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KRÁTKÉ ODŮVODNĚNÍ

Program LIFE je hlavním nástrojem přímého financování politiky Společenství v oblasti 
ochrany životního prostředí, biologické rozmanitosti a přizpůsobení se změně klimatu. 

Návrh Komise týkající se víceletého finančního rámce stanoví nové zaměření boje proti 
změně klimatu, což vede k přehodnocení rozpočtu na tento program, jehož cíle jsou ústřední 
pro strategii EU 2020. Rozvíjení politik v oblasti životního prostředí je zásadní pro udržitelný 
růst Unie. 

Navrhovatel plně podporuje cíl Komise posílit součinnost programu LIFE s fondy politiky 
soudržnosti, především prostřednictvím pilotních iniciativ, posílení programování ve 
víceletém výhledu či zavedení integrovaných projektů. Navrhovatel se však domnívá, že je 
třeba ještě vyjasnit některé otázky týkající se účinnosti sbližování programů, jejichž způsob 
správy se značně liší. 

V tomto směru se navrhovatel domnívá, že by bylo kontraproduktivní vyloučit z financování 
projektu DPH a výdaje na zaměstnance. Dopad takového opatření na cíle zjednodušení 
a zvýšení technické a správní kapacity předkladatelů projektu se ve výsledku jeví jako 
negativní. Podle navrhovatele je dále zásadní v co největší možné míře zachovat některé 
základní zásady, jež jsou blízké finančním pravidlům politiky soudržnosti. 

Co se týče kontrovezní diskuse o zeměpisné rovnováze při výběru projektů, podporuje 
navrhovatel zvýšenou úroveň spolufinancování poskytovaného některým znevýhodněným 
regionům se zvlášť citlivými ekosystémy. 

Program LIFE musí sice posilovat dynamiku místních projektů, ale pomocí integrovaných 
projektů bude možné přispět ke zvýšení znalostí o tomto programu a k lepšímu sladění 
s dalšími oblastmi činnosti Unie. U těchto projektů bude muset být přísněji uplatňována 
zeměpisná rovnováha, aby je mohly plně využívat všechny členské státy. Taková činnost by 
mohla výrazně posílit pákový efekt programu LIFE. Navrhovatel proto podporuje výrazné 
navýšení spolufinancování takových projektů a zároveň požaduje, aby byl program LIFE 
zohledněn při vytváření společného strategického rámce. 

Navrhovatel se domnívá, že je nutné posílit přístup podle oblastí, a v tomto smyslu byly 
předloženy pozměňovací návrhy ohledně širšího začlenění mořského prostředí a užší 
koordinace s vnější činností EU. V tomto smyslu si navrhovatel přeje, aby byl jasně uznán 
status předkladatelů projektů v zámořských zemích a územích na základě jejich posíleného 
partnerství s EU a jejich příslušnosti k členským státům.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro regionální rozvoj vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost 
potravin jako věcně příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil následující pozměňovací 
návrhy:



PE489.549v02-00 4/26 AD\909161CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7a) Jelikož negativní dopady v oblasti 
životního prostředí a klimatu často 
vznikají v důsledku činností v zemích 
sousedících s Unií, je třeba věnovat 
mimořádnou pozornost regionům při 
vnějších hranicích Unie, zámořským 
zemím a teritoriím a nejvzdálenějším 
regionům, aby bylo zajištěno plnění 
strategických potřeb a aby se předcházelo 
zhoršování stavu životního prostředí. 
Kromě toho jsou francouzské 
nejvzdálenější regiony vyňaty ze sítě 
Natura 2000, neboť směrnice 92/43/ES 
a 2009/147/ ES nezohledňují ani 
neuvádějí živočichy, rostliny a stanoviště 
těchto regionů. S ohledem na „sdělení 
z ostrova Réunion“ z července 2008 
a v souladu se závěry Rady ze dne 
10. prosince 2011, které vybízejí Komisi 
a členské státy, aby pokračovaly 
v prosazování společného přístupu 
k ochraně přírody na celém území Unie, 
včetně nejvzdálenějších regionů 
a zámořských zemí a území členských 
států, jakož i v souladu se sdělením 
Evropské komise nazvaným Naše životní 
pojistka, náš přírodní kapitál: strategie 
EU v oblasti biologické rozmanitosti do 
roku 2020, v němž se Komise zavázala 
rozšířit a dále podpořit iniciativu BEST 
(iniciativa pro biologickou rozmanitost 
a ekosystémové služby v zámořských 
územích EU), by toto nařízení mělo zavést 
v rámci podprogramu pro oblast životního 
prostředí zvláštní prioritní oblast 
zaměřenou na biologickou rozmanitost 
a ekosystémové služby v nejvzdálenějších 
regionech uvedených v článku 349 SFEU, 
a posílit tak úlohu přípravné iniciativy 
BEST, která byla zahájena v roce 2011 
a dosáhla skutečného úspěchu. Jak dále 
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stanoví článek 58 rozhodnutí Rady 
2001/822/ES ze dne 27. listopadu 2001 
o přidružení zámořských zemí a území 
k Evropskému společenství („rozhodnutí 
o přidružení zámoří“)1, jsou zámořské 
země a území způsobilé pro programy 
Společenství s výhradou pravidel a cílů 
těchto programů a podmínek vztahujících 
se na členský stát, s nímž jsou zámořské 
země a území spojeny.
_________________
1 Úř. věst. L 314 ze dne 30.11.2001, s. 1.

Pozměňovací návrh 2

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 v rámci programu LIFE, měla by 
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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.

být spolupráce mezi ostatními fondy Unie 
a integrovanými projekty výslovně 
zakotvena v nařízení (EU) č. .../... 
[nařízení o společných ustanoveních]. 
Měla by být přijata zvláštní opatření pro 
zahájení spolupráce již v počáteční fázi, 
aby byly výhody integrovaných projektů 
zohledněny během vypracovávání 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.

Pozměňovací návrh 3

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 
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 

(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 
zvyšování informovanosti a zapojení 
zúčastněných subjektů. Za účelem 
dosažení těchto cílů a s ohledem na 
zásadní význam zachování biologické 
rozmanitosti v nejvzdálenějších regionech 
by měla Unie schválit dobrovolný 
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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.

program zaměřený na podporu zachování 
a udržitelného využívání iniciativy BEST 
v nejvzdálenějších regionech uvedených 
v článku 349 Smlouvy, na něž se 
nevztahují právní předpisy EU v oblasti 
ochrany přírody (směrnice 92/43/ES 
a 2009/147/ES), přičemž by měla 
přihlédnout ke zkušenostem získaným 
v rámci politiky EU v oblasti ochrany 
přírody, zejména v rámci sítě Natura 
2000. Proto by podprogram pro životní 
prostředí měl mít čtyři prioritní oblasti, kde 
je potřeba podniknout kroky: životní 
prostředí a účinné využívání zdrojů, 
biologická rozmanitost, správa a informace 
v oblasti životního prostředí a iniciativa 
BEST v nejvzdálenějších regionech. 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.

Pozměňovací návrh 4

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 

(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 
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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.

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. Příspěvek 
programu LIFE k ročním finančním 
potřebám sítě Natura 2000 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“ Evropský parlament vyzval 
Komisi a členské státy, aby zajistily, že 
z finančních zdrojů Unie i členských států 
bude každý rok poskytnuto nejméně 
5 800 milionů EUR a že prostřednictvím 
různých fondů Unie (např. 
prostřednictvím fondů SZP, Evropského 
námořního a rybářského fondu, Fondu 
soudržnosti a navýšeného fondu LIFE+) 
budou k dispozici přiměřené finanční 
prostředky, a aby zároveň zajistily lepší 
koordinaci a provázanost těchto fondů, 
mimo jiné prostřednictvím koncepce 
integrovaných projektů, což bude 
transparentnější pro jednotlivé regiony, 
jež čerpají prostředky z evropských fondů.
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Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14a) Aby byly zdroje programů LIFE 
optimálně využívány, je třeba podporovat 
rozvoj synergií mezi cíli v oblasti ochrany 
biologické rozmanitosti a opatřeními 
zaměřenými na zmírnění dopadu změn 
klimatu, především prostřednictvím 
podpory projektů, jež chrání místní 
ekosystémy.

