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Pozměňovací návrh 20
Kathleen Van Brempt

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 
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.

(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 
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 a také aby se zajistilo, že čisté 
kapitálové investice při plnění cílů 
stanovených v tomto nařízení 
nepoklesnou.

Or. nl
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Pozměňovací návrh 21
Kathleen Van Brempt

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 
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.

(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 
programů, měla by být spolupráce mezi 
ostatními fondy Unie a integrovanými 
projekty výslovně zakotvena v nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. .../.... ze dne ../../.... [o společných 
ustanoveních ohledně Evropského fondu 
pro regionální rozvoj, Evropského 
sociálního fondu, Fondu soudržnosti, 
Evropského zemědělského fondu pro 
rozvoj venkova a Evropského námořního 
a rybářského fondu, jichž se týká společný 
strategický rámec, o obecných 
ustanoveních ohledně Evropského fondu 
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pro regionální rozvoj, Evropského 
sociálního fondu a Fondu soudržnosti 
a o zrušení nařízení Rady (ES) 
č. 1083/2006]1. Měla by být přijata 
konkrétní ustanovení pro zahájení 
spolupráce již v počáteční fázi, aby byly 
výhody integrovaných projektů 
zohledněny během vypracovávání dohod o 
partnerství a operačních programů. 
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

Odůvodnění

Integrated Projects are a very promising, concrete mainstreaming tool. To be feasible in 
practice, a solid cooperation between the administration of CSF funds and of LIFE projects is 
required at an early stage. The potential of increasing cost-efficiency and coherence of the 
EU budget and of improving the implementation of environmental and climate legislation via 
IPs, needs to be seized when elaborating partnership contracts and operational programmes. 
Based on the EP's repeated request of sustainability mainstreaming into all EU funds, 
cooperation with LIFE should be clearly laid down in the Common Provisions Regulation.

Pozměňovací návrh 22
Kathleen Van Brempt

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Sdělení Komise Evropskému 
parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a 

(13) Sdělení Komise Evropskému 
parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a 
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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 
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.

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 
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. Na příspěvek 
programu LIFE k roční potřebě 
finančních prostředků na biologickou 
rozmanitost, jejichž výše je odhadována 
na 5,8 mld. EUR, by se mělo nahlížet 
v kontextu částek vyčleněných na 
biologickou rozmanitost v jiných fondech 
Unie.

Or. en

Odůvodnění

Finanční potřeba sítě Natura 2000 byla stanovena na nejméně 5,8 mld. EUR ročně. Tyto 
finanční prostředky budou muset poskytnout státy, soukromé subjekty a EU. Na podíl 
finančních prostředků z programu LIFE – a odpovídající navýšení jeho rozpočtu – je tudíž 
nutné nahlížet v kontextu finančních prostředků na biologickou rozmanitost, které jsou 
zajištěny v rámci finančních prostředků pro soudržnost, regiony, zemědělství a rozvoj 
venkova. Výrazné navýšení finančních prostředků na biologickou rozmanitost a program 
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LIFE požadoval Evropský parlament ve svém usnesení ze dne 20. dubna 2012 o strategii EU 
v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2020.

Pozměňovací návrh 23
Yves Cochet
za skupinu Verts/ALE

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 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, energii 
z obnovitelných zdrojů, energetickou 
účinnost, dopravu a pohonné hmoty, 
ochranu ozonové vrstvy a fluorované 
plyny.

Or. fr

Odůvodnění

Ukládání uhlíku je dosud pokusnou technologií, která nepředstavuje životaschopné řešení.

Pozměňovací návrh 24
Fiona Hall

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 

(16) Prioritní oblast zmírňování změny 
klimatu by měla přispívat k tvorbě a 
provádění politiky a právních předpisů 
Unie týkajících se klimatu, zejména pokud 
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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.

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 a úspory 
energie, dopravu a udržitelná moderní 
biopaliva, ochranu ozonové vrstvy a 
fluorované plyny.

