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PR_COD_1am

Vysvětlení použitých znaků

* Konzultační procedura 
většina vyjádřených hlasů

**I Procedura spolupráce (první čtení)
většina vyjádřených hlasů

**II Procedura spolupráce (druhé čtení)
většina vyjádřených hlasů pro schválení společného stanoviska
většina členů Parlamentu pro zamítnutí nebo doplnění společného 
stanoviska

*** Souhlasné stanovisko
většina členů Parlamentu, s výjimkou případů uvedených v čl. 105, 
107, 161at 300 smlouvy o ES a v čl. 7 smlouvy o EU

***I Procedura spolurozhodování (první čtení)
většina vyjádřených hlasů

***II Procedura spolurozhodování (druhé čtení)
většina vyjádřených hlasů pro schválení společného stanoviska
většina členů Parlamentu pro zamítnutí nebo doplnění společného 
stanoviska

***III Procedura spolurozhodování (třetí čtení)
většina vyjádřených hlasů pro schválení společného návrhu

(Uvedená procedura je založena na právním základě navrženém Komisí.)

Doplnění legislativního textu

V pozměňovacích návrzích Evropského parlamentu se příslušný text 
vyznačuje tučným písmem a kurzívou. Text vyznačený netučnou kurzívou je 
určen pro technické služby a týká se částí legislativního textu, u nichž je před 
vypracováním konečného textu navrhována oprava (např. očividně mylné 
nebo chybějící údaje v jazykové verzi). Tyto návrhy na opravy musejí 
schválit příslušné technické služby.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

K návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o finančním nástroji pro životní 
prostředí (LIFE+)
(COM(2004)0621 – C6-0127/2004 – 2004/0218(COD))

(Procedura spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(COM(2004)0621)1,

– s ohledem na článek 251, odstavec 2, a článek 175, odstavec 1, smlouvy o ES, v souladu 
s kterými mu Komise návrh předložila (C6-0127/2004),

– s ohledem na článek 51 svého řádu,

– s ohledem na zprávu výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a 
na stanoviska výboru pro rozpočet, výboru pro mezinárodní obchod a výbor pro průmysl, 
výzkum a energii (A6-0000/2005),

1. schvaluje návrh Komise tak, jak byl pozměněn;

2. žádá Komisi, aby se na něj opět obrátila, bude-li mít v úmyslu tento návrh podstatně 
změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal stanovisko Parlamentu Radě a Komisi.

Text navrhovaný Komisí Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1
Bod odůvodnění 2

(2) Tyto programy Společenství 
nepokrývají všechny naléhavé požadavky 
na financování v oblasti životního prostředí 
a existuje potřeba podporovat politiku a 
právní a správní předpisy Společenství 
v oblasti životního prostředí, a to zejména 
priority Šestého akčního programu pro 
životní prostředí.

(2) Tyto programy Společenství zdaleka 
nepokrývají všechny naléhavé požadavky 
na financování v oblasti životního prostředí 
a existuje potřeba podporovat politiku a 
právní a správní předpisy Společenství 
v oblasti životního prostředí, a to zejména 
priority Šestého akčního programu pro 
životní prostředí, a přispívat tak k 
udržitelnému rozvoji.

  
1 Ještě nebylo zveřejněno v Úř. věst. 
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Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že programy uvedené v odstavci 1 nejsou specificky určeny k ochraně 
životního prostředí, je nezbytné specifikovat rozsah nedostatku financování v návaznosti na 
existující potřeby. Na druhé straně je nutné zdůraznit a připomenout význam společné 
strategie pro trvale udržitelný rozvoj, tak jak byla definována Evropskou radou v Göteborgu v 
roce 2001.

Pozměňovací návrh 2
Bod odůvodnění 2 a (nový)

(2bis) Mezi těmito prioritami je i cíl 
zastavit do roku 2010 ztráty biologické 
rozmanitosti a nutnost zachovat přírodní 
zóny v zájmu Společenství. V návaznosti 
na práci uskutečněnou při definování a 
vyznačování objektů Natura 2000 musí 
následovat průběžná kontrola a podpora, 
zejména pokud jde o správu zmíněných 
objektů, aby jasně přispívaly k naplňování
výše uvedených cílů. Síť Natura 2000 se 
řídí směrnicí ze dne 2. dubna 1979 o 
ochraně divokých ptáků („Směrnice 
Ptáci“)1 a směrnicí ze dne 21. května 1992 
o ochraně přírodních stanovišť a divoké 
fauny a flóry („Směrnice Stanoviště“)2, 
která ve svém článku 8 umožňuje 
spolufinancování mezi členskými státy a 
Evropskou unií.
1 ÚV č.L 103 z 25.4.1979, s.1
2 ÚV č.L 206 z 22.7.1992, s.7

Odůvodnění

Je důležité připomenout, že politika Společenství v oblasti životního prostředí zahrnuje 
definování, ale také správu chráněných objektů Natura 2000. Tato síť je totiž nezbytná 
k naplnění cílů snížení biologické rozmanitosti do roku 2010. Je tedy nutné v novém nařízení 
LIFE + specifikovat nutnost poskytnutí záruky toho, že Natura 2000 bude mít možnost získat 
dostatečné prostředky pro svou realizaci a průběžnou kontrolu.

Pozměňovací návrh 3
Bod odůvodnění 2 b (nový)

(2b) Členské státy s v květnu 2004 v 
Malahide dohodly, že je nutné zavést 
opatření, která by ze strany Společenství 
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zajistila vhodné a garantované 
spolufinancování sítě Natura 2000. 
Komise odhaduje roční náklady na správu 
sítě Natura 2000 na 6,1 miliard eur ročně, 
přičemž tento výpočet nezahrnuje mořské 
chráněné oblasti. Toto číslo je 
pravděpodobně podhodnocením veškerých 
nákladů, a mělo by proto být považováno  
nezbytné minimum. 

