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STRUČNÉ ODÔVODNENIE 

Program LIFE má byť obnovený v roku 2020. Doteraz sa jeho finančné prostriedky využívali 

na to, aby pôsobil ako skúšobný program pre malé projekty, ktoré by mali zlepšiť životné 

prostredie. Príklady zahŕňali metódy riadenia na zvýšenie počtu voľne žijúcich druhov 

alebo údržbu mokradí. Úspech týchto inovácií možno kvantifikovať a preukázať. Finančné 

prostriedky pochádzajú priamo z Bruselu. 

 

Ak sú takéto projekty úspešné, stanú sa obľúbenými u poľnohospodárov, ktorí potom 

uskutočňujú tieto investície s využitím grantov z 2. piliera od svojich členských štátov. 

 

Pridanie slov „Ochrana klímy“ v súčasnom režime programu LIFE prinieslo úplne novú 

koncepciu spôsobu, akým by sa mali používať peniaze daňových poplatníkov. Tento pojem sa 

vyskytol aj v najnovšom návrhu komisára Hogana na reformu SPP. Pridanie pojmu „Ochrana 

klímy“ sa zhoduje so 60 % zvýšením rozpočtu programu LIFE. Zjavne však chýba 

vymedzenie požadovaných opatrení a želaných výsledkov. 

 

Ak by sa slová „Ochrana klímy“ nahradili slovami „Opatrenia proti znečisťovaniu“, bolo by 

možné merať znečistenie ovzdušia, pôdy a vody a merať účinnosť stratégií na zmiernenie 

týchto problémov, a to vzhľadom na výsledok merania pre každý z týchto troch prvkov. 

Boj za zníženie miery znečistenia sa dá vyhrať pomocou technických a legislatívnych zbraní. 

Boj proti klíme na planéte sa nikdy neskončí, pretože „víťazstvo“ nemožno definovať.  

 

Spravodajca sa stretol s tímom štyroch členov Komisie, ktorí rôznou mierou prispeli k tomuto 

návrhu. Spravodajca sa ich spýtal, aký výsledok sa bude považovať za žiaduci ako dôsledok 

finančných investícií. Odpoveď bola – „zníženie emisií CO2“. 



 

PE623.976v01-00 4/24 PA\1157799SK.docx 

SK 

 
Nižšie uvedený graf ukazuje dlhodobý pokles atmosférického CO2. Ľudská činnosť 

nezohrávala žiadnu úlohu. Vysoké úrovne CO2 sa zhodovali s dobou ľadovou. 

 
Na základe práce profesorov Shaviva a Veisera a geológa Grahama Orama 

 

A Percentuálny podiel oxidu uhličitého (červená), dusíku (hnedá) a kyslíku (modrá) 

v suchom vzduchu 

 poznámka: Percentuálne podiely metánu a plynov NOx sú príliš malé, aby sa mohli zaregistrovať na 

grafe 

B Atmosférický tlak klesajúci zo 100 atmosfér na súčasnú 1 atmosféru 

C Teplotné anomálie vyplývajúce zo zástupných dát (Prof. Jan Veiser) 

D Čas v miliardách rokov (Ga = giga-annum) (modrá) a miliónoch rokov (čierna) 

E Zem bola na začiatku ako planéta Venuša v súčasnosti 

F Hadaikum a archaikum; Baryty „vstrekované“ pod vysokým tlakom CO2 >60 

atmosfér 

G Cyanobaktérie začali premieňať CO2 na O2, najprv narušili zemskú kôru a potom 

sa dostali do atmosféry 

H „Zem ako snehová guľa“ 

P/T = Rozhranie permu a triasu 

K/T = Rozhranie kriedy a triasu – veľké vymieranie dinosaurov 
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Spomenutím koncepcie, podľa ktorej zníženie úrovní emisií CO2 bude slúžiť na prijatie 

opatrení proti neuspokojivému stavu klímy, Komisia ignoruje faktory, ktoré skutočne menia 

našu klímu. 

 

1. Galaxia: vo forme kolísania kozmického žiarenia. Môže spôsobiť zmeny o 10 °C 

v priebehu miliónov rokov. 

2. Slnečná sústava: Gravitačná príťažlivosť môže spôsobiť zmeny o 2 – 3 °C. 

3. Slnko: jeho zmeny obežnej dráhy a sklonu spolu s piatimi samostatnými 

zdokumentovanými cyklami môžu spôsobiť, že sa teplota Zeme zmení až o 5 °C. 

4. Oceánske prúdy. 

5. „Skleníkový plyn“: vodná para, vo forme oblačnosti. 

 

Ostatné skleníkové plyny, CO2, metán a oxid dusný majú zanedbateľný vplyv na našu klímu. 

CO2 je však nenahraditeľnou potravou pre rastliny. Metán sa rozpadá na CO2 a H2O; NOx 

plyny sa časom zmenia na dusičnany. 

 
Ak je vplyv úrovne CO2 na našu klímu zanedbateľný, vplyv ľudskej činnosti na zmenu týchto 

úrovní CO2 je tiež zanedbateľný. 

 

Dokonale to preukazujú dve mapy sveta zobrazené nižšie. 

 

 
Vypočítané oblasti s vyššími koncentráciami CO2 v dôsledku ľudských emisií 
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– Reálne oblasti s vyššou koncentráciou CO2 

– Pozorovania SCIAMACHY na družici ENVISAT (zhoda s japonskými údajmi IBUKU) 

 
Predpovede odborníkov a satelitné merania sú rozporné.  