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Kathleen Van Brempt

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 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, klimatická opatření 
ve městech, energii z obnovitelných zdrojů, 
energetickou účinnost, dopravu a pohonné 
hmoty, ochranu ozonové vrstvy a 
fluorované plyny.

Or. nl

Pozměňovací návrh 26
Kathleen Van Brempt

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(26) S cílem zjednodušit program LIFE a 
snížit administrativní zátěž pro žadatele a 
příjemce by měly být více využívány 
paušální sazby a jednorázové částky a 
financování by se mělo zaměřit na 
konkrétnější kategorie nákladů. Pro účely 
náhrady nezpůsobilých nákladů a 
zachování efektivní úrovně podpory 
poskytované v rámci programu LIFE by 
sazby spolufinancování měly činit obecně 
50 % a ve zvláštních případech 60 %.

Or. nl

Pozměňovací návrh 27
Yves Cochet
za skupinu Verts/ALE

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) přispívat k přechodu k nízkouhlíkovému
hospodářství odolnému vůči změnám 
klimatu a účinně využívajícímu zdroje, 
k ochraně a zlepšování kvality životního 
prostředí a k zastavení a zvrácení úbytku 
biologické rozmanitosti;

a) přispívat k přechodu k hospodářství 
odolnému vůči změnám klimatu a účinně 
využívajícímu zdroje, k ochraně a 
zlepšování kvality životního prostředí a 
k zastavení a zvrácení úbytku biologické 
rozmanitosti;

Or. fr

Odůvodnění

Domníváme se, že se jedná o nadbytečný výraz, neboť „nízkouhlíkové hospodářství“ 
samozřejmě vede ke snížení emisí uhlíku.

Pozměňovací návrh 28
Silvia-Adriana Ţicău
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Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) přispívat k informování, zvyšování 
povědomí a poskytování vodítka ve 
prospěch veřejnosti, občanské společnosti 
a podnikatelského sektoru, pokud jde o 
potřebu zmírňovat příčiny a dopady změny 
klimatu a způsoby, jakými může každý 
z nich přispět k dosažení tohoto cíle;

Or. ro

Pozměňovací návrh 29
Silvia-Adriana Ţicău

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. ro

Pozměňovací návrh 30
Yves Cochet
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Finanční prostředky vyčleněné 
k provádění programu LIFE činí 
3 618 000 000 EUR48.

1. Finanční prostředky vyčleněné 
k provádění programu LIFE činí 
12 000 000 000 EUR48.
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Or. fr

Odůvodnění

Rozpočet na období 2014–2020 by měl být navýšen tak, aby dosáhl 1 % rozpočtu 
Společenství. 

Pozměňovací návrh 31
Fiona Hall

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) zámořských zemí a území uvedených 
v rozhodnutí 2001/822/ES;

Or. en

Odůvodnění

K programu LIFE by měly mít přístup zámořské země a území, neboť tyto oblasti často 
oplývají jedinečnou a bohatou biologickou rozmanitostí.

Pozměňovací návrh 32
Yves Cochet
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V souladu se svými příslušnými 
povinnostmi Komise a členské státy zajistí 
koordinaci mezi programem LIFE a 
Evropským fondem pro regionální rozvoj, 
Evropským sociálním fondem, Fondem 
soudržnosti, Evropským zemědělským 
fondem pro rozvoj venkova a Evropským 
námořním a rybářským fondem s cílem 
dosáhnout synergií, zvláště v rámci 
integrovaných projektů podle čl. 18 
písm. d), a podpořit využívání řešení, 

3. V souladu se svými příslušnými 
povinnostmi Komise a členské státy zajistí 
koordinaci mezi programem LIFE a 
Evropským fondem pro regionální rozvoj, 
Evropským sociálním fondem, Fondem 
soudržnosti, Evropským zemědělským 
fondem pro rozvoj venkova a Evropským 
námořním a rybářským fondem s cílem 
dosáhnout synergií, zvláště v rámci 
integrovaných projektů podle čl. 18 
písm. d) a rovněž prostřednictvím 
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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).

vytvoření programu zahrnujícího opatření 
na různém stupni priorit v souladu 
s článkem 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. fr

Odůvodnění

Program LIFE by měl strategicky přispívat k financování sítě Natura 2000. Je potřeba 
vypracovat vnitrostátní nebo regionální plány pro prioritní opatření, jak požaduje směrnice o 
stanovištích.

