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 A8-0397/81 

Pozměňovací návrh  81 

Benedek Jávor 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Zavedení programu pro životní prostředí a oblast klimatu (LIFE) 

(COM(2018)0385 – C8-0249/2018 – 2018/0209(COD)) 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 9 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(9) V posouzení dopadů právních 

předpisů týkajících se čisté energie se 

odhaduje, že plnění cílů Unie v oblasti 

energetiky do roku 2030 bude v období 

2021–2030 vyžadovat dodatečné investice 

ve výši 177 miliard EUR ročně. Největší 

mezery se týkají investic do dekarbonizace 

budov (energetická účinnost a obnovitelné 

zdroje energie v malém měřítku), kde 

kapitál musí být nasměrován na projekty 

s vysoce distribuovanou povahou. Jedním 

z cílů podprogramu Přechod na čistou 

energii je vybudovat kapacity pro vývoj a 

sdružování projektů, čímž se rovněž 

pomůže čerpat prostředky z evropských 

strukturálních a investičních fondů a 

urychlí investice do čisté energie, a to i s 

použitím finančních nástrojů poskytnutých 

z fondu InvestEU. 

(9) V posouzení dopadů právních 

předpisů týkajících se čisté energie se 

odhaduje, že plnění cílů Unie v oblasti 

energetiky do roku 2030 bude v období 

2021–2030 vyžadovat dodatečné investice 

ve výši 177 miliard EUR ročně. Největší 

mezery se týkají investic do dekarbonizace 

budov (energetická účinnost a obnovitelné 

zdroje energie v malém měřítku), kde 

kapitál musí být nasměrován na projekty 

s vysoce distribuovanou povahou. Jedním 

z cílů podprogramu Přechod na čistou 

energii je vybudovat kapacity pro vývoj a 

sdružování projektů, a to i prostřednictvím 

podpory komunit obnovitelné energie, 

čímž se rovněž pomůže čerpat prostředky 

z evropských strukturálních a investičních 

fondů a urychlí investice do obnovitelné 

energie a energetické účinnosti, a to i s 

použitím finančních nástrojů poskytnutých 

z fondu InvestEU. 

Or. en 
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 A8-0397/82 

Pozměňovací návrh  82 

Benedek Jávor 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Zavedení programu pro životní prostředí a oblast klimatu (LIFE) 

(COM(2018)0385 – C8-0249/2018 – 2018/0209(COD)) 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 14 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (14a) Rozhodující úlohu při naplňování 

cílů Unie v oblasti biologické rozmanitosti 

a klimatu hraje společná zemědělská 

politika. Evropská komise dosud 

neprovedla „kontrolu účelnosti“ SZP, a to 

i navzdory opakovaným výzvám 

Evropského parlamentu a 

zainteresovaných stran včetně platformy 

REFIT. Avšak kontrola účelnosti 

směrnice o ochraně volně žijících ptáků a 

směrnice o ochraně přírodních stanovišť 

upozornila na znepokojující úbytek druhů 

a stanovišť související se zemědělstvím a 

zdůraznila, že je třeba zlepšit  soudržnost 

SZP s příslušnými cíli Unie v oblasti 

přírody a biologické rozmanitosti. 

Or. en 
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 A8-0397/83 

Pozměňovací návrh  83 

Benedek Jávor 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Zavedení programu pro životní prostředí a oblast klimatu (LIFE) 

(COM(2018)0385 – C8-0249/2018 – 2018/0209(COD)) 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 24 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(24) Vzhledem k významu boje proti 

změně klimatu v souladu se závazky Unie 

k provádění Pařížské dohody a cílů 

udržitelného rozvoje OSN přispěje tento 

program k začlenění opatření v oblasti 

klimatu do všech programů a k dosažení 

celkového cíle 25 % výdajů z rozpočtu EU 

na podporu cílů v oblasti klimatu. Očekává 

se, že opatření v rámci tohoto programu 

přispějí na cíle v oblasti klimatu 61 % 

celkového finančního krytí programu. 