 

Úplná absencia hotspotov CO2 v Európe naznačuje, že neexistuje problém, ktorý by Komisia 

musela riešiť. Jediným potenciálnym rizikom veľkej emisie CO2 v Európe je výbuch sopky. 

 

Prirodzene vysoké koncentrácie CO2 nad našimi prírodnými dažďovými pralesmi vytvárajú 

zaujímavú dilemu pre tých, ktorí chcú jedno bez druhého. Nie je to o nič jednoduchšie 

po zistení, že dažďové pralesy sú tiež hlavnými zdrojmi metánu a vodných pár.  

 

Od chvíle, čo spravodajca začal v roku 2009 pôsobiť v Parlamente, bolo pre poslancov EP 

pôsobiacich vo výboroch AGRI a ENVI módou používať vo svojich prejavoch výraz „boj 

proti zmene klímy“. Znie to dôstojne a počestne. Tento postoj bol založený na predpovediach 

z 80. rokov o rýchlo rastúcich svetových teplotách a hladinách morí, ktoré sa nakoniec 

nenaplnili. Komisia vypočula tieto prejavy namiesto sledovania reality. V určitom štádiu musí 

niekto povedať: „Kráľ nemá na sebe neviditeľný oblek, ale je nahý!“ Spravodajca dáva túto 

príležitosť svojim kolegom. 

 
Niektorí poslanci EP boli zvolení výhradne kvôli ich antipatii k CO2. Tí nezmenia svoje 

názory. 

 

Spravodajca však naliehavo vyzýva ostatných kolegov, aby sa zamysleli nad skutočnosťou, 

že precedens „Ochrany klímy“ v programe LIFE dláždi cestu pre „Ochranu klímy“ 

v poľnohospodárstve, v rámci ktorého sa 40 % budúcich rozpočtov plánuje vyčerpať na boj 

proti CO2, jednému z najväčších priateľov poľnohospodárstva. 
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Spravodajca zmenil návrh odstránením všetkých odkazov na „čistú energiu“, pretože to 

znamená energiu „bez CO2“, ako aj odkazov na „zmiernenie zmeny klímy“, pričom do textu 

legislatívneho návrhu včlenil pojem „adaptácia na zmenu klímy“. Je v tom veľký rozdiel. 

Musíme sa pripraviť na ďalšie „Maunderove minimum“ alebo minidobu ľadovú – ktorá môže 

trvať 200 až 300 rokov. Niektorí solárni fyzici sa domnievajú, že tento cyklus sa už technicky 

začal.  

 

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné 

zdravie a bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce 

návrhy: 

Pozmeňujúci návrh  1 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(3) V nadväznosti na dosiahnuté ciele 

Únie stanovené právnymi predpismi, 

politikou, plánmi a medzinárodnými 

záväzkami v oblasti životného prostredia, 

klímy a čistej energie by program LIFE 

mal prispieť k prechodu na čisté, obehové, 

energeticky efektívne, nízkouhlíkové 

hospodárstvo odolné proti zmene klímy, k 

ochrane a zlepšeniu kvality životného 

prostredia a k zastaveniu a odvráteniu 

straty biodiverzity buď priamymi zásahmi, 

alebo podporou začlenenia uvedených 

cieľov do iných politík. 

(3) V nadväznosti na dosiahnuté ciele 

Únie stanovené právnymi predpismi, 

politikou, plánmi a medzinárodnými 

záväzkami v oblasti životného prostredia, 

klímy a čistej energie by program LIFE 

mal prispieť k adaptácii na dôsledky 

zmeny klímy, k prechodu na čisté, 

obehové, energeticky efektívne 

hospodárstvo, k ochrane a zlepšeniu 

kvality životného prostredia a k zastaveniu 

a odvráteniu straty biodiverzity buď 

priamymi zásahmi, alebo podporou 

začlenenia uvedených cieľov do iných 

politík. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Adaptácia na zmenu klímy zahŕňa prijatie konkrétnych opatrení na zvládnutie rizík 

vyplývajúcich z klimatických vplyvov. Musíme sa pripraviť na ďalšie „Maunderove 

minimum“ alebo minidobu ľadovú – ktorá môže trvať 200 až 300 rokov. Niektorí fyzici sa 

domnievajú, že tento cyklus sa už technicky začal. To znamená, že prioritou by mala byť 

adaptácia, a nie pokusy o zmiernenie odsúdené na neúspech. Vzhľadom na uvedené 

skutočnosti spravodajca v texte legislatívneho návrhu zavádza pojem „adaptácia na zmenu 

klímy“. 
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Pozmeňujúci návrh  2 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 5 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(5) Program by mal prispieť k 

udržateľnému rozvoju a k plneniu cieľov 

právnych predpisov, stratégií, plánov a 

medzinárodných záväzkov Únie v oblasti 

životného prostredia, klímy, ako aj 

relevantných právnych predpisov, stratégií, 

plánov a medzinárodných záväzkov Únie v 

oblasti čistej energie, predovšetkým 

Agendy Organizácie Spojených národov 

pre udržateľný rozvoj do roku 20308, 

Dohovoru o biologickej diverzite9 a 

Parížskej dohody prijatej v rámci 

Rámcového dohovoru Organizácie 

Spojených národov o zmene klímy 10 

(ďalej len „Parížska dohoda o zmene 

klímy“). 

(5) Program by mal prispieť k 

udržateľnému rozvoju a k plneniu cieľov 

právnych predpisov, stratégií, plánov a 

medzinárodných záväzkov Únie v oblasti 

životného prostredia, adaptácie na zmenu 

klímy a ďalších relevantných právnych 

predpisov, stratégií, plánov a 

medzinárodných záväzkov Únie, 

predovšetkým Agendy Organizácie 

Spojených národov pre udržateľný rozvoj 

do roku 20308, Dohovoru o biologickej 

diverzite9. 