Pozměňovací návrh 6

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 součinnosti s dalšími cíli 
v oblasti životního prostředí, jako je 
biologická rozmanitost, a to v oblastech
sledování a vykazování skleníkových 
plynů, využívání půdy, změny využívání 
půdy a lesnictví, zachování přírodních 
úložišť uhlíku, přístupů k rozvoji energie 
z obnovitelných zdrojů šetrných 
k ekosystémům, využití odpadů a výroby 
bioplynu, energetické účinnosti, dopravy 
a pohonných hmot, ochrany ozonové 
vrstvy a fluorovaných plynů.

Odůvodnění

Nakládání s odpadem a jeho využívání je významný úkol, za který by měly nést odpovědnost 
místní a regionální orgány. Je třeba podporovat udržitelné řízení této činnosti.

Pozměňovací návrh 7
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Pozměňovací návrh 8

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 

(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 
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směrnicí Rady 92/43/EHS, prostřednictvím 
akčních programů stanovujících priority 
financování sítě podle článku 8 téže 
směrnice, směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 
23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro 
činnost Společenství v oblasti vodní 
politiky, a právních předpisů týkajících se 
odpadů a ovzduší. Tyto projekty se budou 
zaměřovat na určená témata a současně 
budou představovat víceúčelový prováděcí 
mechanismus (např. zacílený na přínos pro 
životní prostředí a budování kapacit), který 
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.

směrnicí Rady 92/43/EHS, prostřednictvím 
akčních programů stanovujících priority 
financování sítě podle článku 8 téže 
směrnice, směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 
23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro 
činnost Společenství v oblasti vodní 
politiky, a právních předpisů týkajících se 
odpadů a ovzduší. Tyto projekty se budou 
zaměřovat na určená témata a současně 
budou představovat víceúčelový prováděcí 
mechanismus (např. zacílený na přínos pro 
životní prostředí a budování kapacit), který 
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 zlepší jejich schopnost 
absorbovat výdaje související se životním 
prostředím a klimatem. Vzhledem k tomu, 
že přístup založený na integrovaných 
projektech je novinkou a zkušenosti s ním 
nejsou rozsáhlé, je třeba, aby se 
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zúčastněným stranám v případě potřeby 
dostalo podpory prostřednictvím vyšší 
míry spolufinancování a technické 
pomoci v přípravné fázi. Dvoustupňový 
postup výběru by navíc měl usnadnit fázi 
podávání žádostí. Měla by se usnadnit 
výměna informací o úspěšných 
integrovaných přístupech, přičemž je 
třeba zapojit všechny příslušné oblasti 
správy a zainteresované strany. Na 
základě zkušeností z prvních let 
programového období by měla být 
provedena analýza faktorů, jež jsou 
rozhodující pro bezproblémové fungování 
a úspěch integrovaných projektů. Na 
základě této analýzy a v závislosti na 
dostupných finančních prostředcích 
mohou být do působnosti integrovaných 
projektů zahrnuty i další oblasti.

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21b) Pro úspěch integrovaných projektů 
je potřeba úzká spolupráce mezi 
celostátními, regionálními a místními 
orgány a nestátními subjekty dotčenými 
cíli programu LIFE.  Proto by měly být 
aplikovány zásady transparentnosti 
a zveřejňování rozhodnutí, které se týkají 
vypracování, provádění, hodnocení a 
sledování projektů.

