
PA\902387CS.doc PE489.549v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 - 2014

Výbor pro regionální rozvoj

2011/0428(COD)

7. 6. 2012

NÁVRH STANOVISKA
Výboru pro regionální rozvoj

pro Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

k 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))

Navrhovatel: Patrice Tirolien



PE489.549v01-00 2/19 PA\902387CS.doc

CS

PA_Legam



PA\902387CS.doc 3/19 PE489.549v01-00

CS

KRÁTKÉ ODŮVODNĚNÍ

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

V návrhu Komise ohledně víceletého finančního rámce je zaveden soubor opatření k boji 
proti změně klimatu, což má za následek přehodnocení celkového rámce tohoto programu, 
jehož cíle jsou ústřední pro strategii EU 2020. Rozvíjení politik v oblasti životního prostředí 
je zásadní pro udržitelný růst Unie. 

Navrhovatel plně podporuje Komisi ve sledování této ambice propagující lepší synergii 
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 diskuse o zeměpisné rovnováze při výběru projektů, zastává navrhovatel 
stanovisko pro zvýšenou úroveň spolufinancování pro některé znevýhodněné regiony se 
zvlášť citlivými ekosystémy. 

Program LIFE musí sice kompenzovat 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 v tomto smyslu 
navrhl výrazně vyšší spolufinancování a zároveň požadavek, aby byl program LIFE 
zohledněn při vytváření strategického rámce Společenství. 

Navrhovatel se domnívá, že je nutné posílit přístup podle oblastí, a v tomto smyslu byly 
předloženy pozměňovací návrhy ohledně širšího začlenění mořského prostředí a sblížení 
s vnějšími činnostmi Unie. 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:
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Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7a) S ohledem na „zprávu ze schůze“ 
z července 2008 a v souladu se závěry 
Rady ze dne 10. prosince 2011, která 
povzbuzuje 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 na zámořských územích EU), a jak 
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.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 2

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 zhodnocují místní 
ekosystémy.

Or. fr

Pozměňovací návrh 3

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, zachycování 
a ukládání uhlíku, energii z obnovitelných 
zdrojů, využití odpadu a výrobu bioplynu, 
energetickou účinnost, dopravu a pohonné 
hmoty, ochranu ozonové vrstvy a 
fluorované plyny.

Or. fr
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Odůvodnění

Nakládání s odpadem a jeho využívání je významnou zodpovědností místních a regionálních 
orgánů. Je třeba podporovat udržitelné řízení této činnosti. 

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21a) Projekty s integrovaným přístupem, 
jako je nový typ projektů, který zdůrazňuje 
provádění politiky a právních předpisů 
Unie v oblasti životního prostředí a změny 
klimatu, ze své povahy vyžadují opatření 
na celém území Unie a ve všech odvětvích, 
na něž jsou zaměřeny. Proto je potřeba 
mít vyvážený systém výběru, aby byla 
usnadněna zeměpisná rovnováha.

Or. fr

Odůvodnění

Pomocí integrovaných projektů bude možné přispět ke zlepšení znalostí o provádění 
programu LIFE a k lepšímu sladění s dalšími oblastmi činnosti Unie. U těchto projektů bude 
muset být přísněji uplatňována zeměpisná rovnováha, aby jich mohly naplno využívat všechny 
členské státy.

Pozměňovací návrh 5

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 svěřenými programu LIFE. V tomto 
ohledu jsou klíčové zásady 
transparentnosti a zveřejňování 
rozhodnutí, pokud jde o vypracování, 
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provádění, hodnocení a sledování 
projektů.

Or. fr

Pozměňovací návrh 6

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, aniž 
by tím byla ohrožena způsobilost DPH bez 
nároku na odpočet u státních orgánů a 
výdajů na stálé zaměstnance. 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 75 %.

Or. fr

Odůvodnění

Vyloučení DPH a výdajů na zaměstnance z financování projektu by bylo kontraproduktivní. 
Dopad takového opatření na cíle zjednodušení a posílení technické a správní kapacity 
předkladatelů projektu se ve výsledku jeví jako negativní.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26a) Vzhledem k tomu, že nejvzdálenější 
regiony skýtají výjimečné bohatství 
biologické rozmanitosti, ke zranitelnosti 
jejich ekosystémů a ke geofyzikálním 
vlastnostem uvedeným v článku 349 
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SFEU, jimiž jsou zejména ostrovní 
povaha, nepatrná rozloha jejich území a u 
některých poloha v tropickém pásmu, kde 
velmi hrozí závažné přírodní problémy, 
které je ještě víc vystavují nepříznivým 
následkům změny klimatu, bude pro 
projekty prováděné v nejvzdálenějších 
regionech Evropské unie zvýšena míra 
spolufinancování obecně na 60 % a ve 
specifických případech na 85 %. Stejně 
tak projekty prováděné na územích 
úrovně NUTS II v ostrovních, horských a 
nejsevernějších regionech s velmi nízkou 
hustotou obyvatelstva, které jsou uvedeny 
v článku 174 SFEU, budou moci využít 
stejné míry spolufinancování.