__________________ __________________ 

8 Agenda 2030, rezolúcia VZ OSN z 25. 

septembra 2015. 

8 Agenda 2030, rezolúcia VZ OSN z 25. 

septembra 2015. 

9 93/626/EHS: Rozhodnutie Rady z 25. 

októbra 1993 o uzavretí Dohovoru o 

biologickej diverzite (Ú. v. ES L 309, 

13.12.1993, s. 1). 

9 93/626/EHS: Rozhodnutie Rady z 25. 

októbra 1993 o uzavretí Dohovoru o 

biologickej diverzite (Ú. v. ES L 309, 

13.12.1993, s. 1). 

10 Ú. v. EÚ L 282, 19.10.2016, s. 4. 10 Ú. v. EÚ L 282, 19.10.2016, s. 4. 

Or. en 

Odôvodnenie 

S cieľom zabezpečiť súlad s duchom pozmeňujúceho návrhu 1 a s ohľadom na navrhovanú 

zmenu programu LIFE smerom k adaptácii na zmenu klímy, určité ustanovenia Parížskej 

dohody už nie sú relevantné pre nový program LIFE. Odstránenie odkazu na medzinárodné 

záväzky samozrejme nezmení ani neohrozí ich postavenie. 
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Pozmeňujúci návrh  3 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 7 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(7) Plnenie záväzkov Únie v rámci 

Parížskej dohody o zmene klímy si 

vyžaduje transformáciu Únie na 

energeticky účinnú, nízkouhlíkovú 

spoločnosť odolnú proti zmene klímy. To 

si zas vyžaduje akcie, ktoré prispejú k 

vykonávaniu rámca politík v oblasti klímy 

a energetiky na obdobie do roku 2030 a 

integrovaných národných plánov 

členských štátov v oblasti energetiky a 

klímy a príprav pre dlhodobú stratégiu 

Únie v oblasti energetiky a klímy do 

polovice storočia, a to najmä v sektoroch, 

ktoré najviac prispievajú k súčasnej úrovni 

produkcie CO2 a úrovni znečistenia. 

Program by mal obsahovať aj opatrenia, 

ktoré prispejú k vykonávaniu politiky Únie 

v oblasti adaptácie na zmenu klímy, ktorej 

cieľom je znížiť citlivosť na nežiaduce 

účinky zmeny klímy. 

(7) Program by sa mal osobitne 

zameriavať na sektory, ktoré najviac 

prispievajú k súčasnej úrovni znečistenia. 

Program by mal obsahovať aj opatrenia, 

ktoré prispejú k vykonávaniu politiky Únie 

v oblasti adaptácie na zmenu klímy, ktorej 

cieľom je znížiť citlivosť na nežiaduce 

účinky zmeny klímy pri príprave na 

blížiace sa obdobie „Maunderovho 

minima“. 

Or. en 

Odôvodnenie 

S cieľom zabezpečiť súlad s duchom pozmeňujúceho návrhu 1 a s ohľadom na navrhovanú 

zmenu programu LIFE smerom k adaptácii na zmenu klímy, určité ustanovenia Parížskej 

dohody a iné záväzky EÚ už nie sú relevantné pre nový program LIFE. Odstránenie odkazu 

na medzinárodné záväzky samozrejme nezmení ani neohrozí ich postavenie. 

 

Pozmeňujúci návrh  4 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 8 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(8) Prechod na čistú energiu je 

základným prínosom k zmierneniu zmeny 

klímy, ktorý bude mať súvisiace prínosy 

pre životné prostredie. Akcie na 

vypúšťa sa 
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budovanie kapacít podporujúce prechod 

na čistú energiu, ktoré sú do roku 2020 

financované v rámci programu Horizont 

2020, by mali byť začlenené do programu 

LIFE, keďže ich cieľom nie je 

financovať excelentnosť a vytvárať 

inovácie, ale uľahčiť využívanie už 

dostupných technológií, ktoré prispejú k 

zmierňovaniu zmeny klímy. Zahrnutím 

týchto činností zameraných na budovanie 

kapacít do programu LIFE sa vytvára 

potenciál synergií medzi jeho 

podprogramami a zvyšuje sa celková 

súdržnosť financovania zo strany Únie. 

Vzhľadom na uvedené skutočnosti by sa 

mali zbierať a rozširovať údaje týkajúce 

sa využívania existujúcich výskumných a 

inovačných riešení v projektoch programu 

LIFE vrátane projektov programu 

Európsky horizont a jeho predchodcov. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Spravodajca navrhuje zlúčenie podprogramov „Zmiernenie zmeny klímy a adaptácia na 

zmenu klímy“ a „Prechod na čistú energiu“ do jedného programu pod názvom „Adaptácia 

na zmenu klímy“. Z tohto dôvodu je odôvodnenie 8 návrhu Komisie irelevantné. 