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26a) Vracení DPH je důležitý prostředek, 
který zajistí, že i subjekty disponující 
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poměrně omezenými finančními 
prostředky, jako jsou například nevládní 
organizace či místní a regionální orgány, 
budou schopny realizovat projekty v rámci 
programu LIFE.

Pozměňovací návrh 11

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

(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 zejména důležité, 
aby Komise v rámci přípravné činnosti 
vedla odpovídající konzultace, a to i na 
odborné úrovni a na úrovni místních 
a regionálních orgánů. Komise by při 
přípravě a vypracovávání aktů v přenesené 
pravomoci měla zajistit souběžné, včasné 
a náležité předávání příslušných 
dokumentů Evropskému parlamentu 
a Radě. Akty v přenesené pravomoci by 
však měly být přijímány pouze tehdy, je-li 
to vhodné, aby se zaručilo právo 
Evropského parlamentu vznést námitky 
vůči opatřením přijatým Komisí.

Odůvodnění

Místní orgány by měly být lépe začleněny do procesu projednávání ve výborech. 

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) „pilotními projekty“ projekty, které 
používají techniku nebo metodu, jež dosud 
ani na jiném místě nebyla použita či 
vyzkoušena, a které v porovnání se 
současnými osvědčenými postupy nabízejí 
potenciální přínos v oblasti životního 
prostředí nebo klimatu;

a) „pilotními projekty“ projekty, které 
používají techniku nebo metodu, jež dosud 
ani na jiném místě nebyla použita či 
vyzkoušena, a které v porovnání se 
současnými osvědčenými postupy nabízejí 
potenciální přínos v oblasti životního 
prostředí nebo klimatu a které lze následně 
použít ve větším měřítku v obdobných 
situacích;

Odůvodnění

Výsledky pilotních projektů mohou posloužit jako příklad hodný následování pro další místní 
a regionální orgány či pro projekty přeshraniční spolupráce.

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Článek 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 či 
regionů, které podporují a – je-li to možné 
– koordinují a uvolňují další zdroje 
financování z fondů Unie, členských států 
či soukromých subjektů na cíle v oblasti 
životního prostředí či klimatu a na hlavní 
výzvy při vnitřní či vnější činnosti Unie;

Odůvodnění

Je třeba velmi zdůraznit důležitost koordinace. Snaha o koordinaci je nezbytná ve všech 
oblastech činnosti EU, především v oblasti vnějších činností, aby bylo možné zapojit sousední 
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země, které jsou již začleněny do politik spolupráce na řízení regionálních oblastí.

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Článek 2 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) „projekty technické pomoci“ projekty, 
jejichž cílem je podpořit přípravu
integrovaných projektů uvedených 
v písmenu d);

e) „projekty technické pomoci“ projekty, 
jejichž cílem je podpořit členské státy 
a regionální orgány při přípravě
integrovaných projektů uvedených 
v písmenu d);

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. V souladu se svými příslušnými 
povinnostmi Komise a členské státy zajistí 
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), v rámci místního rozvoje, který 
provádí místní subjekty, a strategií 
místního rozvoje uvedených v článcích 28 
a 29 nařízení (EU) č. .… (nařízení o 
obecných ustanoveních), 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 
obecných ustanoveních). Členské státy 
musí ve svých smlouvách o partnerství 
podle článku 14 nařízení (EU) č. XXX/xxx 
(nařízení o obecných ustanoveních) určit 
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mechanismy, jež umožní koordinovat 
program LIFE a další fondy, na něž se 
vztahuje nařízení (EU) č. XXX/xxx 
(nařízení o obecných ustanoveních), na 
celostátní a regionální úrovni.

Odůvodnění

Pokud budou v rámci integrovaného přístupu podle článků 28 a 29 nařízení o obecných 
ustanoveních v brzkém stádiu zohledněny integrované projekty a další fondy, bude tak možné 
optimalizovat synergii mezi prováděním cílů programu LIFE v rámci regionálních strategií 
rozvoje.