Pozměňovací návrh 33
Yves Cochet
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 10 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) Připravovat, testovat a demonstrovat 
přístupy týkající se politiky nebo řízení, 
osvědčené postupy a řešení pro náročné 
úkoly v oblasti životního prostředí, vhodné 
k tomu, aby byly napodobovány, přenášeny 
nebo začleňovány, včetně těch, které se 
týkají vazby mezi životním prostředím a 
zdravím, které podporují politiku a právní 
předpisy pro účinné využívání zdrojů, 
včetně plánu pro Evropu účinně využívající 
zdroje.

a) Připravovat, testovat a demonstrovat 
přístupy týkající se politiky nebo řízení, 
osvědčené postupy a řešení pro náročné 
úkoly v oblasti životního prostředí, vhodné 
k tomu, aby byly napodobovány, přenášeny 
nebo začleňovány – v souvislosti 
s kolísáním cen energie na světových 
trzích a s rostoucími problémy se 
zásobováním –, včetně těch, které se týkají 
vazby mezi životním prostředím a zdravím, 
které podporují politiku a právní předpisy 
pro účinné využívání zdrojů, včetně plánu 
pro Evropu účinně využívající zdroje, a za 
zohlednění nedostatku surovin těžených 
z podzemí.

Or. fr
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Odůvodnění

Problematika životního prostředí musí být propojena s energetickou problematikou. Program 
financování environmentálních politik nesmí opomíjet vyčerpávání zdrojů v těchto systémech.

Pozměňovací návrh 34
Kathleen Van Brempt

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě projektů, jež tvoří součást 
podprogramu pro oblast klimatu, by se 
mělo vynakládat úsilí na dosažení co 
největší soudržnosti s dalšími 
environmentálními cíli, zejména pokud 
jde o souběžná opatření v oblasti klimatu 
a biologické rozmanitosti.

Or. nl

Pozměňovací návrh 35
Silvia-Adriana Ţicău

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. ro
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Pozměňovací návrh 36
Kathleen Van Brempt

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. nl

Pozměňovací návrh 37
Krišjānis Kariņš

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Maximální míra spolufinancování u 
projektů uvedených v článku 18 se 
stanovuje na 70 % způsobilých nákladů. U 
projektů uvedených v čl. 18 písm. d) a f) se 
maximální míra spolufinancování 
výjimečně stanovuje na 80 % způsobilých 
nákladů a u projektů v oblasti uvedené 
v čl. 9 odst. 1 druhé odrážce se míra 
spolufinancování stanovuje na 75 % 
způsobilých nákladů.

Or. lv

Pozměňovací návrh 38
Kathleen Van Brempt

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

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

1. Maximální míra spolufinancování u 
projektů uvedených v článku 18 se 
stanovuje na 50 % způsobilých nákladů. U 
projektů uvedených v čl. 18 písm. d) a f) se 
maximální míra spolufinancování 
výjimečně stanovuje na 60 % způsobilých 
nákladů.

Míru spolufinancování lze zvýšit na 75 % 
pro méně rozvinuté regiony, jak jsou 
vymezeny v nařízení o společných 
ustanoveních.

Or. en

Odůvodnění

Program LIFE je malým nástrojem a měl by vést k přímé přidané hodnotě EU, a proto by se 
financování DPH a stálých zaměstnanců z rozpočtu programu LIFE mělo omezit. Správa 
veřejných statků, jako je příroda a životní prostředí, je zásadní úlohou orgánů veřejné správy 
– způsobilé by tudíž měly být pouze náklady na dodatečné zaměstnance, kteří jsou přijímáni 
pouze pro program LIFE. Podmínky programu LIFE by měly být uvedeny do souladu 
s pravidly pro ostatní fondy, aby se zajistila hladká spolupráce, a to zejména prostřednictvím 
integrovaných projektů.