 

Pozmeňujúci návrh  5 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 9 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(9) Na základe posúdení vplyvu 

právnych predpisov týkajúcich sa čistej 

energie sa odhaduje, že na splnenie 

cieľov Únie v oblasti energetiky do roku 

2030 budú v období rokov 2021 – 2030 

potrebné ďalšie investície vo výške 177 

miliárd EUR ročne. Najväčšie medzery sa 

týkajú investícií do dekarbonizácie budov 

(energetická efektívnosť a obnoviteľné 

zdroje energie malého rozsahu), kde je 

potrebné sústrediť kapitál do projektov, 

vypúšťa sa 
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ktoré majú vysoko distribuovaný 

charakter. Jedným z cieľov podprogramu 

Prechod na čistú energiu je budovanie 

kapacít na rozvoj a zoskupovanie 

projektov, čím sa podporí čerpanie 

finančných prostriedkov z európskych 

štrukturálnych a investičných fondov a 

urýchlia sa investície do čistej energie, a 

to aj s využitím finančných nástrojov 

poskytovaných v rámci Programu 

InvestEU. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Spravodajca navrhuje zlúčenie podprogramov „Zmiernenie zmeny klímy a adaptácia na 

zmenu klímy“ a „Prechod na čistú energiu“ do jedného programu pod názvom „Adaptácia 

na zmenu klímy“. Z tohto dôvodu je odôvodnenie 9 návrhu Komisie irelevantné. 

 

Pozmeňujúci návrh  6 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 10 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(10) Synergie s programom Európsky 

horizont by mali zabezpečiť, že počas jeho 

strategického plánovacieho procesu v 

oblasti výskumu a inovácií budú zistené 

potreby výskumu a inovácií na riešenie 

výziev týkajúcich sa životného prostredia, 

klímy a energetiky v rámci EÚ. Program 

LIFE by mal mať aj naďalej 

urýchľovaciu úlohu pri vykonávaní 

politiky a právnych predpisov EÚ v oblasti 

životného prostredia, klímy a čistej 

energie, a to aj využívaním a aplikovaním 

výsledkov výskumu a inovácií z 

Európskeho horizontu, a pomáhať pri ich 

zavádzaní vo väčšom rozsahu tam, kde to 

pomôže pri problémoch spojených so 

životným prostredím, s klímou a 

prechodom na čistú energiu. Európska 

rada pre inováciu v rámci programu 

Európsky horizont poskytuje podporu na 

vypúšťa sa 
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rozšírenie a komercializáciu nových 

priekopníckych myšlienok, ktoré môžu 

vzísť z implementácie projektov LIFE. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Spravodajca navrhuje zlúčenie podprogramov „Zmiernenie zmeny klímy a adaptácia na 

zmenu klímy“ a „Prechod na čistú energiu“ do jedného programu pod názvom „Adaptácia 

na zmenu klímy“. Z tohto dôvodu je program Európsky horizont a odôvodnenie 10 návrhu 

Komisie irelevantné. 

 

Pozmeňujúci návrh  7 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 12 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(12) Z najnovšieho balíka týkajúceho sa 

preskúmania vykonávania 

environmentálnych právnych predpisov21 

vyplýva, že sa vyžaduje značný pokrok na 

urýchlenie vykonávania acquis Únie v 

oblasti životného prostredia a na lepšie 

začlenenie cieľov v oblasti životného 

prostredia a klímy do ďalších politík. 

Program by mal preto mať urýchľovaciu 

úlohu na dosiahnutie požadovaného 

pokroku prostredníctvom vyvíjania, 

testovania a reprodukovania nových 

prístupov, podporovania tvorby politiky, 

jej monitorovania a preskúmania, 

posilňovania zapájania zainteresovaných 

strán, mobilizácie investícií v rámci 

investičných programov Únie alebo iných 

finančných zdrojov a podporovania akcií 

na prekonanie rozličných prekážok 

brániacich účinnému vykonávaniu 

kľúčových plánov vyžadovaných v súlade 

s právnymi predpismi v oblasti životného 

prostredia. 

(12) Z najnovšieho balíka týkajúceho sa 

preskúmania vykonávania 

environmentálnych právnych predpisov21 

vyplýva, že sa vyžaduje značný pokrok na 

urýchlenie vykonávania acquis Únie v 

oblasti životného prostredia a na lepšie 

začlenenie cieľov v oblasti životného 

prostredia a adaptácie na zmenu klímy do 

ďalších politík. Program by mal preto mať 

urýchľovaciu úlohu na dosiahnutie 

požadovaného pokroku prostredníctvom 

vyvíjania, testovania a reprodukovania 

nových prístupov, podporovania tvorby 

politiky, jej monitorovania a preskúmania, 

posilňovania zapájania zainteresovaných 

strán, mobilizácie investícií v rámci 

investičných programov Únie alebo iných 

finančných zdrojov a podporovania akcií 

na prekonanie rozličných prekážok 

brániacich účinnému vykonávaniu 

kľúčových plánov vyžadovaných v súlade 

s právnymi predpismi v oblasti životného 

prostredia. 

__________________ __________________ 

21 Oznámenie Komisie Európskemu 

parlamentu, Rade, Európskemu 

21 Oznámenie Komisie Európskemu 

parlamentu, Rade, Európskemu 
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hospodárskemu a sociálnemu výboru 

a Výboru regiónov – Preskúmanie 

vykonávania environmentálnych právnych 

predpisov EÚ: Spoločné výzvy a ako spojiť 

úsilie na dosiahnutie lepších výsledkov 

[COM(2017) 63 final]. 

hospodárskemu a sociálnemu výboru 

a Výboru regiónov – Preskúmanie 

vykonávania environmentálnych právnych 

predpisov EÚ: Spoločné výzvy a ako spojiť 

úsilie na dosiahnutie lepších výsledkov 

[COM(2017) 63 final]. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  8 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 15 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(15) Dobrovoľným systémom 