Odůvodnění

Odůvodňuje částku navýšení rozpočtu spojeného se začleněním řízení programu Natura 2000 
do cílů nařízení.

Pozměňovací návrh 4
Bod odůvodnění 2 c (nový)

(2c) Nevládní organizace působící 
v oblasti životního prostředí hrají 
významnou roli při budování struktur 
demokratické a občanské společnosti  a 
zastupování zájmů budoucích generací a 
čistého a zdravého životního prostředí 
v evropském rozhodování. Nevládní 
organizace působící v oblasti životního 
prostředí se účastní skupin expertů, 
přípravných a prováděcích výborů, 
přičemž vnášejí významný přínos do 
evropských politik, programů a iniciativ a 
potřebnou rovnováhu ve vztahu k zájmům 
ostatních aktérů v životním prostředí. 
Vzhledem k poptávce po tom, aby nevládní 
organizace přispívaly a vyjadřovaly se 
k stále většímu rozsahu oblastí politiky, a 
vzhledem ke zvýšenému počtu způsobilých 
nevládních organizací a sítí v důsledku 
předchozích a budoucích rozšíření, měla 
by se celková částka dostupná pro 
podporu nevládních organizací 
působících v oblasti životního prostředí na 
evropské úrovni měla nadále zvyšovat.

Pozměňovací návrh 5
Bod odůvodnění 3 a (nový)
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(3a) Závěrečná zpráva Pracovní skupiny 
expertů o Financování sítě Natura 2000, 
týkající se článku 8 Směrnice Stanoviště, 
která byla vydána v roce 2001, 
doporučovala, aby bylo v brzké době 
„uskutečněno výrazné navýšení 
financování programu LIFE-Nature a 
aby byl zjednodušen provoz tohoto 
nástroje, tak aby se dal snadněji aplikovat 
na podporu potřeb kapitálových investic 
nejrůznějších objektů Natura 2000“.

Pozměňovací návrh 6
Bod odůvodnění 4

(4) Je třeba zaměřit pomoc v rámci tohoto 
nařízení na rozvoj, provádění, 
monitorování a hodnocení politiky a 
právních a správních předpisů v oblasti 
životního prostředí a také na sdělování a 
šíření informací po celé EU.

(4) Je třeba zaměřit pomoc v rámci tohoto 
nařízení na rozvoj, provádění, 
monitorování a hodnocení politiky a 
právních a správních předpisů v oblasti 
životního prostředí ve všech evropských 
politikách a na jejich komunikaci a šíření 
po celé EU.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zdůrazňuje potřebu integrovat životní prostředí do všech 
sektorových politik Společenství tak, aby šlo napříč těmito politikami, jak to specifikovala 
Evropská rada v Cardiffu v červnu 1998.

Pozměňovací návrh 7
Bod odůvodnění 8

(8) Existuje však i potřeba zajistit hladký 
přechod a pokračovat v monitorování 
a vykonávání auditů činností 
financovaných v rámci současných 
programů s ohledem na dobu ukončení 
jejich platnosti.

(8) Existuje však i potřeba zajistit hladký 
přechod a pokračovat v monitorování 
a vykonávání auditů a hodnocení kvality
činností financovaných v rámci současných 
programů s ohledem na dobu ukončení 
jejich platnosti.

Odůvodnění

Finanční kontrola nestačí k zajištění toho, aby byla dobře vidět efektivita aktivit spadajících 
pod program LIFE +; kvalitativní hodnocení umožní ucelenější pohled a bilanci dopadu 
financovaných aktivit.
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Pozměňovací návrh 8
Bod odůvodnění 12

(12) Splnění cílů Šestého akčního 
programu pro životní prostředí 
schváleného na úrovni Společenství 
nemůže být úspěšně zajištěno samostatně 
jednajícím členským státem, a proto pokud 
pomoc Společenství nepřekročí rámec 
potřebný pro splnění daných cílů, 
považuje oprávněnou,

(12) Splnění cílů Šestého akčního 
programu pro životní prostředí 
schváleného na úrovni Společenství 
nemůže být úspěšně zajištěno samostatně 
jednajícím členským státem, a proto se tato 
pomoc považuje za nezbytnou: Evropská 
unie bude zodpovědná za realizaci a 
propagaci politiky Společenství v oblasti 
životního prostředí.

Odůvodnění

Ochrana životního prostředí se nemůže zastavit na hranicích, neboť životní prostředí se týká 
všech států. Efektivní a odvážná politika  životního prostředí se proto musí především odvíjet 
na úrovni Společenství: je nejen nutná a „oprávněná“, ale také přímo životně důležitá. Proto 
si musí Evropská unie uchovat odpovědnost za její realizaci.

Pozměňovací návrh 9
Článek 1, odstavec 2

Obecným cílem LIFE+ je přispívat 
k rozvoji a provádění politiky a právních a 
správních předpisů Společenství v oblasti 
životního prostředí, a tím přispívat
k podpoře udržitelného rozvoje. 

Obecným cílem programu LIFE+ je 
přispívat k správě objektů Natura 2000 a 
k rozvoji a provádění politiky a právních a 
správních předpisů Společenství v oblasti 
životního prostředí, a tím pohánět
prosazování udržitelného rozvoje, mezi 
jehož tři pilíře patří i životní prostředí.

Odůvodnění

Zahrnuje spolufinancování správy objektů Natura 2000 mezi cíle nařízení LIFE+.