Související opatření budou určena během 

přípravy a provádění programu 

a přehodnocena v rámci příslušných 

procesů hodnocení a přezkumu. 

(24) Vzhledem k významu boje proti 

změně klimatu v souladu se závazky Unie 

k provádění Pařížské dohody a cílů 

udržitelného rozvoje OSN přispěje tento 

program k začlenění opatření v oblasti 

klimatu do všech programů a k dosažení 

celkového cíle minimálně 50 % výdajů z 

rozpočtu EU na podporu cílů v oblasti 

klimatu. Očekává se, že opatření v rámci 

tohoto programu přispějí na cíle v oblasti 

klimatu alespoň 61 % celkového 

finančního krytí programu. Související 

opatření budou určena během přípravy 

a provádění programu a přehodnocena 

v rámci příslušných procesů hodnocení 

a přezkumu. 

Or. en 
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 A8-0397/84 

Pozměňovací návrh  84 

Benedek Jávor 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Zavedení programu pro životní prostředí a oblast klimatu (LIFE) 

(COM(2018)0385 – C8-0249/2018 – 2018/0209(COD)) 

 

Návrh nařízení 

Čl. 5 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Finanční krytí pro provádění 

programu na období 2021–2027 činí 5 450 

000 000 EUR v běžných cenách. 

1. Finanční krytí pro provádění 

programu na období 2021–2027 činí 

alespoň 1 % celkového rozpočtu Unie na 

dané období, avšak nejméně 6 442 000 

000 EUR v cenách roku 2018 (7 272 000 

000 EUR v běžných cenách). 

Or. en 
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 A8-0397/85 

Pozměňovací návrh  85 

Benedek Jávor 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Zavedení programu pro životní prostředí a oblast klimatu (LIFE) 

(COM(2018)0385 – C8-0249/2018 – 2018/0209(COD)) 

 

Návrh nařízení 

Čl. 7 – odst. 1 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Je nezbytné zajistit soudržnost a 

koordinaci mezi tímto programem a 

ostatními programy Unie, mj. začleněním 

příslušných cílů Unie v oblasti přírody a 

biologické rozmanitosti do všech 

programů Unie. 

Or. en 
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 A8-0397/86 

Pozměňovací návrh  86 

Benedek Jávor 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Zavedení programu pro životní prostředí a oblast klimatu (LIFE) 

(COM(2018)0385 – C8-0249/2018 – 2018/0209(COD)) 

 

Návrh nařízení 

Čl. 8 – odst. 2 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2a. Nejméně 81% finanční částky 

uvedené v odstavci 5 musí být přiděleno 

na projekty podporované formou grantů 

nebo případně finančních nástrojů. 

Or. en 
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 A8-0397/87 

Pozměňovací návrh  87 

Benedek Jávor 

 

Zpráva A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Zavedení programu pro životní prostředí a oblast klimatu (LIFE) 

(COM(2018)0385 – C8-0249/2018 – 2018/0209(COD)) 

 

Návrh nařízení 

Čl. 10 – odst. 5 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5. Granty na provozní náklady 

poskytují podporu na fungování 

neziskových subjektů, které jsou zapojeny 

do vytváření, provádění a prosazování 

politiky a právních předpisů Unie a které 

jsou činné především v oblasti životního 

prostředí nebo klimatu, včetně přechodu 

na čistou energii. 

5. Granty na provozní náklady 

poskytují podporu na fungování 

neziskových subjektů, které jsou zapojeny 

do vytváření, provádění a prosazování 

politiky a právních předpisů Unie a které 

jsou činné především v oblasti životního 

prostředí nebo klimatu, včetně přechodu 

na čistou energii. Odchylně od článku 17 

činí maximální míra spolufinancování 

grantů na provozní náklady z prostředků 

Unie 70% způsobilých nákladů. 