Biodiverzita a ekosystémové služby na 

európskych zámorských územiach (BEST) 

sa podporuje zachovanie biodiverzity 

vrátane morskej biodiverzity a udržateľné 

využívanie ekosystémových služieb 

vrátane prístupov k adaptácii na zmenu 

klímu a zmierneniu zmeny klímy 

založených na ekosystémoch v 

najvzdialenejších regiónoch Únie a v 

zámorských krajinách a na zámorských 

územiach. Prostredníctvom systému BEST 

sa prispelo k zvýšeniu informovanosti o 

ekologickom význame najvzdialenejších 

regiónov a zámorských krajín a území v 

súvislosti so zachovaním globálnej 

biodiverzity. Zámorské krajiny a územia 

vo svojich ministerských vyhláseniach v 

rokoch 2017 a 2018 ocenili tento systém 

malých grantov pre biodiverzitu. V rámci 

programu LIFE je vhodné umožniť 

pokračovanie financovania malých grantov 

zameraných na biodiverzitu, a to aj v 

najvzdialenejších regiónoch, aj v 

zámorských krajinách a na zámorských 

územiach. 

(15) Dobrovoľným systémom 

Biodiverzita a ekosystémové služby na 

európskych zámorských územiach (BEST) 

sa podporuje zachovanie biodiverzity 

vrátane morskej biodiverzity a udržateľné 

využívanie ekosystémových služieb 

vrátane prístupov k adaptácii na zmenu 

klímu založených na ekosystémoch v 

najvzdialenejších regiónoch Únie a v 

zámorských krajinách a na zámorských 

územiach. Prostredníctvom systému BEST 

sa prispelo k zvýšeniu informovanosti o 

ekologickom význame najvzdialenejších 

regiónov a zámorských krajín a území v 

súvislosti so zachovaním globálnej 

biodiverzity. Zámorské krajiny a územia 

vo svojich ministerských vyhláseniach v 

rokoch 2017 a 2018 ocenili tento systém 

malých grantov pre biodiverzitu. V rámci 

programu LIFE je vhodné umožniť 

pokračovanie financovania malých grantov 

zameraných na biodiverzitu, a to aj v 

najvzdialenejších regiónoch, aj v 

zámorských krajinách a na zámorských 

územiach. 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  9 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 20 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(20) Na zlepšenie riadenia záležitostí 

týkajúcich sa životného prostredia, zmeny 

klímy a súvisiaceho prechodu na čistú 

energiu sa vyžaduje zapojenie občianskej 

spoločnosti prostredníctvom zvyšovania 

informovanosti verejnosti, angažovanosti 

spotrebiteľov a rozširovaním zapojenia 

zainteresovaných strán vrátane 

mimovládnych organizácií do konzultácií 

týkajúcich sa súvisiacich politík a ich 

vykonávania. 

(20) Na zlepšenie riadenia záležitostí 

týkajúcich sa životného prostredia a 

adaptácie na zmenu klímy a súvisiaceho 

prechodu na čistú energiu sa vyžaduje 

zapojenie občianskej spoločnosti 

prostredníctvom zvyšovania 

informovanosti verejnosti, angažovanosti 

spotrebiteľov a rozširovaním zapojenia 

zainteresovaných strán vrátane 

mimovládnych organizácií do konzultácií 

týkajúcich sa súvisiacich politík a ich 

vykonávania. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  10 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 22 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(22) Program by mal pripraviť a 

podporovať hráčov na trhu na prechod na 

čisté, obehové, energeticky efektívne, 

nízkouhlíkové hospodárstvo, ktoré je 

odolné proti zmene klímy, a to 

prostredníctvom testovania nových 

podnikateľských príležitostí, 

skvalitňovania odborných zručností, 

uľahčovania prístupu spotrebiteľov k 

udržateľným výrobkom a službám, 

zapojenia a posilnenia postavenia 

vplyvných ľudí, ako aj testovania 

originálnych metód zameraných na 

prispôsobenie existujúcich procesov a 

podnikateľského prostredia. Aby sa 

podporilo širšie zavedenie udržateľných 

riešení na trh, malo by sa podporovať ich 

prijatie širokou verejnosťou a zapojenie 

(22) Program by mal pripraviť a 

podporovať hráčov na trhu na prechod na 

čisté, obehové a energeticky efektívne 

hospodárstvo adaptované na výzvy 

súvisiace so zmenou klímy, a to 

prostredníctvom testovania nových 

podnikateľských príležitostí, 

skvalitňovania odborných zručností, 

uľahčovania prístupu spotrebiteľov k 

udržateľným výrobkom a službám, 

zapojenia a posilnenia postavenia 

vplyvných ľudí, ako aj testovania 

originálnych metód zameraných na 

prispôsobenie existujúcich procesov a 

podnikateľského prostredia. Aby sa 

podporilo širšie zavedenie udržateľných 

riešení na trh, malo by sa podporovať ich 

prijatie širokou verejnosťou a zapojenie 
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spotrebiteľov. spotrebiteľov. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  11 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 24 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(24) Vzhľadom na význam boja proti 

zmene klímy v súlade so záväzkami, ktoré 

Európskej únii plynú z Parížskej dohody, 

a s cieľmi OSN v oblasti udržateľného 

rozvoja tento program prispeje 

k zohľadňovaniu ochrany klímy vo 

všetkých politikách a k dosiahnutiu 

celkového cieľa, ktorým je vyčleniť 25 % 

rozpočtových výdavkov Únie na ochranu 

klímy. Očakáva sa, že prostredníctvom 

akcií v rámci tohto programu LIFE sa 61 

% celkového finančného krytia programu 

použije na ciele v oblasti klímy. 