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Technická pomoc pro projekty 
zahrnuje finanční podporu 
prostřednictvím grantů, jež mají 
kandidátům pomoci připravit integrované 
projekty, a zejména zaručí, že tyto projekty 
budou odpovídat technickým a finančním 
omezením a lhůtám stanoveným v rámci 
programu LIFE a programů uvedených 
v odstavci 3.

Odůvodnění

Aby se optimalizovalo provádění integrovaných projektů na celém území EU, je nutné 
poskytovat  technickou pomoc určenou k tomuto účelu, a to především regionům, jejichž 
správní systémy nemají dostatek zkušeností s tímto druhem projektů. 

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Nejméně 50 % rozpočtových zdrojů 
přidělených na projekty podporované 
prostřednictvím grantů na akce v rámci 

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

podprogramu pro životní prostředí je 
věnováno na projekty podporující ochranu 
přírody a biologické rozmanitosti.

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Čl. 10 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Odůvodnění

Větší povědomí o mořských oblastech by ve spojení s integrovanou námořní politikou mělo 
vést ke vzniku ucelenější strategie. V mnoha regionech je navíc nezbytně nutné se zabývat 
problematikou znečištění půdy, které je  úzce spojeno se znečištěním vody a vznikem odpadů.

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Článek 10 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

c) zlepšovat znalostní základnu pro 
přípravu, provádění, posuzování, sledování 
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.
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Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Článek 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.

Pozměňovací návrh 21

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) podporovat komunikaci, správu a šíření 
informací v oblasti životního prostředí 
a usnadňovat sdílení znalostí o úspěšných 
řešeních a postupech v oblasti životního 
prostředí, například rozvíjením platforem 
spolupráce mezi zúčastněnými stranami,
a odbornou přípravu;

b) podporovat komunikaci, správu a šíření 
informací v oblasti životního prostředí 
a usnadňovat sdílení znalostí o úspěšných 
řešeních a postupech v oblasti životního 
prostředí, například rozvíjením platforem 
spolupráce mezi zúčastněnými stranami 
a odbornou přípravou, které budou 
dostupné všem věkovým, majetkovým 
a společenským skupinám;

Odůvodnění

Zapojení občanů bez ohledu na dosaženou úroveň vzdělání či věk přispěje ke zvýšení 
povědomí o tomto programu a zvýšení účasti na iniciativách v jeho rámci.

Pozměňovací návrh 22

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) podporovat komunikaci, správu a šíření 
informací v oblasti životního prostředí 

b) podporovat komunikaci, správu a šíření 
informací v oblasti životního prostředí 
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a usnadňovat sdílení znalostí o úspěšných 
řešeních a postupech v oblasti životního 
prostředí, například rozvíjením platforem 
spolupráce mezi zúčastněnými stranami,
a odbornou přípravu;

a usnadňovat sdílení znalostí o úspěšných 
řešeních a postupech v oblasti životního 
prostředí, například rozvíjením 
regionálních platforem spolupráce mezi 
zúčastněnými stranami a odbornou 
přípravou;

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Pozměňovací návrh 24

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

a) přispívat k přípravě a provádění politiky 
a právních předpisů Unie v oblasti 
přizpůsobování, včetně začleňování ve 
všech oblastech politiky, zejména
podporou součinnosti s dalšími cíli 
v oblasti životního prostředí, jako je 
biologická rozmanitost, a prostřednictvím 
přípravy, testování a předvádění přístupů
k politice nebo řízení založených na 
ekosystémech, osvědčených postupů 
a řešení pro přizpůsobování se změně 
klimatu;
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Pozměňovací návrh 25

