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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Zmena klímy a zhoršovanie životného prostredia sú rozsiahle globálne problémy, ktoré majú 
stále rastúci vplyv na naše spoločnosti. Environmentálne výzvy sa neriadia hranicami. 
Riešenie problémov životného prostredia zodpovedným a udržateľným spôsobom si vyžaduje 
zvýšenú spoluprácu na všetkých úrovniach.

Program pre životné prostredie a ochranu klímy (LIFE) je hlavným nástrojom Únie a jediným 
fondom EÚ zameraným výlučne na ciele v oblasti životného prostredia a klímy. Vzhľadom na 
rozsah problémov, ktorým čelíme, je dobre odôvodnené posilniť rozpočet programu. 

Ako Európsky parlament vyzýval vo svojich uzneseniach o budúcom VFR zo 14. marca[1] a z 
30. mája[2], rozpočet programu by sa mal zdvojnásobiť v porovnaní úrovňou prostriedkov zo 
súčasného VFR.

Spravodajkyňa podporuje pozíciu Európskeho parlamentu v snahe čo najskôr, ale najneskôr 
do roku 2027, zvýšiť celkový cieľ rozpočtu EÚ na výdavky na podporu cieľov v oblasti klímy 
na obdobie z 25 na 30 %. Okrem toho, vzhľadom na cieľ zohľadňovania problematiky klímy, 
dostanú opatrenia v rámci budúceho VFR súvisiace s klímou aj finančné prostriedky z 
niekoľkých ďalších programov. 

Spravodajkyňa považuje za dôležité zabezpečiť finančnú podporu pre environmentálne 
opatrenia. Navrhuje preto, aby sa na podprogramy pre životné prostredie v rámci programu 
LIFE pridelilo viac finančných prostriedkov.

Spravodajkyňa uznáva dobré výsledky práce Komisie, pričom kladie dôraz najmä na 
katalytickú úlohu financovania LIFE a jeho doplnkovosť s ostatnými nástrojmi Únie. 

Spravodajkyňa takisto víta návrh Komisie rozšíriť a posilniť využívanie strategických 
integrovaných projektov, ktoré mali pozitívny vplyv na inovácie v oblasti životného 
prostredia.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre rozpočet 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 24

                                               
[1] Uznesenie Európskeho parlamentu zo 14. marca 2018 o budúcom VFR: Príprava pozície 
Parlamentu k VFR na obdobie po roku 2020 (2017/2052(INI))

[2] Uznesenie Európskeho parlamentu z 30. mája 2018 o viacročnom finančnom rámci na roky 
2021 – 2027 a vlastných zdrojoch (2018/2714(RSP))
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(24) Vzhľadom na dôležitosť riešenia 
zmeny klímy v súlade so záväzkom EÚ 
plniť Parížsku dohodu a ciele OSN v 
oblasti trvalo udržateľného rozvoja prispeje 
tento program k akciám v oblasti klímy a k 
splneniu celkového cieľa vynakladať na 
podporu klimatických cieľov 25 % 
výdavkov z rozpočtu EÚ. Očakáva sa, že 
prostredníctvom akcií v rámci tohto 
programu LIFE sa 61 % celkového 
finančného krytia programu použije na 
ciele v oblasti klímy. Počas prípravy 
a implementácie programu LIFE sa budú 
zisťovať relevantné akcie, ktoré sa 
následne prehodnotia v kontexte 
príslušných hodnotení a postupov 
preskúmania.

(24) Vzhľadom na dôležitosť riešenia 
zmeny klímy v súlade so záväzkom EÚ 
plniť Parížsku dohodu a ciele OSN v 
oblasti trvalo udržateľného rozvoja prispeje 
tento program k akciám v oblasti klímy a k 
splneniu celkového cieľa vynakladať na 
podporu klimatických cieľov 30 % 
výdavkov z rozpočtu EÚ. Očakáva sa, že 
prostredníctvom akcií v rámci tohto 
programu LIFE sa 61 % celkového 
finančného krytia programu použije na 
ciele v oblasti klímy. Počas prípravy 
a implementácie programu LIFE sa budú 
zisťovať relevantné akcie, ktoré sa 
následne prehodnotia v kontexte 
príslušných hodnotení a postupov 
preskúmania.

Or. en

Odôvodnenie

Európsky parlament vo svojom uznesení zo 14. marca 2018 o budúcom VFR: Príprava 
pozície Parlamentu na VFR na obdobie po roku 2020 (2017/2052 (INI)) si vyžiadala 30 % 
cieľ pre rozpočtové výdavky EÚ na podporu klimatických cieľov, ktoré sa majú dosiahnuť čo 
najskôr, najneskôr však do roku 2027.

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Finančné krytie na implementáciu 
programu LIFE na obdobie rokov 2021 –
2027 má výšku 5 450 000 000 EUR 

v bežných cenách.

1. Finančné krytie na implementáciu 
programu na roky 2021 až 2027 
predstavuje sumu 6 442 000 000 EUR v
cenách z roku 2018 (7 272 000 000 EUR v 
bežných cenách).

Or. en
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Odôvodnenie

Navrhuje sa, aby sa rozpočet zmenil v súlade s uzneseniami EP zo 14. marca a z 30. mája o 
budúcom VFR.