Or. en 
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 A8-0397/88 

Pozměňovací návrh  88 

Benedek Jávor 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Zavedení programu pro životní prostředí a oblast klimatu (LIFE) 

(COM(2018)0385 – C8-0249/2018 – 2018/0209(COD)) 

 

Návrh nařízení 

Čl. 13 – odst. 1 – písm. a 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) projekty financované z programu 

nesmí narušit cíle programu v oblasti 

životního prostředí, klimatu nebo 

příslušných aspektů čisté energie, a pokud 

možno podporují využívání ekologických 

veřejných zakázek; 

a) projekty financované z programu 

podléhají ověřování z hlediska 

udržitelnosti a biologické rozmanitosti, 

aby nenarušily cíle programu v oblasti 

životního prostředí, klimatu nebo 

příslušných aspektů čisté energie, a pokud 

možno podporují využívání ekologických 

veřejných zakázek; 

Or. en 
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 A8-0397/89 

Pozměňovací návrh  89 

Benedek Jávor 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Zavedení programu pro životní prostředí a oblast klimatu (LIFE) 

(COM(2018)0385 – C8-0249/2018 – 2018/0209(COD)) 

 

Návrh nařízení 

Čl. 13 – odst. 1 – písm. b 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) upřednostněny jsou projekty, které 

přináší vedlejší přínosy a podporují 

součinnost mezi podprogramy podle 

článku 4; 

b) upřednostněny jsou projekty, které 

přináší vedlejší přínosy a podporují 

součinnost mezi podprogramy podle 

článku 4; platí to zejména pro projekty v 

oblasti změny klimatu, které podporují 

řešení inspirovaná přírodou; 

Or. en 



 

AM\1171707CS.docx  PE631.575v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 A8-0397/90 

Pozměňovací návrh  90 

Benedek Jávor 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Zavedení programu pro životní prostředí a oblast klimatu (LIFE) 

(COM(2018)0385 – C8-0249/2018 – 2018/0209(COD)) 

 

Návrh nařízení 

Čl. 18 – odst. 4 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Komise pravidelně sleduje 

začleňování cílů v oblasti klimatu 

a biologické rozmanitosti do ostatních 

politik, včetně výše výdajů, a podává o tom 

zprávy. Přínos tohoto nařízení k cíli 

platnému pro celý rozpočet, tj. 25 % 

výdajů, jež přispívají ke klimatickým 

cílům, se sleduje v unijním systému 

ukazatelů v oblasti klimatu. Výdaje 

na biologickou rozmanitost se sledují 

pomocí specifického souboru ukazatelů. 

Uvedené metody sledování se na přiměřené 

úrovni členění použijí k vyčíslení 

prostředků na závazky, které mají přispět 

k dosahování cílů v oblasti klimatu a 

biologické rozmanitosti ve víceletém 

finančním rámci na období 2021–2027. 

Výdaje se každoročně předkládají 

v rozpočtu programového prohlášení. O 

příspěvku programu k plnění cílů Unie 

v oblasti klimatu a biologické rozmanitosti 

se v rámci hodnocení a výroční zprávy 

pravidelně podávají zprávy. 

4. Komise pravidelně sleduje 

začleňování cílů v oblasti klimatu 

a biologické rozmanitosti do ostatních 

politik, včetně výše výdajů, a podává o tom 

zprávy. Přínos tohoto nařízení k cíli 

platnému pro celý rozpočet, tj. alespoň 50 

% výdajů, jež přispívají ke klimatickým 

cílům, se sleduje v unijním systému 

ukazatelů v oblasti klimatu. Výdaje 

na biologickou rozmanitost se sledují 

pomocí specifického souboru ukazatelů. 

Uvedené metody sledování se na přiměřené 

úrovni členění použijí k předběžnému i 

následnému vyčíslení prostředků 

na závazky, které mají přispět 

k dosahování cílů v oblasti klimatu a 

biologické rozmanitosti ve víceletém 

finančním rámci na období 2021–2027, 

přičemž se uplatní kombinace přístupů 

shora dolů a zdola nahoru. Výdaje se 

každoročně předkládají v rozpočtu 

programového prohlášení. O příspěvku 

programu k plnění cílů Unie v oblasti 

klimatu a biologické rozmanitosti se 

v rámci hodnocení a výroční zprávy 

pravidelně podávají zprávy. 

Or. en 
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