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zlepšovat znalostní základnu pro 
přípravu, posuzování, sledování, 
vyhodnocování a provádění účinných akcí 
a opatření v oblasti přizpůsobování 
a zvyšovat kapacitu pro uplatňování těchto 
znalostí v praxi;

b) zlepšovat znalostní základnu pro 
přípravu, posuzování, sledování, 
vyhodnocování a provádění účinných akcí 
a opatření v oblasti přizpůsobování
založených na ekosystémech a zvyšovat 
kapacitu pro uplatňování těchto znalostí 
v praxi;

Pozměňovací návrh 26

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) usnadňovat přípravu a provádění 
integrovaných přístupů, například pro 
strategie a plány přizpůsobování na místní, 
regionální i celostátní úrovni;

c) usnadňovat přípravu a provádění 
integrovaných přístupů založených na 
ekosystémech, například pro strategie 
a plány přizpůsobování na místní, 
regionální i celostátní úrovni;

Pozměňovací návrh 27

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) přispívat k přípravě a předvedení
inovativních technologií, systémů 
a nástrojů přizpůsobování vhodných
k tomu, aby byly napodobovány, přenášeny 
nebo začleňovány.

d) přispívat k přípravě a předvádění
inovativních technologií, systémů 
a nástrojů přizpůsobování vhodných
k tomu, aby byly napodobovány, přenášeny 
nebo začleňovány, a zaměřených na 
ekosystémové přístupy.

Pozměňovací návrh 28



AD\909161CS.doc 21/26 PE489.549v02-00

CS

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) podporovat komunikaci, správu a šíření 
informací v oblasti klimatu a usnadňovat 
sdílení znalostí o úspěšných řešeních 
a postupech v oblasti klimatu, například 
prostřednictvím rozvoje platforem 
spolupráce mezi zúčastněnými stranami,
a odbornou přípravu;

b) podporovat komunikaci, správu a šíření 
informací v oblasti klimatu a usnadňovat 
sdílení znalostí o úspěšných řešeních 
a postupech v oblasti klimatu, například 
prostřednictvím rozvoje platforem 
spolupráce mezi zúčastněnými stranami 
a odbornou přípravou zaměřenou na 
všechny věkové, majetkové a společenské 
skupiny;

Odůvodnění

Zapojení občanů bez ohledu na jejich odbornou přípravu a věk přispěje ke zlepšení povědomí 
o tomto programu a ke zvýšení jejich účasti na souvisejících činnostech.

Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Alespoň 78 % rozpočtových 
prostředků programu LIFE se přiděluje 
na finanční nástroje a granty pro 
projekty.

Odůvodnění

Hlavní poslání programu LIFE, tedy financování projektů, musí být podpořeno tím, že bude 
minimální část jeho činnosti zaměřena na projekty uvedené v článku 18.
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Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení
Článek 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 zejména 
v oblastech, jako je ochrana přírody, voda, 
mořské prostředí, půda, odpad, ovzduší, 
zmírňování změny klimatu a 
přizpůsobování se této změně;

Odůvodnění

Stejné jako v pozměňovacím návrhu 13.

Pozměňovací návrh 31

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) musí být politicky neutrální.

Odůvodnění

Nemělo by vzniknout podezření, že je z prostředků programu LIFE podporována politika.

Pozměňovací návrh 32

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

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 
zdroji financování Unie a uvolnění 
prostředků z těchto zdrojů.

3. Integrované projekty uvedené v čl. 18 
písm. d) musí být přístupné a ve vhodných 
případech se do nich zapojí zúčastněné 
strany a tyto projekty podpoří koordinaci
s dalšími zdroji financování Unie 
a uvolnění prostředků z těchto zdrojů.
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Pozměňovací návrh 33

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Maximální míra spolufinancování 
u projektů uvedených v článku 18 se 
stanovuje na 50 % způsobilých nákladů.
Výjimečně se stanovuje:

– maximální míra spolufinancování u 
projektů uvedených v čl. 18 písm. d) a f) 
na 75 % způsobilých nákladů;
– maximální míra spolufinancování 
v nejvzdálenějších regionech uvedených 
v článku 349 SFEU a v ostrovních, 
horských nebo nejsevernějších regionech 
s velmi nízkou hustotou obyvatelstva podle 
článku 174 SFEU u projektů uvedených 
v čl. 18 písm. a), b), c), e), f), g), h) na 
60 % způsobilých nákladů a u projektů 
uvedených v čl. 18 písm. d) na 85 %.