Or. fr

Odůvodnění

Regionům s trvalým geofyzikálním znevýhodněním, které zvyšuje jejich citlivost vůči 
následkům změny klimatu a ztrátě výjimečné biologické rozmanitosti v Evropě, musí být 
poskytnuta zvýšená míra spolufinancování. 

Pozměňovací návrh 8

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 

(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 
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a vypracovávání aktů v přenesené 
pravomoci měla zajistit souběžné, včasné 
a náležité předávání příslušných 
dokumentů Evropskému parlamentu 
a Radě.

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.

Or. fr

Odůvodnění

Územní společenství by měla být lépe začleněna do procesu projednávání ve výborech. 

Pozměňovací návrh 9

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 či 
regionů, které dovolují – je-li to možné –
podporu, koordinaci a uvolnění dalších 
zdrojů financování z oblastí vnitřní či 
vnější činnosti Unie;

Or. fr

Odůvodnění

Je zásadní trvat na úsilí o koordinaci, které je třeba provádět ve všech oblastech činnosti EU, 
především v oblasti vnějších činností, kde by mělo být možné zapojit sousední země, které jsou 
již začleněny do politik spolupráce na řízení regionálních oblastí. 
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Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Čl. 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);

Or. fr

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Článek 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Účast třetích zemí v programu LIFE Účast zámořských zemí a území a třetích 
zemí v programu LIFE 

Program LIFE je otevřen pro účast těchto 
zemí:

Program LIFE je otevřen pro účast těchto 
zemí a území:
-a) zámořských zemí a území, na něž se 
vztahuje rozhodnutí 2001/822/ES;

a) zemí Evropského sdružení volného 
obchodu (ESVO), které jsou smluvní 
stranou Dohody o Evropském 
hospodářském prostoru (EHP);

a) zemí Evropského sdružení volného 
obchodu (ESVO), které jsou smluvní 
stranou Dohody o Evropském 
hospodářském prostoru (EHP);

b) kandidátských zemí, potenciálních 
kandidátských zemí a zemí přistupujících 
k Unii;

b) kandidátských zemí, potenciálních 
kandidátských zemí a zemí přistupujících 
k Unii;

c) zemí, na které se vztahuje evropská 
politika sousedství;

c) zemí, na které se vztahuje evropská 
politika sousedství;

d) zemí, které se staly členy Evropské 
agentury pro životní prostředí podle 
nařízení Rady (ES) č. 933/1999 ze dne 
29. dubna 1999, kterým se mění nařízení 
(EHS) č. 1210/90 o zřízení Evropské 
agentury pro životní prostředí a Evropské 
informační a pozorovací sítě pro životní 

d) zemí, které se staly členy Evropské 
agentury pro životní prostředí podle 
nařízení Rady (ES) č. 933/1999 ze dne 
29. dubna 1999, kterým se mění nařízení 
(EHS) č. 1210/90 o zřízení Evropské 
agentury pro životní prostředí a Evropské 
informační a pozorovací sítě pro životní 
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prostředí. prostředí.
Tato účast se uskuteční v souladu 
s podmínkami stanovenými v příslušných 
dvoustranných nebo mnohostranných 
dohodách, kterými se stanoví obecné 
zásady účasti uvedených zemí 
v programech Unie.

Tato účast se uskuteční v souladu 
s podmínkami stanovenými v rozhodnutí 
2001/822/ES, příslušných dvoustranných 
nebo mnohostranných dohodách, kterými 
se stanoví obecné zásady účasti uvedených 
zemí a území v programech Unie.

Or. fr

Odůvodnění

Ačkoliv zámořské země a území spadají do oblastí vnější činnosti Unie, mohou být nedílnou 
součástí členského státu EU. Navíc disponují výjimečnou biologickou rozmanitostí, kterou 
musí mít Unie možnost chránit a zhodnocovat. Proto je důležité, aby daná území měla v rámci 
tohoto programu stejné podmínky jako jiné státy přidružené k Unii.

Pozměňovací návrh 12

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 
budou muset ve svých smlouvách o 
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partnerství podle článku 14 nařízení (EU) 
č. XXX/xxx (nařízení o obecných 
ustanoveních) určit mechanismy na 
celostátní a regionální úrovni, jež umožní 
zajistit koordinaci programu LIFE a 
dalších fondů, na něž se vztahuje nařízení 
(EU) č. XXX/xxx (nařízení o obecných 
ustanoveních).