Pozměňovací návrh 10
Článek 1, odstavec 3, odrážka 2

- stabilizaci koncentrace skleníkových 
plynů v atmosféře na úrovni zabraňující 
nebezpečnému antropogennímu narušení 
klimatického systému, 

- drastickému snížení skleníkových plynů 
v atmosféře za účelem dosažení jejich 
stabilizace na úrovni zabraňující 
nebezpečnému antropogennímu narušení 
klimatického systému, a předejít tak riziku 
ekonomického, sociálního a ekologického 
zemětřesení.
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Odůvodnění

Tento cíl musí být ambicióznější, než je pouhá „stabilizace“ koncentrace skleníkových plynů. 
Klimatická krize budoucnosti a již probíhající změny nás nutí stanovit si cíl drastického 
snížení emisí. Pouze takové cíle nám umožní zastavit ekonomické, sociální a ekologické 
zvraty, jež jsou spojené s klimatickými změnami.

Pozměňovací návrh 11
Článek 1, odstavec 3, odrážka 3

- ochraně, udržení, obnově a usnadnění 
fungování přírodních systémů, přirozených 
prostředí, divoké flóry a fauny s cílem 
zastavit šíření pouště a ztrátu biologické 
rozmanitosti,

- ochraně, udržení, obnově a usnadnění 
fungování přírodních prostředí, 
přirozených stanovišť, divoké flóry a 
fauny, obzvlášť těch, které se nacházejí v
zónách chráněných sítí Natura 2000, 
s cílem zastavit šíření pouště a ztrátu 
biologické rozmanitosti,

Pozměňovací návrh 12
Článek 1, odstavec 3, odrážka 5

- vývoji strategických přístupů k rozvoji, 
provádění a integraci politiky, včetně 
zdokonalování řízení životního prostředí a
zvýšení uvědomění.

- vývoji strategických přístupů k rozvoji, 
provádění a integraci politiky, včetně 
zdokonalování řízení životního prostředí, 
informování, zvýšení uvědomění a 
přesvědčování o právech a povinnostech, 
nákladech a výnosech, o přidané hodnotě, 
kterou životní prostředí představuje 
v sektorových politikách.

Odůvodnění

Je nutné poskytnout evropskému občanovi více informací, jasněji ukázat přidanou hodnotu 
životního prostředí pro všechny evropské sektorové politiky.

Pozměňovací návrh 13
Článek 1, odstavec 3, odrážka 5 a (nový)

- většímu zapojení evropských občanů do 
naplňování cílů v oblasti životního 
prostředí.
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Odůvodnění

Občané nesmějí být pouze pasivní součástí naplňování cílů v oblasti životního prostředí, ale 
musejí v něm hrát aktivní roli: program LIFE + musí strukturálně nebo finančně podpořit 
jejich zapojení.

Pozměňovací návrh 14
Článek 2, odstavec 1, pododstavec 1

K podpoře dosažení cílů v oblasti životního 
prostředí stanovených v článku 1 bude mít 
nástroj LIFE+ dvě složky.

K podpoře dosažení cílů v oblasti životního 
prostředí stanovených v článku 1 bude mít 
nástroj LIFE+ tři složky.

Odůvodnění

K článku 2 se přidává jedna složka pro „Správu sítě Natura 2000“.

Pozměňovací návrh 15
Článek 2, odstavec 1, pododstavec 1 a (nový)

Složka „Správa sítě Natura 2000“:
- přispěje k zavedení objektů Natura 2000, 
k vytvoření sítě a k výměně souvisejících 
postupů a znalostí;
- přispěje ke správě těchto objektů 
v souladu s plněním směrnice 
79/409/CEE a směrnice 92/43/CEE, a 
přispěje tak i k naplnění cílů stanovených 
za účelem zastavení ztráty biologické 
rozmanitosti do roku 2010.

Odůvodnění

Složka „Správa sítě Natura 2000“ umožňuje opět zařadit naplňování a správu objektů Natura 
2000 do programu LIFE +. Je totiž nutné zaručit, aby tato správa byla spolufinancovaná  
Evropskou unií a členskými státy, neboť značně přispívá ke snížení ztráty biologické 
rozmanitosti, což je cíl, který si Unie vytkla pro rok 2010. Tato síť se opírá o směrnice Ptáci a  
Stanoviště, a její údržba je ohrožena nedostatečným návrhem ze strany Komise na zajištění 
účinného financování, ačkoli článek 8 směrnice 92/43/EEC toto financování předepisuje. 
Nová složka tudíž umožní, aby Natura 2000 mohla v budoucím evropském rozpočtu získat 
odpovídající financování.

Pozměňovací návrh 16
Článek 2, odstavec 1, pododstavec 2, odrážka 1
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- přispívat k rozvoji a demonstraci 
inovačních přístupů a nástrojů politiky;

- přispívat k rozvoji a demonstraci 
inovačních přístupů a nástrojů politiky, a 
prokázat jejich přidanou hodnotu pro 
životní prostředí;

Odůvodnění

Je nutné, aby podporované přístupy a nástroje vykazovaly jasnou užitečnost a kvalitativní 
přínos ve smyslu ochrany životního prostředí.

Pozměňovací návrh 17
Článek 2, odstavec 1, pododstavec 2, odrážka 5

- poskytovat podporu pro lepší správu 
životního prostředí, rozšířenou účast 
zúčastněných subjektů, včetně nevládních 
organizací, při konzultacích o politice a 
jejím provádění

- poskytovat podporu pro lepší správu 
životního prostředí, rozšířenou účast 
zúčastněných subjektů, včetně nevládních 
organizací, při konzultacích o evropské 
politice a jejím provádění.

Pozměňovací návrh 18
Článek 2, odstavec 1, pododstavec 3, odrážka 1 a (nová)

- zvyšovat povědomí o výhodách tohoto 
přístupu pro sektorové politiky, a zvýšit 
tak srozumitelnost pojmu udržitelného 
rozvoje;

Odůvodnění

Je nezbytné, aby občané byli informováni o výhodách zohledňování životního prostředí 
v sektorových politikách Evropské unie, a obecněji o přínosu politiky Společenství v oblasti 
životního prostředí pro udržitelný rozvoj.