Odůvodnění

Pokud nevratné DPH a výdaje na zaměstnance budou i nadále způsobilé výdaje, bude možné 
nastolit nezbytnou finanční rovnováhu a zajistit rozmanitost projektů. Navýšení o 25 % 
u integrovaných projektů podpoří návrh, jehož jasným cílem je posílit pákový efekt 
a integrovanou povahu programu LIFE. Na regiony s trvalým geofyzikálním znevýhodněním 
se však musí i nadále vztahovat vyšší míra spolufinancování.

Pozměňovací návrh 34

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 považuje za způsobilý náklad za 
předpokladu, že ji nese konečný příjemce 
v souladu s článkem 13 směrnice 
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2006/112/ES a že ji nelze odečíst podle 
platných vnitrostátních právních předpisů 
vztahujících se na DPH. K jakékoli 
žádosti o způsobilost musí být doloženy 
patřičné doklady od příslušného auditního 
nebo certifikačního orgánu členského 
státu.

Odůvodnění

Vynětí nákladů na DPH ze způsobilosti, jak navrhuje Komise, by mohlo vést k vyloučení velké 
části možných příjemců podpory z programu LIFE a navíc by vzhledem k odlišným sazbám 
DPH a odlišným možnostem žádání o vrácení DPH došlo mezi členskými státy k nerovnému 
zacházení. Taková změna by dále motivovala k provádění menšího počtu činností, jež vedou 
k vytváření DPH, jako je rozšiřování informací a zviditelňování (semináře, tisk materiálů 
atd.).

Pozměňovací návrh 35

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Výdaje spojené s náklady na stálé 
zaměstnance mohou být způsobilými 
náklady, pokud se vztahují k nákladům na 
činnosti spojené s prováděním projektu. 

Odůvodnění

V důvodové zprávě k nařízení Evropská komise navrhuje omezit způsobilost nákladů na stálé 
zaměstnance, kteří nebyli přijati konkrétně pro daný projekt, nebo tuto způsobilost vyloučit, 
aby se omezily problémy spojené se sledováním a vykazováním. To by mělo negativní dopad 
na kvalitu a proveditelnost projektů především menších vládních a nevládních organizací, 
které jsou závislé na stálých zaměstnancích a jejich odborných zkušenostech a jejichž 
zaměstnanci obvykle pracují na částečný úvazek na několika projektech zároveň.

Pozměňovací návrh 36

Návrh nařízení
Článek 23 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Prostřednictvím programu LIFE mohou být Prostřednictvím programu LIFE mohou být 
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financovány veřejné a soukromé subjekty. financovány veřejné subjekty.

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zajistit, aby využívání prostředků bylo účinné 
a neutrální z hlediska hodnoty a aby vytvářelo co největší přidanou hodnotu pro region, 
a nikoli pro individuální zájmy.

Pozměňovací návrh 37

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. V souladu s článkem 30 je Komise
oprávněna přijímat akty v přenesené 
pravomoci týkající se přijímání víceletých 
pracovních programů pro program LIFE
a zajistí, aby se zúčastněnými stranami 
byly při přípravě víceletých pracovních 
programů vedeny řádné konzultace.
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Winkler, Joachim Zeller

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném 
hlasování

Jan Březina, Karima Delli, Ivars Godmanis, Juozas Imbrasas, Maurice 
Ponga, Elisabeth Schroedter, Richard Seeber, Patrice Tirolien

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) 
přítomný(í) při konečném hlasování

Hans-Gert Pöttering, Konrad Szymański