Relevantné opatrenia sa určia v priebehu 

prípravy a vykonávania programu 

a opätovne sa posúdia pri príslušných 

postupoch hodnotenia a preskúmania. 

vypúšťa sa 

Or. en 

Odôvodnenie 

Zrušenie odkazov na záväzky EÚ, pokiaľ ide o vykonávanie Parížskej dohody a cieľov OSN 

v oblasti trvalo udržateľného rozvoja, nemá za cieľ narušiť existujúce právne predpisy a 

hodnotu medzinárodných dohôd. Keďže však spravodajca navrhuje zmeny v štruktúre 

programu LIFE, tieto odkazy už nie sú relevantné pre novú štruktúru. 

 

Pozmeňujúci návrh  12 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 25 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(25) Pri implementácii programu LIFE (25) Pri implementácii programu LIFE 
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by sa mala dôkladne zvážiť stratégia 

týkajúca sa najvzdialenejších regiónov30 v 

súlade s článkom 349 ZFEÚ a osobitné 

potreby a zraniteľné miesta týchto 

regiónov. Do úvahy by sa mali brať aj iné 

politiky Únie okrem politík v oblasti 

životného prostredia, klímy a relevantných 

politík v oblasti prechodu na čistú 

energiu. 

by sa mala dôkladne zvážiť stratégia 

týkajúca sa najvzdialenejších regiónov30 v 

súlade s článkom 349 ZFEÚ a osobitné 

potreby a zraniteľné miesta týchto 

regiónov. Do úvahy by sa mali brať aj iné 

politiky Únie okrem politík v oblasti 

životného prostredia alebo adaptácie na 

zmenu klímy. 

__________________ __________________ 

30 COM(2017) 623 final. 30 COM(2017) 623 final. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  13 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 38 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(38) Keďže ciele tohto nariadenia, a to 

prispievanie k udržateľnému rozvoju a 

dosahovaniu cieľov príslušných právnych 

predpisov, stratégií a plánov alebo 

medzinárodných záväzkov Únie v oblasti 

životného prostredia, klímy, ako aj 

relevantných právnych predpisov, 

stratégií, plánov a medzinárodných 

záväzkov Únie v oblasti čistej energie nie 

je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni 

jednotlivých členských štátov, ale z 

dôvodu rozsahu a dôsledkov tohto 

nariadenia ich možno lepšie dosiahnuť 

na úrovni Únie, môže Únia prijať 

opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity 

podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. 

V súlade so zásadou proporcionality podľa 

uvedeného článku toto nariadenie 

neprekračuje rámec nevyhnutný na 

dosiahnutie týchto cieľov. 

(38) V súlade so zásadou subsidiarity 

podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii a 

so zásadou proporcionality podľa 

uvedeného článku toto nariadenie musí 

poskytnúť členským štátom EÚ 

dostatočnú slobodu na riešenie miestnych 

alebo špecifických potrieb. 

Or. en 
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Odôvodnenie 

Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je chrániť práva a slobodu členských štátov EÚ pri 

rozhodovaní o svojich národných prioritách. 

 

Pozmeňujúci návrh  14 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – bod 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. „strategické integrované projekty“ 

sú projekty, ktorými sa na regionálnej, 

multiregionálnej, národnej alebo 

nadnárodnej úrovni vykonávajú stratégie 

alebo akčné plány v oblasti životného 

prostredia alebo klímy vypracované 

orgánmi členských štátov a vyžadované 

konkrétnymi právnymi predpismi alebo 

politikami Únie v oblasti životného 

prostredia, klímy alebo relevantnými 

právnymi predpismi alebo politikami Únie 

v oblasti čistej energie, pričom sa nimi 

zabezpečuje zapájanie zainteresovaných 

strán a podporuje sa koordinácia aspoň s 

jedným ďalším únijným, národným alebo 

súkromným zdrojom financovania a 

mobilizácia týchto zdrojov financovania; 

2. „strategické integrované projekty“ 

sú projekty, ktorými sa na regionálnej, 

multiregionálnej, národnej alebo 

nadnárodnej úrovni vykonávajú stratégie 

alebo akčné plány v oblasti životného 

prostredia alebo adaptácie na zmenu klímy 

vypracované orgánmi členských štátov, 

pričom sa nimi zabezpečuje zapájanie 

zainteresovaných strán a podporuje sa 

koordinácia aspoň s jedným ďalším 

únijným, národným alebo súkromným 

zdrojom financovania a mobilizácia týchto 

zdrojov financovania; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  15 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Všeobecným cieľom programu 

LIFE je prispievať k prechodu na čisté, 

obehové, energeticky efektívne, 

nízkouhlíkové hospodárstvo odolné proti 

zmene klímy, a to aj prechodom na čistú 

energiu, k ochrane a zlepšovaniu kvality 

životného prostredia a zastaveniu a 

1. Všeobecným cieľom programu 

LIFE je prispievať k adaptácii na zmenu 

klímy. Prispieva aj k prechodu na čisté, 

obehové a energeticky efektívne 

hospodárstvo, k ochrane a zlepšovaniu 

kvality životného prostredia a zastaveniu a 

zvráteniu straty biodiverzity, čo prispeje k 
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zvráteniu straty biodiverzity, čo prispeje k 

udržateľnému rozvoju. 