Pozměňovací návrh 39
Yves Cochet
za skupinu Verts/ALE

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.

vypouští se

Or. fr

Odůvodnění

DPH by měla nadále patřit ke způsobilým nákladům. Jinak by hrozilo vyloučení velké části 
potenciálních příjemců programu.



PE487.977v01-00 16/18 AM\900465CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 40
Kathleen Van Brempt

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 nepovažuje za způsobilý náklad, 
s výjimkou případů, kdy není odečitatelná 
podle vnitrostátních právních předpisů o 
DPH a kdy ji uhradil jiný příjemce než 
osoba povinná k dani podle čl. 13 odst. 1 
prvního pododstavce směrnice 
2006/112/ES.

Or. en

Odůvodnění

Program LIFE je malým nástrojem a měl by vést k přímé přidané hodnotě EU, a proto by se 
financování DPH a stálých zaměstnanců z rozpočtu programu LIFE mělo omezit. Správa 
veřejných statků, jako je příroda a životní prostředí, je zásadní úlohou orgánů veřejné správy 
– způsobilé by tudíž měly být pouze náklady na dodatečné zaměstnance, kteří jsou přijímáni 
pouze pro program LIFE. Podmínky programu LIFE by měly být uvedeny do souladu 
s pravidly pro ostatní fondy, aby se zajistila hladká spolupráce, a to zejména prostřednictvím 
integrovaných projektů.

Pozměňovací návrh 41
Kathleen Van Brempt

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. 
Zmínění zaměstnanci se přidělí pouze pro 
dotyčný projekt. Platy státních úředníků 
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se nepovažují za způsobilé.

Or. en

Odůvodnění

Program LIFE je malým nástrojem a měl by vést k přímé přidané hodnotě EU, a proto by se 
financování DPH a stálých zaměstnanců z rozpočtu programu LIFE mělo omezit. Správa 
veřejných statků, jako je příroda a životní prostředí, je zásadní úlohou orgánů veřejné správy 
– způsobilé by tudíž měly být pouze náklady na dodatečné zaměstnance, kteří jsou přijímáni 
pouze pro program LIFE. Podmínky programu LIFE by měly být uvedeny do souladu 
s pravidly pro ostatní fondy, aby se zajistila hladká spolupráce, a to zejména prostřednictvím 
integrovaných projektů.

Pozměňovací návrh 42
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise pravidelně sleduje provádění 
programu LIFE a jeho podprogramů, 
včetně výše výdajů na oblast klimatu a na 
oblast biologické rozmanitosti, a podává o 
něm zprávu. Přezkoumává také synergii 
mezi programem LIFE a ostatními 
doplňkovými programy, a zejména mezi 
jeho podprogramy.

1. Komise sleduje provádění programu 
LIFE a jeho podprogramů, včetně výše 
výdajů na oblast klimatu a na oblast 
biologické rozmanitosti, a podává o něm 
každoročně zprávu Evropskému 
parlamentu. Přezkoumává také synergii 
mezi programem LIFE a ostatními 
doplňkovými programy, a zejména mezi 
jeho podprogramy.

Or. ro

Pozměňovací návrh 43
Silvia-Adriana Ţicău

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 

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

Komisi svěřena na dobu sedmi let ode dne 
[datum vstupu tohoto nařízení v platnost].
Komise vypracuje zprávu o výkonu 
přenesených pravomocí nejpozději devět 
měsíců před koncem tohoto sedmiletého 
období. Přenesení pravomoci se 
prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud 
Evropský parlament nebo Rada nevysloví 
proti tomuto prodloužení námitku 
nejpozději tři měsíce před koncem 
každého z těchto období.

Or. ro