Pozměňovací návrh 19
Článek 2, odstavec 1, pododstavec 3, odrážka 2

- podporovat doprovodná opatření 
(informace, komunikační činnosti a 
kampaně, konference, atd.).

- podporovat doprovodná opatření 
(informace, komunikační činnosti a 
kampaně, konference, atd.), která budou 
přinášet evropskou přidanou hodnotu.

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že je financování je omezené, musejí se podporované činnosti soustředit na 
důležité priority a mít jasnou přidanou hodnotu.
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Pozměňovací návrh 20
Článek 3, odstavec 2a (nový)

2bis. Dotace Společenství poskytované na 
správu objektů Natura 2000 budou mít 
podobu spolufinancování. 
Spolufinancování nákladů spojených se 
správou těchto objektů představuje 50 %, 
nejvíce však 75 %. Ve víceletých 
programech jsou definována specifická 
kritéria pro objekty způsobilé dostávat 
finanční příspěvek vyšší než 50%.

Odůvodnění

Článek 8 směrnic Ptáci a Stanoviště, které upravují síť Natura 2000, hovoří o 
spolufinancování mezi členskými státy a Evropskou unií. Tak jako u ostatních fondů, 
představuje zde spolufinancování 50 % a nesmí být vyšší než 75 %.

Pozměňovací návrh 21
Článek 4, odstavec 1

1. Finance budou poskytnuty na podporu 
víceletých strategických programů 
vytvořených Komisí. Tyto programy budou 
definovat základní cíle, prioritní oblasti 
činnosti, typy činností a očekávané 
výsledky financování Společenstvím 
s ohledem na cíle stanovené v článku 1, 
a pokud to bude možné, měly by 
obsahovat předpokládaný objem 
finančních prostředků.

1. Finance budou poskytnuty na podporu 
víceletých strategických programů 
vytvořených Komisí po dohodě 
s Evropským parlamentem. Tyto programy 
budou definovat základní cíle, prioritní 
oblasti činnosti, typy činností a očekávané 
výsledky financování Společenstvím 
s ohledem na cíle stanovené v článku 1 
budou obsahovat odhad objemu finančních 
prostředků.

Odůvodnění

Evropský parlament, jediný orgán Společenství, který přímo reprezentuje evropské občany, 
musí být informován a musí mít možnost zasahovat do rozhodování o víceletých strategických 
programech v rámci LIFE +.

Pozměňovací návrh 22
Článek 4, odstavec 2 a (nový)

2 bis. Víceleté programy se budou 
schvalovat v souladu s článkem 251 
smlouvy o ES. 
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Odůvodnění

Evropský parlament, jediný orgán Společenství, který přímo reprezentuje evropské občany, 
musí být informován a musí mít možnost zasahovat do rozhodování o víceletých strategických 
programech v rámci LIFE +.

Pozměňovací návrh 23
Článek 4, odstavec 3

3. Víceleté a roční programy budou přijaty 
podle postupů stanovených v článku 12. 
Pokud to budou vyžadovat okolnosti, je 
možné tyto programy měnit podle stejného 
postupu během doby jejich platnosti.

3. Roční programy budou přijaty podle 
postupů stanovených v článku 12. Pokud to 
budou vyžadovat okolnosti, je možné tyto 
programy měnit podle stejného postupu 
během doby jejich platnosti.

Odůvodnění

Viz pozměňovací návrh 22.

Pozměňovací návrh 24
Článek 4, odstavec 3 a (nový)

3bis. Finance budou poskytnuty na 
podporu nevládních organizací 
působících zejména v oblasti ochrany a 
zhodnocování životního prostředí na 
evropské úrovni prostřednictvím dotací 
udělovaných na ročním a víceletém 
základě, a to v souladu s ustanoveními 
přílohy 3bis (nové).

Odůvodnění

Návrh Komise nedává nevládním organizacím záruku finanční podpory, na niž mají legitimní 
nárok, neboť hrají aktivní roli při definování a naplňování politiky životního prostředí. Tento 
odstavec proto umožňuje specifikovat princip rozdělování prostředků v rámci programu LIFE 
+, a zároveň zdůrazňuje nutnost brát ohled na schválený rozpočet současného rozšíření 
(deset nových členských zemí) a budoucího rozšíření (na začátku Rumunsko a Bulharsko) 
Evropské unie.

Pozměňovací návrh 25
Článek 5, odstavec 2

2. Podle rozhodnutí Komise část provádění 
rozpočtu svěřena vnitrostátním veřejným 
subjektům nebo subjektům soukromého 

2. S výjimkou výběru projektů způsobilých 
pro financování v rámci LIFE + může být 
podle rozhodnutí Komise část provádění 
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práva pověřeným veřejnou službou na 
základě ustanovení stanovených v čl. 54 
odst. 2 písm. c) finančního nařízení, 
v souladu s kritérii výběru uvedenými v 
příloze 3. 

rozpočtu svěřena vnitrostátním nebo 
regionálním veřejným subjektům nebo 
subjektům soukromého práva pověřeným 
veřejnou službou na základě ustanovení 
stanovených v čl. 54 odst. 2 písm. c) 
finančního nařízení, v souladu s kritérii 
výběru uvedenými v příloze 3. Komise 
však bude mít na starosti jeho průběžnou 
kontrolu, jeho potvrzení a hodnocení, o 
němž pak bude informovat Evropský 
parlament.