udržateľnému rozvoju. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  16 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 2 – písmeno a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) vyvíjať, demonštrovať a 

propagovať inovatívne techniky a prístupy 

na dosiahnutie cieľov právnych predpisov 

a politiky Únie v oblasti životného 

prostredia a ochrany klímy vrátane 

prechodu na čistú energiu a prispievať k 

uplatňovaniu najlepších postupov 

týkajúcich sa ochrany prírody a 

biodiverzity; 

a) vyvíjať, demonštrovať a 

propagovať inovatívne techniky a prístupy 

na dosiahnutie cieľov právnych predpisov 

a politiky Únie v oblasti životného 

prostredia a adaptácie na zmenu klímy a 

prispievať k uplatňovaniu najlepších 

postupov týkajúcich sa ochrany prírody a 

biodiverzity; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  17 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 1 – bod 2 – úvodná časť 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. oblasť Opatrenia v oblasti klímy, 

ktorá zahŕňa: 

2. oblasť Adaptácia na zmenu klímy, 

ktorá zahŕňa: 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  18 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 1 – bod 2 – písmeno a 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) podprogram Zmiernenie zmeny 

klímy a adaptácia na zmenu klímy, 

a) program adaptácia na zmenu 

klímy, 

Or. en 

Odôvodnenie 

S cieľom zjednodušiť štruktúru programu a zabezpečiť jeho dostupnosť sa týmto 

pozmeňujúcim návrhom zlučujú dva podprogramy do jedného „Adaptácia na zmenu klímy“. 

 

Pozmeňujúci návrh  19 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 1 – bod 2 – písmeno b 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) podprogram Prechod na čistú 

energiu. 

vypúšťa sa 

Or. en 

Odôvodnenie 

S cieľom zjednodušiť štruktúru programu a zabezpečiť jeho dostupnosť sa týmto 

pozmeňujúcim návrhom zlučujú dva podprogramy do jedného „Adaptácia na zmenu klímy“. 

 

Pozmeňujúci návrh  20 

Návrh nariadenia 

Článok 5 – odsek 2 – písmeno b – úvodná časť 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) 1 950 000 000 EUR na oblasť 

Opatrenia v oblasti klímy, z ktorých je 

b) 1 950 000 000 EUR na oblasť 

Adaptácia na zmenu klímy 

Or. en 

Odôvodnenie 

Tento pozmeňujúci návrh je v súlade s pozmeňujúcimi návrhmi 18 a 19 a slúži rovnakému 

účelu. 
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Pozmeňujúci návrh  21 

Návrh nariadenia 

Článok 5 – odsek 2 – písmeno a – bod 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. 950 000 000 EUR určených na 

podprogram Zmiernenie zmeny klímy a 

adaptácia na zmenu klímy a 

vypúšťa sa 

Or. en 

Odôvodnenie 

Tento pozmeňujúci návrh je v súlade s pozmeňujúcimi návrhmi 18 a 19 a slúži rovnakému 

účelu. 

 

Pozmeňujúci návrh  22 

Návrh nariadenia 

Článok 5 – odsek 2 – písmeno a – bod 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. 1 000 000 000 určených na 

podprogram Prechod na čistú energiu. 

vypúšťa sa 

Or. en 

Odôvodnenie 

Tento pozmeňujúci návrh je v súlade s pozmeňujúcimi návrhmi 18 a 19 a slúži rovnakému 

účelu. 

 

Pozmeňujúci návrh  23 

Návrh nariadenia 

Článok 5 – odsek 5 – úvodná časť 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

5. Z programu LIFE sa môžu 

financovať činnosti vykonávané Komisiou 

5. Z programu LIFE sa môžu 

financovať činnosti vykonávané Komisiou 
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na podporu prípravy, vykonávania a 

uplatňovania politík a právnych predpisov 

Únie v oblasti životného prostredia, klímy 

alebo relevantných politík a právnych 

predpisov v oblasti prechodu na čistú 

energiu na účely dosiahnutia cieľov 

stanovených v článku 3. Medzi tieto 

činnosti môžu patriť: 

na podporu prípravy a vykonávania politík 

a právnych predpisov Únie v oblasti 

životného prostredia a adaptácie na zmenu 

klímy na účely dosiahnutia cieľov 

stanovených v článku 3. Medzi tieto 

činnosti môžu patriť: 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  24 

Návrh nariadenia 

Článok 10 – odsek 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Grantmi sa môžu financovať 

činnosti mimo Únie, ak sa takýmto 

projektom dosahujú ciele Únie v oblasti 

životného prostredia a klímy a ak sú 

činnosti mimo Únie potrebné na 

zabezpečenie účinnosti zásahov 

uskutočnených na území členských štátov. 

4. Grantmi sa môžu financovať 

činnosti mimo Únie, ak sa takýmto 

projektom dosahujú ciele Únie v oblasti 

životného prostredia a adaptácie na zmenu 

klímy a ak sú činnosti mimo Únie potrebné 

na zabezpečenie účinnosti zásahov 

uskutočnených na území členských štátov. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  25 

Návrh nariadenia 

Článok 10 – odsek 5 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

5. Grantmi na prevádzku sa podporuje 

fungovanie neziskových subjektov, ktoré 

sú zapojené do tvorby, vykonávania a 

presadzovania právnych predpisov a 

politiky Únie a ktoré pôsobia najmä v 

oblasti životného prostredia alebo ochrany 

klímy vrátane prechodu na čistú energiu. 