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 2 – písmeno a – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) 3 500 000 000 EUR určených na oblasť 
Životné prostredie, z ktorých je

a) 70 %, čo zodpovedá 4 509 400 000 EUR 
v cenách roku 2018 (5 090 400 000 EUR v 
bežných cenách) určených na oblasť 
Životné prostredie, z ktorých je

Or. en

Odôvodnenie

Program LIFE je jediný fond EÚ vyhradený výlučne na ciele v oblasti životného prostredia 
a klímy. Hoci sa cieľové opatrenia súvisiace s klímou v EÚ budú financovať aj z niekoľkých 
ďalších programov v budúcom VFR, je nevyhnutné zabezpečiť finančnú podporu pre 
environmentálne opatrenia. Je preto oprávnené vyčleniť viac finančných prostriedkov na 
financovanie podprogramov pre životné prostredie v rámci programu LIFE (70 % namiesto 
64,2 % navrhovaných Komisiou).

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 2 – písmeno a – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) 2 150 000 000 EUR určených na 
podprogram Príroda a biodiverzita a

(1) 61 %, čo zodpovedá 2 750 734 
000 EUR v cenách roku 2018 (3 105 144 
000 EUR v bežných cenách) určených na 
podprogram Príroda a biodiverzita a

Or. en

Odôvodnenie

Program LIFE je jediný fond EÚ vyhradený výlučne na ciele v oblasti životného prostredia 
a klímy. Hoci sa cieľové opatrenia súvisiace s klímou v EÚ budú financovať aj z niekoľkých 
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ďalších programov v budúcom VFR, je nevyhnutné zabezpečiť finančnú podporu pre 
environmentálne opatrenia. Je preto oprávnené vyčleniť viac finančných prostriedkov na 
financovanie podprogramov pre životné prostredie v rámci programu LIFE (70 % namiesto 
64,2 % navrhovaných Komisiou).

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 2 – písmeno a – bod 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) 1 350 000 000 EUR na podprogram 
Obehové hospodárstvo a kvalita života;

(2) 39 %, čo zodpovedá 1 758 666 
000 EUR v cenách roku 2018 (1 958 256 
000 EUR v bežných cenách) na 
podprogram Príroda a biodiverzita a

Or. en

Odôvodnenie

Program LIFE je jediný fond EÚ vyhradený výlučne na ciele v oblasti životného prostredia 
a klímy. Hoci sa cieľové opatrenia súvisiace s klímou v EÚ budú financovať aj z niekoľkých 
ďalších programov v budúcom VFR, je nevyhnutné zabezpečiť finančnú podporu pre 
environmentálne opatrenia. Je preto oprávnené vyčleniť viac finančných prostriedkov na 
financovanie podprogramov pre životné prostredie v rámci programu LIFE (70 % namiesto 
64,2 % navrhovaných Komisiou).

Pozmeňujúci návrh 6

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) 30 %, čo zodpovedá 1 932 600 000 EUR 
v cenách roku 2018 (2 182 000 000 EUR v 
bežných cenách) na oblasť Opatrenia v 
oblasti klímy, z ktorých je

Or. en

Odôvodnenie

Program LIFE je jediný fond EÚ vyhradený výlučne na ciele v oblasti životného prostredia 
a klímy. Hoci sa cieľové opatrenia súvisiace s klímou v EÚ budú financovať aj z niekoľkých 
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ďalších programov v budúcom VFR, je nevyhnutné zabezpečiť finančnú podporu pre 
environmentálne opatrenia. Je preto oprávnené vyčleniť viac finančných prostriedkov na 
financovanie podprogramov pre životné prostredie v rámci programu LIFE (70 % namiesto 
64,2 % navrhovaných Komisiou).

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 2 – písmeno b – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) 950 000 000 EUR určených na 
podprogram Zmiernenie zmeny klímy 
a adaptácia na zmenu klímy a

(1) 49 %, čo zodpovedá 946 974 000 EUR 
v cenách roku 2018 (1 069 180 000 EUR v 
bežných cenách) určených na podprogram 
Zmiernenie zmeny klímy a adaptácia na 
zmenu klímy a

Or. en

Odôvodnenie

Program LIFE je jediný fond EÚ vyhradený výlučne na ciele v oblasti životného prostredia 
a klímy. Hoci sa cieľové opatrenia súvisiace s klímou v EÚ budú financovať aj z niekoľkých 
ďalších programov v budúcom VFR, je nevyhnutné zabezpečiť finančnú podporu pre 
environmentálne opatrenia. Je preto oprávnené vyčleniť viac finančných prostriedkov na 
financovanie podprogramov pre životné prostredie v rámci programu LIFE (70 % namiesto 
64,2 % navrhovaných Komisiou).

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 2 – písmeno b – bod 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) 1 000 000 000 určených na podprogram 
Prechod na čistú energiu.

(2) 51%, čo zodpovedá 985 626 000 EUR v 
cenách roku 2018 (1 112 820 000 EUR v 
bežných cenách) určených na podprogram 
Prechod na čistú energiu

Or. en

Odôvodnenie

Program LIFE je jediný fond EÚ vyhradený výlučne na ciele v oblasti životného prostredia 
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a klímy. Hoci sa cieľové opatrenia súvisiace s klímou v EÚ budú financovať aj z niekoľkých 
ďalších programov v budúcom VFR, je nevyhnutné zabezpečiť finančnú podporu pre 
environmentálne opatrenia. Je preto oprávnené vyčleniť viac finančných prostriedkov na 
financovanie podprogramov pre životné prostredie v rámci programu LIFE (70 % namiesto 
64,2 % navrhovaných Komisiou).

Pozmeňujúci návrh 9

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 
správy.

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 30 % 
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 
správy.

Or. en

Odôvodnenie

Európsky parlament vo svojom uznesení zo 14. marca 2018 o budúcom VFR: Príprava 
pozície Parlamentu na VFR na obdobie po roku 2020 (2017/2052 (INI)) si vyžiadala 30 % 
cieľ pre rozpočtové výdavky EÚ na podporu klimatických cieľov, ktoré sa majú dosiahnuť čo 
najskôr, najneskôr však do roku 2027.
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