přinejmenším o 5 %, jak vyžaduje Parlament ve svém usnesení o víceletém finančním rámci. 
To by mělo být dále navýšeno o částku, již Komise uváží za nutnou pro pokrytí nově 
navrhovaných prvků programu LIFE, konkrétně se jedná o podprogram v oblasti změny 
klimatu a integrované projekty.

Zeměpisná vyváženost a technická pomoc

Výběr projektů programu LIFE je primárně založen na jejich kvalitě a jejich příspěvku 
k evropské přidané hodnotě, přičemž se zaměřuje na jejich potenciál inspirovat další projekty 
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nebo potenciál opětovného využití projektu a dopad na životní prostředí nebo klima. 
Zkušenosti z předchozích programových období programu LIFE odhalily rozdíly mezi 
členskými státy, co se týče využívání dostupných prostředků programu LIFE. Některé země či 
regiony opakovaně dokázaly připravit vysoce kvalitní projekty, zajistit prostředky nutné ke 
spolufinancování a prostřednictvím programu LIFE tak celkově získaly větší podporu. Bylo 
tomu tak dokonce i v rámci složitého systému orientačního přidělování prostředků 
jednotlivým členským státům, který byl zaveden v rámci programu LIFE+ (2007–2013).

Nové nařízení o programu LIFE nepochybně řeší zřejmé nerovnosti v rozdělování projektů. Je 
ale přidělování finančních prostředků jednotlivým členským státům správným nástrojem pro 
zajištění spravedlivého rozložení projektů? Měl by fond Unie – ve jménu evropské solidarity 
– ustupovat kvalitě, potenciálu opětovného využití, ochranné hodnotě a požadovaným 
celoevropským výsledkům a dopadům projektů jen kvůli tomu, aby se zajistilo, že každý 
členský stát získá svůj díl?

Zpravodajka se domnívá, že evropská solidarita a sdílené úsilí znamenají něco jiného: musí 
být podporovány členské státy a regiony s nízkou mírou výběru projektů, a to s cílem 
dosáhnout vyšší kvality projektů. Tato podpora by měla mít podobu cílených seminářů a 
školení, ale měla by zahrnovat rovněž poradenské služby určené pro jednotlivé projekty. 
Zpravodajka navrhuje, aby Komise usnadnila takové výměny mezi úspěšnými probíhajícími 
či dokončenými projekty a žadateli v rámci projektů. Proaktivní pomoc poskytovaná 
vnitrostátními a regionálními kontaktními místy programu LIFE byla identifikována jako 
klíčový faktor v případě úspěšných žádostí. Zpravodajka by proto navrhovala, aby bylo 
umožněno poskytovat kontaktním místům v oblastech či regionech s velmi nízkou úrovní 
využití projektů časově omezenou podporu v oblasti budování kapacit.

Koncepce zeměpisné vyváženosti přesahuje myšlenku rozložení projektů mezi členské státy. 
Ve spojení se zásadou solidarity znamená, že regiony, ekosystémy, odvětví či jinak vymezené 
subjekty, které mají jedinečnou evropskou hodnotu nebo čelí zvláštní zátěži, by měly být při 
výběru projektů upřednostňovány. Mohlo by to poukazovat na ochranu prioritních druhů nebo 
na aglomerace se závažnými problémy v oblasti znečištění ovzduší. Aby bylo možné toto 
zajistit, v rámci programu LIFE není nutný žádný dodatečný mechanismus. Tyto úvahy by 
měly být a již jsou součástí každého postupu výběru a měly by být důvodem pro udělení 
dodatečných bodů. Pro zvýšení jasnosti a posílení tohoto prvku solidarity zpravodajka 
navrhuje, aby bylo do nařízení o programu LIFE přidáno odpovídající ustanovení.

Vzhledem k tomu, že integrované projekty jsou novinkou a vyžadují specifické plánování, jak 
je vysvětleno níže, považuje zpravodajka za zásadní, aby členské státy v průběhu příštího 
programového období programu LIFE získaly zkušenosti s tímto druhem projektu. 
Zpravodajka proto navrhuje, aby každý členský stát získal nárok na financování alespoň tří 
integrovaných projektů za podmínky, že se tyto projekty týkají různých oblastí.

Míra spolufinancování

Druhou hlavní překážkou, která omezuje využívání finančních prostředků programu LIFE 
v několika členských státech, jsou potíže se zajištěním prostředků na spolufinancování. 
Zpravodajka tedy navrhuje, aby ekonomicky méně rozvinuté regiony měly nárok využít míry 
spolufinancování až ve výši 75 %. Zpravodajka je toho názoru, že toto opatření by 
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představovalo dodatečnou motivaci pro podávání žádostí o financování z programu LIFE 
v regionech, které podporu nejvíce potřebují, a případně by zajistilo, aby využily odborné 
znalosti získané v rámci programu LIFE v oblasti investic souvisejících se životním 
prostředím a klimatem.