Odůvodnění

Komise si musí ponechat kontrolu nad výběrem projektů způsobilých pro financování v rámci 
LIFE +, neboť jestliže členské státy převezmou toto právo výběru, nebude existovat žádná 
záruky hodnoty evropských projektů ani potřebné rovnosti zacházení s potenciálními příjemci 
v jednotlivých evropských zemích. Na druhé straně by bylo logické, aby byly využity 
zkušenosti a schopnosti, které se vytvořily v rámci Generálního ředitelství pro životní 
prostředí Evropské komise během předchozích programů. Přidání slova „regionálním“ 
upozorňuje na nutnost zohlednit různé struktury tvořící jednotlivé evropské státy; je zapotřebí 
umožnit regionálním orgánům, aby se na tomto procesu podílely.

Pozměňovací návrh 26
Článek 6, odrážka -1

- vlastníkům a správcům objektů Natura 
2000,

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh umožňuje opětovně zařadit financování objektů Natura 2000 do 
programu LIFE +, přičemž je specifikováno, že výhody financování mohou čerpat také 
správci a vlastníci objektů.

Pozměňovací návrh 27
Článek 8, odstavec 1 a (nový)

. Komise zajistí, aby byly zavedeny 
odpovídající mechanismy pro koordinaci 
mezi operačními programy a vyžíváním 
prostředků LIFE+ a strukturálních 
fondů, Evropských zemědělských fondů 
pro rozvoj venkova (EAFRD) a 
Evropského fondu pro rybolov (EFF), a to 
od fáze plánování až po prováděcí fázi.
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Odůvodnění

Komise musí zajistit, aby finance dostupné v rámci fondů LIFE + byly koordinovány 
s financováním z ostatních dostupných strukturálních fondů. Je to nezbytné proto, aby 
nedocházelo k dvojímu využití peněz.

Pozměňovací návrh 28
Článek 9, odstavec 1, pododstavec 2

Finanční rámec pro provádění tohoto 
nástroje je stanoven na 2 190 milionů EUR 
pro období od 1. ledna 2007 do 31. 
prosince 2013 (sedm roků).

Finanční rámec pro provádění tohoto 
nástroje je stanoven na 23 190 milionů 
EUR pro období od 1. ledna 2007 do 31. 
prosince 2013 (sedm roků).

Odůvodnění

Ve svém sdělení o financování objektů Natura 2000 Komise odhadla potřeby sítě Natura 2000 
na 6,1 miliard eur ročně, tj. zhruba 3 miliardy v podobě spolufinancování. Vzhledem k tomu, 
že programovací období nového nástroje LIFE + je 7 roků, představují potřeby sítě Natura 
2000 pro období 2007-2013 21 miliard eur, k nimž přičítáme současnou dotaci, takže celkem 
vychází rozpočet ve výši 23 190 milionů eur. Ačkoli tento odhad nákladů na řízení sítě Natura 
2000 možná zdaleka není nedostatečný, zakládá se navrhovaná částka na potřebách 
konstatovaných Komisí pro správu objektů chráněných v rámci sítě Natura 2000. 

Pozměňovací návrh 29
Článek 9, odstavec 3

3. Oznámení o rozložení finanční pomoci 
mezi dvě složky LIFE+ je uvedeno 
v příloze 2.

3. Oznámení o rozložení finanční pomoci 
mezi tři složky LIFE+ je uvedeno 
v příloze 2. 

Odůvodnění

Viz pozměňovací návrh 35.

Pozměňovací návrh 30
Článek 9, odstavec 3 a (nový)

3bis. Roční rozpočet na podporu 
nevládních organizací působících 
v oblasti životního prostředí se bude 
postupně navyšovat na základě rozpočtu 
pro rok 2005.
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Odůvodnění

Vzhledem k poptávce po tom, aby nevládní organizace přispívaly a vyjadřovaly se k stále 
většímu rozsahu oblastí politiky, a vzhledem ke zvýšenému počtu způsobilých nevládních 
organizací a sítí v důsledku předchozích a budoucích rozšíření měla by se celková částka 
dostupná pro podporu nevládních organizací působících v oblasti životního prostředí na 
evropské úrovni měla nadále zvyšovat.

Pozměňovací návrh 31
Článek 13, pododstavec 3 

Závěrečné hodnocení se provede 
nejpozději jeden rok před ukončením 
programu a předloží se Evropskému 
parlamentu a Radě.

Závěrečné hodnocení se provede 
nejpozději jeden rok před ukončením 
programu. Střednědobé hodnocení a 
konečné hodnocení se předloží
Evropskému parlamentu a Radě.

Evropský parlament, jediný orgán Společenství, který přímo reprezentuje evropské občany, 
musí být informován a musí mít možnost zasahovat do rozhodování o víceletých strategických 
programech v rámci LIFE +.

Pozměňovací návrh 32
Příloha 1, bod 1

Z hlediska cílů stanovených v článku 1 
mohou být finanční prostředky uděleny, 
mimo jiné, na podporu provádění priorit 
Šestého akčního programu pro životní 
prostředí, zejména na tyto oblasti:

Z hlediska cílů stanovených v článku 1
budou finanční prostředky uděleny na 
správu objektů Natura 2000 v Evropské 
unii, na podporu nevládních organizací 
působících primárně v oblasti ochrany 
životního prostředí a na podporu provádění 
priorit Šestého akčního programu pro 
životní prostředí, zejména na tyto oblasti:

Odůvodnění

Začlenění správy objektů Natura 2000 a financí pro NO do programu LIFE +.