Or. fr

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 13

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise rovněž zajistí soulad a synergie 
a zabrání překrývání mezi programem 
LIFE a ostatními politikami a nástroji 
Unie, konkrétně s programem Horizont 
2020 a politikami a nástroji v rámci vnější 
činnosti Unie.

4. Komise rovněž zajistí soulad a synergie 
a zabrání překrývání mezi programem 
LIFE a ostatními politikami a nástroji 
Unie, konkrétně s programem Horizont 
2020 a politikami a nástroji v rámci vnější 
činnosti Unie, zejména v rámci evropské 
politiky sousedství, širšího sousedství či 
řízení oblastí v okolí společných 
mořských, říčních či horských území. 

Or. fr

Odůvodnění

Je zásadní trvat na úsilí o koordinaci, které je třeba provádět v oblasti vnější činnosti, kde 
musí být možné zapojit sousední země, které jsou již začleněny do politik spolupráce na řízení 
regionálních oblastí. 
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Pozměňovací návrh 14

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Technická pomoc projektům musí 
poskytovat finanční podporu 
prostřednictvím grantů, jež mají 
kandidátům pomoci připravit integrované 
projekty, jakož i se zejména ujistit, že tyto 
projekty odpovídají technickým a 
finančním požadavkům a lhůtám 
programu LIFE a programů uvedených 
v odstavci 3.

Or. fr

Odůvodnění

Aby se optimalizovalo provádění integrovaných projektů na celém evropském území, je nutná 
k tomuto účelu určená technická pomoc, především pro regiony, jejichž správní systémy tento 
druh projektu příliš dobře neznají.

Pozměňovací návrh 15

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

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

Or. fr
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Pozměňovací návrh 16

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 demonstrace 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;

Or. fr

Odůvodnění

Cílem významnějšího přijetí mořských oblastí je podpořit globálnější strategii ve smyslu
integrované námořní politiky. Ve velkém množství regionů je navíc nanejvýš nutné řešit 
znečištění půdy, které je zřejmě úzce spojeno s ochranou vody a s předcházením vzniku 
odpadů.

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Čl. 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.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Čl. 11 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) podporovat další rozvoj, provádění a 
řízení sítě Natura 2000 zřízené podle 
článku 3 směrnice 92/43/EHS, zejména 
uplatňování, vývoj, testování a 
demonstrace integrovaných přístupů 
k provádění akčních rámců stanovujících 
priority financování sítě podle článku 8 
směrnice 92/43/EHS;

b) podporovat další rozvoj, provádění a 
řízení sítě Natura 2000 zřízené podle 
článku 3 směrnice 92/43/EHS, zejména 
uplatňování, vývoj, testování a 
demonstrace integrovaných přístupů 
k provádění akčních rámců stanovujících 
priority financování sítě vypracované 
podle zásad článku 8 směrnice 92/43/EHS;

Or. fr

Pozměňovací návrh 19

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. fr

Pozměňovací návrh 20

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Nejméně 78 % rozpočtových 
prostředků programu LIFE musí být 
přiděleno na finanční nástroje a na 
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granty pro projekty.

Or. fr

Odůvodnění

Hlavní poslání programu LIFE, tedy financování projektu, musí být stvrzeno minimálním 
zaměřením činností na činnosti uvedené v článku 18.

Pozměňovací návrh 21

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

Or. fr

Odůvodnění

Stejné jako v pozměňovacím návrhu 13.

Pozměňovací návrh 22

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. 

Or. fr
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Pozměňovací návrh 23

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 vymezených 
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 %.

Or. fr

Odůvodnění

Návrat k původní míře spolufinancování umožní při zachování způsobilosti DPH bez nároku 
na odpočet a výdajů na zaměstnance 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 24

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. U projektů uvedených v článku 18 se 2. U projektů uvedených v článku 18 se 
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DPH nepovažuje za způsobilý náklad. DPH považuje za způsobilý náklad za 
předpokladu, že ji nese konečný příjemce 
v souladu s článkem 13 směrnice 
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.

Or. fr

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 méně činností, jež vedou k vytváření 
DPH, jako je rozšiřování informací a zviditelňování (semináře, tisk materiálu atd.).

Pozměňovací návrh 25

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.

Or. fr

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 s monitorováním a vykazováním. To by mělo negativní 
dopad na kvalitu a proveditelnost projektů především menších vládních a nevládních 
organizací, které jsou závislé na stálém obsazení a odborných zkušenostech stálých 
zaměstnanců a jejichž zaměstnanci obvykle pracují na částečný úvazek na několika projektech 
zároveň.
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