5. Grantmi na prevádzku sa podporuje 

fungovanie neziskových subjektov, ktoré 

sú zapojené do tvorby, vykonávania a 

presadzovania právnych predpisov a 

politiky Únie a ktoré pôsobia najmä v 

oblasti životného prostredia alebo opatrení 

proti znečisťovaniu, ako aj adaptácie na 

zmenu klímy. 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  26 

Návrh nariadenia 

Článok 13 – odsek 1 – písmeno a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) projekty financované v rámci 

programu LIFE nebránia vo vykonávaní 

cieľov v oblasti životného prostredia, 

klímy alebo príslušných cieľov v oblasti 

čistej energie programu LIFE a, ak je to 

možné, podporuje sa prostredníctvom nich 

využívanie zeleného verejného 

obstarávania; 

a) projekty financované v rámci 

programu LIFE nebránia vo vykonávaní 

cieľov v oblasti životného prostredia a 

adaptácie na zmenu klímy programu LIFE 

a, ak je to možné, podporuje sa 

prostredníctvom nich využívanie 

miestneho verejného obstarávania; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  27 

Návrh nariadenia 

Článok 14 – odsek 1 – písmeno a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) táto kúpa prispeje k zlepšeniu, 

zachovaniu a obnoveniu integrity sústavy 

Natura 2000 zriadenej článkom 3 smernice 

92/43/EHS, a to aj tým, že sa zlepší 

prepojenie vytvorením koridorov, 

nášľapných kameňov alebo iných prvkov 

zelenej infraštruktúry; 

a) táto kúpa prispeje k zlepšeniu, 

zachovaniu a obnoveniu integrity sústavy 

Natura 2000 zriadenej článkom 3 smernice 

92/43/EHS, a to aj tým, že sa zlepší 

prepojenie vytvorením koridorov, 

nášľapných kameňov alebo iných prvkov 

príslušnej infraštruktúry; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  28 

Návrh nariadenia 

Článok 18 – odsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Systém podávania správ 

o výkonnosti zabezpečuje, že údaje na 

3. Systém podávania správ 

o výkonnosti zabezpečuje, že údaje na 
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monitorovanie implementácie programu 

a výsledkov sa zhromaždia efektívne, 

účinne a včas. Na tento účel sa príjemcom 

finančných prostriedkov Únie ukladajú 

primerané požiadavky na podávanie správ 

s cieľom umožniť zber agregovateľných 

výsledkov na úrovni projektov a 

ukazovateľov vplyvu zo všetkých 

relevantných špecifických cieľov politík v 

oblasti životného prostredia a klímy, a to aj 

cieľov týkajúcich sa sústavy Natura 2000 a 

emisií určitých látok znečisťujúcich 

ovzdušie vrátane CO2. 

monitorovanie implementácie programu 

a výsledkov sa zhromaždia efektívne, 

účinne a včas. Na tento účel sa príjemcom 

finančných prostriedkov Únie ukladajú 

primerané požiadavky na podávanie správ 

s cieľom umožniť zber agregovateľných 

výsledkov na úrovni projektov a 

ukazovateľov vplyvu zo všetkých 

relevantných špecifických cieľov politík v 

oblasti životného prostredia a adaptácie na 

zmenu klímy, a to aj cieľov týkajúcich sa 

sústavy Natura 2000 a emisií určitých látok 

znečisťujúcich ovzdušie vrátane 

amoniaku, oxidu dusičitého a zlúčenín 

síry. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  29 

Návrh nariadenia 

Článok 18 – odsek 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Komisia pravidelne monitoruje 

začleňovanie cieľov v oblasti klímy a 

biodiverzity vrátane objemu výdavkov a 

podáva o tom správy. Prínos tohto 

nariadenia k cieľu venovať 25 % 

celkového rozpočtu na dosiahnutie cieľov 
v oblasti klímy sa sleduje prostredníctvom 

systému markerov Únie pre oblasť klímy. 

Výdavky súvisiace s biodiverzitou sa 

sledujú s použitím osobitného súboru 

markerov. Tieto metódy sledovania sa 

použijú na kvantifikovanie viazaných 

rozpočtových prostriedkov, ktoré majú 

prispieť k cieľom v oblasti klímy a 

biodiverzity v rámci viacročného 

finančného rámca na obdobie rokov 2021 – 

2027 na primeranej úrovni rozčlenenia. 

Výdavky sa vykazujú ročne vo vyhlásení o 

rozpočte programu. Správy o prínose 

programu LIFE k cieľom Únie v oblasti 

klímy a biodiverzity sa podávajú 

pravidelne v kontexte hodnotení a výročnej 

4. Komisia pravidelne monitoruje 

ciele v oblasti adaptácie na zmenu klímy a 

biodiverzity vrátane objemu výdavkov a 

podáva o tom správy. Ciele v oblasti 

adaptácie na zmenu klímy sa sledujú 

prostredníctvom systému markerov Únie 

pre oblasť klímy. Výdavky súvisiace s 

biodiverzitou sa sledujú s použitím 

osobitného súboru markerov. Tieto metódy 

sledovania sa použijú na kvantifikovanie 

viazaných rozpočtových prostriedkov, 

ktoré majú prispieť k cieľom v oblasti 

adaptácie na zmenu klímy a biodiverzity v 

rámci viacročného finančného rámca na 

obdobie rokov 2021 – 2027 na primeranej 

úrovni rozčlenenia. Výdavky sa vykazujú 

ročne vo vyhlásení o rozpočte programu. 

Správy o prínose programu LIFE k cieľom 

Únie v oblasti adaptácie na zmenu klímy a 

biodiverzity sa podávajú pravidelne v 

kontexte hodnotení a výročnej správy. 
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správy. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  30 

Návrh nariadenia 

Príloha III – oddiel 2 – bod 2.1 – zarážka 7 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

– Zmierňovanie zmeny klímy a 

adaptácia na túto zmenu 

– Adaptácia na zmenu klímy 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  31 

Návrh nariadenia 

Príloha III – oddiel 2 – bod 2.1 – zarážka 8 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

– Prechod na čistú energiu. vypúšťa sa 

Or. en 

 

 

 