Pozměňovací návrh 33
Příloha 1, bod 1, odrážka 2

- příroda a biologická rozmanitost: síť 
NATURA 2000 (doprovodný program, 
který se však nepřekrývá s nástroji pro 
rozvoj venkova a s nástroji politiky 
soudržnosti) zahrnuje například inovační 

- příroda a biologická rozmanitost: síť 
NATURA 2000 zahrnuje 
například inovační přístupy ke správě míst 
a k plánování, monitorování jejich 
ochranného statutu; financování 
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přístupy ke správě míst a k plánování a 
řízení nákladů pro určitá místa, včetně 
nových míst nebo těch, které nejsou 
pokryty opatřeními ze strukturálních 
fondů nebo fondů na rozvoj venkova; 
zastavení poklesu biologické rozmanitosti 
do roku 2010 a monitorování lesů a 
společně propojených činností v oblasti 
životního prostředí v rámci Společenství, a 
také preventivní opatření proti lesním 
požárům.

vytváření a provádění akčních plánů pro 
jednotlivé druhy; zastavení poklesu 
biologické rozmanitosti do roku 2010 
a monitorování lesů a společně 
propojených činností v oblasti životního 
prostředí v rámci Společenství, a také 
preventivní opatření proti lesním požárům.

Odůvodnění

Zpravodaj navrhuje věnovat finance na správu objektů Natura 2000 jako samostatnou složku 
programu LIFE+ (Pozměňovací návrh 15), zatímco tento pododstavec se týká pokračování 
činností typu LIFE Nature, tj. projektových činností a inovačních aktivit. 

Pozměňovací návrh 34
Příloha 1, bod 2, odrážka -1

- finanční řízení a opatření v rámci 
vhodné správy objektů Natura 2000

Odůvodnění

Začlenění správy objektů Natura 2000 do programu LIFE +.

Pozměňovací návrh 35
Příloha 2

Objemy finančních prostředků určené pro 
každou ze dvou složek nástroje LIFE jsou 
tyto:

Objemy finančních prostředků určené pro 
každou ze dvou složek nástroje LIFE jsou 
tyto:

správa objektů Natura 2000 LIFE +: 90%
LIFE+ Provádění a správa:
75-80%

LIFE+ Provádění a správa:
7,5-8%

LIFE+ Informace a komunikace:
20-25%

LIFE+ Informace a komunikace:
2-2,5%

Odůvodnění

Vzhledem k částce potřebné na pokrytí nákladů na správu sítě Natura 2000 je nezbytné 
přidělit na první složku „Správa sítě Natura 2000“ téměř 90 %  dostupných prostředků.
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Pozměňovací návrh 36
Příloha 3, odstavec 3

Tyto příslušné orgány nebo agentury (dále 
jen „národní agentury“) stanoví Komise 
po dohodě s členskými státy, nebo 
samotným členským státem, v souladu 
s ustanoveními čl. 54 odst. 2 písm. c) a 
článku 56 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 
1605/2002 a článků 38 a 39 nařízení Rady 
(ES, Euratom) č. 2342/2002.

Tyto příslušné orgány nebo agentury (dále 
jen „národní nebo regionální agentury“) 
stanoví Komise po dohodě s členskými 
státy a regionálními orgány, v souladu 
s ustanoveními čl. 54 odst. 2 písm. c) a
článku 56 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 
1605/2002 a článků 38 a 39 nařízení Rady 
(ES, Euratom) č. 2342/2002.

Odůvodnění

Přidání slova „regionální“ upozorňuje na nutnost zohlednit různé struktury tvořící jednotlivé 
evropské státy; je zapotřebí umožnit regionálním orgánům, aby se podílely na procesu 
definování, řízení a provádění programu LIFE +.

Pozměňovací návrh 37
Příloha 3, odstavec 5, úvodní část

Jmenování těchto národních agentur musí 
být v souladu s těmito kritérii: 

Jmenování těchto národních nebo 
regionálních agentur musí být v souladu 
s těmito kritérii: 

Odůvodnění

Přidání slova „regionální“ upozorňuje na nutnost zohlednit různé struktury tvořící jednotlivé 
evropské státy.

Pozměňovací návrh 38
Příloha 3, odstavec 6

Komise uzavře smlouvu s každou národní 
agenturou v souladu s článkem 41 
prováděcích pravidel (finanční nařízení), 
který stanoví podrobné pokyny, mimo jiné, 
definici úloh, pravidla pro podávání zpráv, 
vymezení odpovědností a opatření pro 
kontrolu. Agentury musí respektovat 
principy transparentnosti, rovnosti přístupu 
a zabránění dvojího financování z jiných
zdrojů Společenství, a respektovat 
povinnost monitorovat projekty a vymáhat 
všechny prostředky, které mají být 

Komise uzavře smlouvu s každou národní 
nebo regionální agenturou v souladu s 
článkem 41 prováděcích pravidel (finanční 
nařízení), který stanoví podrobné pokyny,
mimo jiné, definici úloh, pravidla pro 
podávání zpráv, vymezení odpovědností a 
opatření pro kontrolu. Agentury musí 
respektovat principy transparentnosti, 
rovnosti přístupu a zabránění dvojího 
financování z jiných zdrojů Společenství, a 
respektovat povinnost monitorovat 
projekty a vymáhat všechny prostředky, 
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uhrazeny příjemci. které mají být uhrazeny příjemci.

Odůvodnění

Přidání slova „regionální“ upozorňuje na nutnost zohlednit různé struktury tvořící jednotlivé 
evropské státy.

Pozměňovací návrh 39
Příloha 3 a (nový)

Článek 3a
Podpora nevládních organizací 

působících primárně v oblasti ochrany 
životního prostředí

LIFE + spolufinancuje provozní nebo 
akční granty pro nevládní organizace, 
které působí primárně v oblasti ochrany a 
zkvalitňování životního prostředí na 
evropské úrovni.
Aby byla nevládní organizace způsobilá 
k získání grantu, musí mít následující 
charakteristiky:
- musí to být nezávislý a neziskový právní 
subjekt, který působí primárně v oblasti  
ochrany a zkvalitňování životního 
prostředí pro společné dobro a s ohledem 
na dosažení udržitelného rozvoje; 
- musí působit na evropské úrovni, a to 
buď sama nebo ve formě  sdružení 
v rámci určité struktury (členství), a její 
činnost musí pokývat alespoň tři evropské 
země.
- musí se podílet na rozvíjení a 
uskutečňování politiky a legislativy EU.
Správa provozních grantů pro nevládní 
organizace nesmí být delegována na 
úroveň států. Podrobné podmínky 
provozních grantů jsou stanoveny ve 
víceletých strategických programech.