Zpravodajka má pochybnosti ohledně obecnějšího navýšení míry spolufinancování, neboť to 
by zjevně bylo možné pouze na úkor celkového počtu projektů a tedy rozložení sítě LIFE 
v celé EU. V současné době probíhá mnoho vysoce kvalitních projektů, které jsou založeny 
na míře spolufinancování ve výši 50 %. Obecné navýšení míry spolufinancování by mohlo 
přinést riziko ztráty tohoto pákového efektu a zásadního množství projektů, které dosahují 
významných výsledků a jsou zdrojem zkušeností.

Úsilí členských států v otázce zavádění mechanismů na zajištění finančních prostředků pro 
účely spolufinancování společně s posilováním jejich systému kontaktních míst programu 
LIFE se ukázalo jako zásadní pro úspěch projektů programu LIFE. Komise by proto měla 
povzbuzovat členské státy k výměně osvědčených postupů, pokud jde o tyto struktury.

Způsobilost a zjednodušování

Otázka způsobilosti nákladů a zjednodušování musí být uvážena nezávisle na míře 
spolufinancování a v souvislosti s revizí finančního nařízení.
I přes rozdíly ve struktuře řízení fondů EU by základní pravidla měla být totožná. Je zřejmé, 
že je nutné šířit osvědčené postupy v oblasti postupů pro podávání žádostí, správy a 
monitorování grantů, aby tak bylo možné všestranně zmírňovat zátěž.

Pokud příjemci v rámci projektů s výjimkou osob nepovinných k dani1 nemohou zpětně získat 
náklady na daň z přidané hodnoty (DPH) podle jejich vnitrostátních režimů DPH, jsou tyto 
náklady způsobilé v rámci programu LIFE. Tím bude zajištěno spravedlivé a rovné zacházení 
se všemi příjemci. Zpravodajka tedy považuje za nepřijatelné, aby část nízkého rozpočtu 
programu LIFE plynula zpět do rozpočtů členských států. Přinejmenším by mělo být jasné, 
jakým způsobem každý členský stát zachází se zpětně získanou DPH a jaká je roční výše 
nákladů na DPH proplacených v souvislosti s projekty programu LIFE.

Náklady na stálé zaměstnance by obecně měly být v rámci programu LIFE způsobilé, aby se 
zajistila kontinuita odborných znalostí. Maximální podíl grantů na projekty by zároveň měl 
plynout na konkrétní výdaje spojené s projekty, jako jsou ochranná opatření. Správa 
veřejných statků, jako je příroda a životní prostředí, je jedním z hlavních úkolů orgánů 
veřejné správy. Zpravodajka proto považuje za rozumné, aby se prostřednictvím rozpočtu EU 
neproplácely náklady na zapojení úředníků veřejné správy do projektů programu LIFE. 
Náklady na dodatečné zaměstnance přijaté konkrétně pro činnosti týkající se projektů 
programu LIFE by však stále měly být pro účely proplácení způsobilé.

Integrované projekty

„Integrované projekty“ v rámci programu LIFE jsou konkrétním nástrojem pro začleňování 
této politiky. Jejich cílem je podporovat společně s ostatními fondy EU uplatňování zásadních 

                                               
1 Jak jsou vymezeny v čl. 13 odst. 1 prvním pododstavci směrnice 2006/112/ES.
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právních předpisů v oblasti životního prostředí, např. se jedná o plány pro nakládání s odpady 
či plány povodí, strategie v oblasti klimatu nebo akční programy zahrnující opatření na 
různém stupni priorit pro správu oblastí sítě Natura 2000 – všechny mají značný potenciál 
k tvorbě pracovních míst a růstu. Takové projekty také mohou významně přispět k účinnému 
využívání fondů.

Zpravodajka důrazně podporuje tento nový druh projektů, který Komise navrhuje. 
Navrhované nařízení je však do určité míry nejasné, pokud jde o tuto koncepci. Zpravodajka 
tedy představila nový samostatný článek o integrovaných projektech, včetně mechanismů pro 
pomoc členským státům při uvádění tohoto nového přístupu do praxe. Vzhledem k omezeným 
zkušenostem s integrovanými projekty by tyto projekty měly být zaváděny postupně a měly 
by být podrobně přešetřeny v hodnocení v polovině programového období programu LIFE.

Integrované projekty přinesou prospěch také ostatním fondům, neboť zvýší jejich absorpční 
kapacitu pro výdaje související se životním prostředím a nasměrují je na nejdůležitější 
náročné úkoly týkající se provádění. Mohou rovněž povzbuzovat k nastolení konstruktivní a 
trvalé spolupráce mezi různými správními odvětvími, což zlepší soudržnost výdajů EU. 
V zájmu praktického využití těchto přínosů je nutné určit v rané fázi činnosti, které se mohou 
doplňovat s ostatními fondy EU. Zpravodajka předložila odpovídající pozměňovací návrhy 
k nařízení o společných ustanoveních.