Odůvodnění

Nevládní organizace působící v oblasti životního prostředí hrají zásadní roli při vytváření 
vazby mezi institucemi EU a širokou veřejností, a přispívají tak k dobré správě životního 
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prostředí. Aby nové nařízení posílilo jejich efektivitu a dopad, mělo by zajistit pro tyto 
organizace pokud možno předvídatelný víceletý rámec (bez ohledu na právo Komise 
posuzovat jednotlivé organizace podle jejich výkonnosti a kvality jejich plánů). Podpora 
nevládních organizací by měla mít jasnou návaznost na politiku EU, a proto tento typ činnosti 
nelze decentralizovat.
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EXPLANATORY STATEMENT

Life + ou la nouvelle politique budgétaire en matière d’environnement

Le débat sur LIFE + va bien au delà du seul instrument financier tel qu’il est présenté. Il ne 
peut être déconnecté des autres politiques en cours de discussion, que ce soit les règlements 
du Fond de Développement Rural, de Cohésion, de l’objectif 2, des futurs instruments 
financiers pour  les technologies innovantes, de la politique de nouveau voisinage et bien 
entendu du futur budget de l’Union Européenne.

A l’heure où les perspectives financières sont redéfinies pour une période de 7 ans (de 2007 à 
2013), il convient d’avoir une vision globale de la partie du budget communautaire consacrée 
à l'environnement. Les approches doivent donc se croiser entre les différentes commissions, 
afin d'assurer la cohésion du futur budget et réaliser les engagements politiques que s’est fixée 
l’Union Européenne. Cette vision globale est d'autant plus importante que les objectifs fixés 
sont ambitieux.

Alors que l’environnement a longtemps été en concurrence frontale avec d’autres politiques 
(agriculture et développement régional notamment), sources de dégradations considérables 
des ressources naturelles, les politiques sectorielles de l'Union intègrent aujourd’hui ou 
devraient intégrer l’environnement. Ainsi, certains projets environnementaux d'investissement 
sont financés par les Fonds structurels et de cohésion (gestion de l’eau etc.).

Mais l'intégration est insuffisante : afin de répondre à la spécificité de tous les objectifs fixés 
dans le domaine complexe, étendu et transversal de l’environnement, en 1992 fut créé 
l'instrument financier LIFE. Il est sans conteste le principal outil de promotion de projets en 
faveur de l’environnement, bien que quelques politiques environnementales aient fait l'objet 
de programmes spécifiques, dotés de faibles budgets, tels que Urban, soutien aux ONG,  
Forest focus, ou pollution marine.

L’instrument LIFE connut trois périodes. Le dernier - LIFE III- était divisé en 3 volets :

- Life Nature pour les actions de protection de la nature, 
- Life Environnement destiné aux projets novateurs pour l’amélioration de l’environnement, 
- Life - Pays tiers en soutien à des projets de développement durable pour les pays tiers.

LIFE a permis de mettre en place des projets remarquables à tous niveaux, malgré la modestie 
des budgets. Avec LIFE - environnement par exemple, des projets pilotes furent lancés pour  
l’amélioration de la qualité environnementale (économies d'énergie, gestion des déchets, 
techniques innovantes d'entreprises etc.). 

C’est LIFE - nature qui aura apporté les résultats les plus probants, servant d’amorce pour la 
sélection et la gestion de sites Natura 2000. Rappelons que le classement des sites Natura 
2000 n’a pas été sans difficulté, le retard pour la mise en place du réseau étant à mettre sur le 
compte d’Etats membres qui refusaient d’admettre les atouts de Natura 2000. Là où les 
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projets furent réalisés, Natura 2000 a pourtant fait la démonstration de sa contribution 
décisive en terme de développement durable. 

Perspectives de LIFE + pour la période 2007-2013

La question qui se pose aujourd’hui est celle du financement des politiques 
environnementales de l'UE. Dans sa proposition, la Commission a conservé LIFE + comme 
instrument financier spécifique à l'environnement et il faut s’en féliciter. LIFE est resté 
jusqu'à ce jour le seul instrument financier contribuant efficacement à la mise en œuvre et au 
développement des politiques et législations environnementales de l’UE.

Cependant, au regard du projet de règlement proposé par la Commission, les objectifs et le
contenu de Life + laissent perplexes. Le flou, le manque de précision et de définition sur des 
questions fondamentales pour atteindre les objectifs environnementaux fixés dans les 
stratégies de développement durable, de Göteborg, de préservation de la biodiversité, de lutte 
contre le changement climatique, obligent à nous poser la question des véritables ambitions 
du projet de la Commission.

La question de l'intégration: quelles garanties pour l'environnement? 

Pour la mise en oeuvre de la politique environnementale, le choix de la Commission s'est 
porté sur l'intégration comme moteur budgétaire, laissant ainsi la responsabilité du choix et de 
la mise en oeuvre de projets à d'autres, qui n'ont pas forcément la sensibilité et l'expertise 
environnementale nécessaires. 

La proposition de la Commission telle qu'énoncée dans LIFE + démontre qu'elle renonce à 
assumer sa responsabilité au niveau européen pour la mise en oeuvre des politiques dans le 
domaine de l'environnement et qu'elle la délègue aux Etats membres. La Commission propose 
une Europe environnementale "à la carte" qui laisse toute liberté aux pays de l'UE de choisir 
les opérations qu’ils comptent mener avec les cofinancements de l’Union. 

Ce transfert de responsabilité nie l'évidence, à savoir qu'une politique environnementale doit 
se concevoir à un niveau européen, l'environnement ne se réduisant pas à des frontières. Ce 
transfert n’est donc pas acceptable ; il mènerait à la destruction de la cohésion d'ensemble des 
politiques environnementales de l’Union.

LIFE+ sera consacré pour l’essentiel aux mesures de soutien à la politique de 
l’environnement,  en se concentrant sur deux domaines : "mise en œuvre et gouvernance"  et
"information et communication". Les objectifs chiffrés laissent pantois quand on sait les 
besoins pour atteindre les objectifs fixés par l'Union (défi majeur du changement climatique, 
politiques de l'eau liées à la directive cadre qui exigera des investissements considérables). 

Faute de moyens financiers appropriés, la Commission a misé sur la stratégie de l’intégration 
de l’environnement dans toutes les politiques. Elle espère, par le biais des autres politiques de 
l'Union bien dotées, assurer la mise en oeuvre de la stratégie de développement durable et de 
la stratégie de Lisbonne à forte connotation environnementale, sans avancer le moindre 
chiffre. Sans garanties, cette proposition transversale est vouée à l'échec. 
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Natura 2000

Le second manquement de ce projet concerne assurément le passage sous silence financier de 
la gestion du réseau Natura 2000 pour la période 2007-2013. Ce, alors même que le groupe de 
travail sur l'article 8 de la directive Habitat a souligné dans son rapport que "la directive 
Habitat et Natura 2000 ont pris une importance stratégique (...) et sont maintenant reconnus 
comme étant les principaux instruments communautaires capables de réaliser le nouvel 
objectif mondial et communautaire qui consiste à enrayer l'appauvrissement de la biodiversité 
d'ici à 2010".

L'approche "intégrationniste" que propose la Commission concernant Natura 2000 pourrait se 
concevoir avec une politique communautaire qui aurait inscrit  de manière spécifique et 
précise dans le texte et les lignes budgétaires des politiques structurelles la prise en charge de 
la gestion des sites Natura 2000. 

Dans sa communication sur le financement de Natura 2000, la Commission reconnaît le coût 
de gestion de Natura 2000 à 6, 1 milliard d'euros, dont 5 milliards d'euros pour les 15 
"anciens" Etats-membres et 1 Milliard d'euros pour les 10 nouveaux. Selon les organisations 
environnementales, ces estimations ne représentent que la moitié de l'investissement réel 
nécessaire à la gestion en tant que telle des sites ; le montant de 6.1 milliards d'euros doit par 
conséquent être considéré comme un absolu minimum.

Or ces besoins, dont la moitié incombe aux Etats membres, ne sont inscrits dans aucune ligne 
budgétaire, ni en pourcentage dans les fonds structurels, qui devraient pourtant, selon la 
Commission, y pourvoir. Le groupe de travail de l'article 8 de la directive habitat le confirme : 
"la Commission a totalement négligé la condition essentielle du choix des fonds structurels 
d'insérer dans les fonds FEADER, FEDER et FSE une clause particulière qui les oblige à 
soutenir la bonne gestion de Natura 2000".

En outre, pour obtenir des aides des fonds structurels, il faudra démonter que les actions 
financées auront un effet bénéfique sur l'économie et le social, ce qui signifie que la gestion 
des milieux naturels, des marais, des forêts, des pelouses calcaires ou la protection des 
espèces n'entreront pas dans ces critères d'attribution.

Il sera tout aussi difficile de faire partager les aides destinées au développement rural avec 
Natura 2000, le soutien au monde rural étant également une priorité. En fait, aucune somme 
n'a été mentionnée pour n'effrayer aucun partenaire. Sans cette transparence, pourtant, c'est 
une bataille sournoise que devront se livrer les gestionnaires de Natura 2000. Ce n'est ni 
souhaitable, ni acceptable de mettre en concurrence la protection de la biodiversité avec les 
autres politiques de l'Union.

Votre rapporteur n'est pas loin de penser que le principe d'intégration de l'environnement dans 
les autres politiques se révélera être source de compétition et que l'environnement, éternel 
parent pauvre du budget européen, et Natura 2000 tout particulièrement, bénéficieront, de fait, 
de moyens financiers dérisoires. 
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C'est donc à la Commission que doit revenir la responsabilité de la mise en oeuvre de Natura 
2000 et de la protection de la biodiversité, identifiée d'intérêt européen et prioritaire. En 
occultant comme elle le fait la question du co-financement de Natura 2000, elle compromet sa 
mise en oeuvre. Sans co-financement européen, c'est l'ensemble du dispositif mis en place, 
souvent avec difficulté, qui est remis en cause. Cela ferait de Natura 2000 un beau projet mort 
né ! 

Propositions du rapporteur

C’est parce que ces options présentées par la Commission européenne ne garantissent pas ce 
financement que votre rapporteur a intégré le coût de la mise en oeuvre de Natura 2000 dans 
l'instrument Life+, en restaurant le volet "LIFE + Gestion du réseau Natura 2000", mettant la 
Commission et le Conseil devant leurs responsabilités. 

Considérant la nécessité d'assurer aux organisations environnementales un cadre multiannuel 
prévisible, votre rapporteur a également introduit des dispositions visant à garantir le niveau 
de financement pour les ONG environnementales participant au développement de la 
politique européenne.

Votre rapporteur invite les membres de la Commission à discuter de manière plus approfondie 
de la nécessité d'une attribution financière spécifique pour les activités de projet liées à la 
nature et la biodiversité, étant donné l'importance et le succès du précédent programme LIFE 
Nature.


